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لبنان.. غضب شعبي جتاه األوضاع املعيشية

 متظاهرون في ساحة رياض الصلح وسط بيروت

البورصة تعوض خسائرها
ــت  ــوي ــك ـــة ال ـــورص ــت ب ــق ــل أغ
ــاع  تــعــامــاتــهــا امـــس عــلــى ارتــف
مؤشرها العام 28.7 نقطة ليبلغ 
مستوى 76. 7050 نقطة بنسبة 

ارتفاع بلغت 0.40 في املئة.
ومت تداول 3. 136 مليون سهم 
عبر 9105 صفقات نقدية بقيمة 
51.9 مليون دينار.وارتفع مؤشر 
الــســوق الرئيسي 46ر8 نقطة 
ليبلغ مستوى 78. 5500 نقطة 
بنسبة ارتــفــاع بلغت 0.15 في 
املئة من خال تداول 31.8 مليون 
سهم عبر 2040 صفقة نقدية 

بقيمة 4.10 مليون دينار.
كما ارتفع مؤشر السوق األول 

35.44 نقطة ليبلغ مستوى 
7821.74 نقطة بنسبة ارتفاع 
بلغت 0.46 فــي املئة مــن خال 
ــداول 103.4 مليون سهم عبر  ت
7065 صفقة بقيمة 47.7 مليون 

دينار 
في مـــوازاة ذلــك ارتفع مؤشر 
)رئيسي 50( 6ر25 نقطة ليبلغ 
مستوى 05. 5593 نقطة بنسبة 
ارتفاع بلغت 46ر0 في املئة من 
خــال تــداول 29.5 مليون سهم 
عبر 1675 صفقة نقدية بقيمة 

3.8 مليون دينار .

البلدية ُتخصص
موقعًا مؤقتًا لبيع اخليام .. 

في سوق اجلمعة
أعلنت بلدية الكويت امس عن توفير موقع جديد مؤقت 
لبيع اخليام بدال عن السوق احلالي في منطقة الري والذي 

متت إزالته بعد انتهاء موسم التخييم لهذا العام.
وأوضــحــت البلدية فــي بــيــان صحفي أن املــوقــع مت 
اقتطاعه من مساحة سوق اجلمعة الستغاله لبيع اخليام 
ومستلزمات البر بشكل مؤقت بديا عن ســوق اخليام 
السابق. وبينت أن املوقع البديل مت اختياره ليكون قريبا 
من موقع ســوق اخليام السابق إنطاقا من دعــم بلدية 
الكويت لهذا النشاط وحفاظا على مصلحة مزاولي نشاط 

بيع اخليام واحلرف الوطنية. 

نظم محتجون لبنانيون، امـــس، وقفة 
احتجاجية على االٔوضاع االقتصادية، وسط 
ــراءات أمنية مشددة. وتقاطر املعتصمون  إج
صباح امس إلى ساحة رياض الصلح في وسط 
بيروت وذلــك بدعوة من املجلس التنسيقي 
للمتقاعدين في القطاع العام ومشاركة كثيفة 
مــن جتمع “الوالء للوطن”، باإلضافة إلى 
رابطة قدماء القوات املسلحة اللبنانية ومختلف 
مجموعات العسكريني املتقاعدين دعما ملطالبهم 
املعيشية، وسط انتشار أمني كثيف للجيش 

والقوى األمنية ومكافحة الشغب.
ومــن ثــم تــوجــه املعتصمون إلــى محيط 
املصرف املركزي في شارع احلمرا، وحاولوا 
إزالـــة األســـاك الشائكة، فــي مواجهة فرقة 

مكافحة الشغب.
وجنح بعض العسكريني املتقاعدين بتخطي 
الشريط الشائك أمـــام مــصــرف لبنان. كما 
ــار احمليطة مببنى  ــج اقتلعوا أغــصــان األش
املصرف املركزي وأضــرمــوا النار بها وسط 

حالة من الغضب.

روسيا تعتقل صحفيًا أميركيًا 
بتهمة التجسس

أعلنت أجهزة األمــن الروسية 
امس عن توقيف مراسل صحيفة 
»وول ستريت جرنال« األميركية، 
إيــفــان غيرشكوفيتش، بشبهة 

التجسس.
وذكــر جهاز األمــن الفيديرالي 
الروسي في بيان أنه مت إحباط 
النشاط غير القانوني للمراسل 
ــي مــوســكــو، املــواطــن  املعتمد ف
األميركي إيفان غيرشكوفيتش، 
لاشتباه بالتجسس حلساب 
واشنطن، عبر جمع معلومات عن 

شركة تابعة للمجمع العسكري 
الصناعي الروسي.

وقبل بدء عمله في الصحيفة 
األميركية اليومية في 2022، كان 
غيرشكوفيتش مــراســاً لوكالة 
»فرانس برس« في موسكو، وقبل 
ذلك صحافياً في صحيفة »موسكو 

تاميز« الصادرة باإلنكليزية.
والصحافي الروسي األصــل، 
والذي يتقن اللغة الروسية، يبلغ 
من العمر 31 عاما ووالداه مقيمان 

في الواليات املتحدة.

الصني والبرازيل تتخليان 
عن الدوالر في تعامالتهما   
أعلنت احلكومة البرازيلية أمــس، أنها توصلت إلى 
اتفاق مع الصني للتخلي عن الدوالر واستخدام عملتيهما 

احملليتني في تعاماتهما التجارية الثنائية.
وسيتيح االتــفــاق للصني، أكــبــر منافس للهيمنة 
االقتصادية األميركية، وللبرازيل، أكبر اقتصاد في 
أميركا الاتينية، إجــراء صفقاتهما التجارية الهائلة 
مباشرة واستبدال اليوان بالريال والعكس بالعكس بدال 

من االعتماد على الدوالر.
ــت الــوكــالــة الــبــرازيــلــيــة لــلــتــرويــج للتجارة  ــال وق
واالستثمار “أبيكسبرازيل” في بيان ان هناك توقعات 
بأن هذا سيخفض التكاليف ويعزز التجارة الثنائية أكثر 

ويسهل االستثمار.

»الشؤون املالية« حتدد أولوياتها.. تعديل سلم الرواتب وخفض استقطاع القرض احلسن وحتسني البيئة االقتصادية 

استعجال »احلد األدنى لرواتب املتقاعدين«

مؤامرة خطيرة حتاك ضد تطبيق الدستور، بغرض إجهاض الدميقراطية 
والــتــفــرد بــالــقــرار وبالتالي نهب املـــال الــعــام دون رقــيــب أو حسيب، 
الدميقراطية هي رئة يتنفس منها الشعب وهي بعد الله سبب استقرار 
البلد، يجب أن يتصدى شباب الوطن ملن يعبث بالنظام الدميقراطي. اليوم 
ووفق وسائل التواصل احلديثة ال ميكن إخفاء أي قرار ، لعبة حل املجلس 
الشرعي وعودة املجلس املنحل ستثير بلبلة سياسية ومواجهات مع القوى 
السياسية والشعبية ، سيستغلها أصحاب القرار في حل املجلس وجتميد 
العمل بالدستور وحتميل النواب مشاكل البلد، وبالتالي طــرح عودة 
املجلس الوطني سيئ الذكر ، أالعيب مكشوفة وال ميكن أن تنطلي على أحد 

وتعتبر ردة في العمل السياسي .
نصيحة ملن يحمل نفس مريضة باالبتعاد عن هذا التفكير اخلبيث وتذكر 
أن عــدوان العراق جاء بعد العبث بالدميقراطية والتي واجهته القوى 

السياسية في دواوين االثنني.. »ال تلعب بالنار حترق أصابيعك«.

بني السطور

الدولية  روسيا تتواصل مع الوكالة 
ل����ل����ط����اق����ة ال�������ذري�������ة ب�����ش�����أن م��ح��ط��ة 

زابوريجيا
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تشكل  أن  إما  الوزراء:  لرئيس   املناور 
حكومتك أو ترفع »عدم التعاون«

4

ال����ف����ل����ب����ني  أم��������������ام  األزرق  ودي����������������ات 
وطاجيكستان.. أول الغيث

جانب من اجتماع اللجنة املالية البرملانية امس

�صمري خ�رض وريا�س عواد 

ــــــددت جلـــنـــة الــــشــــؤون املــالــيــة  ح
ـــال اجــتــمــاعــهــا امــس  ــة خ ــادي ــص ــت واالق
أولوياتها للفترة املقبلة، لتشمل التشريعات 
اخلاصة بخفض نسبة استقطاع القرض 
احلسن وتعديل سلم الــرواتــب واألجــور 
وتسويق املنتجات الزراعية والتشريعات 
ــني البيئة  ــس اخلـــاصـــة بــالــتــنــمــيــة وحت
االقتصادية، ومناقشة رفــع احلــد األدنــى 

للمعاش التقاعدي، حيث ستنسق اللجنة 
مع احلكومة وتخاطب املجلس لاستعجال 
في إقــرار القانون لينعكس إيجابا على 

احلياة املعيشية للمتقاعدين..
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد احلمد 
إنــه مت االتــفــاق على أن يكون فــي مقدمة 
جدول األعمال مناقشة االقتراحات بقوانني 
ـــادة 112 مــن قانون  ــأن تعديل امل فــي ش
التأمينات االجتماعية فيما يخص خفض 

ــداد القرض احلسن، واالقــتــراح  نسبة س
ــأن تعديل سلم الــرواتــب  بقانون فــي ش
واألجور ، واالقتراح بقانون في شأن شركة 
مساهمة لتسويق احملاصيل الزراعية نظرا 

الرتباط املوضوع باألمن الغذائي.
وأكد أن اللجنة وضعت ضمن أولوياتها 
مناقشة القوانني املتعلقة بالتنمية وحتسني 
البيئة االقتصادية ومــن ضمنها تطوير 

املنطقة االقتصادية الشمالية . 

منصور بن زايد نائبًا لرئيس اإلمارات
أصدر رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مساء 
امس االول قرارا بتعيني نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير ديوان الرئاسة الشيخ 
منصور بن زايد آل نهيان نائبا لرئيس الدولة إلى جانب نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وأوضحت وكالة أنباء اإلمارات )وام( أن ذلك جاء مبوافقة املجلس األعلى لاحتاد.
كما أصدر الشيخ محمد بن زايد ثاثة مراسيم أميرية بصفته حاكما إلمارة أبوظبي 
شملت تعيني الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وليا للعهد في إمارة أبوظبي إلى 
جانب تعيني الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبني 

حلاكم أبوظبي.
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االحتالل قوات  بحماية  األقصى  املسجد  لباحات  املستوطنني  اقتحام  تدين  الكويت 
أعربت وزارة اخلارجية عن إدانة واستنكار دولة 
الكويت القتحام عدد من املستوطنني اإلسرائيليني 
لباحات املسجد األق��ص��ى الشريف بحماية ق��وات 

االحتالل اإلسرائيلي.
وأكدت الوزارة في بيان، أول أمس، على أن استمرار 

هذه املمارسات غير القانونية يشكل استفزازاً ملشاعر 
املسلمني وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات 

الشرعية الدولية ذات الصلة.
وج��ددت موقف دول��ة الكويت الثابت الداعي إلى 
ضرورة حترك األمم املتحدة ممثلة في مجلس األمن 

املسؤول عن صيانة السلم واألمن الدوليني واملجتمع 
الدولي لوقف هذه االنتهاكات االسرائيلية املتكررة 
واح��ت��رام حرمة األم��اك��ن املقدسة وتوفير احلماية 
الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق ومقدسات 

املسلمني.

2
وزير »اخلارجية« يتسلم نسخة 

من أوراق اعتماد سفير الفلبني اجلديد 
ت����س����ل����م وزي�������ر 
اخل���ارج���ي���ة، الشيخ 
سالم الصباح، نسخة 
من أوراق اعتماد سفير 
جمهورية الفلبني لدى 
دول��ة الكويت هوزيه 
أمل����ودوف����ار ك��اب��ري��را 
ال��ث��ال��ث، وذل���ك خ��الل 
اللقاء الذي مت يوم أمس 

في ديوان عام الوزارة.
ومت�����ن�����ى وزي������ر 
اخل���ارج���ي���ة للسفير 
اجل��دي��د ال��ت��وف��ي��ق في 
مهام عمله وللعالقات 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ال��وث��ي��ق��ة 
ال��ت��ي جت��م��ع البلدين 
ال��ص��دي��ق��ني امل��زي��د من 
التقدم واالزده���ار كما 
تناول اللقاء املستجدات 
الشيخ سالم الصباح يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الفلبنيعلى الساحة الفلبينية.

وزير الدفاع يوجه بصرف الرواتب 
املتأخرة للعسكريني املقيمني بصورة 

غير قانونية قبل عيد الفطر

وج��ه النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية 
وزي��ر الدفاع باإلنابة، الشيخ 
طالل اخلالد، بصرف الرواتب 
املتأخرة جلميع العسكريني 
املقيمني بصورة غير قانونية 

قبل عيد الفطر السعيد.
وق��ال��ت وزارة ال��دف��اع في 
بيان صحفي، اول أم��س: إن 
ه��ذه التوجيهات ج��اءت بعد 
التنسيق مع اجلهاز املركزي 
مل��ع��اجل��ة أوض�����اع امل��ق��ي��م��ني 

بصورة غير قانونية.

الشيخ طالل اخلالد

نائب وزير اخلارجية يترأس 
اجتماعا ملجلس شؤون السلكني 

الدبلوماسي والقنصلي
ترأس نائب وزير اخلارجية، السفير منصور 
العتيبي، أمس، اجتماعاً ملجلس شؤون السلكني 
الدبلوماسي والقنصلي في ديوان عام الوزارة 

مبشاركة مساعدي وزي��ر اخل��ارج��ي��ة أعضاء 
املجلس حيث مت خالل االجتماع بحث املواضيع 

الواردة على جدول األعمال.

جديد  موقع  توفير  الكويت:  بلدية 
اجلمعة  سوق  في  اخليام  لبيع  »مؤقت« 

أعلنت بلدية الكويت، أم��س، عن توفير موقع 
جديد مؤقت لبيع اخليام بدالً عن السوق احلالي 
في منطقة ال��ري وال��ذي متت إزالته بعد انتهاء 

موسم التخييم لهذا العام.
وأوضحت البلدية في بيان صحفي، أن املوقع 
مت اقتطاعه من مساحة سوق اجلمعة الستغالله 
لبيع اخليام ومستلزمات البر بشكل مؤقت بديالً 

عن سوق اخليام السابق.
وبينت أن املوقع البديل مت اختياره ليكون قريباً 
من موقع سوق اخليام السابق انطالقاً من دعم 
بلدية الكويت لهذا النشاط وحفاظاً على مصلحة 

مزاولي نشاط بيع اخليام واحلرف الوطنية.

وأك����دت ح��رص��ه��ا ع��ل��ى ت��وف��ي��ر ه���ذه اخل��دم��ة 
للمواطنني ط��وال العام وتلبيه احتياجاتهم من 
منتجات اخليام ومستلزمات البر، مشيرة إلى أنه 
سيتم افتتاح السوق اجلديد قبل موسم التخييم 

املقبل.
ولفتت توفير اخلدمة في املوقع اجلديد مؤقتاً 
حل��ني انتهاء البلدية م��ن ك��اف��ة اج����راءات طرح 
مشروع موقع سوق اخليام السابق لالستثمار 
وضمان حسن إدارة املشروع اجلديد وفق نظام 
امل��زاي��دة بحيث ت��ت��واف��ر فيه اخل��دم��ة وم��راف��ق 
استثمارية واش��ت��راط��ات االم��ن والسالمة لقوة 

االطفاء العام. 

املوقع اجلديد املؤقت ضمن سوق اجلمعة

املال:  الكويت تؤمن بأهمية التعاون الدولي لتحقيق التنمية املستدامة 

»يونسكو« في  العاملية  التحديات  ملواجهة  املفتوحة  العلوم  بندوة  شاركت  الكويت 
شاركت دولة الكويت، أول أمس، في 
ن���دوة خ��اص��ة بالعلوم املفتوحة مبقر 
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم 
والثقافة )يونسكو( في باريس بهدف 
بحث سبل التعاطي مع التحديات العاملية 

مواجهتها.
وشارك املندوب الدائم لدولة الكويت 
ل��دى املنظمة السفير الدكتور آدم املال 
ف��ي اجللسة االفتتاحية ل��ل��ن��دوة التي 
ش��ارك��ت ف��ي تنظيمها )ي��ون��س��ك��و( مع 
ع��دد من املنظمات الدولية حتت عنوان 
)نحو عالم أكثر ع���دالً: تنفيذ توصية 
يونسكو اخل��اص��ة بالعلوم املفتوحة 
ملواجهة التحديات العاملية( بحضور عدد 
من اخلبراء والعلماء من يونسكو ومن 

املجتمع العلمي الدولي.
وق���ال ال��س��ف��ي��ر امل���ال ف��ي ت��ص��ري��ح ل� 
)ك��ون��ا(: إن اجللسة رك���زت على سبل 
وأهمية تنفيذ توصية )يونسكو( اخلاصة 
بالعلوم املفتوحة التي تدعو إلى مشاركة 
االكتشافات العلمية والتقدم العلمي في 

مسعى لتوحيد األمم.
وأك��د أهمية ممارسات العلم املفتوح 
التي تعزز االنفتاح والشفافية والشمول 
املوجودة بالفعل على نطاق عاملي فيما 
شدد على أهمية تعزيز التعاون الدولي 
والتعاون مع اجلهات املعنية املتعددة 
في سياق العلم املفتوح من اجل تقليص 

الفجوات الرقمية واملعرفية.
وأوض����ح أن م��ف��ه��وم ال��ع��ل��م املفتوح 
“جامع” ويشمل ح��رك��ات ومم��ارس��ات 
مختلفة تهدف إل��ى إتاحة االط��الع احلر 
على املعارف واالنتفاع بها، موضحاً أن 
هناك قيماً أساسية للعلم يجب العمل بها 

وجتنب العواقب األخالقية واملعرفية 
واالقتصادية والقانونية والسياسية 
واالجتماعية والتكنولوجية وذل��ك من 
اج��ل “فتح العلم للمجتمع ولتوسيع 
نطاق مبادئ االنفتاح لتشمل دورة البحث 

العلمي بأكملها”.
وأشار إلى أن مشاركة الكويت الفاعلة 
في احلوار الدولي حول العلوم املفتوحة 
تأتي إمياناً منها بأهمية التعاون الدولي 

لتحقيق التنمية املستدامة حول العالم.
وركزت مشاركة دولة الكويت متمثلة 
بالسفير املال على اآلليات املهمة لالستفادة 

من التطورات العلمية ح��ول العالم عن 
طريق )اإلط��ار العاملي للعلم املفتوح في 

مواجهة اجلوائح واألزمات(.
وناقشت اجللسات األخ��رى بالندوة 
مواضيع حول )منصة البيانات املشتركة 
ملواجهة التحديات العاملية( و)العلوم 
املفتوحة وس��ي��اس��ات ال��ب��ي��ان��ات خالل 
األزمات(.وكانت دولة الكويت قد قدمت 
خ��الل املجلس التنفيذي لليونسكو في 
جلسته ال� 215 مشروع قرار حول )اإلطار 
العاملي للعلم املفتوح في مواجهة اجلوائح 
واألزم�����ات( ب��ال��ش��راك��ة م��ع السعودية 

والذي مت تبنيه باإلجماع من قبل الدول 
األعضاء.

ويهدف القرار إلى إيجاد إط��ار عاملي 
فعال ملعاجلة وتقليص الفجوة في مجال 
العلوم والتكنولوجيا وتقليل اعتماد 
ال��دول ذات امل��وارد احمل��دودة على الدول 
املتقدمة علمياً وتكنولوجيا باإلضافة 
إلى توفير نظام أكثر مرونة وصمودا في 

مواجهة األوبئة.
وكانت مفوضية األمم املتحدة السامية 
حل��ق��وق اإلن��س��ان ويونسكو ومنظمة 
الصّحة العاملية أطلقت ن���داًء مشتركاً 
مبشاركة املنظمة األوروب��ي��ة للبحوث 
النووية ملشاركة االكتشافات العلمية 
والتقدم العلمي. وأك��د النداء أن العلوم 
املفتوحة ميكن أن تخفف من عدم املساواة 
وأن تساهم ف��ي االستجابة للتحديات 
الطارئة التي طرحتها جائحة )كوفيد-

19( من خالل “فتح أبواب املعرفة”.
وأوضح أن مصطلح )العلوم املفتوحة( 
يعني بشكل أساسي الوصول املفتوح إلى 
املنشورات والبيانات واملخرجات العلمية 
باإلضافة إلى البرامج املفتوحة املصدر 
وامل��وارد التعليمية والتكنولوجيا على 

غرار االختبارات واللقاحات.
وأش��ار إل��ى أن جائحة )كوفيد19-( 
سلطت ال��ض��وء ع��ل��ى ض����رورة تعزيز 
التعاون العلمي بني الدول وضمان احلق 
األساسي في الوصول الشامل إلى التقدم 
العلمي وفوائده، موضحاً أنه “في وقت 
تتفشى فيه الشائعات على نطاق واسع 
وتنتشر فيه املعلومات الكاذبة بسرعة 
من الضروري للغاية أن نعزز الثقة في 

العلوم”.

خالل غبقة رمضانية  أقامتها اجلمعية الطبية الكويتية 

جودة  وحتسني  تطوير  العوضي: 
الدولة أولويات  رأس  على  الصحية  اخلدمات 

قال وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد 
العوضي، أول أمس: إن الدولة تضع ملف 
تطوير وحتسني ج��ودة اخلدمات الصحية 

املقدمة للمواطنني على رأس أولوياتها.
وأكد العوضي خالل الغبقة الرمضانية 
التي أقامتها اجلمعية الطبية الكويتية 
احلرص على تقدمي كل الدعم للكوادر الطبية 

مبا يسهم في االرتقاء باخلدمة املقدمة.
وأشاد باملستوى املتميز للكوادر الطبية 
م��ن��وه��ا ب��األه��م��ي��ة ال��ك��ب��ي��رة ال��ت��ي توليها 

ال��وزارة جلهة احلفاظ على حقوق األطباء 
وتوفير البيئة املناسبة لهم والتشجيع على 
التطوير املهني املستمر مثمنا التعاون البناء 
بني ال���وزارة واجلمعية الطبية الكويتية 

وجمعيات املهن الطبية.
من جانبه ثمن رئيس )اجلمعية الطبية( 
الدكتور إبراهيم الطوالة جهود وزير الصحة 
ودعمه الال محدود لزيادة مقاعد القبول في 
برامج البورد مبعهد الكويت لالختصاصات 
الطبية )كيمز( ودعمه لرفع مكافأة التدريب 

لألطباء املدربني إذ تراوح حاليا ما بني 300 
و500 دينار شهريا.

وقال الطوالة خالل )الغبقة(: إن مجلس 
ادارة اجلمعية بذل جهودا كبيرة لتحقيق 
مكاسب ملموسة جلميع األط��ب��اء ب��دأت 
بالسعي لتطبيق امل��ادة رقم 80 من قانون 
مزاولة مهنة الطب التي على إثرها مت تثبيت 
بدل اخلفارة وتدريب األطباء عند اإلجازات 

الدورية.
ولفت إل��ى سعي )اجلمعية( املتواصل 

لتحسني املميزات فضال عن إع��ادة النظر 
في تسعيرة العمل اإلضافي لألطباء والتي 
وضعت بناء على كادر 1993 وليس كادر 
2010 منوها بأن اجلمعية قدمت مقترحا 
فنيا وقانونيا بشأن استحقاق الطبيب 
الكويتي بدالت العدوى واخلطر والشاشة 

والتلوث.
وذك��ر أن��ه مت وض��ع مقترحات مبميزات 
وب��دالت جلذب الطبيب الكويتي للعمل في 

املناطق النائية.

وزير الصحة مع بعض احلضور خالل الغبقة الرمضانية
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د. أحمد العوضي متحدثاً

د. آدم املال خالل مشاركته في الندوة

»الريكا« كيلو   15 ضبط  اجلمارك: 
اجلوي الشحن  في  حشيش  وزيت   

ق��ام رج��ال اجل��م��ارك بالشحن اجل��وي بضبط 
كمية من بودرة الالريكا وزيت احلشيش عن طريق 
ضبطيتني. وكشف مراقب التفتيش واالستيداع 
خالد احلوطي عن أن فريق االستهداف اجلمركي 
متّكن من حتديد طرد بريدي مشتبه به ق��ادم من 
اخلارج، ولدى التدقيق عليه تبني أنه يحتوي على 

8 أمبوالت من زيت احلشيش.
وأض���اف أن أح��د مفتشيي اجل��م��ارك بالشحن 
اجلوي قام بضبط كيس كبير احلجم مكتوب عليه 
“ملح خ��اص بتنظيف الصحون، وبعد تفتيشه 

بدقة مت العثور على بودرة الالريكا املخدرة بوزن 
تقريبي 1٥ كيلو غراماً، ومتت إحالة املضبوطات 

إلى جهات االختصاص.
وم��ن ناحيته أك��د م��دي��ر ع��ام اإلدارة العامة 
للجمارك سليمان الفهد االستمرار في تزويد املنافذ 
اجلمركية باألجهزة املساندة للتفتيش، إضافة إلى 
تدريب الكوادر اجلمركية على أعلى املستويات، 
متوجهاً بالشكر جلميع املسؤولني واملوظفني في 
القطاعات اجلمركية كافة جلهدهم وإخالصهم 

وتفانيهم بالعمل.

جانب من بودرة الالريكا



أس��ف��ر ح��ري��ق ش��ق��ة ف��ي ع��م��ارة 
مكونة من 9 أدوار مبنطقة الفحيحيل 

عن 4 حاالت اختناق. 
وذك��رت إدارة العالقات العامة 
واإلع���الم بقوة اإلط��ف��اء ال��ع��ام، أن 
ب��الغ��اً ورد فجر ام��س ، ال��ى إدارة 
العمليات امل��رك��زي��ة يفيد بوجود 
حريق شقة في عمارة بالفحيحيل. 
وأوضحت اإلدارة أنها وّجهت فرق 
اإلطفاء من مراكز الفحيحيل واملنقف 
ال��ى م��وق��ع ال��ب��الغ، وع��ن��د وص��ول 
الفرقة تبّي أن احلريق اندلع بشقة 
ف��ي ال���دور ال��س��ادس، وق���ام رج��ال 
اإلطفاء بإخالء العمارة من السكان 

ومكافحة احلريق وإخماده.
 وأس��ف��ر احل��ري��ق ع��ن 4 ح��االت 
اختناق، ومت تسليمهم ل� »الطوارئ 

الطبية«.

في إطار حملة جمعية الصفا اإلنسانية للعام 
احلالي، والتي جاءت حملت شعار »حتت ظلها«، 
نفذت اجلمعية بدعم من احملسني واحملسنات 
م��ش��روع ال��س��الل الرمضانية ووج��ب��ات تفطير 
الصائمي لصالح األس��ر الفقيرة ف��ي الكويت 
وقيرغيزيا والهند وفلسطي وتركيا واليمن 
ول��ب��ن��ان وب��ن��غ��الدي��ش وس��ري��الن��ك��ا وت��ش��اد 
والصومال، ملشاركتهم فرحة فطرهم، وإعانتهم 
على أداء عبادتهم؛ وقد استفاد من هذا املشروع 

أكثر من 70،000 صائم على مدار شهر رمضان. 
وق���ال رئ��ي��س مجلس إدارة جمعية الصفا 
اخليرية اإلنسانية، محمد الشايع: إن »الصفا 
اإلنسانية« قامت بتنفيذ ه��ذا امل��ش��روع ليشمل 
الصائمي األكثر فقراً واحتياجاً في مختلف البلدان 
عبر توزيع وجبات تفطير الصائمي والسالل 
الرمضانية، مبيناً أن والئ��م اإلف��ط��ار والسالل 
الرمضانية ق��د مت تنفيذها ف��ي 10 دول خ��ارج 
الكويت؛ بينما قامت اجلمعية بتوزيع البطاقات 
الذكية املمغنطة على األسر املتعففة داخل الكويت 
بدالً من السالل؛ حيث  متكن املستفيد من القيام 

بالتسوق من خاللها في مختلف األسواق املركزية 
املنتشرة في الكويت، ويتم تعبئتها في كل مرة 
آل��ي��ا دون ح��اج��ة املستفيد ملراجعة اجلمعية، 
حرصاً على حتقيق رضا املستفيدين، واحلفاظ 
على كرامتهم اإلنسانية، والتسهيل عليهم وعدم 

إرهاقهم. 
وأشار إلى أن هذا املشروع املوسمي له أهمية 
بالغة ف��ي إع��ان��ة األس��ر الفقيرة على أداء هذه 
ال��ف��ري��ض��ة، وحتقيق التكافل االج��ت��م��اع��ي بي 
املسلمي عامة، وجتسيد أروع معاني األخ��وة؛ 
حيث إنه ال يخفى على أحد األوض��اع اإلنسانية 
الصعبة التي يعيشها إخواننا الفقراء واملساكي 
في شتى بقاع العالم، مشيراً إلى أن هذا املشروع 
كان له عظيم األثر في نفوسهم وتخفيف معاناتهم.  
ودع��ا الشايع عموم احملسني واحملسنات إلى 
امل��ش��ارك��ة ب��دع��م مشاريع احلملة الرمضانية 
»حتت ظلها« التي اشتملت على أبواب عديدة من 
أوجه اخلير، وذلك من خالل املوقع اإللكتروني 
للجمعية، أو عبر زيارة مقر اجلمعية الكائن في 

منطقة الصديق.

نظمت جمعية امل��ه��ن��دس��ي، مسابقة 
القرآن الكرمي الرمضانية الثانية عشرة 
في مسجد الدولة الكبير وبالتعاون مع 
إدارة املسجد ووزارة األوق��اف والشؤون 
اإلسالمية مساء يوم األربعاء، حيث شارك 
في املسابقة نحو 50 من أبناء املهندسي 
واملهندسات لثالث فئات؛ األولى للمرحلة 
االب��ت��دائ��ي��ة وسمعت س���ورة ال��ذاري��ات، 
والثانية للمرحلة املتوسطة وتسميع 
س���ورة األح���ق���اف، وال��ث��ال��ث��ة للثانوية 

وتسميع سورة الزمر. 
وقام بتحكيم املسابقة نخبة من أساتذة 
القرآن الكرمي واملشايخ من وزارة األوقاف 
والشؤون االسالمية وإدارة املسجد الكبير.

 وفي ختام البطولة قام عضو مجلس 
اإلدارة املهندس ج��الل الفضلي ومدير 
ع���ام اجل��م��ع��ي��ة امل��ه��ن��دس ول��ي��د امل��ط��وع 
ورئيس جلنة امل��ع��ارض املهندس حسن 
جمعة وأعضاء اللجنة املنظمة بتوزيع 
اجلوائز وإعالن الفائزين والفائزات وهم: 
املرحلة االبتدائية فاز باملركز األول للبني 
املتسابق جعفر ف��راس احلبال وباملركز 
الثاني حل شقيقه عمر ال��ف��اروق فراس 
احلبال وف��ي املركز الثالث ف��از املتسابق 
محمد خلدون العباينة . وفي فئة املرحلة 
املتوسطة للبني فاز باملركز األول مهند 
عادل عبد الدامي ابراهيم صالح وفي املركز 
الثاني شقيقه زياد عادل إبراهيم صالح 

وفي املركز الثالث حل املتسابق عمر محمد 
حنفي محمود.

 وف��ي املرحلة الثانوية ف��از باملركز 
األول املتسابق رفعت حسام الدين وفي 
املركز الثاني فاز املتسابق حمزة يونس 
حمزة وحجبت جائزة املركز الثالث للبني 

باملرحلة الثانوية. 
وف����ي ف��ئ��ة امل��ت��س��اب��ق��ات للمرحلة 
االبتدائية، فازت باملركز األول املتسابقة 
رهف أشرف كامل وفي املركز الثاني كوكب 
محمد مناور هيثم وفي املركز الثالث بانا 
خلدون العباينة.  وفي املرحلة املتوسطة 
فازت باملركز األول املتسابقة مداد فراس 
احلبال تلتلها باملركز الثاني شقيقتها ركاز 

ف��راس احلبال وحجبت اجلائزة الثالثة 
لفئة املتسابقات للمرحلة املتوسطة.

 وف��ي املرحلة الثانوية ف��ازت باملركز 
األول املتسابقة رغ��د أش��رف كامل وفي 
املركز الثاني املتسابقة لينا محمد خليل 
وحجبت اي��ض��ا اجل��ائ��زة الثالثة لفئة 

املتسابقات للمرحلة الثانوية . 
والقت املسابقة اهتماماً كبيراً من فرق 
عمل األوق���اف واملسجد الكبير وأع��رب 
مراقب مسجد الدولة الكبير األستاذ وليد 
الشطي عن سعادتهم بتنظيم املسابقة 
في ربوع املسجد، مشيداً بالتنظيم الرائع 
م��ن قبل املتطوعي والتطوعات للعمل 

باجلمعية.  
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بالفحيحيل شقة  حريق  في  اختناق  حاالت   4

أطلقت جمعية إحياء التراث 
اإلسالمي مشروع إفطار الصائم 
لهذا العام 2023 بالشراكة مع 
األمانة العامة لألوقاف، وذلك 
ضمن شراكة استراتيجية بي 
اجلمعية واألمانة لتفعيل دور 
الوقف في تنمية املجتمع وسد 

حاجات احملتاجي.
وف����ي ه����ذا اإلط������ار ص����َرّح 
مدير إدارة التنسيق واملتابعة 
بجمعية إحياء التراث اإلسالمي 
نواف الصانع، أن اجلمعية بدأت 
االستعدادات اإلدارية وامليدانية 
لتنفيذ مشروع إفطار الصائم 
مبكًرا، مشيًرا إلى أن أهم أهداف 
مشروع إفطار الصائم تكمن في 
إعانة الشرائح املستفيدة من 
املشروع على أداء هذه الفريضة 
العظيمة، وأال تقف احلواجز 
املادية وضيق ذات اليد حائالً 
أمام مشاركة املسلمي أداء هذه 

الفريضة املباركة.
وأض�����اف ال��ص��ان��ع: ك��ذل��ك 
يستهدف مشروع إفطار الصائم 
كسب األجر وابتغاء مرضاة الله 
-تعالى- ع��الوة على حتقيق 
مبدأ التكافل في املجتمع املسلم، 
وإدخ��ال السعادة على الفقراء 
وذوي الدخل احملدود، فضال عن 
إلى فتح باب الصدقة واكتساب 
أج��ر ال��ص��ائ��م أم���ام احملسني، 
كما يستهدف املشروع مساعدة 
البسطاء ورسم االبتسامة على 
وجوههم، وجتميع اجلاليات 
ح���ول م��وائ��د اخل��ي��ر، ف��ق��د ق��ال 
��َر  رس���ول ال��ل��ه -]-: »َم���ْن َف��َطّ
َصاِئًما َكاَن َلُه ِمْثُل أَْج��ِرِه، َغْيَر 
اِئِم  ��ُه اَل َيْنُقُص ِمْن أَْج��ِر الَصّ أََنّ
َش��ْي��ًئ��ا« )رواه الترمذي واب��ن 
م��اج��ه واب���ن ح��ب��ان، وصححه 

الترمذي وابن حبان(.

 وأضاف الصانع أن اجلمعية 
دأب����ت -م��ن��ذ ن��ش��أت��ه��ا- على 
تلبية االحتياجات االجتماعية 
والتنموية التي يفرزها الواقع، 
م��ع م��راع��اة حتقيق ال��ت��راب��ط 
ب���ي امل���ش���روع���ات ال��وق��ف��ي��ة 
واملشروعات األخ��رى من خالل 
ال��ش��راك��ة اخليرية املجتمعية 
في مختلف املشاريع، ومنها: 
)م��ش��روع إفطار الصائم لعام 
2023( داخل الكويت وخارجها.
 وأك��د الصانع أن التنسيق 
االس��ت��رات��ي��ج��ي ب��ي امل��ان��ح��ي 
واملنفذين أمر ضروري لتحقيق 
أفضل النتائج بأفضل الطرائق؛ 
لذا كان من األهمية مبكان تعزيز 
سبل الشراكة بي إحياء التراث 
واألم��ان��ة العامة ل��ألوق��اف من 
خ���الل امل��ش��روع��ات اخل��ي��ري��ة 
املختلفة، ومنها مشروع إفطار 

الصائم.
 وأض���اف أن إح��ي��اء ال��ت��راث 
وض����ع����ت ض���م���ن رؤي���ت���ه���ا 
االستراتيجية في العمل اخليري 
ضرورة التعاون والشراكة مع 

اجلهات اخليرية؛ وذل��ك بهدف 
تطوير العمل اخليري، وتفعيل 
آل��ي��ة ت��ع��ام��ل��ه، س���واء ك���ان مع 
املؤسسات واجلهات الرسمية أم 
مع جميع أفراد املجتمع، مشيداً 
باجلهود التي تبذلها األمانة 
العامة لألوقاف واحملسني من 
أبناء الكويت الذين ال يدخرون 
جهداً في تقدمي املساعدات لألسر 
احملتاجة، مؤكداً أهمية التراحم 
والتكافل اللذين جبل عليهما أهل 

الكويت.
وأوضح الصانع أن الشراكة 
االستراتيجية بي املؤسسات 
أصبحت من أه��م األع��م��دة التي 
يرتكز عليها العمل اإلنساني 
واخل���ي���ري، ف��ل��م ي��ع��د بإمكان 
املؤسسات اخليرية أن تعيش 
ف��ي معزل ع��ن بعضها بعضاً، 
مشيراً إلى أن الشراكة املجتمعية 
م��ن قيم جمعية إح��ي��اء التراث 
اإلسالمي التي أرستها في عملها 
منذ تأسيسها بهدف التكامل 
مع مؤسسات الدولة احلكومية 

والشعبية كافة.

نواف الصانع يشرف على توزيع وجبات إفطار الصائم

األوقاف« »أمانة  مع   بالتعاون  الكويت  وخارج  داخل  الصائم  إفطار  مشروع  تنفذ 

الصانع: »إحياء التراث« وضعت
 ض��م��ن رؤي��ت��ه��ا االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ع��اون 

والشراكة مع اجلهات اخليرية
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أقيمت في مسجد الدولة الكبير ألول مرة

الكرمي القرآن  مسابقة  نظمت  »املهندسني« 
ومتسابقة متسابقًا   50 مبشاركة  عشرة  الثانية   

الشايع: وزعنا البطاقات الذكية على األسر املتعففة داخل الكويت  

70 ألف  »الصفا اإلنسانية«: 
مستفيد من مشروع »السالل 

الرمضانية« ووجبات إفطار الصائمني 

الرياضية األندية  عضوية 
مازالت مجالس إدارات 
األندية الرياضية متارس 
سلطاتها لعرقلة تسجيل 
األع��ض��اء اجل���دد ، بحجج 
كثيرة ومتكررة ، خاصة في 
شهري فبراير ومارس من 
كل عام ، ناهيك عن قيامهم 
بشطب عضويات األعضاء 
املنتسبي واحملسوبي على 

منافسيهم.
وبدأ تكرار هذه املشكلة 
خ����الل ال��ف��ت��رة امل��اض��ي��ة 
بأعذار كثيرة وواهية مثل 
عدم وجود أمي الصندوق 
أو سفر أمي السر ، وآخرها 
انقطاع التيار الكهربائي 
وغ��ي��ره��ا م���ن امل���ب���ررات 
واألع����ذار ال��ت��ي تصب في 

النهاية الى حتقيق هدفهم 
بوقف تسجيل اعضاء جدد.
وللبعد عن تلك املشاكل 
وامل���ش���اح���ن���ات ال��دائ��م��ة 
ب��ي األع���ض���اء وم��ج��ال��س 
االدارات ، ن��رى أن احلل 
يجب ان يكون بتغيير الية 

اض��اف��ة االع��ض��اء اجل���دد ، 
وذلك بتسجيلهم في الهيئة 
العامة للرياضة ، بصفتها 
ج��ه��ة ح��ي��ادي��ة وم��ش��رف��ة 
بشكل مباشر على جميع 

االندية.
يا معالي وزير الشباب 
، نطالبكم بالتدخل حلل 
األزمة ، والتنسيق مع مدير 
عام الهيئة العامة للرياضة 
لوقف هذا التعسف من قبل 
مجالس ادارات االن��دي��ة، 
فيجب أن يحصل اجلميع 
ع��ل��ى ح��ق��وق��ه��م ب��ف��رص 
متساوية ، بغض النظر عن 

انتماءاتهم الرياضية.

يحيى املنهل

املنظمون واملنظمات من جمعية املهندسي الفضلي واملطوع وجمعة يتوسطون الفائزين والفائزات

مشروع إفطار الصائم في فلسطيمحمد الشايع خالل توزيع السالل الرمضانية في قرغيزيا

ق��ال رئ��ي��س قسم احل��ل��ق��ات ب���إدارة 
ش��ؤون القرآن الكرمي والسنة النبوية 
“ورتل” ال��ت��اب��ع��ة جلمعية النجاة 
اخليرية الشيخ عمر الكندري: للعام 
اخل��ام��س ت��ت��وال��ى إجن����ازات م��ش��روع 
“إسناد الصغار” حيث بفضل الله 
وتوفيقه ه��ذا ال��ع��ام 1444 ه�� تخرج 
ع��دد 177 خامتاً للقرآن الكرمي ويقام 
املشروع بدعم األمانة العامة لألوقاف، 
ويعد واح���داً م��ن اإلجن���ازات القرآنية 

الكبرى داخل دولة الكويت.
وأقامت إدارة “ورتل” حفالً لتكرمي 
اخلامتي حضره رئيس مجلس اإلدارة 
بجمعية النجاة اخليرية فيصل الزامل 
ونائب املدير العام الدكتور جابر الوندة 
ونائب مدير عام مدارس النجاة األستاذ 
خالد ملك وممثل األمانة العامة لألوقاف 
األس��ت��اذة أس��ي��ل اجل��ي��ران، ه��ذا وأقيم 
احلفل مبسرح مدرسة النجاة املتوسطة 

بني مبنطقة حولي.
وأوض��ح الكندري أن��ه خ��الل احلفل 
مت تكرمي الطالب الفائزين في مسابقة 
ح��ف��ظ ال���ق���رآن ال��ك��رمي وال��ت��ي أقامها 
التعليم اخل���اص ح��ي��ث ح��ص��د ط��الب 
حلقات”ورتل” الصباحية على 30 

مركًزا للبني والبنات.
وأوضح الكندري أن مشروع “إسناد 
الصغار” متيزت ب��ه إدارة “ ورتل” 

حيث يتم تخصيص يوم السبت من كل 
أسبوع لطالب حلقات اإلسناد واحلفظ 
واملراجعة ليعيشوا في رح��اب القرآن 
ال��ك��رمي، وي��ب��دأ النشاط م��ن الساعة 8 
صباحاً وحتى 8 مساًء ونهدف من خالله 
نشر الوعي بضرورة االهتمام بالوقت 

واالستفادة به فيما ينفع. وكذلك تدريب 
النفس على االن��ق��ط��اع لله تعالى مما 
يعلي الهمم ويزيد في األجر، ويبث روح 

التنافس املثمر بي طالب.
مبيناً أنه منذ تأسيس املشروع وخالل 
خمس سنوات بفضل الله وتوفيقه أمت 

حفظ ال��ق��رآن ال��ك��رمي ع��دد 543 طالًبا 
وطالبة بي ختمة إسناد أو تأهيل إسناد 
أو مراجعة أو حفظ مكثف. وختاماً تقدم 
الكندري بشكر األمانة العامة لألوقاف، 
مشيداً بدعمها املبارك والذي ساهم في 

حتقيق هذه اإلجنازات الرائدة.

بدعم األمانة العامة لألوقاف

177 طالبًا وطالبة »ورتل النجاة«: 
 أمتوا ختم القرآن الكرمي مبشروع »إسناد الصغار«

الزامل والوندة خالل التكرمي

جانب من فعاليات حفل التكرمي

4 أشخاص في حريق بالفحيحيل إيصال التيار الكهربائي إصابة 
ألول مبنى خدماتي 

في »املطالع«
أعلنت املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية اط��الق التيار الكهربائي 
ألول مبنى عام في مدينة املطالع وهو 

 .»N11« مسجد محلي بالضاحية
وأثنت املؤسسة في بيان لها على 
جهود وزارة الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجددة لدعم ايصال التيار الكهربائي 
للمباني العامة والقسائم السكنية 
وفق جدول زمني جرى ترتيبه لضمان 

التشغيل على عدة مراحل.
 وذكرت أن إيصال التيار الكهربائي 
إلى املباني العامة اجلاهزة سيطلق 
تباعاً ضمن الضاحية»N11«على 
أن يتم تشغيلها م��ن خ��الل اجلهات 

احلكومية ذات العالقة.
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نائب رئيس مجلس األمة يستقبل
وفد اجلمعية الكويتية للمهرجانات

وفد اجلمعية الكويتية للمهرجانات يكرم الشحومي   استقبل نائب رئيس مجلس األمة أحمد خليفة الشحومي في مكتبه 
امس  االول األربعاء وفدا من اجلمعية الكويتية للمهرجانات. وضم الوفد كال من رئيس مجلس إدارة اجلمعية د.طارق 

العبيد، وعضو مجلس اإلدارة عادل املال، ومدير اجلمعية محمد الكندري، ونائب املدير عبدالله الهاجري

العتيبي: هل حدثت تعديات من احلرس 
الثوري أو أي زوارق عسكرية عراقية على 

مياهنا اإلقليمية خالل السنة املاضية؟
وج��ه النائب خالد العتيبي 
سؤاال إلى وزير الدفاع ، بشأن 
خطة القوات البحرية في رصد 
ال��زوارق والقطع البحرية التي 
تقترب م��ن مياهنا اإلقليمية، 
ومواجهة أساليب القراصنة، 

ونص السؤال على ما يلي:
ل��ل��ك��وي��ت م��وق��ع ج��غ��راف��ي 
ب��ح��ري متميز واستراتيجي 
ك��ون��ه��ا ت��ق��ع ب��ال��ق��رب م��ن أه��م 
ثالثة م��س��ارات مائية مالحية 
ف��ي املنطقة وال��ع��ال��م، ولهذه 
اخلصوصية اجلغرافية واعتماد 
البالد على النفط كمصدر وحيد 
ب��رزت أهمية القوات البحرية 
وأسطولها في حماية مصاحلنا 
وت��أم��ن م��س��ار ن��اق��الت النفط 
من وإل��ى البالد، وم��دى قدرتها 
على التعامل م��ع التهديدات 
التي تظهر ب��ن احل��ن واآلخ��ر 
واملرتبطة بالوضع اإلقليمي 
وم��ع اق��ت��راب زوارق احل��رس 
ال���ث���وري وزوارق عسكرية 
عراقية وأخرى غير معلومة من 

مياهنا اإلقليمية ملرات عدة.
ون���ظ���را مل���ا ت��ش��ك��ل��ه ه��ذه 
ال��ت��ه��دي��دات م��ن خ��ط��ورة على 
أمننا وأمن الناقالت واملنشآت 
النفطية ال سيما بعد تسريب 
أخبار في تقارير دولية تؤكد 
وجود تعديات واستفزازات غير 
معلن عنها في مياهنا اإلقليمية 
وبالقرب منها، يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
1 -ه���ل ح��دث��ت ت��ع��دي��ات 
م��ن احل���رس ال��ث��وري أو أي 
زوارق عسكرية عراقية على 
مياهنا اإلقليمية خالل السنة 
امل��اض��ي��ة؟ إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة 
اإلي���ج���اب، ف��ي��رج��ى ت��زوي��دي 
بكيفية تعامل القوات البحرية 

مع هذه التعديات.
2 -ه���ل اخ��ت��رق��ت مياهنا 
اإلق��ل��ي��م��ي��ة زوارق عسكرية 
عراقية في شهر فبراير اجلاري؟ 
إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة اإلي��ج��اب، 
فيرجى ت��زوي��دي باآللية التي 
تعاملت معها القوات البحرية 
م��ع ه��ذه ال���زوارق وه��ل حدثت 
اشتباكات؟ وم��ا حصيلة هذه 

االشتباكات؟
3 -أُع��ل��ن ف��ي وق���ت سابق 
ع��ن إن��ش��اء حت��ال��ف دول���ي مع 
دول عدة منها الكويت لتأمن 
م��ي��اه اخل��ل��ي��ج إلم����داد الطاقة 
للعالم وم��ح��ارب��ة القرصنة 
البحرية عن طريق منع القطع 
البحرية وال���زوارق السريعة 
من االقتراب من ناقالت النفط، 
ما حصيلة هذا التحالف ودور 
ال��ق��وات البحرية الكويتية؟ 
وما االلتزامات املفروضة على 

اجلانب الكويتي في بنوده؟
4 -وف��ق��ا ل��ت��ق��اري��ر دول��ي��ة 
متتلك ال��ق��وات امل��ع��ادي��ة التي 
اع��ت��ادت على عمل استفزازات 
مستمرة ف��ارق��ا تقنيا واضحا 
في املعدات ال سيما في وجود 

م��ش��روع ل��دي��ه��م وأط���م���اع في 
منطقتنا اخلليجية، فما استعداد 
ق��وات��ن��ا البحرية على صعيد 
اآلليات وامل��ع��دات لتعزيز قوة 
الردع، وتقليل املخاطر احملتملة 
ال قدر الله خصوصا مع الفارق 
التقني لدى القوات التي اعتادت 

على اختراق مياهنا اإلقليمية؟
5 - ما خطة القوات البحرية 
مل��واج��ه��ة أس��ال��ي��ب القراصنة 
للذين اع��ت��ادوا على اخ��ت��راق 
مياهنا اإلقليمية وم��واج��ه��ة 
سفنهم غير املأهولة والطائرات 
امل��س��ّي��رة ال��ت��ي يتسلحون بها 
واألدوات األخرى التي يتعامل 
بها القراصنة بالقرب من مياهنا 

اإلقليمية؟
6 -م����ا دور وج��اه��زي��ة 
ال����رادارات البحرية ف��ي رصد 
ال��زوارق والقطع البحرية التي 

تقترب من مياهنا اإلقليمية؟
7 - ب��ي��ان تنسيق وزارة 
الدفاع مع وزارة اخلارجية في 
مواجهة التعديات املستمرة أو 
االستفزازات األخ��رى املتعلقة 
مبياهنا اإلقليمية وما أسفر عنه 

هذا التنسيق.

خالد العتيبي 

خالل مؤمتره كفاكم لعبًا بشعور وعقول الناس 

 املناور لرئيس الوزراء: إما أن تشكل حكومتك أو ترفع »عدم التعاون«
ريا�ض عواد 

عقد النائب  النائب اسامه املناور  
مؤمترا صحفيا مساء أم��س االول 
وط���ال���ب امل���ن���اور رئ��ي��س مجلس 
ال��وزراء سمو الشيخ احمد النواف 
االسراع  تشكيل حكومته والتعاون 

مع املجلس 
وق��ال املناور في مؤمتر صحفي 
ع��ق��ده عقب ع���ودة مجلس 2020 
وابطال مجلس 2022 اوجه رسالة 
الى سمو الرئيس اقول فيها إما أن 
تشكل احلكومة ونبدأ معك لتنفيذ 
خطتك خ��الل عامن أو ترفع كتاب 

عدم التعاون
واضاف مخاطبا النواف انت تعلم 
محبتك في الله وانك رجال نظيفا لكن 
ذلك اليكفي والصمت املطبق عليك 
منذ حكم الدستورية خطأ وعليك 
تشكيل حكومتك وتقدمي برنامج 
عمل احلكومة وت��ق��دمي كتاب عدم 
تعاون بعدها ان شئت لكن صمتك 

غير مقبول منذ حكم الدستورية 
حسابات وهمية 

وحتدث املناور  حول مايجري في 
الساحة السياسية واالعالمية  فقال 
حسابات وهمية تؤسس ملخالفة 
حكم احملكمة الدستورية وعقالء 
ال��ك��وي��ت الب����د ان ي��ت��دخ��ل��وا من 
اج���ل ح��م��اي��ة ال��ب��ل��د مشير ال���ى ان 
ه��ن��اك  هجوما م��ب��اش��را ط��ال ولي 
العهد سمو الشيخ مشعل االحمد 

ع��ق��ب ح��ك��م احمل��ك��م��ة ال��دس��ت��وري��ة 
ب��اب��ط��ال م��ج��ل��س 2022 وع���دوة 

مجلس 2020  احلالي 
نزاهة 

وق�������ال  امل�����ن�����اور  ل���ي���س م��ن 
الشجاعة ان تدافع عن رج��ل قوي 
وه��و مشعل االح��م��د لكن لتبيان 
احلقائق سمو الشيخ مشعل وعد 
بانتخابات  نزيهة وهو مفوض من 
سمو االمير وه��ل وف��ى في التزامه 

ام ال ؟ 
وت��اب��ع قائال اوال ل��م ترصد اي 
حالة واحدة لشراء االص��وات وقام 
رج���ال امل��ب��اح��ث  ب��ض��رب دواوي���ن 
املرشحن الذين يشترون االصوات 
ووع��د ايضا ان تكون االنتخابات 
وف���ق ال��ق��ان��ون وال��ت��ج��اوز ح��دث 
من جهة اخ��رى وبعد االنتخابات 
ق���ال ان احل��ك��وم��ة ل��ن ت��ش��ارك في 
انتخابات الرئاسة وأوف���ى ايضا 
بوعده وانسحبت احلكومة من اول 
جلسة وزكي احمد السعدون رئيسا 
للمجلس والشيخ مشعل ادى  كل 

ماعليه
خالف اخلبراء 

وكشف املناور  عن خالف خبراء 
ال��ق��ان��ون ال���ذي ك��ان ح��اض��را حول 
اب��ط��ال احملكمة م��ن ع��دم��ه ملجلس 
2022 ومستشاري السلطة كان 
لهم وجهتي نظر حول احلكم مؤكدا 

ان السبب  ف��ي الهجوم على ولي 
العهد سمو الشيخ مشعل االحمد 
ه��و امل��راس��ي��م اخل��اص��ة باملناصب 
القيادية في احلكومة ولدينا اكثر من 
500 منصب قيادي وهذا االمر اسال 
لعاب بعض املتنفذين وولي العهد 
ق��ال خ��الل مقابلتنا معه وع��دد من 
النواب هل يعقل قيادي اليعرف لغة 
اجنليزية وك��ان يقول مل��اذا التكون 
هناك مفاضالت باملناصب القيادية 
وك��ان معي حينها مهلهل املضف 

واسامه الشاهن وهذه وجهة نظره 
واضاف ان سموه تفاجئ ان كثير 
م��ن امل��راس��ي��م اخل��اص��ة باملناصب 
القيادية تتبع شخص واحد كما ان 

الهجوم طال ابنه ايضا
واكد املناور  ان سمو الشيخ مشعل 
االحمد بتطبيقه  للقانون  منع اقامة 

دولة عميقة  ثانية
وق��ال  املناور هناك خبراء يرون 
ض��رورة ع��ودة مجلس 2022 وهذا 
ل��ي��س ص��ح��ي��ح��ا ف��أح��ك��ام احملكمة 

الدستورية نافذه وغير قابلة للطعن 
وال��س��ؤال مل���اذا البعض خ��ائ��ف من 
االنتخابات منوها ال��ى ان مجلس 
2020 اجن��ز الكثير بينما مجلس 
2022 اجن��ز قانونن فقط واؤك��د 
ان القتال ك��ان للدفاع ع��ن مصالح 

شخصية
وقال  املناور : هناك نائب سرق 
احد القوانن من مصر ووعد وتعهد 
باجناز  40 قانونا ولم يحدث ذلك 
واقول لهذا النائب انت بعت الكويت 

م��ن خ��الل اتفاقية وال��ن��واب الذين 
يريدون استمرار مجلس 2022 من 

احب مصاحلهم الشخصية
وتابع قائال ان النائب الذي باع 
الكويت كان في أهم اتفاقية وعندما 
خ��رج ف��ي مناظرة م��ع ص��ال��ح املال 
اتضح أنه مو قاري القانون كما أنه 

سرق قانون السيسي
جنان بوشهري 

وحتدث عن املناور  جنان بوشهري 

فاعتبرها انسانة وطنية  وكانت تريد 
ان تستجوب وخ��ون��وه��ا وح��م��دان 
العازمي استجوب وزي��رة االشغال 
ول��م يجد م��ن يتحدث معه وك��ان��وا 
مستمتن في استمرار مجلس 2022

واكد  املناور ان اكبر فساد حصل 
في مجلس 2022 وتعيينات ديوان 
اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة تشهد وجت���اوزت 
تعيينات عشر سنوات ماضية اضافة 
الى التمسك بالرواتب االستثنائية 
وك��ل اجن��ازه��م في املجلس قانونن 
فضال عن العفو عن قروب الفنطاس 
وك��ان��وا يبتزون احلكومة بالعفو 
رغم ان سمو االمير منذ ايام احلوار 
الوطني وعد بالعفو وكانوا يعتقدون 

ان احلكومة تراجعت عن العفو
وذكر املناور  بقوله كانوا يريدون 
الدفاع عن معزبهم وادواتهم عندما 
رهنوا القروض بالعفو ومت اطالق 
ال��ع��ف��و  الف��ت��ا ال���ى ان االن��ت��خ��اب��ات 
املاضية  هي االسوأ في التاريخ وأسوأ 
م��ن 67 ووزي���ر الداخلية ل��م يصدر 
النتايج التفصيلية حتى اليوم وانا 
خسرت اكثر من الف صوت وماحصل 

تخاذل ضد مصلحة الكويت
وخ��ت��م  امل��ن��اور  بقوله ال��س��ؤال 
ال��ذي ي��دور ف��ي ذه��ن اه��ل الكويت 
مل��اذا لم تصدر النتائج التفصيلية 
النتخابات 2022 وان��ا ظلمت في 
ه��ذه االنتخابات وان��ا ماقبضت او 
اخ��ذت سيارة او رات��ب استثنائي 

وانتظر من يناظرني في اي قضية

املناور متحدثا 
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 ول�����ي ال���ع���ه���د م���ن���ع اق����ام����ة دول������ة ع��م��ي��ق��ة ث��ان��ي��ة 
وط������ب������ق ال�������ق�������ان�������ون وواج��������������ه ه�����ج�����وم�����ا م����ب����اش����را

ف������ي  االس��������������������������������وأ   2022 ان������������ت������������خ������������اب������������ات 
 67 م��������������ن  وأس����������������������������وأ  ال�����������ك�����������وي�����������ت  ت��������������اري��������������خ 

ووعد  مصر  من  القوانني  اح��د  س��رق  نائب  هناك 
ذل���ك ي���ح���دث  ول�����م  ق���ان���ون���ا  ب����اجن����از  40  وت���ع���ه���د 

خ�����������ب�����������راء ي������������������رون ض���������������������رورة ع������������������ودة م����ج����ل����س 
ف�����أح�����ك�����ام  ص�����ح�����ي�����ح�����ا  ل������ي������س  وه���������������ذا   2022
ال�����������دس�����������ت�����������وري�����������ة غ���������ي���������ر  ق���������اب���������ل���������ة ل������ل������ط������ع������ن 

السويط لوزير شؤون البلدية: هل هناك خطة أو استراتيجية 
لألمن الغذائي؟ وما رؤيتكم حول االكتفاء الذاتي؟

أع��ل��ن ال��ن��ائ��ب ث��ام��ر ال��س��وي��ط  عن 
توجيهه س��ؤال��ن إل���ى ك��ل م��ن وزي��ر 
التربية وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي د. حمد ال��ع��دوان��ي، ع��ن سبب 
إلغاء عملية االنتخابات الرسمية الحتاد 
طلبة الكويت في مصر، ووزير الدولة 
لشؤون البلدية عبد العزيز املعجل، 
ب��ش��أن إج����راءات معاجلة املالحظات 
واملخالفات املذكورة في تقرير ديوان 

احملاسبة، ونص السؤاالن على ما يلي:
سؤال إلى وزير التعليم العالي

إمي���ان���ا ب����دور احل���رك���ة ال��ط��الب��ي��ة 
ومكانتها وأن الشباب سواعد الوطن 
ونواته األول��ى ومستقبله، فقد أثارت 
إج���راءات انتخابات االحت���اد الوطني 
لطلبة الكويت ف��رع جمهورية مصر 
العربية األخيرة واملنعقدة عن طريق 
التصويت االل��ك��ت��رون��ي، وال���ذي تبن 
مخالفته ل��دس��ت��ور االحت���اد الوطني 
واتضح أن��ه يختلف اختالفا تاما عن 

املتعارف عليه.
وأص���ب���ح ال��ت��ص��وي��ت ع���ن ط��ري��ق 
األونالين وما صاحب هذه اإلج��راءات 
م��ن مخالفات جسيمة تفتقد للسرية 
واالعتبار احلقيقي لألساس االنتخابي 
بشتى ص��وره وأشكاله، وم��ا صاحب 
هذه اإلجراءات من مخالفات أخرى أدت 
إلى إلغاء انتخابات االحتاد الوطني فرع 
ج.م.ع، والتدخالت التي كانت سببا في 
تغيير آلية االنتخاب التي ُتعد خروجا 
صريحا ملفهوم العملية االنتخابية، لذا 

يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
1 -األسباب الواقعية إللغاء عملية 
االنتخاب الرسمية واملتعارف عليها 
مسبقا وال��ت��ي كانت تقام ف��ي ك��ل عام 

نقابي؟
2 - ص����ورة ض��وئ��ي��ة م��ن الكتب 
الرسمية - في حال وجود اعتراض من 
أي جهة رسمية - التي أُرسلت لوزارة 
التربية والتعليم العالي سواء أكانت 
لسفارة دول��ة الكويت في القاهرة أم 
املكتب الثقافي الكويتي في القاهرة أم 

وزارة التربية نفسها.

3 -م��ا السند القانوني الن��ح��راف 
العملية االنتخابية بدال من التصويت 
االلكتروني إلى التصويت أونالين عبر 
معرف ورقم سري يصل عبر اإلمييل من 
دون الوجود الشخصي للطالب في قاعة 

مقر االنتخاب؟
4 - املركز القانوني للجنة اإلشراف 

على هذه االنتخابات.
5 - ك���ت���اب رس���م���ي م���ن ال��ل��ج��ن��ة 
املشرفة على ه��ذه االنتخابات محددة 
م��ق��ر االن��ت��خ��اب وم��واع��ي��د االن��ت��خ��اب 
ح��س��ب دس��ت��ور االحت����اد ال��وط��ن��ي في 
اجلمعية العمومية وموعد االنتخاب 
كمواعيد قانونية تؤكد صحة العملية 

االنتخابية.
6 - آل��ي��ة حت��ص��ي��ل رس����وم القيد 
للجمعية العمومية، والسند القانوني 
لعملية ال��ت��ح��ص��ي��ل، وق��ي��م��ة املبالغ 

احملّصلة من اللجنة املشرفة.
س���ؤال إل��ى وزي���ر ال��دول��ة لشؤون 

البلدية
كشف دي��وان احملاسبة في تقريره 
امل��واط��ن 2021/2022 حت��ت شعار 
وع���ادت احل��ي��اة لطبيعتها أن األم��ن 
الغذائي العاملي يواجه حتديات جديدة 
حت��ول دون السعي نحو القضاء على 
اجل���وع وت��ع��زي��ز ال��ت��غ��ذي��ة الصحية 
نتيجة لعوامل عدة تركزت في التباطؤ 
االق��ت��ص��ادي العاملي، وت��زاي��د السكان 

وتغيير املناخ.
واجلدير بالذكر إن مثل تلك التحديات 
لها أث��ر مباشر على ال��دول املستوردة 
ل��ل��غ��ذاء ك��دول��ة ال��ك��وي��ت بسبب قلة 
الكميات امل��ت��واف��رة لبعض األصناف 
الغذائية، فضال عن ارتفاع أسعارها، 
ما يستوجب دراسة وإعادة تقييم حالة 
األمن الغذائي للدولة حفاظا على صحة 

وسالمة مواطنيها ومقيميها.
وأشار التقرير إلى أهم النتائج بأنه 
ال خطة استراتيجية لألمن الغذائي 
ميكن الرجوع إليها للقياس واملتابعة، 
ما يؤدي إلى عدم استقرار األمن الغذائي 
الداخلي ويزيد من مخاطر عدم توافر 
بعض األغذية بسبب األزم��ات العاملية 
»كما هو احل��ال في جائحة كورونا«، 
وغ��ي��اب ال��رق��اب��ة واملتابعة ال��دوري��ة 
ال��ف��ّع��ال��ة لقسائم اإلن��ت��اج احليواني 
م��ا يصعب معه التحقق م��ن تطبيق 
كل اشتراطات الهيئة العامة لشؤون 
ال��زراع��ة وال��ث��روة السمكية الهادفة 
لتنمية الثروة احليوانية، والقصور في 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق األمن 
الغذائي والتغذية احملسنة وتعزيز 

الزراعة املستدامة.
وأوصى التقرير إلى ضرورة اعتماد 
خ��ط��ة اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ق��اب��ل��ة للقياس 
واملتابعة تضمن استقرار األمن الغذائي 
وتفعيل نظم الرقابة والتفتيش على 

قسائم اإلنتاج النباتي واحليواني من 
خالل اعتماد خطة عمل دوري��ة تضمن 
تطبيق اش��ت��راط��ات الهيئة م��ع اتخاذ 
اإلج����راءات ال��الزم��ة جت��اه املخالفن، 
وض�����رورة إح��ك��ام ع��م��ل��ي��ات ال��رق��اب��ة 
الداخلية في الهيئة على املوارد البشرية 
لتحقيق االستقرار اإلداري في الهيئة، 
ومتكن املوظفن من أداء مهامهم على 
أكمل وج��ه، وض���رورة متابعة الهيئة 
تنفيذ الهدف رقم )2( من أهداف التنمية 
املستدامة لضمان حتقيق األمن الغذائي 

املستدام والتنمية الزراعية في الدولة.
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

1 - م����ا ردك������م ع���ل���ى ال��ق��ص��ور 
وامل��الح��ظ��ات وامل��خ��ال��ف��ات امل��ذك��ورة 
أع��اله في تقرير دي��وان احملاسبة؟ وما 
اإلج����راءات التي اُت��خ��ذت ملعاجلتها؟ 
م��ع ت��زوي��دي بالبيانات واملستندات 

واألوراق الثبوتية كافة حول ذلك.
2 - هل لديكم خطة أو استراتيجية 
في ش��أن األم��ن الغذائي؟ وم��ا رؤيتكم 

حول رفع نسب االكتفاء الذاتي؟
3 - ما خطة إدارة اإلنتاج احليواني 
ف��ي ش��أن أنشطة الهيئة التشغيلية 
لزيادة الدخل أو تأمينه ال سيما اللحوم 

وما يخص األمن الغذائي؟
4 -م��ا خطة الهيئة ل��زي��ادة نسبة 
اإلن��ت��اج ال��زراع��ي والتوسع في زي��ادة 
امل��س��اح��ات ال��زراع��ي��ة م��ن أج��ل حتقيق 

األمن الغذائي؟
5 -م���ا امل��ش��اري��ع ال��ت��ي تدعمها 
الهيئة لتحقيق االكتفاء الذاتي احمللي 
م��ن املنتجات ال��زراع��ي��ة واحليوانية 
والسمكية؟ وما السياسة التي اتبعتها 
في اختيار مشاريعها ودعمها في سبيل 

حتقيق االكتفاء الذاتي؟
6 - ف��ي ش��أن تفعيل ُنظم الرقابة 
والتفتيش على قسائم اإلنتاج النباتي 
واحليواني، ما إجراءاتكم فور رصدكم 
للحاالت املخالفة؟ مع تزويدي بكشف 
ي��ب��ن ع���دد ق��س��ائ��م اإلن���ت���اج النباتي 
واحل��ي��وان��ي وم��ق��دار م��ا ُتنتج وع��دد 

املخالفات.

وزير شئون البلدية  ثامر السويط 

وزير الدفاع 

املويزري استقبل املهنئني برمضان
أقام النائب شعيب املويزري 
حفل استقبال للمهنئن مبناسبة 

حلول شهر رمضان املبارك.
وت���ب���ادل احل���ض���ور خ��الل 
االستقبال التهاني مبناسبة 
ال��ش��ه��ر ال��ف��ض��ي��ل، مجسدين 
عادات أهل الكويت في التواصل 
ب��امل��ن��اس��ب��ات االج��ت��م��اع��ي��ة 
واحلرص على الوحدة الوطنية 
وروح األس���رة ال��واح��دة التي 
جبل عليها أهل الكويت، داعن 
الله أن يعيد شهر رمضان على 
الكويت وأهلها باخلير واليمن 
والبركات، وأن يحفظها وشعبها 

شعيب املويزري متوسطا املهنئن وقيادتها من كل سوء.

بوصليب استقبل املهنئني برمضان
احتفل النائب سعود أبوصليب 
مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك 
بإقامة حفل استقبال للمهنئن بحلول 
الشهر الفضيل، حيث تبادل احلضور 

التهاني باملناسبة.
وخ��اط��ب أب���و صليب احل��ض��ور 
مقدما للجميع التهاني، عساكم من 
ع��واده، ونسأل الله أن يعيده على 
الكويت وشعبها باخلير، ونبارك 
ل��ل��ج��م��ي�����ع ح���ل���ول ش��ه��ر رم��ض��ان 
امل��ب��ارك. واستذكر اجلميع ع��ادات 
أه��ل الكويت والتراحم والتواصل 
ب��ن أهلها وعوائ�ل�ه�ا وع�ادات�هم 
االجتماعية األصيلة التي تقوم على 

سعود بوصليب مستقبال املهنئن املودة واحملبة



يؤمن املسلمون أن هاروت وماروت ملكان 
من السماء نزال في أرض بابل، وأُنِزل عليهما 

السحر؛ امتحاًنا وابتالًء للناس.
ورد ِذكر اسمي “ ه��اروت وم��اروت “ في 
ال��ق��رآن الكرمي في موضع واح��د فقط، قال 
َياِطنُي َعلَى ُملِْك  َبُعوا َما َتْتلُوا الَشّ تعالى : َواَتّ
َياِطنَي  ُسلَْيَماَن َوَما َكَفَر ُسلَْيَماُن َوَلِكَنّ الَشّ
ْحَر َوَما أُْنِزَل َعلَى  َكَفُروا ُيَعلُِّموَن الَنّاَس الِسّ
امْلَلََكنْيِ ِبَباِبَل َه��اُروَت َوَم��اُروَت َوَما ُيَعلَِّماِن 
ا َنْحُن ِفْتَنٌة َفال َتْكُفْر  َ ِمْن أََحٍد َحَتّى َيُقوال إَِنّ
ُقوَن ِبِه َب��نْيَ امْلَ��ْرِء  َفَيَتَعلَُّموَن ِمْنُهَما َما ُيَفِرّ
يَن ِبِه ِمْن أََحٍد إاَِلّ ِبإِْذِن  َوَزْوِجِه َوَما ُهْم ِبَضاِرّ
ُهْم َوال َيْنَفُعُهْم َوَلَقْد  اللَِّه َوَيَتَعلَُّموَن َما َيُضُرّ
َعلُِموا مَلَِن اْشَتَراُه َما َلُه ِفي اْلِخَرِة ِمْن َخالٍق 
َوَلِبْئَس َما َشَرْوا ِبِه أَْنُفَسُهْم َلْو َكاُنوا َيْعلَُموَن 
)س��ورة البقرة، الي��ة 102(. وبتأمل هذا 

املوضع يعرف املرء احلقائق التالية:
أنهما من املالئكة، ال من البشر.

أنهما مرَسالن من الله؛ تعليماً ألناس شيئاً 
يقيهم من الشر، ال أنهما معاقبان على ذنب.

قال عبد الرحمن السعدي: وكذلك اتبع 
ال��ي��ه��وُد السحَر ال���ذي أُن���زل على امللَكني، 
الكائنني بأرض “ بابل “، من أرض العراق، 
أنزل عليهما السحر؛ امتحاناً وابتالًء من الله 
لعباده، فيعلمانهم السحر. ) َوَم��ا ُيَعلَِّماِن 
ا َنْحُن  َ ِمْن أََحٍد َحَتّى ( ينصحاه، و ) َيُقوال إَِنّ
ِفْتَنٌة َفال َتْكُفْر ( أي : ال تتعلم السحر فإنه 
كفر، فينهيانه عن السحر، ويخبرانه عن 
مرتبته. فتعليم الشياطني للسحر على وجه 
التدليس، واإلض��الل، ونسبته، وترويجه، 
أه الله منه، وه��و سليمان عليه  إل��ى َم��ن ب��َرّ
السالم، وتعليم امللكني امتحاناً مع نصحهما 
: لئال يكون لهم حجة. فهؤالء اليهود يتبعون 
السحر ال��ذي ُتعِلّمه الشياطني، والسحر 
ال��ذي يعلمه امللكان، فتركوا علم األنبياء 
واملرسلني، وأقبلوا على علم الشياطني، وكل 
يصبو إلى ما يناسبه. ثم ذكر مفاسد السحر 
ُقوَن ِبِه َبنْيَ  فقال : ) َفَيَتَعلَُّموَن ِمْنُهَما َما ُيَفِرّ
امْلَْرِء َوَزْوِجِه ( مع أن محبة الزوجني ال تقاس 
مبحبة غيرهما ؛ ألن الله قال في حقهما : ) 
ًة َوَرْحَمًة (، وفي هذا دليل  َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَوَدّ
على أن السحر له حقيقة، وأن��ه يضر بإذن 
الله، أي ب��إرادة الله، واإلذن نوعان : إذن 
ق��َدري، وه��و املتعلق مبشيئة الله، كما في 
هذه الية، وإذن شرعي، كما في قوله تعالى 
��ُه نزَلُه َعلَى َقْلِبَك  في الي��ة السابقة : ) َف��إَِنّ
ِب��إِْذِن اللَِّه (. وفي هذه الية وما أشبهها : أن 
األسباب مهما بلغت في قوة التأثير : فإنها 
تابعة للقضاء والقدر، ليست مستقلة في 
التأثير، ولم يخالف في هذا األصل ِمن ِفَرق 
ة غير “ القدرية “ في أفعال العباد، زعموا  األَمّ
أنها مستقلة غير تابعة للمشيئة، فأخرجوها 
عن ق��درة الله، فخالفوا كتاب الله، وسَنّة 
رسوله، وإجماع الصحابة، والتابعني. ثم 
ذكر أن علم السحر مضرة محضة، ليس فيه 
منفعة، ال دينية وال دنيوية، كما يوجد بعض 
املنافع الدنيوية في بعض املعاصي، كما قال 
تعالى في اخلمر وامليسر : ) ُق��لْ ِفيِهَما إِْث��ٌم 
َكِبيٌر َوَمَناِفُع ِللَنّاِس َوإِْثُمُهَما أَْكَبُر ِمْن َنْفِعِهَما 
( فهذا السحر مضرة محضة، فليس له داع 
أصال، فاملنهيات كلها إما مضرة محضة، أو 
شرها أكبر من خيرها، كما أن املأمورات إما 
مصلحة محضة، أو خيرها أكثر من شرها. ) 
َوَلَقْد َعلُِموا ( أي : اليهود، ) مَلَِن اْشَتَراُه ( أي 
: رغب في السحر رغبة املشتري في السلعة 
: ) َما َلُه ِفي الِخَرِة ِمْن َخالٍق ( أي : نصيب، 

بل هو موجب للعقوبة، فلم يكن فعلهم إياه 
جهالً، ولكنهم استحبوا احلياة الدنيا على 
الخ��رة. ) َوَلِبْئَس َما َش��َرْوا ِبِه أَْنُفَسُهْم َلْو 

َكاُنوا َيْعلَُموَن ( علماً يثمر العمل : ما فعلوه.
وكل ما عدا ظاهر القرآن في حال هذين 
امللَكني : فهو من اإلسرائيليات، يردها ما ثبت 
من عصمة املالئكة، على وجه العموم، دون 
َخَذ  ورود استثناء لهذا ألصل العام : َوَقاُلوا اَتّ
ْحَمُن َوَل��ًدا ُسْبَحاَنُه َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُموَن اَل  الَرّ
Aya- َيْسِبُقوَنُه ِباْلَقْوِل َوُهْم ِبأَْمِرِه َيْعَملُوَن
png.27 َيْعلَُم َما َبنْيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل 
َيْشَفُعوَن إاَِلّ مِلَ��نِ اْرَتَضى َوُه��ْم ِمْن َخْشَيِتِه 

ُمْشِفُقوَن )سورة األنبياء، اليات 28-26(.
ق���ال اب���ن ك��ث��ي��ر: وق���د روي ف��ي ق��ص��ة “ 
هاروت وماروت “ عن جماعة من التابعني، 
كمجاهد، وال��س��دي، واحل��س��ن البصري، 
وقتادة، وأبي العالية، والزهري، والربيع 
بن أنس، ومقاتل بن حيان، وغيرهم، وقصها 
خلق من املفسرين، من املتقدمني واملتأخرين، 
وحاصلها راج��ع ف��ي تفصيلها إل��ى أخبار 
بني إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع 
صحيح متصل اإلسناد إلى الصادق املصدوق 
املعصوم الذي ال ينطق عن الهوى، وظاهر 
سياق القرآن : إجمال القصة من غير بسط، 
وال إطناب فيها، فنحن نؤمن مبا ورد في 
القرآن، على ما أراده الله تعالى، والله أعلم 

بحقيقة احلال.
عصمة املالئكة

يقول ابن كثير: وذهب كثير من السلف إلى 
أنهما كانا ملكني من السماء، وكان من أمرهما 
ما كان، وقد ورد في ذلك حديث مرفوع رواه 
اإلم��ام أحمد في مسنده. وعلى ه��ذا فيكون 
اجلمع بني هذا وبني ما ورد من الدالئل على 
عصمة املالئكة أن هذين سبق في علم الله 
لهما هذا، فيكون تخصيصاً لهما، فال تعارض 
حينئذ، كما سبق في علمه من أم��ر إبليس 
ما سبق. مع أن شأن ه��اروت وم��اروت على 
ما ذكر أخف مما وقع من إبليس لعنه الله( 
، لكن هذا الكالم يسقط تباعا لكون القران 
يشير بصريح العبارة إلى أن املالئكة ال تنزل 
إلى األرض كي تعلم الناس بل فقط األنبياء، 
أما الناس فقد كلف الله األنبياء حملاورتهم 
و ليس املالئكة، كما أن القول ب��أن امللكني 

يعلمان الناس الوقاية من السحر هو كالم 
ُهْم  باطل كون الية تقول “َوَيَتَعلَُّموَن َما َيُضُرّ

َوال َينَفُعُهْم”.
أما الصحيح من التفاسير فقد وصلنا:

ِرين ابن جرير - بإْسناده  روى شيخ املفِسّ
– إلى ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالى : )َوَم��ا أُْن��ِزَل َعلَى امْلَ��لَ��َك��نْيِ(. ق��ال: لم 
ْحر. وروى أيضا عن الربيع  ُيْن�ِزل الله الِسّ
بن أنس )َوَما أُْنِزَل َعلَى امْلَلََكنْيِ( قال: ما أْنَزل 
ْحر. ثم قال ابن جرير: َفَتأويل  الله عليهما الِسّ
الَي��ة َعلى َهذا امْلَْعَنى الذي َذَكْرَناه عن ابن 
ِبيع ِمن َتوِجيِههما َمْعَنى َقوله :  عباس والَرّ
)َوَما أُْنِزَل َعلَى امْلَلََكنْيِ( إلى: “ ولم ُيْن�ِزل على 
ياِطني َعلى  َبُعوا الذي َتُتلُوا الَشّ امْلَلََكني “ واَتّ
ْحر، وما َكَفر ُسلَيَمان وال  ُملْك ُسلَيَمان ِمن الِسّ
َياِطني  ْحر على امْلَلََكني، ولِكَنّ الَشّ أَْنَزل الله الِسّ
ْحر ِبَباِبل َهاُروت  َكَفُروا ُيَعلُِّمون الَنّاس الِسّ
وَماُروت، َفَيُكون ِحينئذ قوله: )ِبَباِبَل َهاُروَت 

ر الذي َمْعَناه الَتّْقِدمي. َوَماُروَت( ِمن امْلُؤَخّ
وقال القرطبي: قوله تعالى : )َوَم��ا أُْن��ِزَل 
او للَعْطف  ( “ َما “ َنِفي، وال��وَ َعلَى امْلَلََكنْيِ
على َقوِله : )َوَم��ا َكَفَر ُسلَْيَماُن(، وذل��ك أَنّ 
الَيُهود َقاُلوا : إَنّ الله أْنَزل ِجْبِريل وِميَكائيل 
ْحر ؛ َفَنَفى الله ذلك، وفي الَكالم َتْقِدمي  بالِسّ
وَتأِخير، الَتّْقِدير : وَما َكَفر ُسلَيَمان وَما أُْنِزل 
ياِطني َكَفُروا ُيَعلِّمون  على امْلَلََكني، ولِكَنّ الَشّ
ْحر ِبَباِبل َه���اُروت وَم���اُروت ؛  ال��َنّ��اس الِسّ

ياِطني في َقوله  َفَهاُروت وَماُروت َبَدل ِمن الَشّ
َياِطنَي َكَفُروا(. هذا أْوَلى ما ُحِملَْت  : )َوَلِكَنّ الَشّ
عليه الية ِمن الَتّأويل، وأَصّح ما ِقيل ِفيها، 
ْحر ِمن اْسِتْخَراج  وال ُيْلتَفت إلى ِسواه ؛ فالِسّ

ياِطني ِللََطاَفة َجْوَهِرهم وِدّق�ة أْفَهاِمهم. الَشّ
ورّج��ح القاسمي كون “ ما “ نافية، وأَنّ 
َه��اُروت وَم���اُروت َكانا َرُجلنَي ُمَتَظاِهَرين 
الح. فقال : اْعَلم أَنّ للُعَلَماء في هذه  بالَصّ
الية ُوُجوًها َكثيرة، وأْق��واالً َعديدة ؛ فمنهم 
َمن َذَهب فيها َمْذهب األْخَباِريني َنَقلة الّغّث 
ِمني، وِمنهم َمن َوَقَف َمع َظاِهِرها الَبْحت  والَسّ
ِحيح  ��ا امْلَْعَنى الَصّ ل مِلَ��ا اْعَتَرَضه مِبَ َحّ وَتَ
َع��ى ِفيها الَتّْقِدمي  في ِغنى َعنه، وِمنهم َمن اَدّ
ا َجَعلها  والَتّأِخير، وَرّد آِخَرها على أّولها، مِبَ
ه  ��َي��ات، التي َيَتَنَزّ أشَبه ب��األْل��َغ��از وامْلُ��َع��َمّ
عنها َبيان أْبلَغ َكالِمهم، إل��ى غير ذل��ك مما 
َيَراه امْلَُتَتِبّع مِلَا ُكِتب فيها. والذي َذَهب إليه 
ِقُّقون أَنّ َه��اُروت وَم��اُروت َكانا َرُجلنَي  َ احمْلُ
الح والَتّْقوى في َباِبل ...  ُمَتَظاِهَرين بالَصّ
ْحر. َوَبلَغ ُحْسن  وكانا ُيعلَِّمان الَنّاس الِسّ
اْعِتَقاد الَنّاس ِبِهما أْن َظُنّوا أَنهما َملََكان ِمن 
َماء، وما ُيعلَِّماِنه للَنّاس هو ِبوْحي ِمن  الَسّ
ُجلنَي وُمَحاَفظتهما  الله، وَبلَغ َمْكر َهَذين الَرّ
َسن ِفيهما أنهما َصاَرا  على اْعِتَقاد الَنّاس احْلَ
ا  َ َيُقوالن ِلُكّل َمن أَراد أن َيَتَعلَّم ِمنهما : )إَِنّ
َنْحُن ِفْتَنٌة َفال َتْكُفْر(، أي : إنا َنْحن أُولو ِفْتَنة 
َنْبُلوك وَنْخَتِبُرك، أَتْشُكر أْم َتْكُفر، وَنْنَصح 

َلك أالَّ َتْكُفر. يقوالن ذلك ِلُيوِهما الَنّاس أَنّ 
ُعلوَمهما إَلِهَيّة، وِصَناَعتهما َرْوَح��اِن��َيّ��ة، 
ير ... ف� “ ما “ هنا  وأنهما ال َيْقِصَدان إالَّ اخْلَ
نافية على أَص��َحّ األْق���وال، ولفظ )امْلَلََكنْيِ( 
��اِري َبنْي الَنّاس  هنا واِرد َحسب الُعْرف اجْلَ
في ذلك الَوْقت. ثم َخلَص القاسمي إلى : “ 
لها إلى آِخرها هكذا : أن  أَنّ َمْعنى الية ِمن أَوّ
الَيهود َكَذُّبوا الُقرآن وَنَبُذوه َوَراء ُظهوِرهم، 
اَف��ات  ��رَ واْعَتاُضوا َعنه باألَقاِصيص واخْلُ
التي َيْسَمُعوَنها ِمن ُخَبَثائهم عن ُسلَيَمان 
وُمْلِكه، وَزُع��ُم��وا أن��ه َكَفر، وَه��و َل��ْم َيْكُفر، 
ولكن َشياِطينهم ُهم الذين َكَفُروا، وَصاُروا 
ْحر، وَيّدُعون أنه أُْنِزل  ُيعلُِّمون الَنّاس الِسّ
وهما  على َه���اُروت وَم����اُروت، اللذين َسَمّ
َملََكني، ولم َيْنِزل َعليهما َشيء ... فأْنَت َتَرى 
د فيه  ّم، فال َيِصّح أن َي��رِ أَنّ َهذا املَقام ُكله َذَ

َمْدح َهاُروت وَماُروت.
ة َما ُقْلَناه ِفيهما أَنّ  والذي َيُدّل على ِصَحّ
الُقرآن أنَكر ُنُزول أّي َملَك إلى األْرض ِلُيَعلِّم 
الَنّاس َشيئا ِمن ِعند الله، َغير الَوْحي إلى 
ا َصِريًحا أّن الله َلم ُيْرِسل  األْنِبَياء، وَنَصّ َنًصّ
إالَّ اإلْن��س ِلَتْعلِيم َبِني َنْوِعهم، فقال : )َوَما 
أَْرَسْلَنا َقْبلََك إاِلَّ ِرَجاال ُنوِحي إَِلْيِهْم َفاْسأَُلوا 
ْكِر إِْن ُكْنُتْم ال َتْعلَُموَن(]األنبياء:7[ أَْهَل الِذّ
، وقال ُمنِكراً َطلَب إْنَزال امْلَلَك : )َوَقاُلوا َلْوال 
أُْنِزَل َعلَْيِه َملٌَك َوَلْو أَْنَزْلَنا َملًَكا َلُقِضَي األَْمُر 
ُثَمّ ال ُيْنَظُروَن(]األنعام:8[، وقال في سورة 
َعاَم  ُسوِل َيأُْكُل الَطّ الفرقان: َوَقاُلوا َماِل َهَذا الَرّ
ِشي ِفي اأْلَْس���َواِق َل��ْواَل أُْن��ِزَل إَِلْيِه َملٌَك  َوَيْ
َفَيُكوَن َمَعُه َنِذيًرا أَْو ُيْلَقى إَِلْيِه َكْنٌز أَْو َتُكوُن 
امِلُوَن إِْن َتَتِّبُعوَن  ٌة َيأُْكُل ِمْنَها َوَقاَل الَظّ َلُه َجَنّ
إاَِلّ َرُج��الً َمْسُحوًرا اْنُظْر َكْيَف َض��َرُب��وا َلَك 
اأْلَْمَثاَل َفَضلُّوا َفاَل َيْسَتِطيُعوَن َسِبياًل )سورة 

الفرقان، اليات 9-7(.
القصة الكاملة

َبُعوا َما َتْتلُوا  قال الله في سورة البقرة: َواَتّ
َياِطنُي َعلَى ُملِْك ُسلَْيَماَن َوَما َكَفَر ُسلَْيَماُن  الَشّ
ْحَر  َياِطنَي َكَفُروا ُيَعلُِّموَن الَنّاَس الِسّ َوَلِكَنّ الَشّ
َوَما أُْنِزَل َعلَى امْلَلََكنْيِ ِبَباِبَل َهاُروَت َوَماُروَت 
ا َنْحُن ِفْتَنٌة  َ َوَما ُيَعلَِّماِن ِمْن أََحٍد َحَتّى َيُقوال إَِنّ
ُقوَن ِبِه َبنْيَ  َفال َتْكُفْر َفَيَتَعلَُّموَن ِمْنُهَما َما ُيَفِرّ
يَن ِبِه ِمْن أََحٍد إاَِلّ  امْلَْرِء َوَزْوِجِه َوَما ُهْم ِبَضاِرّ
ُهْم َوال َيْنَفُعُهْم  ِبإِْذِن اللَِّه َوَيَتَعلَُّموَن َما َيُضُرّ

ِة ِمْن  َوَلَقْد َعلُِموا مَلَِن اْشَتَراُه َما َلُه ِفي اْلِخ��رَ
َخالٍق َوَلِبْئَس َما َشَرْوا ِبِه أَْنُفَسُهْم َلْو َكاُنوا 

َيْعلَُموَن )سورة البقرة، الية 102(.
ذَكر الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
بعَض مخازي اليهود من بني إسرائيل، الذين 
لم يؤمنوا به وال بالقرآن الكرمِي املصِدّق 
للتوراة األصلية التي أُنزلت على موسى 
وتضمنِت الدعوَة إلى اإلياِن باللِه وحَده ال 
شريَك وال شبيه له واإلياِن مبوسى رسوالً 

ونبًيّا وباإلسالِم ديًنا وشريعًة.
وك��ان من املخازي التي ارتكبها الكفاُر 
��ه��م ف��ي عهد سليمان  م��ن بني إسرائيل أَنّ
بعوا ما ألَقت  بوركتاَب الله واَتّ تركواالَزّ
إليهم الشياطني من كون سليمان ساحرا و 

مشعوذا.
وقد ُرويت أخبار في قصة امْلَلَكني، وهي 
أخبار ال َتِصّح. قال ابن عطية بعد سياق 
الروايات : وهذا ُكلّه َضعيف. وقال القرطبي 
: ال َي��ِص��ّح منه ش��يء، فإنه َق��ول َتْدَفعه 
األُصول في املالئكة الذين ُهم أَمناء الله على 
َوْحِيه، وُسَفَراؤه إلى ُرُسله. وقال ابن كثير 
: وقد ُروَي في ِقصة ه��اُروت وَم��اروت عن 
جماعة من التابعني ... وَحاِصلها َراِجع في 
َتْفِصيلها إلى أْخَبار بني إْسرائيل، إْذ ليس 
فيها َحديث َمرفوع َصحيح ُمَتِّصل اإلْسناد 
��اِدق امل��ص��دوق املعصوم ال��ذي ال  إل��ى ال��َصّ
َينطق ع��ن ال��ه��وى، وظ��اِه��ر سياق القرآن 
ة ِم��ن غير َبْسط وال إْطناب،  إجمال الِقَصّ
فنحن ُن��ؤم��ن مب��ا َوَرد ف��ي ال��ُق��رآن على ما 
ال.  أَراَده الله تعالى، والله أعلم ِبَحِقيَقة احْلَ
وقال القاسمي : وللُقّصاص في “ َه��اُروت 
وَم���اُروت “ أَح��ادي��ث َعجيبة ! ثم َذَك��َر أَنّ 
هذا في “ التلمود “ ثم قال : وَج��اَراه َجَهلَة 
اص ِمن املسلمني، فأَخُذوها منه. ثم  الُقَصّ

َنَقَل عن الرازي وجوه ُبطالن تلك القصة.
سبب ن��زول الي��ة الكرية سبب ن��زول 
هذه الية أّن اليهود سألوا محمداً صلى الله 
عليه وسلم عن السحر، ويقال أّن��ه عندما 
ذكر سيدنا سليمان في القرآن، قال اليهود 
أّن محمداً يّدعي أّن ابن داوود كان نبياً، وهم 
ال يرونه كذلك بل هو برأيهم ساحٌر سخر 
اجلن والشياطني خلدمته كما الكهنة، فنزلت 
هذه الي��ة لتكذب أقوالهم ولتبرئ سليمان 
بن داوود عليهما السالم مما ينسبون إليه 
من تهم واف��ت��راءات. ه��اروت وم���اروت في 
التراث القدمي لهاروت وماروت قصة قدية 
عرفت قبل أن يوضح القرآن حقيقتهم، تدور 
القصة حول ملكني هبطا إلى األرض، بعد 
أن تساءلت املالئكة مل��اذا يصبر الله على 
البشر وه��م يقترفون امل��وب��ق��ات، لكن الله 
قال أّنه حتى املالئكة لن تقاوم العصيان لو 
زرع فيها الشهوة، وكان نزول امللكني فأبليا 
حسناً حتى رأي��ا ام��رأة ذات حسٍن وجمال 
لم يستطيعان مقاومتها، لكنها كانت من 
عبدة األصنام فدعتهما إلى دينها فرفضا، 
لكن ظلت امل��رأة جتتاح أفكارهم فقالت لهم 
أخيراً أن لهم اخليار فإما أن يقبال دينها أو 
يقتال قتياًل أو يشربا اخلمر، فظّن امللكني 
أّن اخلمر أق��ّل ال��ش��رور، فشربا حتى ثمال، 
فرآهما إنسان فقتاله حتى ال يشي بهما، 
وفي حالتهم تلك اقترفا الزنا أيضاً مع تلك 
املرأة، فكان أن استيقظا وقد اقترفا املعاصي 
كلها، فناال العقاب في الدنيا، وقيل أّن املرأة 
قد تعلّمت منهم كلمات فصعدت إلى السماء، 
لكن الله حولها إلى الزهرة فلم تقبل مع أهل 
اجلنة، ومما يجدر ذكره أّن هذه القصة ليست 

صحيحة وال تت للقصة القرآنية بصلة.

علموا الناس السحر فاستغلوه بطريقة غير صحيحة

alwasat.com.kw قصص القرآن

ملكان نزال من السماء في أرض بابل

هاروت و ماروت
إعداد:

هشام املنشاوي

حينما نتطرق إلى القصص الواردة في القرآن الكرمي وماذا فيها 
فإننا نستذكر احلوادث الواقعة وأحوال األمم املاضية والنبوات 
السابقة كما أخبرنا بها الله في كتابه العزيز، فقد اشتمل القرآن 
على كثير من وقائع املاضي وذكر البالد والديار وتتبع آثار كل 
قوم وحكى صورة ناطقة ملا كان يدور في هذه العصور، واملغزى 
من ذلك قوة التأثير في إصالح القلوب واألعمال واألخالق، فهناك 
قصص عرضت بالكامل في سورة واحدة وأخرى عرض جزء منها 

في سورة والخر في سورة أخرى.
والعبرة من ذكر القصص في القرآن، التحذير من وقوع املسلمني 

فيما وقع فيه بنو اسرائيل وأخذ العظة واحليطة لتجنب أخطائهم، 
فقد بني الله لنا أصول الدين املشتركة بني جميع األنبياء. فهذه 
القصص ليست مفتراة بدليل وجود أمثالها بني الناس، ففيها احلكم 

والعبر ونستفيد منها الكثير.
وبعد ما ذكرناه، نترككم كي تعايشوا هذا اجلو القصصي في 
حلقات رمضانية متتالية، سيتم نشرها تباعا لكي نستفيد من 
مغزاها وال��دروس املستفادة منها، وتكون خير معني لنا في فهم 
ديننا وإيصاله للناس بالصورة الصحيحة وفقنا الله وإياكم ملا 

يحب ويرضى إنه نعم املولى ونعم النصير.

اب�����������������ن ك�������ث�������ي�������ر ي�������������ق�������������ول: وذه���������������������ب ك�������ث�������ي�������ر م�����ن 
ال�����س�����ل�����ف إل���������ى أن�����ه�����م�����ا ك������ان������ا م����ل����ك����ن م�������ن ال����س����م����اء

ِذك��������������������ر اس����������م����������ي »ه����������������������������اروت وم��������������������������������اروت« ف����ي 
ال��������������ق��������������رآن ال������������ك������������رمي مب����������وض����������ع واح�������������������د ف����ق����ط

ب��������ور  ال������ك������ف������اُر م�������ن ب�����ن�����ي إس������رائ������ي������ل ت�������رك�������وا ال��������َزّ
������������ب������������ع������������وا م�����������ا أل�����������َق�����������ت إل�������ي�������ه�������م ال������ش������ي������اط������ن واَتّ

تاثيل من احلضارة البابليةاملوقع املرجح نزولهم فيه

رسم تخيلي للحضارة البابلية

E 4121 اجلمعة 9 رمضان 1444 ه�/31 مارس 2023 - السنة  السادسة عشر - العددFriday 31th March 2023 - 16th year  - Issue No.E 4121

رسومات توضح بعض معالم حضارة بابل



alwasat.com.kw رمضانية منوعات 

2023 البيئة الشامية تطغى على املوسم الرمضاني لعام 

الدراما السورية تتصدر العديد من احملطات العربية ومنصات »التواصل االجتماعي«
إعداد:

مازن خرابة

تنافس الدراما السورية كعادتها في السباق 
الرمضاني لهذا الللعللام، مللن خللال تصدرها 
للعديد مللن احملللطللات الللسللوريللة والعربية 
ومنصات التواصل االجتماعي، عبر باقة من 
األعمال الدرامية التي تنوعت بني االجتماعية 
والشامية والكوميديا، لتحجز مكانة مرموقة 

في قلوب املشاهدين.
وذكر تقرير لوكالة “سانا”، أنه عقد الرهان 
هللذا املللوسللم بتجسيد البيئة الشامية التي 
جذبت املشاهد إليها منذ عقود على امتداد 
مساحات الللوطللن العربي، للليللروي مسلسل 
“مربى العز” من تأليف معني الصالح وإخراج 
رشللا شربتجي قصص الللصللراع بللني اخلير 
والللشللر التي تللدور حبكتها داخللل 3 حللارات 
دمشقية، وحتديداً بني عامي 1900 و1919 
على لسان مجموعة من النجوم السوريني 
منهم عباس النوري ومحمود نصر وأمل عرفة 
وخالد القيش وفادي صبيح ونادين حتسني 

بيك وآخرون.
وفي الفترة التاريخية نفسها تدور أيضاً 
أحللداث مسلسل “زقاق اجلن” تأليف محمد 

الللعللاص وإخلللراج تللامللر إسللحللاق، اللللذي يبدأ 
بجرمية حتللدث فللي أحللد األحلليللاء الدمشقية 
تتبعها سلسلة جرائم أخرى، يقوم بها الفاعل 
نفسه وتتمحور حولها أحللداث العمل الذي 
يشارك في بطولته كل من أمين زيللدان وأمل 
عرفة وعبد املنعم عمايري وشكران مرجتى 

وغيرهم.
وبقالب يقارب أعمال البيئة الدمشقية ولكن 
بفكرة جديدة غير متكررة سابقاً ضمن هذا 
الصنف، يأتي مسلسل “العربجي” من تأليف 
عثمان جحا وإخراج سيف الدين سبيعي التي 
ال جتللري أحداثه في فترة زمنية محددة وال 

تسير وفق توثيق معني للعمل.
ويللؤدي الفنان باسم ياخور دور عربجي 
يعمل فللي نقل البضائع على عربة جتّرها 
األحصنة، وهي إحدى املهن املعروفة قدمياً في 
دمشق، ولكن حياته تنقلب متاماً حني يقع في 
حب امرأة لكنها ال تبادله املشاعر نفسها ويفعل 
املستحيل للوصول إلى قلبها، ليترتب على ذلك 
كثير من التعقيدات والصراعات، ويشاركه 
البطولة سلوم حللداد ودميللة قندلفت وطارق 

مرعشلي وملليللاد يللوسللف ونللاديللن خللوري 
وفارس ياغي ووائل زيدان.

وشهد هللذا املوسم عللرض مسلسل “ذئاب 
الليل” الذي ارتدى حلة الفانتازيا التاريخية 
للكاتب هاني السعدي الذي عاد إلى الكتابة 
الدرامية بعد 13 عاماً من االنقطاع عنها، بينما 
يتولى مهمة إخراجه سامي اجلنادي، حيث 
تللدور أحداثه في مكان وزمللان غير محددين، 
يقود فيها احلب دفة اخلاص من مدينة بات 
كل شلليء فيها مباحا بعد أن مزقها اخلوف 

واللصوص.
ويلعب دور البطولة فللي العمل كللًا من 
سلوم حداد، ومهيار خضور، وجلني إسماعيل، 
ونللاديللن خلللوري، ورشللا إبللراهلليللم، وزيناتي 

قدسية ورنا جمول وغيرهم.
وفي إطار الدراما االجتماعية كان املشاهد 
الللسللوري والعربي على موعد مللع مسلسل 
الكرزون الذي يروي قصة رجل ثري يحاول 
خداع ابنته التي تعيش وحدها بأنه توفي في 
انفجار مرفأ بيروت في محاولة منه لتدريبها 
على االعتماد على نفسها في مواجهة احلياة 

والللظللروف، العمل من تأليف مللروان قللاووق 
ورنيم العودة واإلخللراج لرشاد كوكش ومن 
بطولة أسللامللة الللرومللانللي، وليليا األطللرش، 
وشكران مرجتى، وعلي كرمي، وفاحت سلمان، 
وليث املفتي، ووفللاء موصللي وعبير شمس 

الدين.
وحتضر الللدرامللا الكوميدية عبر مسلسل 
“قرار وزير” من تأليف وإخراج طارق السواح 
الذي قدم قصة وزير يعاني من الضغوطات 
والفساد واحملسوبيات ضمن قالب كوميدي، 
فيلجأ بعد ذلك إلى االبتعاد أو االستقالة ليكون 
أول وزير يجرؤ على القيام بهذا الفعل وهو من 
بطولة جرجس جبارة، وسوسن ميخائيل، 

وغادة بشور ومحمد قنوع.
ويللعللرض مسلسل “ضيف علللللى غفلة” 
مواقف كوميدية حتدث بني املستأجرين في 
املنزل وضيوفهم من إخراج عمار متيم وبطولة 
وفاء موصللي، وغللادة بشور، وليلى سمور، 

ووائل زيدان وأمانة والي.
وشهد السباق الرمضاني لعام 2023 عودة 
بعض املسلسات بأجزاء جديدة أشهرها “باب 

احلللارة ″13 و”حارة القبة 3” “ومقابلة مع 
السيد آدم 2” الذي يستكمل القصص القدمية 
إال أن بعض اخلطوط الدرامية اجلللديللدة قد 
أُضيفت إلى احلبكة، بينما ألغيت أخرى ومن 
ثم سناحظ اختفاء جنوم وانضمام ممثلني 

جدد.
ففي مسلسل حارة القبة 3 تتابع احلكاية 
مسارها مللع دخللول شخصيات جللديللدة على 
منزل أبو العز أبرزها شقيقته إخاص وزوجها 
صياح من تأليف أسامة كوكش وإخراج رشا 
شربتجي وبطولة عباس النوري، أمل عرفة، 

رنا شميس، خالد القيش وفراس إبراهيم.
أملللا “مقابلة مللع الللسلليللد آدم 2” وفيه 
تستكمل أحللداث اجلللزء األول التي دارت في 
إطللار تشويقي يجمع بني اجلرمية واإلثللارة، 
لنشهد محاوالت الدكتور آدم لكشف املتسبب 
احلقيقي فللي خطف ابنته ووفاتها ومللن ثم 
االنتقام منه وجاء بتوقيع املؤلفني فادي سليم 
وشللادي كيوان وإخللراج فللادي سليم، ولعب 
دور البطولة كللل مللن غسان مسعود، ورنللا 
شميس، ويزن خليل، وفادية خطاب، ومحمد 

األحمد، وجيانا عنيد، ومصطفى املصطفى، 
ومنة فضالي والسدير مسعود.

أما مسلسل “صبايا” وهو اجلزء السادس 
من الدراما االجتماعية الكوميدية التي تتحدث 
عن قضايا النساء اللواتي يعدن بعد غياب 
خضن خللاللله جتربتي الللللزواج واألمللومللة، 
ليعشن معاً مواقف حياتية مختلفة مع دخول 
مجموعة صبايا صغيرات حلياتهن لنشاهد 
الفرق بني جيلني من الصبايا، وهو من تأليف 
محمود إدريس وإخراج فادي وفائي وبطولة 
جيني أسبر ودميللة بياعه، ومها املصري، 
وكندا حنا، وهبة نور، وميرنا شلفون، ودمية 
اجلندي، ونظلي الرواس ودوجانا عيسى ولني 
ضحية. ويعود في املوسم الثالث عشر من باب 
احلللارة أهالي حللارة الضبع حلارتهم وتنشأ 
أحداث مختلفة بشخصيات جديدة على احلارة 
وعلللودة شخصيات قللدميللة، وهللو مللن تأليف 
مروان قاووق وإخراج منال عمران وبطولة كل 
من جناح سفكوني، وهدى شعراوي، ويحيى 
بيازي، وأمانة والي، ونزار أبو حجر ورباب 

كنعان وغيرهم.

أخصائي في الغدد الصماء أكد ضرورة استشارة املريض لطبيبه

الكبي:  ميكن لبعض مرضى السكري
 أن يصوموا خالل شهر رمضان

قطر.. مسابقة حتفيظ القرآن الكرمي لشهر رمضان 
في »كتارا« تهدف إلى تربية اجليل الناشئ

انللطلللللقللت يلللوم األحللللد املللاضللي، 
فللعللاللليللات الللللدورة الللثللانلليللة عشرة 
ملللسللابللقللة حتللفلليللظ اللللقلللرآن الللكللرمي 
لشهر رمضان املبارك للعام 2023، 
مبشاركة )60( طفا وطفلة تتراوح 
أعمارهم بني 10 و14 عاما والتي 
تأتي ضمن فعاليات الشهر الفضيل 
باملؤسسة العامة للحي الثقافي 

“كتارا” .
وتهدف املسابقة إلى تربية اجليل 
ته  الناشئ، وتعزيز ارتباطه بُهِويَّ
اإلسامية ومقومات دينه احلنيف، 
ويللشللارك فيها )35( طفا مشاركا 
انضموا إلللى حلقات حتفيظ القرآن 
بجامع كتارا، بينما التحقت )25( 
مللشللاركللة مللن الللبللنللات إللللى حلقات 
التحفيظ باملسجد الللذهللبللي، حيث 

تستمر فعاليات الدورة أسبوعياً من 
األحللد وحتى اخلميس، وذلللك بعد 

صاة العصر وملدة ساعة.
وتشتمل الللللدورة احلللاللليللة على 

تللدريللس أجلللزاء مللن الللقللرآن الكرمي 
وبعض األحاديث النبوية الشريفة، 
إلللى جانب تعليم األطللفللال الصاة 
والللللوضللللوء وقلللصلللص األنللبلليللاء 

والسيرة النبوية واآلداب االسامية، 
حيث يشرف على تللدريللب األطفال 
وحتفيظهم مجموعة من أمهر احلّفاظ 
املؤهلني واملللدربللني املعتمدين من 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية، 
مبللا يتناسب مللع مختلف الفئات 
العمرية للمشاركني، ومبللا يساعد 
على تعزيز اجلانب التربوي الديني 

في نفوس النشء.
وعلللّبلللر أولللليلللاء أمللللور األطللفللال 
املشاركني في الللدورة الثانية عشرة 
ملسابقة حتفيظ الللقللرآن الكرمي عن 
سعادتهم بانضمام أطفالهم الى 
حلقات حتفيظ وتللدريللس الللقللرآن 
الكرمي، مبدين إعجابهم باملستوى 
املتقدم واملللتللطللور للللللدورة، وحتت 

إشراف نخبة من احلفاظ املؤهلني.

جانب من املسابقة

مسلسل باب احلارةمسلسل زقاق اجلنمسلسل مربى العز

»الشربات«.. سّيد العصائر الرمضانية في اجلزائر 
رغللم دعلللوات كثيرة للكف عن 
شللرب عصير “الشربات” إال أنها 
تبقى سّيدة العصائر الرمضانية 
فللي اجلللزائللر. وقللبللل إعلللان بداية 
شهر رمضان ُتنصب على أرصفة 
الشوارع واألحياء الشعبية طاوالت 
بطريقة عشوائية متللهلليللداً لبيع 

الشربات.
وُيللللصللللّوب عللللدد ملللن الللشللبللاب 
العاطل عن العمل وجهته نحو عدد 
مللن األمللاكللن العمومية لتحويلها 
إللللى أسللللواق فللوضللويللة أمللللاً في 
احلللصللول على مللداخلليللل إضافية 
لتغطية تكاليفهم، فللي حللني يلجأ 
بعض التجار إلى حتويل نشاطهم 
التجاري في مجال األكللل السريع 
إللللى مللحللات متخصصة فللي بيع 

الشربات.
وينتشر بائعو هذا العصير في 
كللل مللدن اجلللزائللر، إال أّن شربات 
“بوفاريك” تبقى فللي الللصللدارة، 
إذ حتمل اسللم املنطقة األصللل التي 
تتحدر منها، وهي بوفاريك الواقعة 
فللي واليلللة البليدة )علللللى 45 كلم 

جنوب غربي العاصمة اجلزائر(.
وميللكللن ألي زائلللر للمدينة أن 
يلحظ حجم التغير الللذي طرأ على 
الشوارع واألحياء منذ بداية شهر 
رمللضللان، التي صللارت عللبللارة عن 
أسللواق فوضوية لبيع الشربات، 

حيث يتدافع الزبائن يومياً للظفر 
بكيس شربات.

وتعتبر شربات “ميخي” عامة 
مسجلة بللاسللم سللكللان املنطقة، 
وبالنسبة لهم فهي ذات مرجعية 
تاريخية حيث رافقتهم حلقب زمنية 
طويلة، ولذلك من املستحيل غيابها 

عن مائدة اإلفطار.
واكللتللسللت شلللربلللات “ميخي” 
شهرة محلية نظراً ملذاقها األصلي 
الطبيعي املصنوع مللن الليمون، 
حيث يؤكد محمد 34 سنة أن عصير 
الللشللربللات أحللد أسللاسلليللات املللائللدة 
الللرمللضللانلليللة الللبللللليللديللة، وُتعتبر 

مرجعية ألهللل املنطقة املعروفة 
بزراعة احلمضيات.

ويللقللول كثير مللن الللزبللائللن إّن 
“الشربات” األصلية التي يصنعها 
قللدمللاء املهنة، لها ملللذاق ال يقاوم 
لكونها من مللواد طبيعية خالصة، 
إذ حتضر عن طريق مللزج احلليب 
وعصارة الليمون الطبيعي والسكر 

وماء الزهر أو “الفانيا”.
ووسللط التهافت على الشربات 
فلللي شللهللر رملللضلللان، حتللللذر عللدة 
منظمات مدنية من استهاكها نظراً 
لعملية الغش التي باتت تصاحب 
عملية حتضيرها، ودعللت املنظمة 

اجللللزائلللريلللة حلللمللايللة املستهلك 
املواطنني باالبتعاد عن “الشربات” 
واالعللتللمللاد علللللى الللعللصللائللر التي 
حُتضر منزليا، مؤكدة بأنها سامة 

ومسرطنة.
ونللشللرت املنظمة عبر حسابها 
على فيسبوك صورا كثيرة ملعشوقة 
اجلزائريني خللال الشهر الفضيل 
مرفقة بتوضيح للدكتور محمد 
تناني: “هذه ليست مساحيق ومواد 
لتنظيف األرضية من البقع الصعبة 
وتطهير املنزل.. هذه هي الشربات 

بعدة ألوان”.
وتلللرى املنظمة أن األخللطللر من 
ذلللك هللو الللقللارورات الباستيكية 
التي توضع فيها ويجهل مصدرها 
وأحلليللانللاً تكون معبأة فللي أكياس 
باستيكية”. ودعت حماية املستهلك 
اجلللزائللريللة، إلللى شللراء حبات من 
الليمون وعصرها لتكون مشروباً 
أحسن من استهاك الشربات التي 
تللبللاع فللي الللشللوارع دون مللراعللاة 
ألي شروط النظافة. ويقول أطباء 
تغذية إّن تعريض “الشربات” 
املعبأة في أكياس الباستيك ألشعة 
الشمس لوقت طويل، يساعد على 
تكاثر امليكروبات، سواء البكتيريا 
أم الفطريات والتي بدورها تعمل 
على تنامي نوع من اجلراثيم تسمى 

الليستيريا.

عصير الشربات
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أكد د. عماد الكبي، استشاري طب 
الغدد الصماء ورئيس قسم الغدد 
الصماء في مدينة الشيخ شخبوط 
الطبية بالشراكة مع مايو كلينك، 
أنه ميكن لبعض مرضى السكري أن 
يصوموا خال شهر رمضان الكرمي، 
وبخاصة أولللئللك الللذيللن يتناولون 
أدويللة ال تسبب انخفاضاً في نسبة 
السكر في الللدم عند توقف املريض 
عن تناول الطعام. ومن املهم جداً أن 
يستشير املريض طبيبه إذا كان قادراً 
على الصيام أو إذا كان يتوجب عليه 

تغيير أدويته أو تقليل اجلرعات.
وينصح املرضى الذين يعانون 
من مللرض السكري من النوع األول 
بللاسللتللشللارة الللطللبلليللب بخصوص 
الصيام، فعادة ما يضطر هؤالء ألخذ 
حقن أنسولني متعددة. أمللا املرضى 
الللذيللن يعانون مللن مللرض السكري 
من النوع الثاني والذين يتناولون 
جرعات متعددة من األنسولني، فهم 
مللعللرضللون أيللضللاً خلللطللر انخفاض 
أو ارتفاع مستوى اجللوكوز أثناء 
الصيام، لذلك يحتاج هؤالء بالتأكيد 
إلى مراجعة طبيبهم إذا كانوا ينوون 

الصيام.
وعلللن اخللللطلللوات الللتللي يللجللب أن 
يتخذها مريض السكري قبل استقبال 
شهر رمضان، كزيارة الطبيب املعالج 

لتعديل اجلرعات وغير ذلك، قال:
من الضروري أن يحرص املرضى 
على املتابعة مع أطبائهم بانتظام 
قبل شهر رمللضللان، وأن يتم تعديل 
أدويتهم حسب احلللاجللة للتأكد من 
الللسلليللطللرة علللللى ملللرض الللسللكللري. 
وعليهم مراجعة طبيبهم إذا كان هناك 
أي مخاوف بشأن الصيام، وللتأكد ما 
إذا كانت األدويللة بحاجة إلى تغيير. 
كذلك، من املهم جللداً أن يكون لديهم 
جهاز مراقبة وأن يعرفوا جيداً كيف 
يستخدمونه لفحص نسبة السكر في 
الللدم بانتظام. عللادًة، يكون املرضى 
أكثر عرضة خلطر اإلصابة بانخفاض 
اجللللللوكللوز إذا كلللان لللديللهللم حللاالت 
انخفاض للجلوكوز في املاضي أثناء 

عدم الصيام.
أملللا عللن املللشللاكللل الللتللي ميللكللن أن 
تواجه مريض السكري الصائم، وما 
يجب عليه فعله، قال د. عماد: مصدر 
القلق األبللرز ملرضى السكري أثناء 

الصيام هو احتمال حدوث انخفاض 
للللللجلللللوكللوز، أو ارتلللفلللاع مستوى 
اجللوكوز مع التبّول الزائد مما قد 
يسبب اجلفاف وبخاصة إذا كانوا 
غير قادرين على شللرب املللاء بسبب 

الصيام.
مرضى السكري من النوع األول 
معرضون خلطر اإلصابة باحلماض 
الكيتوني السكري، باإلضافة إلى 
انللخللفللاض وارتلللفلللاع اجللللللوكللوز، 

وبالتالي يجب أال يصوموا.
وفيم إذا كان يتوجب على مريض 
السكري اتللبللاع نللظللام غللذائللي معني 
خال شهر الصيام حلماية صحته، 
أفلللاد د. عللمللاد الكبي أنلله إذا ُسمح 
للشخص بللالللصلليللام بللعللد مراجعة 
الللطللبلليللب، فيجب أن يللكللون جللاهللزاً 
دائللمللاً ملراقبة اجللوكوز بانتظام، 
وجتللنللب تللنللاول احللللللويللات الللزائللدة 
بعد اإلفللطللار أثناء الليل، ومحاولة 
تللنللاول الكربوهيدرات املعقدة إلى 
جانب البروتينات والدهون بنسب 
صحية، هذا مع احلللرص على شرب 
كمية كافية من السوائل للحفاظ على 
نسبة ترطيب اجلسم. وعلى هؤالء 
املرضى أن يكونوا مستعدين لإلفطار 
في أي وقت إذا وجللدوا أن مستويات 
اجللوكوز منخفضة، على سبيل املثال 
أقل من 70 مجم/ ديسيلتر، وإال فقد 
ينخفض مستوى اجللللللوكللوز أكثر 
ويؤثر على حالتهم النفسية والعقلية. 
وتشمل أعراض انخفاض اجللوكوز 
االرتعاش والتعرق وسرعة ضربات 
القلب والدوخة وعدم وضوح الرؤية 

واالرتباك وغيرها.

املخاطر واالعتبارات
وأضللاف: من املهم للغاية أن نراقب 
مستويات اجللوكوز بانتظام في حالة 
الصيام وتقليل احللللللويللات والتمر، 
واالنتباه جيداً ملستويات اجللوكوز 
املرتفعة أو املنخفضة. وُيسمح بكمية 
صغيرة من احللويات أو التمر طاملا ظل 

التحكم في اجللوكوز ممكناً.
مللرضللى الللسللكللري الللذيللن يتلّقون 

األنسولني
إدارة األنسولني: يجب على املرضى 
الذين يستخدمون األنسولني استشارة 
الطبيب أوالً إذا كان بإمكانهم الصيام. 
وقللد يستلزم الللصلليللام تقليل جرعة 
األنللسللولللني أو تعديلها. بشكل عللام، 
على املرضى الذين يستخدمون حقن 
األنسولني املتعددة مع األنسولني طويل 
املفعول وسريع املفعول االستمرار في 
استخدام األنسولني سريع املفعول 
قبل الوجبة، مع تعديله حسب حجم 
الللوجللبللة، وسلليللواصلللللون أيللضللاً تلقي 
األنللسللولللني طللويللل املللفللعللول اللللذي قد 
يحتاج إلللى تقليل اجلللرعللة. سيحدد 
الطبيب التغييرات في اجلللرعللات أو 

توقيت تناولها.
مرضى السكري الذين يختارون 

صيام شهر رمضان املبارك:
هللم املللرضللى الللذيللن يللعللانللون من 
أمراض الكبد والكلى معرضون خلطر 

متزايد من انخفاض اجللوكوز.
ويللجللب علللللى الللنللسللاء احلللوامللل 
واملللرضللى ممللن لديهم تللاريللخ سابق 
حلاالت انخفاض اجللوكوز واملرضى 
املللصللابللني بلللأملللراض حلللادة وخللطللرة 

استشارة طبيبهم بخصوص الصيام.
توصيات عامة

من املهم للغاية مراقبة اجللوكوز 
بشكل متكرر ومنتظم في حالة الصيام، 
ومعرفة أن ممارسة الرياضة ميكن أن 
تقلل نسبة اجللوكوز في الللدم. كذلك 
يجب معرفة أنواع الطعام التي قد تؤثر 
على مستويات اجللوكوز، وااللتزام 
باألدوية، وتعلم كيفية التعرف على 
أعلللراض انخفاض اجللوكوز وطللرق 
معاجلتها. ومن الضروري االجتماع 
مسبقاً بالطبيب ومللرشللد السكري 
اخلاص باملريض وأخصائي التغذية 
عند التخطيط للصيام خللال شهر 

رمضان.

د. عماد الكبي



الصحابي اجلليل عبد الرحمن 
ب���ن ع����وف ش��خ��ص��ي��ة ع��ظ��ي��م��ة من 
الشخصيات اإلسالمية املعروفة في 
التاريخ اإلسالمي، هو أحد العشرة 
املبشريني باجلنة وم��ن السابقني 
األولني في اإلس��الم، اشتهر بأنه كان 
غنيا وماهرا في التجارة لكنه كان 
كرميا ومتواضعا، حتى ُلّقب بالغني 
الشاكر ، وكان شجاعا عفيفا و زاهدا 

لدرجة أنه رفض اخلالفة مرتني.
ه��اج��ر ع��ب��د ال��رح��م��ن ب��ن ع��وف 
الهجرتني، وق��د بشره رس��ول الله 
صلى الله عليه وسلم باجلنة فهو 
بذلك أحد العشرة املبشريني باجلنة، 
وقد  شهد غزوة بدر و شارك في كل 
امل��ع��ارك م��ع رس��ول الله صلى الله 
عليه وسلم، و آخى النبي محمد صلى 
الله عليه وسلم  بينه وبني سعد بن 
الربيع اخلزرجي، و بعثه صلى الله 
عليه وسلم إل��ى دوم��ة جندل ففتح 
الله عليه و ت��زوج بنت ملكهم وهي 
متاضر بنت األصبغ الكلبي وجاء بها 
إلى املدينة وهي أم أبي سلمة بن عبد 
الرحمن. وبعد موت عمر بن اخلطاب 
كان عبد الرحمن أحد الرجال الذين 
عملوا مجلس للشورى ليختاروا من 
يتولى اخلالفة بعد عمر بن اخلطاب  .

من هو عبد الرحمن بن عوف؟
هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد 
ع��وف بن عبد احل��ارث بن زه��رة بن 
ك��الب بن م��رة بن كعب بن ل��ؤي بن 
غالب ب��ن فهر ب��ن مالك ب��ن النضر. 
كان اسمه احلقيقي عبد عمرو، وقيل 
عبد احل���ارث وعبد الكعبة، فغيره 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم  
إلى عبد الرحمن. أمه هي الشفاء بنت 
ع��وف بن عبد بن احل��ارث بن زهرة 
بن ك��الب بن م��رة بن كعب بن لؤي 
بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر، 
وك��ان ل��ه اخ ه��و األس���ود ب��ن ع��وف. 
زوج��ات��ه ه��ن: أم كلثوم بنت عتبة 
بن ربيعة، و أم كلثوم بنت عقبة بن 
أبي معيط، و متاضر بنت األصبغ، 
و مجد بنت ي��زي��د، و أم ح��ري��ث، و 
أم حكيم بنت ق���ارظ، و زينب بنت 
الصباح، و بادنة بنت غيالن، وسهلة 
بنت عاصم، و بنت أبي اخلشخاش، 
وغ���زال بنت كسرى و بحرية بنت 
هانئ و أسماء بنت سالمة. أما أبنائه 
فهم سالم األكبر، سالم األصغر، أم 
القاسم، محمد، إبراهيم ، إسماعيل 
، أمة الرحمن الكبرى، عبد الله، أمة 
الرحمن الصغرى، حميد،حميدة، زيد، 
معن ،عمر ،عثمان، أم يحيى، جويرية، 
ع����روة األك���ب���ر ، ع����روة األص��غ��ر، 
يحيى، ب��الل، عبد الرحمن، سهيل، 

مصعب،أمية و مرمي و أبو بكر .
ولد عبد الرحمن بن عوف بعد عام 
الفيل بعشر س��ن��وات، سنة 43 قبل 
الهجرة وسنة 581 ميالديا، وهو 
بذلك أصغر من رسول الله صلى الله 

عليه وسلم بعشر سنوات .
إسالمه

كان عبد الرحمن بن عو ف رضي 
الله عنه م��ن السابقني األول���ني في 
االس���الم وق��د أسلم على ي��د أب��و بكر 
الصديق حيث كان أبو بكر محبوب 
في قومه وكان تاجرا ويعرفه رجال 
قومه فكان يدعو ابو بكر لالسالم من 
يثق بهم فأسلم على يده : الزبير بن 
العوام وعثمان بن عفان وطلحة بن 
عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد 
الرحمن بن ع��وف، وذهبوا لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم واعلنوا 
اسالمهم. وكان عبد الرحمن يبلغ من 
العمر حني ذلك ثالثون عاما، وكان 
اسالمه قبل أن يدخل النبى دار األرقم 
بن أب��ي األرق���م، ثم أسلم معه أخوه 

األسود بن عوف.
 أخالقه وصفاته

 1 - عفته : فعندما آخ��ى النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم  بينه 

وب��ني سعد ب��ن الربيع ع��رض عليه 
سعد ب��ن ال��رب��ي��ع ان يقاسمه ماله 
وزوجاته فقال له عبد الرحمن بارك 
الله لك في مالك وزوجك ولكن دلني 
على السوق وعمل بالتجارة وربح 

ماال كثيرا .
 2 - مهارته في التجارة : عندما 
عمل بالتجارة كان تاجرا ماهرا وربح 
كثيرا وفتح الله عليه وأصبح من 

أغنى األغنياء .
 3 - شجاعته: كان عبد الرحمن بن 
عوف يتميز بالشجاعة واإلق��دام في 
املعارك وال يفر وال يهاب األعداء وكان 

مقاتال بارعا .
 4 - ج���وده : ق��ال ق��ت��ادة أن عبد 
الرحمن بن عوف تصدق بنص ماله 

أربعة آالف دينار .
 5 - تواضعه وزهده : رغم ثرائه 
إال أن��ه ك��ان متواضعا وزاه���دا فكان 
ميشي ب��ني مماليكه ف��ال ي��ع��رف أنه 

بينهم من شدة تقشفه وتواضعه.
ماذا قال ملسو هيلع هللا ىلص عن عبد الرحمن 

بن عوف؟
1 - ع��ن عبد ال��رح��م��ن ب��ن عوف 
قال: قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص : “أبو بكٍر 
في اجلنِة، وعمُر في اجلنِة، وعثماُن 
في اجلنِة، وعلٌيّ في اجلنِة، وطلحُة 
في اجلنِة، والزبير في اجلنِة، وعبُد 
الرحمن بن عوف في اجلنِة، وسعُد 
بن أبي وَقّاص في اجلنِة، وأبو عبيدَة 

بن اجلراِح في اجلنة “.
2 - عن أم سلمة رضي الله عنها 
قالت : سمعُت رس���وَل الله ملسو هيلع هللا ىلص يقول 
ألزواج���ه : “إن ال���ذي يحنو عليكم 
، اللهَمّ اسِق  بعدي هو الصادُق الباُرّ
عبَد الرحمن بن ع��وف من سلسبيل 

اجلنة “.
3 - عن أبي سعيد اخلدري: “كان 
بني خالِد بِن الوليِد وبني عبِدالرحمِن 
ب��ِن ع��وف ش��يٌء، فسَبّه خ��ال��ٌد، فقال 
رسوُل اللِه صلَّى اللُه عليه وسلََّم: “ال 
تُسُبّوا أحًدا من أصحابي، فإَنّ أحَدكم 
لو أنفق مثَل أُُح��ٍد ذهًبا، ما أدرك ُمَدّ 

أحِدهم وال َنِصيَفه”.
4 - ع��ن عائشة بنت أب��ي بكر: 
“قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: “ال يحنو عليكن من بعدي إال 
الصابرون، سقى الله ابن عوف من 

سلسبيل اجلنة”.
5  ع��ن ع��ب��د ال��رح��م��ن ب��ن ع��وف 
قال:”قطع لي رسول الله َصلَّى الله 
عليه وسلم، أرًض��ا بالّشأم يقال لها 
الّسليل فتوّفي الّنبّي َصلَّى الله عليه 
وسلم، ولم يكتب لي بها كتاًبا وإّنا 
قال لي: “إذا َفَتَح الله علينا الّشأم 

فهَي َلَك”.  
ثروته من الذهب ُقّطعت 

بالفؤوس
كان عبد الرحمن �� رضي الله عنه 
�� عصاميا، فقد بدأ بجمع ثروته من 
الصفر، بل إنه عرض عليه سعد بن 
الربيع اخلزرجي � رضي الله عنه �� أن 
يشاطره في نصف ماله مجاناً- وذلك 

ح��ني آخ��ى النبي ���� صلى الله عليه 
وسلم � بينه وبني سعد – فرفض عبد 
الرحمن هذا العرض املجاني، وقال: 
“بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني 
على ال��س��وق، ف��رب��ح شيئا م��ن أقط 
وسمن..” فابتدأ ثروته بأقط وسمن 
ثم حاز املاليني، فكان االستثمار في 
السوق بالبيع والشراء هو األسلوب 
االستثماري لعبد الرحمن �� رضي 
ال��ل��ه عنه ���� حتى أصبحت ث��روات��ه 
على مرأى ومسمع من أهل املدينة. و 
روى أحمد في مسنده من حديث أنس 
�� رض��ي الله عنه �� أن عبد الرحمن 
أثرى، وكثر ماله، حتى قدمت له مرة 
سبعمائة راحلة حتمل البر والدقيق( 
“. وقال “ترك ألف بعير، ومائة فرس، 
وثالثة آالف ش��اة ترعى بالبقيع..
وكان نساؤه أربعا، فاقتسمن ثمنهن، 
فكان ثالثمائة وعشرين أل��ف��ا، لكل 
واح��دة منهن ثمانني ألفا. وقد بلغت 
ثقته باحترافه في مجال التجارة، 
أنه قال: لقد رأيتني ولو رفعت حجرا 
لرجوت أن أصيب ذهبا أو فضة..! 
قال شيخ اإلس��الم ابن تيمية: وكان 
عامة ماله من التجارة. كان الصحابي 
اجلليل عبد الرحمن بن عوف نوذجا 
فريدا في الشكر مع الغني، لذا لقب ب� 

“الغني الشاكر”.
ويقال أنه عندما توفي ترك ذهبا 
ُقطع بالفؤوس حتى تورمت أيدي 
الرجال منه. وروى عنه حفيده أنه 
أت��ي بطعام وك��ان صائما فقال: قتل 
مصعب بن عمير وهو خير مني وكفن 
في ب��ردة إن غطي رأس��ه بدت رجاله 
وإن غطي رج��اله ب��دا رأس��ه. وق��ال: 
وقتل حمزة وهو خير مني فلم يوجد 
له ما يكفن فيه إال بردة ثم بسط لنا 
من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا من 
الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون 
حسناتنا عّجلت لنا ثم جعل يبكي 
حتى ترك الطعام. وحكى عنه بعض 
جلساؤه فقال : “كان عبد الرحمن لنا 
جليسا وكان نعم اجلليس وأنه انقلب 
بنا ي��وم��ا حتى دخلنا بيته ودخ��ل 
فاغتسل ثم خرج فجلس معنا وأتينا 
بصحفة فيها خبز وحلم فلما وضعت 
بكى عبد الرحمن بن عوف. فقلنا له 
يا أبا محمد ما يبكيك فقال مات رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع 
هو وأه��ل بيته من خبز الشعير وال 
أران��ا أخرنا لها ملا هو خير لنا، ومن 
تواضعه أن��ه ك��ان ال يعرف من بني 

عبيده”.
وبينما عائشة رض��ي الله عنها 
في بيتها إذ سمعت صوتا رّجت منه 

املدينة فقالت م��ا ه��ذا؟ ق��ال��وا:  عير 
ق��دم��ت لعبد ال��رح��م��ن ب��ن ع��وف من 
الشام وكانت سبعمائة راحلة. فقالت 
عائشة:  أما إني سمعت رس��ول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول رأيت عبد 
الرحمن بن عوف يدخل اجلنة حبوا 
فبلغ ذلك عبد الرحمن فأتاها فسألها 
عما بلغه فحدثته، قال فإني أشهدك 
أنها بأحمالها في سبيل الله عز وجل. 
وباع عبد الرحمن -رضي الله عنه- 
أرض���ا ل��ه م��ن عثمان ب��أرب��ع��ني ألف 
دينار فقسم ذلك امل��ال في بني زهرة 
وف��ق��راء املسلمني وأم��ه��ات املؤمنني. 
وبعث إلى عائشة مبال من ذلك املال 
فقالت عائشة: أما إني سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: “لن 
يحنو عليكن بعدي إال الصاحلون” 
سقى ال��ل��ه اب��ن ع��وف م��ن سلسبيل 

اجلنة.
وت��ص��دق عبد الرحمن على عهد 
رس��ول الله صلى الله عليه وسلم 
بشطر ماله أربعة آالف ثم تصدق 
بأربعني ألفا ثم تصدق بأربعني ألف 
دينار ثم حمل على خمسمائة فرس 
في سبيل الله تعالى ثم حمل على 
ألف وخمسمائة راحلة في سبيل الله 

تعالى وكان عامة ماله من التجارة.
كم بلغت ثروته ومباذا تصّدق؟

سعى كثيرون إلى تقدير ثروة عبد 
الرحمن بن عوف �� رضي الله عنه �� 
فقالوا إنها في ح��دود “ثالثة ماليني 
ومائتي ألف دينار”، وهو ما يساوي 
اثنني وثالثني مليون درهم فضة، ألن 
الدينار الذهبي يساوي عشرة دراهم. 
يقول احل��اف��ظ اب��ن حجر ف��ي الفتح 
“جميع تركة عبد الرحمن بن عوف 
ثالثة آالف ألف ومائتي ألف )أي ثالثة 
ماليني ومائتا أل��ف(، وه��ذا بالنسبة 

لتركه الزبير بن العوام قليل جدا، 
فيحتمل أن تكون هذه دنانير، وتلك 
دراه���م، ألن كثرة م��ال عبد الرحمن 

مشهورة جدا”.
وق��د فتح الله على عبد الرحمن 
بن عوف في التجارة، كما فتح الله 
عليه في الصدقة. ومن أوجه الصدقة 
ال��ت��ي ب��ذل��ه��ا: -1 ب��اع أرض���ا ل��ه من 
عثمان بأربعني أل��ف دينار فتصدق 
بها وقسم ذل��ك امل��ال ف��ي بني زه��رة 
وف��ق��راء املسلمني وأم��ه��ات املؤمنني. 
وبعث إلى عائشة مبال من ذلك املال 
فقالت عائشة: أما إني سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: “لن 
يحنو عليكن بعدي إال الصاحلون” 
سقى ال��ل��ه اب��ن ع��وف م��ن سلسبيل 

اجلنة.
2 - تصدق على عهد رس��ول الله 
صلى الله عليه وسلم بشطر ماله 
أربعة آالف دينار ثم تصدق بأربعني 
أل��ف دينار ثم حمل على خمسمائة 
فرس في سبيل الله تعالى ثم حمل 
على ألف وخمسمائة راحلة في سبيل 

الله تعالى.
 3 - أوص���ى مل��ن شهد ب���درا بأن 
يعطى كل واحد منهم أربعمائة دينار، 
فوجدوا مائة رجل بدري، أي أوصى 

لهم بأربعني ألف دينار.
 4 - أوصى بألف فرس في سبيل 

الله.
 5 - أوص����ى ألم��ه��ات امل��ؤم��ن��ني 
بحديقة فقومت مبائة ألف. لقد اندهش 
الكثير من الناس ن سر جناح جتارة 
عبد الرحمن ب��ن ع��وف، وف��ي قصة 
جن��اح ه��ذا الصحابي اجلليل عبرة 
يجب على كل شاب مسلم أن يقتدى 
بها وأن يتخذ الصحابي عبد الرحمن 
ب��ن ع��وف مثال أعلى ل��ه ف��ي النجاح 
امل��ال��ي والكسب احل���الل وامل��ش��روع 

بدون غش أو اختالس.
عبد الرحمن بن عوف في عهد 

اخللفاء الراشدي
ن ك��ان لعبد ال��رح��م��ن ب��ن عوف 
م��ن��زل��ة ك��ب��ي��رة ف���ي ع��ه��د اخل��ل��ف��اء 
الراشدين خاصة في عهد عمر، فكان 
ا  عمر ب��ن اخل��ط��اب يستشيره، فلَمّ
حدث طاعون عمواس سنة 18 ه�، ثم 
انتشر في ب��الد الشام. ك��ان عمر بن 
اخلطاب يريد أن يذهب للشام وقتها، 
فلما ك��ان بسرغ بلغه أن ال��وب��اء قد 
وقع بالشام، فنصحه عبد الرحمن بن 
عوف باحلديث النبوي: “إذا سمعتم 
بهذا الوباء ببلد، فال تقدموا عليه، 
وإذا وق��ع وأن��ت��م فيه ف��ال تخرجوا 
ف��راًرا منه”، فعاد عمر وصحبه إلى 
املدينة املنورة. وملَّا ُفِتَحت بالد فارس 
سنة 22 ه���، اختلف الصحابة في 
أخذ اجلزية من املجوس، فجاء عبد 

كان ميشي بني مماليكه فال يعرف أنه بينهم

عبد الرحمن بن عوف.. ثروته من الذهب قطعت بالفؤوس
عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقاتاً صعبة منذ نزول الوحي 
في غار حراء وحتى فتح مكة، ما جعل الرسول يضع هؤالء الصحابة في 
منزلة ال يصل إليها أحد ، قال صلى الله عليه وسلم: ))ال تسبوا أصحابي، 
ال تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما 

أدرك مدَّ أحدهم وال نصيفه((
ُلوَن  اِبُقوَن األَوَّ كما أن الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل : َوالسَّ
َبُعوُهْم ِبإِْحَساٍن َرِض��َي اللَُّه َعْنُهْم  ��اِر َوالَِّذيَن اتَّ ِمَن امْلَُهاِجِريَن َواألَْن��صَ
َتَها األَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َذِلَك  ِري حَتْ َوَرُضوا َعْنُه َوأََعدَّ َلُهْم َجنَّاٍت جَتْ
َت  اْلَفْوُز اْلَعِظيُم ، وقال تعالى: َلَقْد َرِضَي اللَُّه َعِن امْلُْؤِمِننَي إِْذ ُيَباِيُعوَنَك حَتْ

ِكيَنَة َعلَْيِهْم َوأََثاَبُهْم َفْتًحا َقِريًبا . َجَرِة َفَعلَِم َما ِفي ُقلُوِبِهْم َفأَْنَزَل السَّ الشَّ
اُء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء  ٌد َرُسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه أَِشدَّ وقال تعالى: ُمَحمَّ
ًدا َيْبَتُغوَن َفْضالً ِمَن اللَِّه َوِرْضَواًنا ِسيَماُهْم ِفي  ًعا ُسجَّ َبْيَنُهْم َتَراُهْم ُركَّ
يِل َكَزْرٍع  ُجوِد َذِلَك َمَثلُُهْم ِفي التَّْوَراِة َوَمَثلُُهْم ِفي اإلجْنِ ُوُجوِهِهْم ِمْن أََثِر السُّ
اَع ِلَيِغيَظ  رَّ أَْخَرَج َشْطأَُه َفآَزَرُه َفاْسَتْغلََظ َفاْسَتَوى َعلَى ُسوِقِه ُيْعِجُب الزُّ
اِت ِمْنُهْم َمْغِفَرًة َوأَْجًرا  احِلَ اَر َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ِبِهُم اْلُكفَّ

َعِظيًما، وفي آيات عديدة ذكرهم الله تعالى وترّضى عنهم.

ت������������ص������������دق ع����������ل����������ى ع����������ه����������د رس������������������������ول ال�������ل�������ه 
ص������ل������ى ال�������ل�������ه ع�����ل�����ي�����ه وس�������ل�������م ب�����ش�����ط�����ر م����ال����ه

ي����ع����ط����ى  ب��������������أن  ب�����������������درا  ش�������ه�������د  مل����������ن  أوص�����������������ى   
ك�����������ل واح������������������د م������ن������ه������م أرب��������ع��������م��������ائ��������ة دي�������ن�������ار

أوص�����������������������������������������ى ألم�������������������������ه�������������������������ات امل��������������ؤم��������������ن��������������ني 
ب����������ح����������دي����������ق����������ة ف�����������ق�����������وم�����������ت مب��������������ائ��������������ة أل�����������ف

وفاته
 توفي عبد الرحمن بن عوف سنة 32 ه� في خالفة عثمان بن عفان، 
وقيل سنة 31 ه� واألول أشهر، وهو ابن اثنتني وسبعني سنة، َوقيل أنه 
عاش ثمانيا وسبعني، َوقيل َخْمٍس َوَسْبِعنَي َسَنًة، وكان قد أَوصى ملن 
بقي من أهل غزوة بدر لكل رجل أَربعمائة دينار، وكانوا مائة، فأَخذوها، 
وأَخذها عثمان فيمن أَخذ: وأَوصى بأَلف فرس في سبيل الله. وُدِفن في 
الَبِقيع، وصلَّى عليه عثمان بن عفان، ويقال الزبير بن العوام، وكان علي 
بن أبي طالب يقول في جنازته: “أَْذَهُب َعْنَك اْبَن َعْوٍف، َفَقْد أَْدَرْكَت َصْفَوَها 
َوَسَبْقَت َرْنَقَها.”، وكان سعد بن أبي وقاص فيمن حمل جنازته فكان 
ممسًكا بقائمتي السرير وهو حتته يقول: “واجباله.” وُرِوى أنه أُغمي 

عليه قبل وفاته.

alwasat.com.kw رجال حول الرسول

إعداد:
علي حامد

بطاقة تعريفية
عبد الّرحمن بن عوف القرشّي الزهرّي، هو أحد الصحابة العشرة 
املبشرين باجلنة، ومن السابقني األولني إلى اإلسالم، وأحد الثمانية الذين 
سبقوا باإلسالم، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين اختارهم عمر بن 
اخلطاب ليختاروا اخلليفة من بعده. كان اسمه في اجلاهلية عبد عمرو، 

وقيل عبد الكعبة، فسماه النبي عبد الرحمن.
تاريخ ومكان امليالد: 580 م، مكة املكرمة

تاريخ ومكان الوفاة: 653 م، املدينة املنورة
الزوجة: أم كلثوم بنت عقبة، أم حريث، بادنة بنت غيالن، أسماء بنت 

سالمة
االبناء: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف

مكان الدفن: مقبرة البقيع ) بقيع الغرقد (، املدينة املنورة، السعودية
األشقاء: األسود بن عوف

الوالدان: الشفاء بنت عوف بن عبد، عوف بن عبد عوف بن عبد احلارث 
بن زهرة

الرحمن بن عوف وأخبر عمر أن النبي 
أخذ اجلزية من مجوس هجر، فأخذ 
عمر بشهادة عبد الرحمن، فبعث عمر 
بن اخلطاب كاتبا جلزء بن معاوية: 
“أن انظر مجوس من قبلك فخذ منهم 
اجلزية، فإن عبد الرحمن بن عوف 
أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أخذ اجلزية من مجوس هجر.”

 وفي سنة 23 ه�، اسُتْخلَِفه عمُر 
بن اخلّطاب على احلّج في تلك السنة، 
فَحّج عبد الرحمن بالّناس، وَحّج مع 
عمر أيًضا، وهي آخَر حّجٍة َحّجها عمُر 
سنة ثالث وعشرين، وأِذَن عمر تلك 
السنة ألزواج الّنبّي في احلّج، َفُحِملَْن 
في الهوادج، وَبَعَث معهّن عثمان بن 

عّفان وعبد الّرحمن بن عوف.
وملَّا ُطِعن عمر بن اخلطاب ودنت 
وفاته، أوصى بأن يكون األمر شورى 
بعده في ستة ممن توفي النبي محمد 
وه��و عنهم راٍض وه��م: عثمان بن 
عفان، علي بن أبي طالب، طلحة بن 
عبيد الله، الزبير بن ال��ع��وام، عبد 
الرحمن ب��ن ع���وف، وس��ع��د ب��ن أبي 

وقاص.
رفض اخلالفة مرتني في عهد 
اخلليفة الراشد الثالث عثمان 

بن عفان
 كان عبد الرحمن بن عوف يحظى 
مبنزلة مشابهة ملنزلته في عهد عمر، 
ففي ع��ام 24 ه���، اسُتخلَِفه عثمان 
على احلّج في تلك السنة، فحّج عبد 
الرحمن بالّناس، وكان عبد الرحمن 
زاه���ًدا في اإلم���ارة، فقد أرس��ل سعد 
ب��ن أب��ي وق���اص إل��ى عبد الرحمن 
رج��اًل وه��و قائم يخطب: “أن ارفع 
رأس��ك إلى أمر الناس )أي: ادع إلى 
نفسك(”، فقال عبد الرحمن: “ثكلتك 
أم��ك، إنه لن يلي هذا األم��ر أحد بعد 

عمر إال المه الناس”.
وك��ان عثمان يريد أن ُيوصي له 
��ا اشتكى  ب��اخل��الف��ة م��ن ب��ع��ده، ف��ل��َمّ
عثمان رع��اًف��ا، دع��ا كاتبه حمران 
فقال: “اكتب لعبد الرحمن العهد من 
بعدي”، فكتب ل��ه، وانطلق حمران 
إلى عبد الرحمن فقال: “البشرى!”، 
قال: “وما ذاك؟” قال: “إن عثمان قد 
كتب لك العهد من بعده”، فقام عبد 
الرحمن يدعو بني القبر واملنبر فقال: 
»”اللهم إن كان من تولية عثمان إياي 
هذا األمر، فأمتني قبله”، فلم ميكث إال 

ستة أشهر حتى مات.
 ورغ��م أن قيادة األم��ة اإلسالمية 
مهمة جليلة خاصة أن من توالها في 
صدر اإلسالم كانوا أكابر الصحابة، 
الذين سَطروا أروع سطور التاريخ 
اإلسالمي وكتبوا أنصع صفحاته، 
لكن اب��ن ع��وف آث��ر أن يكون ضمن 
املعاونني للخلفاء وليس هو واحدا 
منهم، رغم الفرصة التي أتته سانحة 
حينما اخ��ت��اره ال���ف���اروق ع��م��ر بن 
اخلطاب ليكون واحدا ضمن املرشحني 
تة لتولي أمر اخلالفة من بعده،  الِسّ
ح،  لكنه بادر في خلع نفسه من الترُشّ
واختار أن يسهم في االختيار دون أن 

يكون هو مرّشحا.
وبذل ابن عوف جهدا في استطالع 
حني اآلخرين وأهل املدينة  رغبة املرَشّ
بعدهم، فوجد كَفّة عثمان بن عفان 
رجحت، فبايعه على اخلالفة، وكان 
س��ن��دا ل��ه، وف��ي آخ��ر خالفته وجد 
عثمان نفسه متعبا فأرسل إلى ابن 
ع��وف ليعرض عليه أم��ر اخلالفة 
ره  من بعده، وذهب بالفعل له ليبِشّ
ب��األم��ر، لكن من ت��رك طلب اخلالفة 
مرًة لم يكن ليطلبها مرًة أخرى، فوقف 
عبدالرحمن بن عوف في روضة النبي 

محمد ودعا أاَلّ مرة أخرى.
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عمومية »السينما الكويتية« توافق على التوزيع 
النقدي وتعديل النظام األساسي

وافقت اجلمعية العامة العادية وغير العادية لشركة 
السينما الكويتية الوطنية على ُمقترح التوزيع النقدي، 

وتعديل مواد بالنظام األساسي وعقد التأسيس.
وحسب بيان لبورصة الكويت أمس  اخلميس، أقرت 

العمومية توصية مجلس اإلدارة بتوزيع 60باملئة من 
رأس املال املدفوع أرباحاً نقدية بواقع 60 فلساً للسهم عن 
العام املاضي بعد خصم أسهم اخلزينة، وصرف مكافأة 

ملجلس اإلدارة بقيمة 35 ألف دينار.

أعلنت زي��ن ع��ن ان��ط��اق حت���ّدي زين 
الرمضاني في حديقة الشهيد للعام الثاني 
 Suffix على التوالي، والذي ُتنّظمه شركة
الرائدة في إدارة األنشطة الرياضية في 
الكويت واملنطقة، والذي يهدف إلى تشجيع 
أف��راد املجتمع من كافة الفئات العمرية 
على اتخاذ منط حياة صحي ونشط خال 

الشهر الفضيل.
ويأتي دعم زين لهذا البرنامج الرياضي 
الفريد من نوعه انطاقاً من استراتيجيتها 
املتوازنة لدعم قطاعي الصحة والرياضة، 
حيث تقوم الشركة وبشكٍل دوري بتكثيف 
جهودها لنشر الثقافة الصحية في املجتمع 
بأحدث الوسائل املُبتكرة، باإلضافة إلى 
عقد الشراكات االستراتيجية مع ُمختلف 
مؤسسات القطاعني العام واخل��اص في 
الكويت بهدف املساهمة في رف��ع الوعي 
الصحي والرياضي في املجتمع، وباألخص 

خال الشهر الفضيل. 
ويستمر حت���ّدي زي��ن الرمضاني في 
الفترة م��ن 29 م��ارس إل��ى 10 أب��ري��ل في 
املرحلة األولى من حديقة الشهيد، ويقّدم 
فرصة مميزة للجميع م��ن كافة الفئات 
العمرية للُمشاركة باملشي أو الركض 

بحديقة الشهيد في الوقت والسرعة التي 
تناسب كل ُمشترك، وذلك جلمع املسافات 
وت��ص��ّدر الترتيب ال��ع��ام م��ن ب��ني جميع 
املشاركني، كما ميكن للمشاركني جمع نقاط 
إضافية من خال املشاركة في التمارين 

اخلاصة التي ُتقام في احلديقة.  
وب��ع��د التسجيل ف��ي ال��ت��ح��ّدي، يقوم 

املُشاركون باستام شريحة إلكترونية 
بإمكانها تتبع حتديد عدد الكيلومترات التي 
يقطعها كل ُمشترك، وذلك عند مروره على 
األقواس الذكية العاملة بالطاقة الشمسية، 
ويتم عرض الترتيب العام بشكل حي عبر 
شاشة في حديقة الشهيد ليتمكن اجلميع 

من االطاع عليها.

Suffix للتشجيع على احلركة والنشاط خالل الشهر الفضيل بالتعاون مع 

حتّدي »زين« الرمضاني بحديقة 
الشهيد انطلق للعام الثاني على التوالي

دول اخلليج تواصل االستحواذ على مقدمة الترتيب عربيا 

»ضمان االستثمار« تدعو الدول العربية 
لتحسني وضعها في التقييمات السيادية 

ح��ث��ت امل��ؤس��س��ة ال��ع��رب��ي��ة لضمان 
االستثمار وائتمان الصادرات )ضمان( 
احلكومات العربية على تنفيذ خطط 
عاجلة وشاملة لتحسني وضعها في 
التقييمات السيادية ومؤشرات تقييم 
املخاطر السياسية واالقتصادية واملالية 
والتشغيلية الصادرة عن وكاالت الرصد 
والتقييم العاملية املتخصصة، وذلك من 
خال تشكيل جلان عليا متخصصة متثل 
فيها جميع اجلهات املعنية داخل الدولة 
تتولى اقتراح اإلصاحات واإلج��راءات 
الازمة وكذلك التنسيق مع فرق البحث 

القائمة على إصدار تلك املؤشرات.
وأكد املدير العام للمؤسسة عبد الله 
أحمد الصبيح ف��ي افتتاحية النشرة 
الفصلية األولى للمؤسسة لعام 2023 
والتي صدرت اليوم استعداد املؤسسة 
للمساعدة في هذا املجال، وذلك بالنظر 
الى األهمية الكبيرة ملؤشرات التقييم 
السيادي ومؤشرات املخاطر في حتديد 

نصيب ال����دول ال��ع��رب��ي��ة م��ن اهتمام 
الشركات متعددة اجلنسيات ومؤسسات 
التمويل واالستثمار والتجارة في املنطقة 
والعالم وبالتالي حصتها من التدفقات 
االستثمارية والتمويلية والتجارية التي 
تعد العنصر احلاكم في حتقيق التنمية 

الشاملة.
وأوض�����ح ال��ص��ب��ي��ح أن امل��ؤس��س��ة 
وان��ط��اق��ا م��ن إدراك���ه���ا أله��م��ي��ة تلك 
التصنيفات ت��واص��ل رص��ده��ا الدقيق 
الذي يعد الوحيد من نوعه على مستوى 
املنطقة ألكثر من 27 مؤشر ص��ادر عن 
14 جهة دولية في مجاالت التصنيف 
السيادي واالئتماني وتقييم املخاطر 
بأنواعها حيث كشف ذل��ك الرصد عن 
استقرار نسبي خال العام 2022 في 
تقييم ال���دول العربية السيادي وفي 
م��ؤش��رات تقييم امل��خ��اط��ر السياسية 
واالقتصادية واملالية والتشغيلية، وذلك 
بفضل تطورات وعوامل إقليمية عديدة 

في مقدمتها استمرار االرتفاع الكبير في 
أسعار النفط مبعدل يزيد عن 41باملئة 
مقارنة بالعام السابق، والهدوء النسبي 
ال���ذي شهدته العديد م��ن ب��ؤر ال��ن��زاع 
والتوتر في عدد من املناطق الساخنة في 

املنطقة وفيما يلي أهم النتائج:
استقرار التصنيف السيادي ل� 9 دول 

عربية مع حتسن تصنيف قطر وسلطنة 
عمان مقابل ت��راج��ع تصنيف تونس، 
إضافة الى تغير الرؤية املستقبلية ل� 4 

دول وذلك وفق أهم 4 وكاالت عاملية.
ت��واص��ل استحواذ دول اخلليج ثم 
األردن وامل��غ��رب وم��ص��ر على مقدمة 
الترتيب عربيا ف��ي أغ��ل��ب التقييمات 

املتعلقة مبؤشرات املخاطر بكل أنواعها.
وأشار املدير العام للمؤسسة الى أن 
تقييم الدول العربية املتوقع لعام 2023 
في املؤشرات الصادرة عن تلك الوكاالت 
العاملية سيتوقف على جهود ال��دول 
العربية في تعزيز استقرارها السياسي 
واألمني واالقتصادي واملالي الى جانب 
مجموعة من العوامل اخلارجية أهمها 

ما يلي:
جناح التوافقات اإلقليمية والدولية 
بني األطراف املؤثرة في تعزيز االستقرار 
النسبي ف��ي م��ل��ف��ات ال��ع��راق واليمن 

وسوريا وليبيا وفلسطني.

51.91 مليون دينار قيمة التداوالت بلغت 

ارتفاع جماعي ملؤشرات الكويت عند اإلغالق

أغلقت املؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت 
تعامات أمس  اخلميس على ارتفاع جماعي؛ بدعم 

صعود 7 قطاعات، وفقا ملوقع مباشر.
صعد مؤشرا السوق األول والرئيسي 50 بنسبة 
0.46باملئة لكل منهما، وارتفع “العام” 0.40باملئة، 
كما زاد مؤشر السوق الرئيسي 0.15باملئة عن 

مستوى أول أمس األربعاء.
بلغت قيمة ت��داوالت البورصة 51.91 مليون 
دينار، وزعت على 136.35 مليون سهم، بتنفيذ 

9.11 ألف صفقة.
ودعم املؤشرات ارتفاع 7 قطاعات في مقدمتها 
املنافع ب�1.73باملئة، بينما تراجعت 4 قطاعات 
على رأسها الطاقة ب�1.25باملئة، فيما استقر قطاعا 

التكنولوجيا والرعاية الصحية.
وت��ص��در سهم “األولى” القائمة اخل��ض��راء 
ب�9.12باملئة، بينما ت��ق��دم س��ه��م “الرابطة” 
التراجعات ب�9.46باملئة، بعد إع��ان الشركة 

القوائم املالية.

Suffixوليد اخلشتي وأحمد املاجد يتوسطان فريقي زين و
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عبد الله الصبيح

انطاقاً من حرصه على تعزيز التواصل 
مع فئات املجتمع كافة، وف��ي إط��ار حملة 
»ض��اع��ف أج���رك م��ع ال��ت��ج��اري« املوجهة 
لعماء البنك والهادفة إلى حتقيق التكافل 
االجتماعي عن طريق قيام البنك بالتبرع 
مببلغ مماثل ملا يقوم به أي متبرع للجمعيات 
واجلهات اخليرية املشاركة في احلملة من 
خال حساباتها لدى البنك التجاري، قام 
البنك، بالتعاون مع جمعية الهال األحمر 
الكويتي، بترتيب زي��ارات األس��ر املتعففة 

وتوزيع السال الغذائية عليهم.
وعن ترتيبات توزيع السال الغذائية 
بالتعاون مع جمعية الهال األحمر الكويتي، 
صرحت أماني الورع - نائب املدير العام، 
قطاع التواصل املؤسسي في البنك التجاري 
الكويتي،  “ لقد جاءت فكرة توزيع السال 
الغذائية على األس��ر املتعففة متزامنة مع 
شهر رم��ض��ان الفضيل ال��ذي تتجسد فيه 
روح التكافل والتآزر االجتماعي حيث تأتي 
هذه البادرة إمياناً من البنك بضرورة مد يد 
العون واملساعدة لألسر املتعففة واملساهمة 
في توفير مستلزمات شهر رمضان املبارك 
لهذه األسر والتخفيف من أعبائهم املعيشية 

وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم “.  
وتابعت أماني ال��ورع مؤكدة أن البنك 
ي��ح��رص ع��ل��ى ت��ك��ري��س م��ف��ه��وم العمل 
االجتماعي التطوعي واملساهمة في العديد 

من الفعاليات اإلنسانية واخليرية في شهر 
رمضان الفضيل ضمن برنامج اجتماعي 
يدعم املبادرات اخليرية واإلنسانية املوجهة 

للفئات األكثر احتياجاً. 
وع��ن آلية التبرع واملشاركة في حملة 
ضاعف أجرك مع التجاري، أوضحت أماني 
ال��ورع أنه ميكن لعماء التجاري الدخول 
إلى حساباتهم من خال تطبيق التجاري 
وخ��دم��ة األون��اي��ن والتبرع بحد أدن��ى 5 
دينار كويتي، حيث سيقوم البنك بإيداع 

مبلغ مماثل للمبلغ ال��ذي يقوم املتبرع من 
عماء البنك بإيداعه في حساب اجلمعيات 
واجلهات اخليرية التي حتتفظ بحسابات 
ل���دى ال��ب��ن��ك ال��ت��ج��اري م��ن خ���ال صفحة 
التبرعات، مشيدة بالتجاوب اجليد التي 
حتظى ب��ه ه��ذه احلملة م��ن قبل متابعي 
ص��ف��ح��ات ال��ب��ن��ك ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��واص��ل 
االجتماعي ومتوجهة بالشكر للمتبرعني 
من عماء البنك التجاري وكذلك اجلهات 

املشاركة في احلملة.

»التجاري« يوزع سالل غذائية
على األسر املتعففة في الكويت

توزيع السال الغذائية

1000 شجرة املشاركون ساهموا بزراعة 
في النسختني السابقتني

»بيتك« ُيطلق أكبر مسابقة 
حتّدي املشي في الكويت

أطلق بيت الّتمويل الكويتي “بيتك” أكبر مسابقة حتّدي املشي 
للجمهور املستمرة طيلة شهر رمضان املبارك بالّتعاون مع 

.)V-Thru( الّشريك االستراتيجي للبنك، تطبيق
وتأتي ه��ذه املسابقة التي ينظمها “بيتك” للعام الثالث 
على التولي، ضمن برنامج “تواصل باخلير في شهر اخلير”، 
واستمرارا لبرنامج “صحة افضل حلياة افضل”، وفي إطار 
املسؤولّية االجتماعّية للبنك، واحلرص على تشجيع األنشطة 
الشبابّية والرياضّية لنشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة، ال 
سيما رياضة املشي التي باتت اخليار األّول للجمهور في الّشهر 

الفضيل.
ويشمل التحدي موقعي األفنيوز، وحديقة الّشهيد، بهدف 

تغطية أكبر عدد ممكن من اجلمهور.
وينّظم “بيتك” مسابقة حت��ّدي املشي االفتراضي يومياً 
V-« عبر خاصية »V-Thru« للجمهور بالتعاون مع تطبيق
FIT«، قبل وبعد اإلفطار، حيث تتيح املسابقة احلصول على 
رصيد في التطبيق ميكن استخدامه في الطلبات الشرائية من 
600 مشروع مشارك في الّتطبيق، معظمهم من شريحة املشاريع 
الشبابّية الكويتّية أو املساهمة باملبلغ لتخضير وتشجير الكويت 
دعماً ملبادرة “بيتك” Keep It Green، بواقع دينار واحد عن 

كل كيلو متر مشي.
من جانبه، ثّمن الرئيس التنفيذي ل� »V-Thru« عبدالله 
الشلبي، الشراكة مع »بيتك«، منوها بأن املبادرة عبارة عن 
أسلوب حياة لتشجيع منط حياة سريعة وصحية، ويأتي ضمن 
إطار املسؤولية االجتماعية. مؤكداً على ان “بيتك” داعم رئيسي 
للمجتمع على مختلفة األصعدة في استراتيجّية واضحة تهتم 

باملجمتع والفرد والقيم اإلنسانّية.
ولفت إل��ى أن »V-Thru« تتخذ خ��ط��وات بشكل مستمر 
بغرض تكوين تطبيق متكامل، للتزامن مع أساليب احلياة 
احلديثة، ومنها خاصية »V-Fit«، وخاصية حاسبة القيم 
 »walk-thru« الغذائية لتشجيع النمط الصحي، وخاصية
لتسلم الطلبات عن طريق املشي وغيرها من التطويرات املستمرة 

لتسهيل حياة العماء.

»بوبيان« يعرف عمالئه 
على طرق حماية بطاقاتهم 

املصرفية من االحتيال
ي��واص��ل بنك بوبيان دعمه حلملة “لنكن على 
دراية” التي اطلقها بنك الكويت املركزي بالتعاون مع 
احتاد مصارف الكويت والبنوك احمللية لنشر الثقافة 
التوعوية املالية ل��دى أوس��ع شريحة من املجتمع 

وزيادة الوعي لدى اجلمهور بدور القطاع املصرفي.
وم��ن منطلق املسؤولية االجتماعية والتزاماً 
بتعليمات بنك الكويت املركزي نصح بنك بوبيان 
عمائه وغ��ي��ره��م م��ن ع��م��اء ال��ب��ن��وك األخ���رى إلى 
ض��رورة االنتباه إل��ى ما ميكن ان يتعرضوا له من 
عمليات احتيال لبطاقاتهم املصرفية وطرق حمايتها 

واستخدامها بشكل آمن ومضمون .
وق��ال البنك في بيان صحفي ان مع التطورات 
املتاحقة التي تشهدها املنتجات املالية واملصرفية 
السيما اخلدمات الرقمية في الفترة االخيرة واالعتماد 
بشكل كبير على االس��ت��خ��دام ال��ي��وم��ي للبطاقات 
االئتمانية املصرفية زادت بصورة اساسية ضرورة 
التصدي من قبل اجلهات املعنية حلماية واحلفاظ 
على سرية معلومات البطاقات املصرفية مبختلف 

اشكالها”
ويضع بوبيان سامة عمائه وحماية بياناتهم 
املصرفية في املقام األول طوال الوقت خال التواصل 
معهم بصفة دائمة عبر قنوات التواصل املختلفة 
لفهم والتعرف على كيفية حماية بيانات بطاقتهم 
وبياناتهم الشخصية واملصرفية من الوقوع ضحيًة 

لاحتيال.
وتعتبر بيانات البطاقات املصرفية مبثابة 
ب��ي��ان��ات س��ري��ة غير مسموح الي مستخدم آخر 
التعرف او حتى مشاركتها مثل OTP وكلمة السر 
التي يتوجب تغييرها بصورة مستمرة ، باالضافة 
إلى عدم مشاركة اي معلومات تخص امور العميل 
املالية ويباناته الشخصية عبر موقع انترنت غير 
معروف وال الرد على اي بريد الكتروني يطلب هذه 

املعلومات.

صرح  فرقد عبدالله الصانع رئيس مجلس 
إدارة مجموعة اخلليج للتأمني عن حتقيق 
أرب���اٍح صافية بقيمة 38.2 مليون دينار 
كويتي )124.7 مليون دوالر أمريكي( أي ما 
يعادل ربحية 134.56 فلساً للسهم الواحد 
عن السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2022 
باملقارنة م��ع ص��اف��ي رب��ح ال��ع��ام السابق 
“املعاد إدراجه” بقيمة 72.6 مليون دينار 
كويتي )237.2 مليون دوالر أمريكي(، 
واجلدير بالذكر بأن املجموعة كانت قد حققت 
أرب���اح غير اعتيادية بقيمة 49.2 مليون 
دينار كويتي )160.9 مليون دوالر أمريكي( 
ع��ن ال��ع��ام السابق ن��اجت��ة م��ن االستحواذ 
على عمليات شركة أكسا في منطقة اخلليج 
وباستثناء تلك األرب��اح غير االعتيادية عن 
عام 2021 فإن املجموعة قد حققت ارتفاع 
ف��ي أرباحها االعتيادية ع��ن ال��ع��ام احلالي 

بقيمة 14.8 مليون دي��ن��ار كويتي )48.4 
مليون دوالر أمريكي( نتيجة ارتفاع أرباحها 

التشغيلية وأرباح االستثمارات.

وأوص��ى مجلس اإلدارة بتوزيع ارب��اح 
نقدية بنسبة 54باملئة )54 فلساً للسهم 
الواحد( عن السنة املنتهية في 31 ديسمبر 
2022، حيث تخضع هذه التوصية ملوافقة 
اجلمعية العمومية ملساهمي املجموعة 

واجلهات الرقابية املعنية. 
وق��د بلغت القيمة الدفترية للسهم 807 
فلساً كما في 31 ديسمبر 2022 باملقارنة مع 
751 فلساً في 31 ديسمبر2021 بارتفاع 

نسبته 7 باملائة.      
كما ارتفعت حقوق املساهمني خال العام 
بنسبة 7 باملائة مب��ا ي��ع��ادل 15.8 مليون 
دينار كويتي )51.6 مليون دوالر أمريكي( 
لتصل إلى 229 مليون دينار كويتي )748 
مليون دوالر أمريكي( كما في 31 ديسمبر 
2022 باملقارنة مع 213 مليون دينار كويتي 

)696.5 مليون دوالر أمريكي( في 2021. 

»اخلليج للتأمني« حتقق أرباحًا صافية 
38.2 مليون دينار  بقيمة 

فرقد الصانع

عمومية »سفن« تناقش توزيع 
1 مايو 20 فلسًا للسهم نقدًا في 

تناقش اجلمعية العامة ال��ع��ادي��ة لشركة الصناعات 
الهندسية الثقيلة وبناء السفن، يوم 1 مايو املقبل توصية 
مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20باملئة من رأس 
مال الشركة املصدر واملدفوع بالكامل وبواقع 20 فلساً للسهم، 

وفقا ملوقع مباشر.
ووفق بيان لبورصة الكويت أمس  اخلميس، فإن إجمالي 
ال��ت��وزي��ع��ات يبلغ 3.6 مليون دي��ن��ار ع��ن 2022 تستحق 
للمساهمني املقيدين في سجات الشركة كما في نهاية يوم 
االستحقاق احملدد له 11 يونيو 2023، على أن يتم توزيعها 

يوم 14 يونيو املُقبل.

437 باملئة  خسائر »السكب« تتفاقم  
في الربع الرابع.. والتوزيع نقدي

تفاقمت خسائر شركة السكب الكويتية في الربع الرابع من 
العام املاضي بنسبة 436.5باملئة على أساس سنوي مع توصية 
بتوزيع نقدي؛ وفق بيان لبورصة الكويت أمس  اخلميس، وفقا 

ملوقع مباشر.
ُمنيت “السكب الكويتية” بخسائر في ثاثة األشهر املنتهية 31 
ديسمبر 2022 بقيمة 813.78 ألف دينار، مقابل خسائر بقيمة 

151.68 ألف دينار خال الربع الرابع من 2021.
وسنوياً، قفزت أرباح “السكب الكويتية” بنسبة 2812.6باملئة 
لتسجل 1.04 مليون دينار خال 2022، مقابل ربٍح بقيمة 35.8 

ألف دينار خال عام 2021.
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الفلبني في  عّبارة  بحريق  وجرحى  قتلى 
لقي 31 شخصا حتفهم ومت إنقاذ 230 بعدما شب حريق في 

عّبارة قبالة إقليم باسيالن بجنوب الفلبني.
وقال قائد خفر السواحل في جزيرة مينداناو بجنوب البالد 
حملطة »دي زد إم إم« اإلذاعية إن تسعة أشخاص أصيبوا في 
احلريق الذي اندلع في حجرات مكيفة الهواء. وميكن أن تقل 

العّبارة ما يصل إلى 430 شخصاً. وأظهرت صور نشرها خفر 
السواحل السفينة »ليدي ماري جوي 3« وهي ُترش باملاء بينما 
ُينقل الركاب الذين مت إنقاذهم إلى الشاطئ. وقال خفر السواحل 
إنه سيساعد في التحقيقات وتقييم عوامل السالمة، وأيضاً 
التأكد من عدم وجود أي تسريب للوقود. ولدى الفلبني، وهي 

أرخبيل يضم أكثر من 7600 جزيرة، سجل سيئ في السالمة 
البحرية، إذ كثيراً ما تبحر السفن وهي مكتظة بالركاب وال تزال 
سفن قدمية كثيرة مستخدمة. وفي مايو ، لقي سبعة أشخاص 
على األقل حتفهم عندما اندلع حريق في عبارة عالية السرعة 

كان على متنها 134 شخصاً.
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ــودان سلفا  ــس عــني رئــيــس جــنــوب ال
كير عضواً من حزبه وزيــراً للدفاع، في 
انتهاك التــفــاق الــســالم الــذي مبوجبه 
يتعني أن يختار حزب زعيم املعارضة 

ريك مشار َمن يتولى هذا املنصب.
وخــالل هذا الشهر، أقــال كير وزيرة 
الدفاع أجنلينا تيني، وهي أيضاً زوجة 
مشار الذي يشغل منصب النائب األول 
للرئيس، إلى جانب وزير الداخلية، ما 
أشعل من جديد خالفات قائمة منذ فترة 
طويلة بشأن كيفية تقاسم السلطة بني 

احملاربني املخضرمني.
ووقعت قوات كير ومشار اتفاق سالم 
في 2018 أنهى حرباً أهلية استمرت 
خلمس ســنــوات وأودت بحياة 400 
ألف وتسببت في أكبر أزمة الجئني في 
أفريقيا منذ اإلبادة اجلماعية في رواندا 

عام 1994.
واتسم تنفيذ االتــفــاق بالبطء، كما 
اندلعت موجات قتال تسببت في قتل 

وتشريد أعداد كبيرة من املدنيني.
ــاً ملــرســوم أذاعـــه التلفزيون  ــق ووف
الرسمي عني كير في منصب وزير الدفاع 
اجلــنــرال املــوالــي له شــول طــون بالوك 

احلاكم السابق لوالية أعالي النيل.
ــوث بــالــواجن املتحدث  ــوك ب وقـــال ب
باسم مشار إن »تعيني شول طون وزيراً 
للدفاع مت من جانب واحد، وميثل انتهاكاً 
صارخاً جديداً التفاق السالم«، وطالب 

بإعادة تيني للمنصب.
وانتهى اجتماع عقد هذا الشهر بهدف 
حل اخلالف بني كير ومشار دون إحراز 

تقدم.

ورجـــــح بـــوبـــويـــا جــيــمــس محلل 
السياسات في معهد السياسة االجتماعية 
والبحوث ومقره جوبا أن يسبب املأزق 

شلاًل في تنفيذ اتفاق السالم، الذي من 
املفترض أن يقود النتخابات وطنية 
في نهاية 2024. وقال: »)كير( يريد أن 

تكون كل املؤسسات القوية معه... وما 
يفعله هو ترسيخ هذا املستوى من القوة 

من اآلن وحتى االنتخابات«.

األمن الروسي يوقف مراسل »وول ستريت جورنال« بتهمة التجسس

روسيا تتواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن محطة زابوريجيا

في انتهاك التفاق السالم

رئيس جنوب السودان يعني وزيرًا للدفاع

كييف: رئاسة روسيا ملجلس 
األمن الدولي مزحة سيئة

وصفت أوكرانيا، تولي روسيا رئاسة مجلس األمــن الدولي 
اعتباراً من السبت ولشهر واحد بـ»املزحة السيئة«.

وقال وزير اخلارجية األوكراني دميترو كوليبا، في تغريدة على 
»تويتر«، إن »رئاسة روسيا ملجلس األمن الدولي في األول من أبريل 
مزحة سيئة«. ورأى أن »روسيا اغتصبت مقعدها وتشن حرباً 
استعمارية ورئيسها مجرم حرب مطلوب من احملكمة اجلنائية 

الدولية بتهمة خطف أطفال«.
وتتولى موزمبيق منذ بداية مارس رئاسة املجلس الذي تشغل 
فيه روسيا مقعداً دائماً على غــرار الواليات املتحدة وبريطانيا 

وفرنسا والصني.

اإلكوادور: ارتفاع حصيلة 
ضحايا االنزالقات األرضية 

14 قتياًل إلى 
أعلنت سلطات اإلكــوادور، أن حصيلة ضحايا االنهيار األرضي 
في جنوب اإلكـــوادور ارتفعت إلى 14 قتيالً، بينما واصلت فرق 

اإلنقاذ بحثها عن ناجني.
وتتضاءل فرص العثور على أحياء بعد أيام من الكارثة، لكن 
هذا لم يثبط عزمية رجــال اإلنقاذ في سعيهم لكشف مصير نحو 
67 مفقوداً في بلدة أالوسي التي جرفتها سيول من الطني واألتربة 

وطمرت أجزاء منها.
وانهار قسم كبير من سفح جبل بفعل األمطار الغزيرة ليل األحد 
على البلدة التي تقع جنوب العاصمة كيتو ويبلغ عدد سكانها نحو 
45 ألف نسمة، ما أدى إلى تدمير أو تضرر نحو 163 منزالً فيها، 

حسبما ذكرت إدارة الكوارث.
وكانت السلطات قد أعلنت اإلنذار األصفر في املنطقة منذ فبراير 

بعد انزالقات أرضية أخرى.
وأقامت احلكومة ثالثة مواقع إليواء املتضررين من االنهيارات 
األرضية التي شملت منطقة تزيد على 24 هكتاراً، وأمرت بإخالء 

نحو 600 منزل فيها أو بالقرب منها.
كما أعلنت احلكومة، األسبوع املاضي، حالة الطوارئ ملدة شهرين 
في 13 مقاطعة من أصل 24 في البالد بسبب استمرار هطول األمطار 

الغزيرة.
وضرب زلزال املنطقة نفسها قبل أسبوع بقليل، ما أسفر عن مقتل 

15 شخصاً.
وتعهد الرئيس غييرمو السو مبواصلة جهود اإلنقاذ »طاملا كان 
ذلك ضرورياً«، لكن السكان احملليني قابلوه باستهزاء عندما زار 

مكان الكارثة.
ومنذ يناير خّلفت أمطار غزيرة 22 قتياًل و346 مــشــّرداً في 
اإلكوادور. وقالت السلطات إّن أكثر من 6900 منزل تضّررت جزئياً 

و72 منزالً ُدّمرت متاماً.
في غضون ذلك، خرج نحو ألفي متظاهر من السكان األصليني إلى 
شوارع العاصمة كيتو، أمس، مطالبني بأن متنح احملكمة الدستورية 

الضوء األخضر إلطالق إجراءات عزل السو.
واّتهم بعض نواب املعارضة الرئيس بحماية منظمة إجرامية 
يرأسها صهره. أعلنت احملكمة أنها صّوتت بأغلبية 6 أصوات مقابل 

3 للسماح ببدء إجراءات عملية العزل.

أعلنت أجهزة األمــن الروسية اخلميس توقيف مراسل صحيفة 
»وول ستريت جــورنــال« األميركية إيفان غيرشكوفيتش بتهمة 

التجسس.
وقال جهاز األمن الفدرالي في بيان نقلته الوكاالت الروسية إنه 
»أحبط النشاط غير القانوني للمراسل املعتمد )...( ملكتب موسكو 
لصحيفة وول ستريت جورنال األميركية املواطن األميركي إيفان 
غيرشكوفيتش«، موضحا أنه يشتبه بـ»جتسس« الصحافي حلساب 

واشنطن ويجمع معلومات عن »شركة تابعة للمجمع العسكري 
الصناعي« الروسي. وقبل بدء عمله في الصحيفة األميركية اليومية 
في 2022، كان غيرشكوفيتش مراسالً لوكالة الصحافة الفرنسية 
في موسكو، وقبل ذلك صحافيا في صحيفة »موسكو تاميز« الصادرة 
باإلجنليزية. وغيرشكوفيتش روسي األصل ويتقن اللغة الروسية، 

يبلغ من العمر 31 عاما ووالداه مقيمان في الواليات املتحدة.
ونقلت وكاالت أنباء روسية عن سيرغي ريابكوف مساعد وزير 

اخلارجية الروسي، أن موسكو ما زالت جتري محادثات مع رافائيل 
غروسي، املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل التوصل 

إلى خطة بشأن منطقة آمنة حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية.
ونقلت وكالة اإلعالم الروسية عن ريابكوف قوله إن الفكرة »في 
طور التكوين«، في حني قالت وكالة إنترفاكس إن ريابكوف ذكر أن 
موسكو »جتــري اتصاالت مستمرة« مع غروسي. وحتتل القوات 

الروسية محطة زابوريجيا األوكرانية.

القتال في أوكرانيا

احتجاجات املدنيني في السودان

ــددت واشنطن، بقرار املجلس العسكري  ن
احلاكم في ميامنار حل حزب الزعيمة املدنية 
املسجونة أونــغ ســان سو تشي التي أطاحها 
ــذرت من أن هــذه اخلطوة  انقالب للجيش، وح
ستؤدي إلى مزيد من عدم االستقرار، وفقاً لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
وأعلنت جلنة االنتخابات التي شّكلها املجلس 
العسكري، أنه سيتم حل حزب الرابطة الوطنية 
مــن أجــل الــدميــقــراطــيــة بعد فشله فــي إعــادة 

التسجيل مبوجب القانون االنتخابي اجلديد.
وتأتي هذه اخلطوة في الوقت الذي يستعد 
فيه املجلس العسكري إلجراء انتخابات يعتقد 
مــعــارضــون أنها تهدف فقط إلــى تعزيز قوة 
اجليش الذي أطاح بحكومة سو تشي املنتخبة 

في فبراير 2021.
وقــال املتحدث باسم اخلارجية األميركية 
فيدانت باتيل: »نشجب بشدة قــرار النظام 
العسكري في ميامنار إلغاء 40 حزباً سياسياً، 
ــيــة مـــن أجــل  بــيــنــهــا حـــزب الــرابــطــة الــوطــن
ـــاف أن »أي انتخابات  الــدميــقــراطــيــة«. وأض
من دون مشاركة جميع القوى السياسية في 
ميامنار لن تكون وال ميكن اعتبارها حــرة أو 
نزيهة، وبالنظر إلى املعارضة الواسعة للحكم 
العسكري، فمن املرجح أن يــؤدي دفــع النظام 
بشكل أحادي إلجراء انتخابات إلى تصعيد حالة 

عدم االستقرار«.
ــة  وتشهد ميامنار حــالــة فــوضــى منذ إزاح
اجليش احلكومة املدنية بزعامة حائزة جائزة 

نوبل للسالم أونغ سان سو تشي، وذلك بدعوى 
حصول تزوير في االنتخابات. ويخطط اجليش 
منذ ذلك الوقت إلجراء انتخابات في بلد يواجه 

اضطرابات عنيفة تهدد باخلروج عن السيطرة.
وشاركت سو تشي في تأسيس حزب الرابطة 
ــام 1988،  ــل الدميقراطية ع الوطنية مــن أج
وحققت فــوزاً ساحقاً في انتخابات عام 1990 

التي ألغتها الحقاً املجموعة العسكرية.
ــدة مبــواصــلــة  ــح ــت ـــات امل ـــوالي ــدت ال ــه ــع وت
الضغط على ميامنار. وهــددت وزارة اخلزانة 
األميركية، األسبوع املاضي، بفرض عقوبات 
على أي شخص يوفر الوقود لطائرات املجلس 

العسكري.

لقي أربعة رجال شرطة باكستانيني على األقل 
حتفهم وأصيب ستة آخــرون في هجمات شنها 
مسلحو حركة »طالبان« في املنطقة املضطربة 
شمال غربي البالد بالقرب من احلدود األفغانية، 

حسبما قال مسؤولون .
ــال محمد إشــفــاق، املــســؤول بالشرطة، إن  وق
املسلحني شنوا في البداية هجوماً مسلحاً على 
نقطة تفتيش في منطقة الكي مروات في إقليم خيبر 
بختونخوا، مما أسفر عن إصابة ستة رجال شرطة 

على األقل.
وأضــاف إشفاق أنهم استهدفوا بعد ذلك قافلة 
تعزيزات بقنبلة على جانب الطريق، مما أسفر عن 

مقتل أربعة رجال شرطة على األقل. وأعلن املتحدث 
باسم حركة »طالبان« الباكستانية مسؤولية 

احلركة عن الهجوم.
ــن قــتــل مسلحي  ـــام م ـــع الــهــجــوم بــعــد أي ووق
»طالبان« ضابطاً كبيراً في وكالة االستخبارات 
الباكستانية، وســط تصاعد أعــمــال العنف في 

األشهر األخيرة.
وكثَّف اجليش الباكستاني عملياته في املنطقة 
املــضــطــربــة بــعــد أن قــتــل مــهــاجــم انــتــحــاري من 
»طالبان« 84 شخصاً على األقل معظمهم من رجال 
الشرطة في مسجد داخل مقر الشرطة في مدينة 

بيشاور في يناير املاضي.

باكستان: هجوم لـ»طالبان«
 يخلف أربعة قتلى من الشرطة

بعد أكثر مــن 20 عــامــاً مــن بدئها، أقــر مجلس 
ــرب في الــعــراق لعام  الشيوخ إلغاء تفويض احل
2002. وصّوت 66 لصالح إلغاء التفويض وعارضه 
30 بعد أكثر من أسبوع على بــدء النقاش حوله 

رسمياً في املجلس.
وبهذا يقترب الكونغرس األميركي من إلغاء 
تفويض احلرب الذي أقره في أكتوبر من عام 2002 
بعد جلوء الرئيس السابق جورج بوش االبن إلى 
الكونغرس؛ للحصول على موافقته بشّن العمليات 
ـــدام حــســني. ويتوجه  ــد نــظــام ص العسكرية ض
التفويض اآلن إلى مجلس النواب الذي يجب أن يقره 

قبل إرساله إلى مكتب الرئيس األميركي جو بايدن.
واحتفل الدميقراطيون الذين دفعوا جاهدين 
إللغاء التفويض، بإقراره، فقال زعيمهم في مجلس 

الشيوخ تشاك شومر: »إن الواليات املتحدة والعراق 
وكل العالم تغير جذرياً منذ عام 2002، وحان الوقت 

للقوانني أن تتعدل بناء على ذلك«.
لكن املعارضني لهذه اخلــطــوة، وغالبيتهم من 
اجلمهوريني، ال يوافقونه الــرأي، على العكس، بل 
يهددون من تداعيات هذه اخلطوة، وهذا ما حتدث 
عنه زعيم اجلمهوريني في املجلس ميتش مكونيل 
عندما أعلن عن معارضته لإللغاء قائالً: »أعارض 
إلغاء الكونغرس ألي تفويض الستعمال القوة 
العسكرية في الشرق األوسط. أعداؤنا اإلرهابيون 
لم يلغوا حربهم ضدنا«. وتابع مكونيل: »تفويض 
عــام 2002 يتطرق مباشرة إلــى التهديدات التي 
نواجهها اليوم في العراق وسوريا من إرهابيني 

مدعومني من إيران«.

»الشيوخ« األميركي يلغي
 »تفويض احلرب في العراق«

الزعيمة البورمية 

واشنطن تندد بقرار املجلس العسكري في ميامنار حّل حزب سو تشي
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دفعة معنوية ملسيرة الكويت في تصفيات كأسي العالم وآسيا

وديات األزرق أمام الفلبني وطاجيكستان.. أول الغيث
 لم تتوقف مكاسب األزرق الكويتي، 
ف��ي مواجهتي الفلبني وطاجيكستان 
ال��ودي��ت��ني، ع��ل��ى ال��ف��وز وأخ����ذ دفعة 
معنوية، في مشوار التجهيز للتصفيات 
املشتركة لكأس العالم 2026 وكأس 

آسيا 2027.
وك���ان املنتخب الكويتي، ق��د جنح 
ف��ي حت��ق��ي��ق ال��ف��وز ف��ي امل��واج��ه��ت��ني، 
بواقع 2/0، على الفلبني، و2/1، على 

طاجيكستان.
ق��دم األزرق خ��ال ودي��ت��ي الفلبني 
وطاجيكستان، بعض الاعبني في حلة 
جديدة، السيما بدر طارق، والذي لعب 
دور املنقذ بتسديدات صاروخية، مهدت 

الطريق نحو حتقيق الفوز.
كما أثبت شبيب اخلالدي أنه مهاجم 
م��ن ط��راز جيد، وق���ادر على التسجيل 
في أصعب األوق��ات، وكذلك برهن أحمد 
الزنكي على أنه عنصر مؤثر، حتى حال 
دخوله لدقائق من على مقاعد البدالء، 

وهو ما ينطبق على فيصل زايد.
في املقابل ال يزال يحتاج عيد الرشيدي 
ومبارك الفنيني، ملزيد من اإلقناع، ولعب 
ال��دور املنوط بهما، كعنصرين مهمني 

ومؤثرين في توليفة املنتخب.
عودة الثقة

ع��ان��ت ع��ن��اص��ر منتخب ال��ك��وي��ت، 

ومن قبلها أعضاء اجلهاز الفني بقيادة 
البرتغالي روي بينتو من غياب ثقة 
اجلماهير، خصوصا بعد قرار اإلحال 
والتجديد، ال��ذي اتخذه احت��اد الكرة، 
وامل����درب منذ اس��ت��ام��ه امل��ه��م��ة، وقبل 

منافسات خليجي 25.
وساهم األداء املتواضع ل��أزرق في 
خليجي 25، بالبصرة، في اتساع الفجوة 
بني اجلماهير وبعض النقاد، الذين قللوا 
من عطاء املنتخب، وصعوبة حتقيق 

الفوز، على أي من املنتخبات اآلسيوية.
ورك���ز األزرق ف��ي جتمعه األخ��ي��ر، 
على اختيارات لم تخرج عن اخلط الذي 
رسمه بينتو واالحتاد الكويتي، بعد أن 
قام املدرب البرتغالي باستدعاء بعض 
الاعبني الذين لم يشاركوا خال الفترة 
األخ��ي��رة، كما ق��ام بضم أحمد الزنكي، 
وال���ذي خ��اض فترة ع��اج طويلة بعد 
إصابته بالرباط الصليبي في املوسم 

املاضي.
وجن���ح األزرق خ���ال م��واج��ه��ت��ي 
الفلبيني وطاجيكستان ف��ي تسجيل 
ح��ض��وره ب��ق��وة، وك���ان األف��ض��ل على 
جميع املستويات، كما كان الفريق مقنعا 

للجماهير.
وع��ط��ف��ا ع��ل��ى م��ا س��ب��ق، ف��ق��د جنح 
األزرق، واجل��ه��از الفني كسر حاجز 

غياب الثقة.

صورة أوضح
باتت الصورة أوضح للجهاز الفني 
بقيادة البرتغالي روي بينتو على 
مستوى االختيارات، والعناصر التي 
سيرتكز عليها خ��ال الفترة املقبلة، 
وذلك عطفا على التجارب التي خاضها 
األزرق منذ خليجي 25 وحتى وديتي 

الفلبني وطاجيكستان.
وح��رص بينتو، على تثبيت بعض 
املراكز السيما في حراسة املرمى بتواجد 
سليمان عبد الغفور، إلى جانب خالد 
إبراهيم، وفهد اخلالدي في قلب الدفاع، 
ومبارك الفنيني، وحمد حربي، وعيد 
الرشيدي،  وشبيب اخلالدي في خطي 

الوسط والهجوم.
حتسني التصنيف

ومن ضمن املكاسب حصول األزرق 
على نقاط رسمية من خ��ال الفوز في 
الوديتني الدوليتني، وهو ما سيساهم 
ف��ي حت��س��ني التصنيف ال���دول���ي بني 
املنتخبات،  علما بأن األزرق في املركز 

148 حاليا.
كذلك اطمأن احتاد الكرة على نهجه 
الذي اتبعه، فيما يخص النزول باملعدل 
ال��ع��م��ري، وكثير م��ن ال���ق���رارات التي 

عودة الثقة وحتسني التصنيف أبرز مكاسب وديات الكويتواجهت صعوبات لتقبلها في البداية.

منح احلكم اإلي��ف��واري إبراهيم ت��راوري 36 
دقيقة كوقت بدل من ضائع في شوط املباراة 
األول بني تنزانيا وأوغندا ضمن تصفيات كأس 
أمم إفريقيا وذل��ك بسبب مشكلة في األض��واء 

الكاشفة أدت إلى توقف املباراة لوقت طويل.

وأقيمت امل��ب��اراة على ملعب بنيامني مكابا 
الدولي في مدينة دار السام التنزانية.

وأنعش منتخب أوغندا آماله في التأهل للكأس 
القارية التي ستقام بكوت ديفوار بفضل فوزه 
القاتل على مضيفه التنزاني 1 0-  ضمن اجلولة 

الرابعة من مباريات املجموعة السادسة.
وخ��ط��ف روج���رز م��ات��و ه��دف ال��ف��وز القاتل 

ألوغندا في الوقت بدل الضائع للمباراة 1+90.
وع��ن ه��ذه املجموعة تأهل منتخب اجلزائر 

متصدر املجموعة.

صالح يرسل رسالة »تهديد«
لسيتي وهاالند من وسط إفريقيا

أرسل النجم املصري محمد صاح 
الع��ب ليفربول اإلجنليزي رسالة 
حتذير ملانشستر سيتي من وسط 
ال��ق��ارة اإلفريقية بعد مستوياته 
الباهرة خال التوقف الدولي، وقبل 
لقاء الفريقني املرتقب في ال��دوري 

اإلجنليزي غداً السبت.
وأح���رز ص��اح ه��دف��اً ف��ي مرمى 
م���االوي ليصل إل��ى ه��دف��ه ال��دول��ي 
اخلمسني، كما سجل وصنع أمام ذات 
املنتخب، لتقترب مصر من الوصول 
إلى كأس أمم إفريقيا املقبلة في كوت 

ديفوار.
وك��ت��ب��ت ص��ح��ي��ف��ة »م���ي���رور« 
البريطانية : صاح وصل إلى هدفه 
ال�51 وأصبح على بعد 17 هدفاً من 
حسام حسن الهداف التاريخي للكرة 
املصرية، وم��ا قدمه في التصفيات 
اإلفريقية بدا وكأنه رسالة حتذير 
إل��ى مانشستر سيتي ال��ذي يعيش 
قلقاً بسبب إصابة هدافه النرويجي 

إرلينغ هاالند.
وأتبعت: في الوقت الذي كان فيه 
ص��اح يتألق باملاعب اإلفريقية 
ويقود منتخب باده إلى انتصارين 

هامني، ك��ان إرلينغ هاالند يعاني 
م���ن إص���اب���ة ف���ي ال��ف��خ��ذ ويقضي 
الوقت ملعاجلتها، حتى إنه استبعد 
م��ن قائمة منتخب ب��اده ف��ي فترة 

التوقف.
وعاد هاالند إلى ناديه مانشستر 
سيتي األس��ب��وع امل��اض��ي، وزادت 
الصحيفة: يأمل بيب غوارديوال أن 
يكون جاهزاً عندما يلتقي ليفربول 
غ��داً السبت، ف��ي واح��د م��ن أصعب 
اخ��ت��ب��ارات امل��وس��م خ��ال األع���وام 
األخ���ي���رة، وس���ط م��ح��اول��ة سيتي 

اللحاق بأرسنال املتصدر.
ويعتبر مانشستر سيتي ثاني 
أفضل ضحية حملمد صاح الذي هز 
شباكه 10 م��رات وصنع 5 أه��داف 
خ��ال 14 م��ب��اراة خاضها بقميص 
ليفربول، آخرها مباراة الدور األول 
عندما سجل هدفاً قاتًا في مرمى 
حامل اللقب منح فيه فريقه نقاط 

املباراة.
وفي املقابل سجل هاالند 42 هدفاً 
خال 37 مباراة لعبها مع مانشستر 
سيتي منذ انتقاله إليه صيف العام 

املاضي.

طائرة الكويت تهزم القادسية
في القسم األول من املربع الذهبي

مباراة مثيرة حسمها الكويت بثاثة أشواط مقابل شوطني

سيدات برشلونة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
بلغ برشلونة نصف نهائي دوري أبطال 
أوروب��ا للسيدات بعد فوزه على ضيفه روما 
5-1 على ملعب ك��ام��ب ن��و ف��ي إي���اب ربع 

النهائي.
وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز البرسا 

أيضاً بهدف وحيد في العاصمة اإليطاليا.
وسجل للبرسا أهدافه السويدية فريدولينا 
رولفو ثنائية، ماريا ليون، النيجرية أسيسات 

أوشواال، باتريسيا جويخارو.
فيما وقعت على هدف روما الوحيد اناماريا 

سيرتيريني.
فريق روما يتصدر ترتيب الدوري اإليطالي 
للسيدات بفارق 8 نقاط عن يوفي، وبرشلونة 
بفارق 13 نقطة عن ري��ال مدريد في دوري 

السيدات اإلسباني.
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 ف��از ف��ري��ق ن���ادي ال��ك��وي��ت للكرة الطائرة 
على نظيره القادسية بنتيجة )3 - 2( ضمن 
منافسات القسم األول من املربع الذهبي لبطولة 
ال���دوري احمللي املمتاز للكرة الطائرة موسم 

.)2023 - 2022(
وجاءت نتيجة املباراة التي أقيمت على صالة 
)االحت���اد( ف��ي مجمع الشيخ سعد العبدالله 
الرياضي بواقع )24 - 26( و )25 - 21( و 

)27 - 25( و)18 - 25( و )15 - 10(.

وت��ق��ام منافسات القسم الثاني م��ن املربع 
الذهبي في الفترة ما بني الرابع وال�11 من أبريل 
املقبل وتتنافس فيها ف��رق القادسية متصدر 
الترتيب والكويت صاحب املركز الثاني والعربي 

صاحب املركز الثالث وكاظمة الرابع.
وحاز فريق القادسية لقب البطولة 23 مرة 
تاه كاظمة 15 مرة والكويت 13 مرة في حني 
فاز العربي باللقب أرب��ع م��رات واجلهراء مرة 

تألق مستمر لصاح أمام السيتيواحدة.

قرعة مقبولة لقطر 
والسعودية في كأس آسيا 

للناشئني بتايالند
ُسحبت في العاصمة التاياندية بانكوك، قرعة 

كأس آسيا للناشئني حتت 17 عاًما - تاياند 2023.
وأوقعت القرعة املنتخب القطري في املجموعة 
الثانية إل��ى جانب كل من كوريا اجلنوبية وإي��ران 
وأفغانستان. وحلّت السعودية في املجموعة الثالثة 
التي تضم إلى جانبها كل من طاجيكستان وأستراليا 
والصني. أما املنتخب اليمني فيخوض املسابقة ضمن 
املجموعة األول��ى التي تضّم أيًضا كل من تاياند 

املستضيفة وماليزيا والوس.
وجترى البطولة القارية على األراضي التاياندية 

من 15 يونيو وحّتى 2 يوليو 2023.

.. وجتريد إندونيسيا
من استضافة

كأس العالم للشباب
ج��ّرد االحت��اُد الدولي لكرة القدم، إندونيسيا من 
استضافِة كأس العالم للشباب حتت عشرين عاماً إثر 

اعتراضها على مشاركة منتخِب إسرائيل.
ومت إلغاء حفل القرعة للسبب ذاته وأكد الفيفا أنه 
سيتم اإلع��ان عن البلد املستضيف اجلديد في أقرب 
وق��ت ممكن، مع بقاء تاريخ البطولة دون تغيير. 
وقد يتم أيًضا تقرير عقوبات محتملة ضد االحتاد 

اإلندونيسي في مرحلة الحقة.

أنسو فاتي غاضب من 
هجوم والده على برشلونه

أنسو فاتي

اشتعلت مشكلة في منزل عائلة أنسو فاتي بعد تصريح والده 
بوري الذي كشف عن غضبه من قلة مشاركات ابنه، بينما غضب 

الاعب من تصريحات والده التي أتت عندما كان األخير نائما.
وق��ال ب��وري فاتي وال��د أنسو إلذاع��ة »كادينا كوبي« مساء 
الثاثاء: يزعجني كيف ُيعاملون ابني بالنسبة لعدد الدقائق 
التي مينحونه إياها )على أرض امللعب(، دقيقة واحدة، دقيقتان، 
ثاث دقائق، وه��ذا ما يزعجني. لن أق��ول إنه يجب أن يشارك 
أساسًيا مهما حدث، ألن كل املهاجمني رائعون، هم من النخبة، 
لكننا نتحدث عن أنسو فاتي. عن العب إسباني دولي، عن الرقم 

10 في برشلونة، عن شاب قادم من أكادميية ال ماسيا.
وبحسب شبكة »ريليفو« فإن الاعب كان غاضباً بشدة من 
تصريحات والده ونبرة صوته في املقابلة، إذ إنه ال يتفق معه في 
هجومه على املدرب تشافي هيرنانديز وإدارة برشلونة، واألمر 

أن تلك التصريحات جاءت وقت نومه.
وق��ال ب��وري فاتي ت��أك��ي��داً على ذل��ك ف��ي املقابلة: أنسو ال 
يسمعني، فالبيت كبير وهو نائم اآلن، وأنا متأكد أنه ال يتفق 
معي فيما قلته، فلو عاد األمر له لبقي في برشلونة، لكن لو كنت 

صاحب القرار لكان األمر غير ذلك.

»غضب« ماني سبب 
إقالة ناغلسمان

ذك��رت صحيفة »بيلد« األملانية أن 
السبب الرئيسي وراء إقالة يوليان 
ناغلسمان م��ن ت��دري��ب ن��ادي بايرن 
ميونخ األملاني لكرة القدم هو فقدانه 
السيطرة على غرفة املابس وحتديدا 
»توبيخه« من قبل النجم السنغالي 

ساديو ماني.
وأوضحت الصحيفة أن ناغلسمان 
تعرض الحتجاج قوي من ماني، أغلى 
صفقة للنادي ف��ي ف��ت��رة االنتقاالت 
الصيفية عندما ضّمه مقابل 41 مليون 
ي���ورو م��ن ليفربول اإلجن��ل��ي��زي، في 
غرفة املابس عقب مباراة إياب الدور 
ثمن نهائي دوري أبطال أوروب��ا ضد 
ب��اري��س س��ان جيرمان الفرنسي )2 
-صفر( في الثامن من مارس احلالي 
بعدما أشركه امل��درب الشاب لثماني 

دقائق فقط.
وأضافت أن ماني واجه ناغلسمان 
بغضب أمام زمائه املصدومني الذين 
أشاروا إلى أن املدرب البالغ من العمر 
35 عاًما بدا مرعوًبا وشعر باإلحراج 

أمام مجموعة العبيه.

فوز مهم لتونس على ليبيا

ب��ل��غ منتخب ت��ون��س ك���أس أمم إفريقيا 
2023 املقّررة في كوت ديفوار بعد فوزه على 
مستضيفه منتخب ليبيا 1-0 ضمن اجلولة 
ال��راب��ع��ة م��ن منافسات املجموعة العاشرة 

للتصفيات.

وسجل الهدف الوحيد هيثم اجلويني برأسية 
مركزة في الدقيقة 16.

وص��ار رصيد نسور قرطاج 10 نقاط في 
صدارة املجموعة، أما ليبيا ففي املرتبة الثالثة 

بثاث نقاط.

تونس تبلغ نهائيات
كأس أمم إفريقيا
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 في الصـميم
مطالبة النائب مــبــارك احلــجــرف بتحويل الكويت إلــى إمــارة 
دستورية مستحقة، بحيث يشكل مجلس الوزراء برئيس شعبي ، ما 
كان يصلح إلدارة الدولة في ستينيات القرن املاضي ال يصلح اآلن، 

بعد القفزة العلمية والثقافية الهائلة .
التحول إلى إمارة يتطلب تشكيل أحزاب مدنية تعمل بشكل علني 
وفق برامج مشهرة ، كما يتطلب املستقبل معرفة مصادر متويل 
األحزاب ألهميته في التأثير على قراراته وتوجهاته، العمل بالوضع 
القائم أدخلنا في أزمات متتالية ناجتة عن عدم القدرة على تشكيل 
الوزارة، بسبب خالفات احلكم من جانب وحتول العضوية البرملانية 

إلى وسيلة لالرتزاق عبر جتاوز القوانني . 
أخيرا، في نظام اإلمارة الدستورية حماية لكرامة األسرة الكرمية 
من التجريح خالل االستجوابات التي تتم بشكل انتقامي و ليس 

إصالحي . »من ال يتطور حتماً سيتخلف ويدفع ثمنا أكبر«.
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نشر أسماء م��دراء وم��اك الشركات املسئولة عن ف��رش وصيانة إسفلت 
الشوارع يجب أن يصبح مطلبا شعبيا لكي يراقب الشعب ويضمن عدم تعاقد 

احلكومة معهم مرة أخرى

salem_h_alajmi@   �صامل العجمي

تتسابق اللجان اخليرية في رمضان عندنا بالتسويق حلمات تبرع لدول 
فقيرة وذلك ملساعدتها وهذا امر طيب ، لكن نريد منهم ايضا التسويق حلمات 

للمتعففني احملتاجني في داخل الكويت

HaifaAlSanousi@  د. هيفاء ال�صنعو�صي

وزي��ر الصحة احملترم أعلم جّيداً أنك رجل نزيه، واستشاري محترف. لو 
سمحت مشكوراً عالج قانونياً هاتني الظاهرتني: حتّول الكرسي املتحرك في 
مستشفياتنا احلكومية لتاكسي نقل املريض، وخ��اف علني بينهم الصطياد 
املريض! قيام احل��راس بدور سكرتارية استقبال لتنظيم دخول املرضى بكل 

التفاصيل!

ChrisNoxxx@ فقران

نواب االمة يتحدثون عن اجنازات ويقولون نبي نسويلكم وحطينا قرارات ، 
تفتح تاريخهم السياسي اغلب تصويتاتهم ضد الشعب  وال تكلمت زعلوا ربعه اي 
عضو راح يتحدث عن االجنازات راح نحط تصويتاتهم ملينا ضحك على الشعب 

وسوالف تغريدات بس مانبي  يا تفعل وتسولف يا تصم حلقك وتسكت

qadsiya_only@  ابو في�صل الظفري

الى. رئاسة وزارة الدفاع. الى احلرس الوطني. الى  وزارة الداخليه  هل يعقل 
ترقيات العسكريني تنشر امام العالم. اين االسرار العسكريه  وهل تعلمون ان 
ما فيه اي دوله تنشر ترقيات عساكرها اال بالكويت يجب ان يحاسب اي شخص 

ينشر الرتب العسكريه  اين الضبط والربط الذي كنا نعرفه

_aldelar@   الديلر

انا توقعت ان سالفة حتط صورة مريض في حاله يرثي لها وتقول ادعوله 
خافوا الله تدورون رتويت علي معانات االخرين وانتهاك خصوصية املريض تبي 
الناس تدعيله اكتف بالدعاء للمريض من غير وضع صورته والله فيه مغردين 

ياخذ اي صوره ملريض ويشحذ فيها رتويت عيب استح

Nadia Alyaseen @Nadayee

ملاذا يحاسب وزير على اخطاء اللي قبله .عاني املعتقني من ٢٠١٦ الى االن 
فلماذا نطالب برحيل وزي��رة الشؤون احلاليه . نعاني منذ سنوات من سقوط 

االمطار وغرق الشوارع ملاذا نطالب برحيل وزيرة االشغال .

aishaalamari@  عائ�صة العمري
أنا وحده من الشعب وكنت منزعجة جدا ومنغثه من مجلس٢٠٢٢ خاصة وأنا 
أشوف الوظايف والترقيات واملناصب بس حقهم وحق عيالهم وأشوف العطايا 
وإستثناءات الرواتب بس لهم الجلسات سنعه وال قوانني تخدم شاب أو موظف 
أو متقاعد كويتي ّبشوت ومطرقه وفعل ماميش شكرا للمحكمة الدستورية 

باح واحلمدلله على نعمة الُصّ

إرسل كلمة  »اشتراك«

يحظى نبات البردي الــذي يعود 
تاريخه إلى 3000 سنة قبل امليالد 
ــان يطلق عليه )النبات امللكي(  وك
بأهمية بالغة في تاريخ املصريني 

القدماء نظراً الستخدامه في تدوين 
األنشطة والنصوص التي تعد وثائق 

شاهدة على ازدهار تلك العصور.
وعــرف العالم الكثير من العلوم 

من خالل ورق البردي الذي استخدمه 
املــصــري الــقــدمي كعلوم البصريات 
والفلك والهندسة كما أصبح مادة 
ــق مرجعية  ــائ ثــريــة لــلــدراســة ووث

ألبحاث علمية وأدبــيــة واجتماعية 
ونصوص دينية.

وسجل التاريخ للمصري القدمي 
قبل ورق البردي استخدامه األحجار 

والصخور للكتابة بواسطة النحت 
بأدوات بدائية حادة على نحو ما يراه 
العالم على جدران املعابد واحلجرات 

امللكية واملقابر الفرعونية.

مخطوطات شاهدة على عصور املصريني القدماء منذ آالف السنني

»ورق البردي«.. مادة ثرية للدراسة ووثائق مرجعية لألبحاث والنصوص
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برديات أصلية تسجل نصوص للقدماء املصرينيجانب من الورق البردي املرسوم حديثاً

استقبل محافظ “األحمدي”، الشيخ 
فــــواز اخلـــالـــد، املــهــنــئــني بــحــلــول شهر 
رمــضــان املــبــارك، مــســاء األربـــعـــاء، في 
قصر الضيافة مبدينة األحــمــدي، وسط 
حضور رسمي وشعبي الفــت للشيوخ 
ــاء وأعضاء  واحملافظني والــنــواب ورؤس
السلك الدبلوماسي واملختارين وكبار 
مسؤولي القطاع النفطي وعدد كبير من 
قيادات ومنتسبي أجهزة الدولة الرسمية 
واالهلية والتطوعية ومؤسسات املجتمع 
املدني ووسائل اإلعالم  واألهالي وجاليات 
املقيمني والزوار من داخل احملافظة وعلى 

امتداد دولة الكويت  .
ـــدد كــبــيــر مـــن املــواطــنــني  وحــــرص ع
واملواطنات على احلضور وتقدمي التهاني 
والتبريكات حملافظ “األحمدي”، الشيخ 
فواز اخلالد ومنتسبي احملافظة، متمنني 
ــار لكويتنا احلبيبة، في ظل  دوام االزده
قيادة صاحب السمو أمير البالد، وسمو 

ولي عهده األمني.

في قصر الضيافة وسط حضور متميز

محافظ   »األحمدي« استقبل املهنئني بشهر رمضان املبارك

.. والشيخ حمد جابر العلي الشيخ صباح اخلالد يهنئ الشيخ فواز اخلالد

.. وسفير اجلمهورية االسالمية االيرانية سفير اململكة العربية السعودية يهنئ محافظ  »األحمدي«

الشيخ حمد اخلالد والعم مطلق عمر بورقبة العتيبياحملافظ يستقبل وفد البهرة
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