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جثمان طاهــر ووري الثرى يوم 
أول من أمس السبت ٢/3/٢٠١٩ وفقدت 
الكويت وقبيلة العجمان أحد أعمدتها 
البارزين وهو في حياته خير من جّسد 
أدوار القبيلة مبا عرف عنه من رجولة 
وكرم ومروءة وخدمة شــعبه وبني 
عمه، ولن تنسى الكويت مواقفه وال 
القبيلة وال كل من عرفه عن قرب وملس 
جهوده وقربه من الناس والصفوف 
على وجه اخلصوص وحكمته وحنكته 

في إلغاء العانيات عام ١٩٩٤.
أرثي اليوم أخي وصديقي وأحد 
املقربني مني املغفور له بإذن اهلل خالد 
حمد املكراد - طيب اهلل ثراه ومثواه 
- عن عمر يناهز ٩5 عاما قضاها في 

خدمة وطنه وشعبه وأمته ودينه.
ومن اجلوانب املضيئة في حياته 
أنه اتخذ من جذرية وأهمية القبيلة 
ما يحدث التغيير كمحور اجتماعي 
نحو حتويل الرابطة القبلية الى دور 
إيجابي في التماسك والتعاون املوجود 
بني أفراد القبيلــة الواحدة والقبائل 

األخرى.
وكان - رحمه اهلل - يعطي كل فرد 
في القبيلة وضعه ومكانه الالئق ألن 
فكره على الدوام كان )جمعيًا( ويحفز 
الفرد على االنتماء للقبيلة وكان أفقه 
واســعا حتى على مستوى التعاون 

احلكومي وبقية القبائل والشــرائح 
األخرى في املجتمع خاصة أن املجتمع 
الكويتي كحال املجتمعات اخلليجية 
األخرى قائم فــي غالبيته على هذه 
القبائل الكرمية وأنظمتها االجتماعية 

حسب كل دولة.
نعم.. واهلل انني فقدت والكويت 
رجل دولة من الطراز األول في عالقاته 
وأخالقه وإجنازاتــه وهو الذي كان 
لي ولغيري خير ســند في املواقف 
واألحداث خاصــة في القوانني التي 
لهــا مكانتها وأولوياتهــا في النظم 
القبلية والتقاليد واألعراف، وأهمها 
مقومــات الشــرف فــي القبيلة في 
اجلاهيات والشفاعات وكان ال يجارى 
وال يبارى في هذا الدور املشهود له 
العانيات  إلغاء  باملصاحلات خاصة 

في سنة ١٩٩٤.
أرثــي اليوم رجال وال كل الرجال 
وأقول له استرد اهلل فيك أمانته وأنت 
باق في قلوبنــا وتاريخنا وعزاؤنا 
في أبنائك الكرام الذين ميشون على 
خطاك يا ابن األكرمــني وأنت أيضا 
قدوة لألجيال بتاريخك وصيتك في 

داخل الكويت وخارجها.
ربــح البيع يا خالد واذ أرثيك يا 
أخي تضيــع وتطيش منــي كلمات 
الرثاء يا من شهد له اجلميع باأليادي 

البيضــاء وهو خير من مثل الرعيل 
األول عبر الزمن اجلميل في حياته 
املديدة التي متيزت بالتدين والكرم 
والفزعــات خلدمــة مواطنيه وأبناء 
قبيلتــه ودعمهــم ماديــا ومعنويا، 
وكان على الدوام صاحب مسؤولية 
اجتماعية جتاه أبناء وطنه وقبيلته 
فوظف مكانته خلدمتهم فأعان الفقراء 
واحملتاجــني فأحبــوه والتصقوا به 
وهاأنا اليوم أقولها: ربح البيع يا خالد 
املكراد، فما ذكرت غيض من فيض.

مسيرة عطاء األخ خالد حمد املكراد 
كثيرة وكبيرة وصعب عليَّ احصاؤها 
ألنها تشــمل أكثر من مجال وجانب 
واننــي أقترح أن يطلق اســمه على 
أحد شوارع الكويت باسم خالد حمد 
املكــراد تكرميا له ولــدوره الوطني 
وإجنازاته كنوع من الوفاء جتاه هذه 

القامة الوطنية الكويتية.
وبهذه املناسبة األليمة أتقدم وأفراد 
أسرتي وقبيلتي الى ذوي الفقيد الكبير 
أهل عائلة املكراد الكرام بأحر التعازي 
القلبية، ســائال املولــى عز وجل أن 
يجعل قبره روضة من رياض اجلنة 
ومثواه في الفردوس األعلى من اجلنة 
ويلهمنا جميعا الصبر والســلوان.. 

وربح البيع يا خالد املكراد.
و)إنا هلل وإنا إليه راجعون(

أحمد اجلربا 
يشكر فيصل احلمود

وجه الشيخ أحمد النايف الفيصل اجلربا بالنيابة عن 
أسرة اجلربا وقبيلة شمر الشكر إلى محافظ الفروانية 
الشيخ فيصل احلمود على حسن االستقبال وكرم الضيافة 
واحلفاوة البالغة لدى وصوله إلى البالد ملشاركته واجب 
العزاء بوفاة الشيخ أحمد املشعان اجلربا. ومتنى الشيخ 
أحمد النايف اجلربا للكويت وأهلها كل تقدم وازدهار في 
ظل قيادة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد.

الشيخ أحمد النايف الفيصل اجلرباالشيخ فيصل احلمود 

السفير البلجيكي: نأمل أن تنضم الكويت 
للمنظمة الدولية للفرانكفونية كعضو مراقب

أسامة دياب

أعلن ســفير بلجيكا لدى 
الكويت بيت هيربات انطالق 
احتفاالت الدول األعضاء في 
املنظمــة الفرانكفونيــة فــي 
الكويــت ابتداء من العاشــر 
مــن مــارس اجلــاري حتــى 
٢3 مــارس، موضحــا ان هذه 
الفعاليات تتضمن عرض أفالم 
مــن الدول األعضــاء وبعض 
احلفالت املوســيقية وبازارا 
يضم منتجات ثقافية للدول 
املشــاركة تبرز أهم العناصر 

الثقافية لديهم.
وأضــاف خــالل مؤمتــر 
صحافــي عقــده لإلعالن عن 
انطالق احتفاالت الفرانكفونية 
في الكويت بحضور ســفراء 
وممثلــني عن الــدول املنظمة 
- ان منظمــة الفرانكفونيــة 
مستمرة في حتقيق أهدافها، 
وذلك مبشاركة عدد كبير من 
الدول الناطقة باللغة الفرنسية 

والدميوقراطيــة ونأمــل إن 
يتقاسما الفرانكفونية.

ومن جانبه، كشف السفير 
البــالد  لــدى  السويســري 
بينيدكــت غوبلــر ان بــالده 
ستشــارك في هــذه الفاعلية 
بفيلم يحكــي عن الصراعات 
في لبنان والبوسنة وكولوبيا 
ومــا قامــت به بعــض الدول 
ملساعدتهم للخروج من هذه 
احملن، مشــيرا إلى أن الفيلم 

حصل على جوائز عدة.
بدوره، قال السفير املصري 
طارق القوني إن بالده عضو 
باملنظمــة الفرانكفونية وهذا 
نابع من العالقة الوطيدة بني 
مصــر والعالــم الفرانكفوني 
خصوصــا ان أول ســكرتير 
عــام للمنظمــة هــو املصري 
الدكتور بطرس غالي في عامي 
١٩٩٦-١٩٩٧ فضال عن وجود 
إحدى مؤسسات املنظمة في 

اإلسكندرية.
بدوره، أشار سفير كندا لدى 

البالد إن السفارة ستنظم حفل 
االستقبال اخلاص باالحتفال 
بالفرانكفونية بحضور عدد 
كبير من الكويتيني املتحدثني 

باللغة الفرنسية.
وبــدوره، أكد مدير املعهد 
الفرنسي في الكويت سيدريك 
دوفي ان املعهد سيستضيف 
عددا من التظاهرات الثقافية 
منهــا عــرض أفــالم للــدول 
املشــاركة والبازار باإلضافة 
الستحداثهم مسابقة األلعاب 

اإللكترونية واأللغاز.
كمــا اســتعرض الســفير 
الروماني لدى البالد مستمرة 
بالده في هذه الفاعلية، مؤكدا 
ان بالده ليست فرانكوفونية 
لكــن عالقاتهــا الوحيدة مع 
فرنسا سمحت لها للمشاركة، 
داعيا الكويــت إلى االنضمام 
إلــى هذه املنظمة الفاعلة، أما 
ســفير صربيا فقال ان بالده 
لن تشــارك في هذه الفاعلية 
إال أنها تدعم الفرانكوفونية.

خالل مؤمتر لإلعالن عن انطالق احتفاالت الفرانكفونية في الكويت ١٠ اجلاري

)محمد هاشم( السفير البلجيكي بيت هيربات متوسطا املشاركني باالجتماع 

أمال ان تنضــم الكويت لهذه 
املنظومة كعضو مراقب وأعرب 
عن شكره للسفارة الفرنسية 
لدى البــالد لتنظيمهــا لهذه 
الفعالية املهمة، مؤكدا في ذات 
الوقت مشــاركة جميع الدول 
الفرانكفونية في هذه التظاهرة 

الثقافية الكبيرة.
مــن جانبــه، قــال نائــب 
السفير الفرنسي سيباستيان 
الســالونير إن ســفارة بالده 
تسعي لنشر الثقافة الفرنسية 
فــي الكويــت، الفتــا إلــى أن 
الفرانكفونية ال تعتي فرنسا 
فقــط ولكنها تضــم ٧٠ دولة 
ناطقة بالفرنسية أو مهتمة بها.

وأكد ان السفارة الفرنسية 
تعمــل علــى إقنــاع الكويت 
لالنضمام إلى املنظمة كعضو 
مراقــب، وذلــك لتزايــد عدد 
الفرنســية  باللغة  املتحدثني 
يوما بعد يوم أمال ان يتم ذلك 
في أقــرب وقت كون البلدين 
يتقاســمان مبــادئ احلريــة 

جلنة املرأة الدولية احتفلت باليوم العاملي للمرأة
ندى أبو نصر

املــرأة  احتفلــت جلنــة 
الدولية بيــوم املرأة العاملي 
الذي يصادف الثامن من شهر 
مارس بحضور اعضاء اللجنة 
ونخبة من سيدات املجتمع 
وزوجات السفراء املعتمدين 

لدى الكويت.
بدأ احلفل بكلمة رئيســة 
اللجنة كليتشي غوبلر التي 
رحبت فيها بجميع احلضور 
واشــارت الى ان يــوم املرأة 
هو مناســبة سنوية البد من 
الوقــوف امامهــا لقيــاس ما 
حققتــه املــرأة مــن اجنازات 
وتسليط الضوء على اجنازاتها 
وتضحياتهــا جتــاه وطنهــا 
ومســاهمتها فــي النهــوض 
باملجتمع في جميع املجاالت.

وأكدت ان عضوات اللجنة 
اجمعن على ان املرأة تستحق 
ان يخصــص لهــا يوم ألنها 
حققت الكثير من االجنازات 
علــى الصعيديــن االقليمي 

والدولي والعاملي.
بدورهــا حتدثــت حــرم 
السفير االسترالي في الكويت 
كيرسيا ديريكي الناشطة في 
املجال االعالمي والسياسي 
فــي اســتراليا عبــر محطة 
بي.بي.سي البريطانية وهيئة 
االذاعة االسترالية عن دورها 
ومساهمتها في مجال االعمال 
اخليرية وكيفية التوفيق بني 
اســرتها واهتمامها بقضية 
متكــني املــرأة فــي القيــادة 

االجتماعية والسياسية.
كمــا حتدثــت دورثيــا 
كرمييتساس والتي تعمل في 
مجال الطب االنساني مبنظمة 
الصليــب االحمر عن دورها 
في متابعة االحوال الصحية 

في العالم.
أمــا املدير العــام الحدى 
العيــادات املختصة مبجال 
التجميــل زينب بو شــهري 
التي حتمل شــهادة جامعية 
في ادارة االعمال والتسويق 
نصحت الســيدات بالتريث 
فــي اختيار املراكــز الطبية 
لتجنب الوقوع في االخطاء 
الطبية التي حتدث في بعض 
االحيان وفي الوقت نفســه 
حثت الســيدات على اهمية 
احلفاظ على جمالهن ملواكبة 
العصر الــى جانب احلفاظ 

على القيم االجتماعية.
وشكرت كل شخص ساهم 
في مساندة املرأة الكويتية في 
الطويل للمطالبة  مشوارها 
بحقوقهــا واحلصــول على 

مكتسباتها املشروعة.
ومــن جانبهــا حتدثــت 
شيتالي روى الصحافية في 
احــدى الصحف االجنليزية 
في الكويت عن دور سيدات 
الكويتــي كقيادات  املجتمع 
نســائية مشيدة بدور املرأة 

فــي جميع املجــاالت مؤكدة 
قدرة املرأة على التنسيق بني 
عملها واحليــاة االجتماعية 

واملنزلية وهي اعباء تتحملها 
املرأة اكثر من الرجل.

كما تخلــل احلفل عرض 
فيلم عن قصة االحتفال بيوم 
املرأة العاملــي والذي تطور 
في مختلف مجــاالت العمل 
واملواقع واملناصب اضافة الى 
مكانتها العاملية في احملافل 
الدوليــة وحاجاتها العديدة 
وهو ما يعكس الثقة الكبيرة 

التي منحها املجتمع لها.
ومت عزف اجمل املقطوعات 
املوسيقية قدمتها العازفتان 
كارول سوكي وليليلن ماريا 
على االتي الغيتار والكمان.

)أحمد علي( د. حنان املطوع مع احلضور خالل جلسة سرد التجارب احلياتية 

كليتشي غوبلرتكرم نادية ابو شعر بحضور حرم السفير الفلسطيني 

الكويتيــة ومبــا حققته من 
اثبتــت  ان  اجنــازات بعــد 
كفاءتها وجدارتها في املجتمع 

ربح البيع.. 
يا خالد املكراد
سلطان سلمان بن حثلني
أمير قبيلة العجمان


