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حمد املرزوق

مرمي بندق

قالت مصــادر اقتصادية رفيعة، في 
تصريحات خاصة لـــ «األنباء»، إنه إذا 
قرر مجلــس الوزراء عدم انتهاء احلظر 
فجر أول أيام العيد واعتمد متديده مثال 
إلى ما بعد إجازة العيد التي تبلغ ٥ أيام 
أو أي موعد آخر بناء على توصية جلنة 
«طــوارئ كورونــا»، فاخلطوة األهم ان 
يحدد املجلس توقيــت انفراجة احلظر 
بعد اســتمرار تطبيقه ٧٢ يوما بصورة 
متواصلة، وعدم تــرك التمديد مفتوحا 

حتى إشعار آخر.
وشــددت املصادر على ان الشفافية 
ســتكون لهــا انعكاســات إيجابية على 

النواحي الصحية والنفسية واالقتصادية.
من جانبها، ذكرت مصادر مطلعة في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء»، ان جلنة 
«طوارئ كورونا» سترفع بعد اجتماعها 
املقرر بعد غد األحد توصية إلى مجلس 
الوزراء بانتهاء احلظــر أو متديده ملدة 
إضافية حسب التقارير التي يطلع عليها.
واستدركت املصادر قائلة: انه ميكن 
االستعاضة عن التمديد ببعض اإلجراءات 
التنظيمية الكفيلة بضمان حتقيق أقصى 
درجــات احلماية للمواطنــني واملقيمني 
الذين تلقــوا اللقــاح، وتاليــا االنفتاح 
التدريجي للعودة إلى احلياة الطبيعية 
مع تشــجيع املترددين على التســجيل 
فــي برنامــج التطعيم، وســتكون هذه 

اخلطــوة إيجابية أكثر مــن متديد قرار 
احلظــر اجلزئي، حيث يتضح من أعداد 
اإلصابــات ان هناك جتمعات حتدث من 
دون االلتــزام باالحتــرازات، خصوصا 
فــي مناطق الوافديــن. وعددت املصادر 
اإلجراءات التنظيمية التي منها حتقيق 
مطالب املطاعم ومتاجر املالبس الكبرى 

في اقتصار ارتيادها على احملصنني.
هــذا، وتوقعــت املصادر ان يحســم 
املجلس اســتمرار أو تعديــل الضوابط 
احلاليــة املتمثلــة في التأمــني الصحي 
 PCR واحلجر املنزلي وإلزامية مسحة الـ
للكويتيني املطعمني الذين سيسمح لهم 

باملغادرة اعتبارا من ٢٢ اجلاري.
وأشارت املصادر إلى انه سيتم النظر 

فــي بعض الفئات التــي لم تتلقَّ اللقاح 
لسبب خارج عن إرادتها ومنها: املسجلون 
الذين لم يتم إرســال رسالة لهم مبوعد 
التطعيم إذا وجدوا، وأصحاب األمراض 
واحلاالت اخلاصة املمنــوع عليهم أخذ 
اللقاح، واحلاالت املرضية املؤجل إعطاؤهم 
اللقاح حاليا، والفئات العمرية التي تقل 

أعمارها عن ١٦ سنة.
وقد أعلنت املصادر ان اإلدارة العامة 
للطيــران املدني تســتعد بالتعاون مع 
الشركات الوطنية لزيادة عدد الرحالت 
اعتبــارا من ٢١ اجلاري، مشــيرة إلى ان 
تطبيــق «كويت مســافر» جاهــز حاليا 
إلضافة شهادة التطعيم حتت مسؤولية 
املواطنني مع االحتفاظ بنسخة إلكترونية.

03بقية أخبار األولى على الصفحة

عبدالكرمي العبداهللا

تصل الدفعة الثالثة من لقاح «أسترازينيكا» 
إلى البالد عصر يوم األحد بعدد جرعات يقدر 

بـ ٣٨٨ ألف جرعة. 
وذكرت مصادر صحية مطلعة في تصريح 
لـ «األنباء»، أن الدفعة الثالثة ستستكمل عملية 
التطعيم عبر وحدات التطعيم امليداني واملراكز 
باحملافظات، فضال عن تغطية «اجلرعة الثانية» 

ملن تلقوا اجلرعة األولى. 
وبينت املصادر أن الدفعة الثالثة ستلحقها 
دفعة «رابعة» مماثلة لها في الكمية ستصل خالل 

األسبوعني املقبلني. وأوضحت املصادر أن عدد 
من تلقوا التطعيم بلقاح «أسترازينيكا» حتى 
اآلن يبلغ ٣٣٠ ألف مواطن ومقيم، وسيستكملون 
جرعتهم الثانية بعــد وصول الدفعة الثالثة، 
مشــيرة إلى أن وزارة الصحة ستبدأ بإرسال 
الرســائل النصية لتلقي اجلرعة الثانية بعد 
وصول الدفعة الثالثة.  وأشارت املصادر إلى 
أن عدد مــن تلقوا اللقاحات في الكويت قارب 
على املليــون ونصف املليون مطّعم بنســبة 
٣٣٫٧٪، مبينة أن وزارة الصحة ستكثف حمالت 
التطعيم للوصول إلى املناعة املجتمعية بأسرع 

وقت.

استثناء ٤ فئات من شرط التحصني.. للسفر.. و «الطيران املدني» تستعد لزيادة عدد الرحالت اعتبارًا من ٢١ اجلاري
«كويت مسافر» جاهز حاليًا إلضافة شهادة التطعيم حتت مسؤولية املواطنني.. مع االحتفاظ بنسخة إلكترونية

٣٨٨ ألف جرعة «أسترازينيكا» في الكويت األحد

التفاصيل ص٨
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ى خادم احلرمني بوفاة  األمير عزَّ
والدة محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

بعث صاحــب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية 
إلى أخيه خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
- حفظه اهللا - ملك اململكة العربية 
السعودية الشــقيقة، أعرب فيها 
سموه عن خالص تعازيه وصادق 
مواســاته بوفاة املغفور لها بإذن 

اهللا تعالى والدة صاحب الســمو 
امللكي األمير محمد بن عبدالرحمن 
بن عبدالعزيز آل ســعود، سائال 
ســموه املولى تعالى أن يتغمدها 
بواســع رحمته ويسكنها فسيح 
جناتــه وأن يلهم األســرة املالكة 
الكرميــة جميل الصبر وحســن 

العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد ببرقية تعزية إلى 
أخيه خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - 
حفظه اهللا - ملك اململكة العربية 
السعودية الشقيقة ضمنها سموه 
خالص تعازيه وصادق مواساته 
بوفاة املغفور لها بإذن اهللا تعالى 

والدة صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز 
آل سعود، مبتهال سموه إلى الباري 
جــل وعــال أن يتغمدها بواســع 

رحمته ويسكنها فسيح جناته.
كما بعث ســمو الشيخ صباح 
اخلالــد رئيــس مجلس الــوزراء 

ببرقية تعزية مماثلة.

وزير اإلعالم: تطابق املواقف الكويتية والسعودية 
جتاه القضايا في املنطقة والعالم

جدة - (كونا): أكد وزير 
اإلعالم والثقافة ووزير الدولة 
لشؤون الشباب عبدالرحمن 
املطيــري عمــق العالقــات 
الســعودية   - الكويتيــة 
التاريخية واملتوجة بأواصر 

القربى واملصير املشترك.
وشــدد الوزيــر املطيري 
في تصريح لـــ «كونا» عقب 
لقائه وزيــر التجارة ووزير 
اإلعــالم الســعودي املكلــف 
د.ماجــد القصبــي فــي مكة 
املكرمــة على ان هذه العالقة 
األخوية املميزة تشهد ازدهارا 
على كافة املستويات الرسمية 
والشعبية برعاية كرمية من 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد وأخيه خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيــز حفظهم اهللا 

ورعاهما.
وقال الوزير املطيري ان ما 
مييز عالقات البلدين الشقيقني 
الثنائيــة هي تطابق املواقف 
جتــاه القضايــا فــي املنطقة 
والعالم، وذلك بفضل التنسيق 
الدائــم بني البلدين عبر كافة 
القنوات الرسمية والشعبية.
القيادة  وأشــاد بحــرص 

ظروف جائحة (كورونا).
وأكد ان التطور املشــهود 
الذي تشهده اململكة العربية 
مختلــف  فــي  الســعودية 
األصعــدة وخصوصــا فــي 
املجالني اإلعالمي والشــباب 
«والتــي تأتي ترجمة خلطط 
تنمويــة كبيرة ضمن (رؤية 
٢٠٣٠) تعتبر مبعث فخر لنا 
جميعا كأبناء اخلليج العربي»، 

البلدين وتنسيق اجلهود مبا 
يعــود بالنفع علــى اخلطاب 

اإلعالمي بالبلدين.
وأكد أهمية دعم الرسائل 
الهادفــة «خلدمــة املجتمــع 
مجتمعنــا  قيــم  وتعزيــز 
ومفاهيمــه املســتمدة مــن 
وســطية ديننــا اإلســالمي 
وعاداتنا وتقاليدنا األصيلة»، 
مشــددا على أهمية التعاون 
في مجــال التدريــب وتبادل 
اخلبــرات بــني املؤسســات 
اإلعالمية بني البلدين لتعزيز 

االستفادة.
ولفت الى ان الكويت انتهت 
من إعداد وصناعة استراتيجية 
إعالمية تتميز بالتشــاركية 
والتوافقيــة  والشــمولية 
باالستماع واالنصات للعاملني 
بالوزارة ومؤسسات وهيئات 
من داخــل وخــارج الكويت 
واالطالع على جتارب الدول 
األخرى بهذا املجال، مشيرا إلى 
ان جتربة السعودية حاضرة 
بقوة في بفضل متيزها وربط 
برامجها برؤيتها (٢٠٣٠) في 
ضــوء التقــدم التكنولوجي 
الفني  واالبتــكاري والتفوق 

والتقني.

متمنيا ان تتكلل هذه اجلهود 
بالتوفيق والنجاح.

الوزيــر املطيري  وأعرب 
عن اعتزازه بهذه الزيارة التي 
تعد محطة لتأكيد التعاون بني 
البلدين الشقيقني في املجاالت 
اإلعالميــة إذ مت االتفاق على 
استمرارية التبادل البرامجي 
بكافة أشكاله وتبادل اخلبرات 
بني املؤسسات اإلعالمية في 

أشاد خالل لقائه وزير اإلعالم السعودي بحرص القيادة السعودية على العناية باحلرمني الشريفني وتهيئة كل السبل لقاصديهما

عبدالرحمن املطيري خالل اللقاء مع وزير التجارة ووزير اإلعالم السعودي املكلف د.ماجد القصبي

العنايــة  الســعودية علــى 
باحلرمني الشــريفني وتهيئة 
كافــة الســبل لقاصديهمــا 
من خــالل الرعايــة الكبيرة 
واملشاريع العمالقة التي سهلت 
على احلجاج واملعتمرين أداء 
مناسكهم بكل سهولة ويسر، 
مثنيا على تسهيل السلطات 
الســعودية إجراءات العمرة 
لكافــة املعتمرين بالرغم من 

قنصليتنا في هونغ كونغ تعلن تنفيذ مشروع إفطار الصائم
أعلنت قنصليتنا في هونغ 
كونغ ومكاو عن قيامها بتنفيذ 
مشــروع (إفطــار الصائــم) 
العامــة  بإشــراف األمانــة 
لألوقاف الكويتية، وذلك في 
عدد من املساجد في منطقتي 
هونغ كونغ ومكاو اإلداريتني.
القنصلية في  وأضافــت 
بيان لـ «كونا» ان مشــروع 
«إفطــار الصائــم» والــذي 
سيستمر حتى آخر يوم في 
شــهر رمضان املبــارك جاء 
بتبــرع كــرمي من محســني 
الكويت الذين جبلوا على فعل 
اخليــر والعطاء في مختلف 

الدول.
انها قامت  إلى  وأشــارت 
االحتــاد  بتســليم  كذلــك 
اإلســالمي في هونغ كونغ ٨ 
أطنان من الســالل الغذائية 
مبناســبة شــهر رمضــان 

مسلمي املنطقة. وأوضحت 
القنصلية ان الكويت وأهلها 
اعتادوا على تقدمي يد العون 

إيجابي على مسيرة الكويت، 
السيما في املجالني اخليري 

واالنساني.

الغير  والعطــاء ومســاعدة 
فــي مختلف بقــاع العالم ملا 
لهذا الدور من أثر وانعكاس 

قنصلية الكويت بهونغ كونغ ومكاو تنفذ مشروع إفطار الصائم

املبارك، وذلك بتبرع ســخي 
الكويتية  من «جمعية جود 
اخليرية» ليتم توزيعه على 

رئيس الوزراء بحث مع نظيره السوداني
ُسبل دعم التعاون الثنائي 

تلقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد اتصاال هاتفيا امس من رئيس 
الوزراء بجمهورية السودان الشقيق د. عبداهللا 
حمدوك بحث خالله الطرفان ســبل تطوير 
العالقات األخوية املميزة بني البلدين وتعزيز 

التعاون في مختلف املجاالت مبا يخدم مصالح 
الشــعبني الشــقيقني. كما جرى استعراض 
وجهات النظر حول آخر املستجدات والقضايا 
اإلقليميــة والدولية ذات االهتمام املشــترك 

وتنسيق مواقف البلدين جتاهها.

وزير اخلارجية بحث مع نظيره في تونس 
التطورات اإلقليمية والدولية

أجــرى وزيــر اخلارجيــة وزيــر الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد مباحثات رســمية مع وزير الشؤون 
اخلارجيــة والهجرة والتونســيني باخلارج 
عثمان اجلرنــدي. تناولت املباحثات مجمل 
الوشائج واألواصر التاريخية األخوية التي 
جتمع البلدين والشــعبني الشقيقني وسبل 
تعزيز وتطوير التعاون الثنائي الوثيق القائم 

بني الكويت واجلمهورية التونسية الشقيقة 
في مختلف املجاالت وعلى كل األصعدة.

كما بحث الوزيران أبرز القضايا والتحديات 
التي تشــهدها املنطقة وآخر التطورات على 

الساحتني اإلقليمية والدولية.
جاء ذلك في إطار الزيارة الرســمية التي 
يقوم بها الشــيخ د.أحمــد ناصر احملمد إلى 

العاصمة تونس.

املباحثات تناولت مجمل الوشائج واألواصر التاريخية األخوية بني البلدين

جانب من جلسة املباحثات بني الشيخ د.أحمد ناصر احملمد ووزير خارجية تونس

السفير الصيني: مستعدون لإلسهام في مكافحة 
«كورونا» وتسريع وتيرة التنمية بالكويت

أسامة دياب

اعرب سفير جمهورية 
الصني الشعبية لدى البالد 
لي مينغ قانغ عن تقديره 
لكلمة صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد التي 
ألقاهــا مبناســبة العشــر 
األواخر من شــهر رمضان 
الفضيل، حيث دعا صاحب 
الســمو فيهــا اجلميع إلى 
الوحدة والتضامن والعمل 
صفا واحدا ملكافحة الوباء 

واحلفاظ على مسيرة تنمية البالد.
ولفــت الســفير الصيني فــي تصريح 

صحافي إلى أن كلمة صاحب 
السمو زاخرة برعاية سموه 
للشعب وعبرت عن تطلعات 

سموه لتطوير الوطن.
وقــال ان الصــني على 
لبــذل جهــود  اســتعداد 
مشــتركة مــع األصدقــاء 
الكويتيني لتقدمي إسهامات 
ملكافحة اجلائحة في الكويت 

وتسريع وتيرة تنميتها.
كمــا أود أن أنتهز هذه 
الفرصــة وأتقــدم بأطيب 
التمنيــات للكويــت، وأن 
تنتصر على الوبــاء مبكرا وحتقق املزيد 
من االزدهار والتقدم حتت قيادة سمو األمير.

أشاد مبضامني كلمة صاحب السمو

لي مينغ قانغ

«بصمة كويتي» وّزع ١٢٠٠ وجبة إفطار باجلليب

عبداهللا الراكان

نظم فريق بصمة كويتي التطوعي حملة 
لتوزيع وجبات افطار الصائم على عدد من 
العمالة في منطقة جليب الشيوخ بحضور 
واشراف ممثلني عن وزارة الداخلية وعدد من 
اجلهات املشاركة في هذه احلملة االنسانية. 
وقالت رئيسة فريق بصمة كويتي التطوعي 
امل الشويع: ان احلملة تستهدف العمالة 
السائبة واحملتاجني في شهر رمضان املبارك، 
وتأتي من ضمن حمالت كثيرة قام بها الفريق 
اثناء الشهر الفضيل كون هناك الكثيرين 
من احملتاجني للمساعدة. وذكرت الشويع 
أن الوجبات واملساعدات التي يقدمها الفريق 
جاءت من بعض الشركات التي ساهمت في 

هذا العمل اخليــري، داعية اهللا تعالى أن 
يحفظ الكويت من كل مكروه.

وبدورهــا قالــت عضو فريــق «بصمة 
كويتي» رميا شــبيب: ان الفريق مســتمر 
منــذ بداية شــهر رمضــان فــي احلمالت 
اخليرية وفــي العديد من املناطق، مؤكدة 
ان املشاركني والرعاة كثر في شهر رمضان 
املبارك، موضحة انه ســيتم خالل احلملة 
توزيع ١٢٠٠ وجبة افطار صائم على العمالة 
واحملتاجني في جليب الشيوخ. ومن جهته 
تقدم املتطوع يوســف الكندري بالشــكر 
للجهات املشاركة في هذه احلملة والداعمة 
لها على رأسهم وزارة الداخلية واملتبرعني 
واملتطوعــني، مضيفا اننــا نحجنا بفضل 

تعاون هذه اجلهات معنا.

فريق بصمة كويتي خالل توزيع وجبات اإلفطار في جليب الشيوخ          (محمد هنداوي)

ملشاهدة الڤيديوجانب من توزيع وجبات اإلفطار

«الكهرباء» تتسّلم مقترح الئحة اعتماد مهندسي الكهرباء وامليكانيكا
دارين العلي

الوكيــل املســاعد  التقــى 
لشــبكات النقــل الكهربائيــة 
والوكيــل املســاعد لشــبكات 
التوزيــع بالوكالــة م.مطلق 
العتيبــي مع وفد مــن احتاد 
املكاتــب الهندســية والــدور 
االستشارية الكويتيـــة بهدف 
اطالعــه على مقترح «الئحة 
اللجنة الفنية العتماد مهندسي 
الكهرباء وامليكانيكا (التكييف) 
العاملني في املكاتب الهندسية 
والدور االستشارية الكويتية 
وشركات الكهرباء وامليكانيكــــا 
ومهندسي الكهرباء وامليكانيكا 
العاملني فــي وزارات الدولة» 
بهــدف تســهيل اإلجــراءات 
واختصار الدورة املســتندية 
للموافقات واالعتماد وتطوير 
النظام اإللكتروني واملواصفات.

وقد مت خالل اللقاء مناقشة 
املقترح وأهميتــه في جتاوز 
املعوقات التي تواجهها املكاتب 
الهندسية والدور االستشارية 
الكويتيــة واملواطنني واملالك 
الــوزارة خالل إجناز  وجهاز 

على ضرورة إنهاء هذه الالئحة 
واعتمادها حلل كافة العقبات 
التــي تواجــه معامالت املالك 
واملكاتــب الهندســية والدور 
االستشــارية الكويتيــة فــي 

الوزارة.
بدوره، قــال رئيس احتاد 
الهندســية م.بــدر  املكاتــب 
الالئحــة  الســلمان إن هــذه 
ستذلل املعوقات التي يعاني 

في الوزارة.
وأشــار الســلمان الــى أن 
مشاركة املسؤولني التنفيذين 
فــي الــوزارة مبناقشــة هذه 
الالئحــة وحضور اجتماعات 
اللجنة يؤكد وجود نهج جاد 
فــي االرتقــاء مبكننــة انهاء 
املعامالت والتعاون مع املكاتب 
الهندسية والدور االستشارية 
الكويتيــة، مضيفا أن اللجنة 
الفنية تضم ممثلني من الوزارة 
املهندسني  واالحتاد وجمعية 

الكويتية.
وأشار السلمان الى مناقشة 
املعوقــات التي تعانــي منها 
إدارة شــبكة التمديــدات من 
مستوى التصاميم الكهربائية 
(التكييــف  وامليكانيكيــة 
يقدمهــا  التــي  والتهويــة) 
املهندسون في بعض املكاتب 
الهندسية والدور االستشارية 
واملتابعة التي ستتم معاجلتها 
اللجنــة  مــن خــالل الئحــة 
املشتركة واالتفاق على تدرج 
العقوبات وذلك بالتنسيق مع 
جلنة مزاولة املهنة في بلدية 

الكويت.

منها أصحاب املكاتب الهندسية 
مــن  االستشــارية  والــدور 
القــرارات األخيــرة املتعلقــة 
مبعامالتها مع وزارة الكهرباء 
واملاء، مضيفا أننا ملسنا حرصا 
من املعنيني على إقرار وتطوير 
هذه الالئحة وفي مقدمتهم دعم 
العتيبي  الوزيــر د.مشــعان 
باإلنابــة  الــوزارة  ووكيــل 
م.جاسم النوري واملسؤولني 

تتضمن حتديث كود الكهرباء عن طريق املكاتب واعتماد مهندسني متخصصني بأنظمة الطاقة املتجددة

م.مطلق بورقبة وم.مطلق الشمري وعدد من مسؤولي «الكهرباء» خالل االجتماع مع م.بدر السلمان

الوكيــل  وأكــد  املعامــالت. 
املســاعد م.مطلــق العتيبــي 
أهميــة اعتماد هــذه الالئحة 
وتوســيع صالحيات اللجنة 
الفنية فيما يتعلق بالكشــف 
على املباني والشكاوى املقدمة 
من املواطنني واملالك، وحتديث 
كود الكهرباء عن طريق املكاتب 
واعتماد مهندسني متخصصني 
بأنظمة الطاقة املتجددة، مشددا 
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رشيد الفعم 

حتسم اللجنة التعليمية 
البرملانيــة األحــد املقبــل 
خــالل اجتمــاع ُيعقد مع 
وزارة التربيــة واجلهــات 
احلكوميــة ذات الصلــة 
قضية االختبارات للصف 
الثانــي عشــر «ان كانــت 
ورقية او أونالين».  عضو 
اللجنة النائب فايز اجلمهور 
قال لـ«األنباء» ان االجتماع 
من املفتــرض ان يحضره 

وزير التربية وأركان وزارته ملناقشــة القرار النهائي حول 
قضية االختبارات والتعرف على جاهزية الوزارة للحالتني 
«ورقية او أونالين»، خصوصا بعد املعلومات التي تناقلت 
عن عدم جاهزية الوزارة للموضوع والكتب التي مت تداولها 
واملراسالت بني «التربية» و«الصحة». وأضاف اجلمهور أن 
وزارة التربية ال تزال تصر حتى اآلن على إجراء االختبارات 
بشكل ورقي وحسب املعلومات والتصريحات من مسؤوليها 
انها جاهزة لذلك، لكن نحن في اللجنة ال نزال غير متأكدين 

ولم نطلع على شيء عن االستعدادات.
وقال اجلمهور: تأكيدا لقناعتي الســابقة لعدم جهوزية 
 وزارة التربية فإنني أدعو إللغاء االختبارات الورقية والبد 

أن تكون عن طريق األونالين.

األحمد: وقف تخصيص حيازات زراعية جديدة
دارين العلي

عقد مجلــس إدارة الهيئة 
الزراعــة  العامــة لشــؤون 
الســمكية اجتماعه  والثروة 
األول أمس وذلك بعد صدور 
قــرار تشــكيله ونشــره في 

جريدة «الكويت اليوم».
وترأس وزير الدولة لشؤون 
البلدية ووزير الدولة لشؤون 
اإلســكان والتطوير العمراني 
الشــايع جانبــا مــن  شــايع 
االجتمــاع أكــد خاللــه أهمية 
تطويــر املنظومــة الزراعيــة 
واحليوانية فــي البالد ودعم 
املهــن  املزارعــني وأصحــاب 
املرتبطــة بأعمــال الهيئة مبا 
يحقــق ويعزز األمن الغذائي، 
مثمنا في الوقــت ذاته جهود 
وإســهامات رئيــس وأعضاء 
مجلس اإلدارة السابق، ومتمنيا 
لهم وملجلــس اإلدارة اجلديد 

دوام التوفيق والنجاح.
ثم استأنف مجلس اإلدارة 
اجلديد اجتماعه األول برئاسة 
د.محمد األحمد، حيث اطلع على 
قانون إنشاء الهيئة والقوانني 

توزيــع احليــازات الزراعية، 
وعلى ضوء ذلك قرر املجلس 
وقف تخصيــص أي حيازات 
جديــدة تابعــة للهيئــة إلــى 
حــني انتهاء اللجنة املشــكلة 
من وزيــر البلدية من أعمالها 
ورفع تقريرها، باإلضافة إلى 
تشكيل فريق عمل من مجلس 
اإلدارة ملراجعة اللوائح املنظمة 
لتوزيــع احليــازات واقتراح 

التحتية فيها، وقد قرر املجلس 
رفــع توصية لوزيــر الدولة 
لشؤون البلدية ووزير الدولة 
لشؤون اإلســكان والتطوير 
العمرانــي شــايع الشــايع 
املؤسســة  تكليــف  بشــأن 
الســكنية  العامــة للرعايــة 
بتنفيذ الزراعات التجميلية، 
على أن تقــوم الهيئة العامة 
للزراعــة بأعمــال الصيانــة 

الالحقــة لذلك بعد تســلمها 
من «الرعاية السكنية» على 
أن يتم التنسيق بني اجلهتني 
في حتديد متطلبات التخضير.

كما بّني د.األحمد أن املجلس 
ناقش تشكيل اللجان الرئيسية 
وقدم األعضاء مرئياتهم بهذا 
اخلصــوص وتقــرر بحثهــا 
واتخاذ القرار املناسب بشأنها 

في االجتماع املقبل.

الئحة جديدة تضمن الوضوح 
التخصيص  والشــفافية عند 

وتعزيز اإلنتاجية بعدها.
كما ناقش املجلس وضع 
الزراعات التجميلية في املدن 
اجلديدة التي تعكف املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية على 
إنشــائها وضرورة أن يكون 
التخضيــر فيهــا متزامنا مع 
قيام املؤسسة بإنشاء البنية 

الشايع حضر االجتماع األول ملجلس إدارة «الزراعة» وشدد على ضرورة تنظيم املنظومة الزراعية بالبالد

جانب من االجتماع األول ملجلس إدارة هيئة الزراعة بعد قرار تشكيله برئاسة وزير البلدية واإلسكان شايع الشايع

املعدلة لــه واللوائح املنظمة 
ألعمال مجلس اإلدارة.

وقال د.األحمد: إن املجلس 
ناقش قرار وزير الدولة لشؤون 
البلدية ووزير الدولة لشؤون 
اإلســكان والتطوير العمراني 
شايع الشايع القاضي بتشكيل 
جلنة لتقصي احلقائق بشأن 
مــا أثيــر مــن مالحظــات في 
تقرير ديوان احملاســبة حول 

رفع توصية بتولي «الرعاية السكنية» أعمال التخضير في املناطق اجلديدة على أن تقوم الهيئة العامة للزراعة بأعمال الصيانة الالحقة

تطبيق «السوار اإللكتروني».. قاب قوسني 
محمد اجلالهمة ـ مبارك التنيب

شــارفت عملية تطبيق 
الســوار اإللكتروني  آليــة 
علــى االنتهــاء مــن خــالل 
وزارتــي  بــني  التنســيق 
الداخليــة والنيابــة العامة 
والشــركة املوردة للسوار 
اإللكترونــي علــى ان يبدأ 
التطبيق بالتزامن مع إطالق 
النزالء مــن العفو األميري 
للعام ٢٠٢١، وقد يوضع على 
بعض املستفيدين من العفو.

ورجحت املصادر ان يبلغ 
إجمالي عدد املستفيدين من 
السوار من ٢٧٠ إلى ٣٣٠ من 

وســرقة املال العــام والقتل 
واالجتار باملخدرات وغسيل 
األمــوال، الفتة إلى ان هناك 
نظام مراقبة مشددا لهؤالء، 
إذ سيتم وضع مسافة معينة 
ال يسمح بتجاوزها وإذا حدث 
عكس ذلك ستقوم فرق أمنية 

بضبط املخالفني.
وكان وزيــر الداخليــة 
الشيخ ثامر العلي قد وجه 
سابقا ببحث تطبيق خروج 
بعض النزالء من أصحاب 
الذين  األحــكام املخففــة، 
لم يتبق من احلكم املقرر 
عليهم ســوى مــدة قليلة 
لقضاء ما تبقى عليهم من 

حكــم داخــل منازلهم مع 
متابعتهم عبر نظام السوار 

اإللكتروني.
على صعيــد آخر، رجح 
امنــي ان يطلــق  مصــدر 
سراح املشمولني بالعفو من 
مواطنني ووافدين بعد عيد 
الفطر املبــارك على ان يتم 
إبعاد الوافدين، مشيرا إلى 
ان انخفاض أعداد املشمولني 
للعام احلالي جاء نظرا التخاذ 
إجراءات وقت ذروة كورونا 
قللت من أعــداد النزالء في 
السجن املركزي، حيث اطلق 
سراح أعداد كبيرة في إطار 

اإلجراءات االحترازية.

بالتزامن مع إطالق النزالء من العفو األميري للعام ٢٠٢١.. واملستفيدون بني ٢٧٠ و ٣٣٠

املواطنني والبدون والوافدين 
من أبناء الكويتيات.

وكشفت مصادر مطلعة 
لـ «األنبــاء» ان إدارة تنفيذ 
األحكام ستقوم بوضع آلية 
لتتبع املساجني الذين سيفرج 
عنهم في الفترة القليلة املقبلة 
لتنفيذ املدة املتبقية من عقوبة 
حبسهم التي تقل عن ثالث 
ســنوات في منازلهم أو أي 
أماكن أخرى، مرجحة تطبيق 
هــذا اخلطوة فــور االنتهاء 
القانونية. مــن اإلجــراءات 
 وأكــدت املصــادر على أنه

ال يشمل املدانني في قضايا أمن 
الدولة وقضايا االختالسات 

فايز اجلمهور

«ممتازة» «خدمة املواطن» والصحة 
العامة ومكتب الوكيل في حساباتهم

عبدالكرمي العبداهللا

أودعــت وزارة الصحــة مكافــآت األعمــال املمتــازة 
للمستحقني في قطاعات خدمة املواطن والصحة العامة 
ومكتــب وكيــل وزارة الصحة في حســاباتهم بالبنوك، 
وجار التدقيق على بقية الكشوفات لصرفها بأسرع وقت.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

نواب أشادوا مبضامني كلمة سموه 
مبناسبة العشر األواخر 

الغامن: دعوة صاحب 
السمو لترسيخ األمن 

واالستقرار.. رسالة 
07واضحة

االحتالل يجدد اعتداءاته على أهالي الشيخ جراح بالقدس
واألمم املتحدة حتذر من خروج الوضع عن السيطرة

وكاالت:   - عواصــم 
جتددت االحتجاجات الرافضة 
لسياسة التهجير التي تتبعها 
ســلطات االحتالل ضد أهالي 
حي الشــيخ جــراح بالقدس 
احملتلة أمــس، تخللها فطور 
جماعــي نظمه ســكان احلي 
تعبيــرا عــن الصمــود. وقام 
مســتوطنون بحماية شرطة 
االحتالل باالعتداء على السكان 
واعتقلت شرطة االحتالل عدد 
من الشبان. وأسفرت اعتداءات 
شرطة االحتالل على احملتجني 
خالل األيام املاضية عن عشرات 

اإلصابات واملعتقلني.
وأجبــرت االحتجاجــات 
املتصاعدة في القدس احملتلة 
احملكمــة العليا اإلســرائيلية 
على تأجيل النظر في القضية 
بني سكان ٥٨ منزال في احلي 
ومستوطنني يريدون االستيالء 
عليها إلى جلسة استماع جديدة 

في العاشر من مايو. 
وأعرب منسق األمم املتحدة 
اخلــاص لعملية الســالم في 
الشرق األوسط تور وينسالند 
عن «قلق عميق» إزاء تصاعد 
التوترات والعنف في الضفة 
الغربيــة احملتلــة، مبــا فيها 
القــدس احملتلــة محــذرا من 
خروج الوضع عن السيطرة.
األيــام  فــي  إنــه  وقــال 
القليلــة املاضية وحدها، قتل 

استبداد االحتالل اإلسرائيلي 
ومخططاته االستيطانية، ودان 
محاوالت االحتالل االغتصاب 
والسطو على منازلهم وتهجير 
سكان احلي قســريا وتفريق 
الســلمية بقــوة  املظاهــرات 
السالح مما أســفر عن وقوع 

مصابني. كما وصف أمني عام 
جامعة الــدول العربية أحمد 
أبوالغيط مخططات سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي لتهجير 
السكان من احلي «ميثل جرمية 

مكتملة األركان».
وقال أبوالغيــط في بيان 
ان هذا اإلجراء: «ينتهك أبسط 
الفلسطيني  حقوق اإلنســان 
للفصــل  نظامــا  ويرســخ 
األراضــي  فــي  العنصــري 

احملتلة».
التفاصيل ص ٢٠

(أ.ف.پ) شرطة االحتالل تعتقل فلسطينيني خالل احتجاجات تضامنا مع سكان حي الشيخ جراح في القدس احملتلة 

فلســطينيان، ســيدة وطفل، 
في حادثني منفصلني على يد 
القوات اإلسرائيلية في سياق 

اشتباكات أو اعتداءات.
الشــريف  وأكــد األزهــر 
تضامنــه الكامــل مــع أهالي 
احلي في نضاله املشروع ضد 
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شباب لـ «األنباء»: العمل التطوعي منبع ال ينضب للراحة والسعادة

ثامر السليم

أثبــت  الكويتــي  الشــباب 
العمــل  مجــال  فــي  قدرتــه 
التطوعي وخصوصا مع ظهور 
جائحة كورونــا، حيث أظهرت 
مســاهماتهم ومشــاركاتهم في 
األعمال التطوعية جهودا كبيرة 
في مساندة القطاعات احلكومية 
واملؤسســات األهلية، كما أنهم 
القوى احملركة للنهوض باملجتمع 
وهم أمن الوطن وعماد األمة وهم 
األداة الرئيسة لإلنتاج واإلجناز 
للشعوب. وقد بذل املتطوعون 
منذ بدء جائحة كورونا جهودا 
كبيرة فــي مســاندة القطاعات 
احلكومية واملؤسسات األهلية، 
بخبراتهــم  ســاهموا  حيــث 
ومؤهالتهم وطاقاتهم وسخروا 
معظم أوقاتهم لألعمال التطوعية 
التي كان لهــا األثر في مكافحة 
آثار اجلائحة واحلد من انتشار 
الوباء بني أفــراد املجتمع. وفي 
شــهر اخلير تهفو األفئدة نحو 
البذل وااللتحاق باألعمال اخليرية 
واملبــادرات التطوعيــة، حيــث 
تبذل الفــرق التطوعية جهودا 
كبيرة في شــتى مجاالت العمل 
التطوعــي بغية األجر والثواب 
مــن اهللا، والتنافس في ميادين 
العطاء، ورســم فريق «اإلغاثة 
التطوعي» بالتعاون مع جمعية 
اإلغاثة اإلنسانية منوذجا مميزا 
للعمــل التطوعــي مــن خــالل 
ما يقــوم به من أعمــال خيرية 
وعناية فائقة باألســر املتعففة 
من خالل توزيع وجبات اإلفطار 
طوال الشهر والسالل الغذائية 

يعلمها إال من قام بتجربة هذا األمر 
واستشعر حقيقة هذا العمل الذي 
يقوم به اإلنسان قربة إلى اهللا من 
واجب ديني وأخالقي ومجتمعي، 
مشــيرا إلى أن الفريــق بدأ قبل 
رمضان بشــهرين وقام بتوزيع 
ما يقارب من ٧ آالف وجبة على 
احملتاجني. وأشار إلى أن فريقنا 
التطوعي بلــغ اآلن قرابة الـ٥٠ 
متطوعا وهم الثابتون مع تردد 
عدد من املتطوعني من غير الفريق 
األساســي، الفتا الــى ان الفريق 
وهللا احلمد يقوم بجميع األعمال 

فيه األجر، مؤكدا أن التطوع في 
فريق اإلغاثة اإلنســاني مفتوح 
ومتاح ملن يرغــب وليس فقط 
في فريق اإلغاثة اإلنســاني بل 
في أي فريق تطوعي وأي عمل 
يجد نفسه فيه ومساعدة الناس 
بكل طريقة ممكنة. ومن جانبه، 
قال املتطوع علي الراشد إن فريق 
اإلغاثة التطوعي يقوم بتوزيع 
وجبات إفطار الصائم والسالل 
الغذائية يوميا، ومنذ أول شهر 
رمضــان وزعنــا مــا يزيد على 
١٣٠٠ وجبة إفطار صائم، داعيا 

التطوعية ولكننا متخصصون 
فــي توزيع الوجبات والســالل 
الغذائية والنقاط األمنية كل هذا 
في داخل الكويت ونطمح إلى أن 
ميتد عملنا إلــى خارج الكويت 
باستكمال مســيرتنا في العمل 
التطوعي خاصة أن الكويت هي 
بلد اإلنسانية. وأضاف البشر أننا 
ملسنا خالل هذا العمل التطوعي 
الدعاء ممن نقوم بالتوزيع عليهم 
من احملتاجني وهذا يستشعره من 
أخلص هذا العمل هللا جل وعال 
وهذا العمل من غير مقابل يبتغي 

اجلميع إلى املشاركة واملساهمة 
في العمل التطوعي رغم األجواء 
الصعبــة التي قــد نواجهها من 
حرارة الشمس واجلو لكن يكفينا 
دعاء هؤالء احملتاجني. وبدوره، 
قال املتطوع عبداهللا الدليمي إننا 
مع فريق اإلغاثة التطوعي ونقوم 
بتوزيع ما يزيد على ١٣٠٠ وجبة 
يوميا على الصائمني في منطقة 
خيطان منذ بداية شهر رمضان 
املبارك إلى نهايته، مشيرا إلى أن 
الفريق يقوم بجهد جبار خالل 
هذا الشــهر مــن خــالل توزيع 
هذه الوجبات وتوزيع الســالل 
الغذائية على األســر املتعففة. 
وأشــار إلى أن العمل التطوعي 
أجره عظيم وفضله كبير وكذلك 
ما نشاهده من حاجة الناس إلى 
هذه الوجبة نستشعر نعم اهللا 
وفضله الكبير، وهذا يدفعنا إلى 
شــكر اهللا على نعمه باإلضافة 
إلى االســتمتاع في هــذا العمل 
التطوعي واخليري والذي ثوابه 
من رب العاملــني، داعيا اجلميع 
إلى العمل التطوعي واملشاركة 

واملساهمة فيه.

فريق «اإلغاثة» قدم منوذجاً مميزاً في توزيع وجبات اإلفطار على الصائمني طوال رمضان

عبداهللا الدليمي علي الراشدفهد األنصاري بدر البشر

في شــهر رمضــان املبــارك مع 
تطبيق كافة اإلجراءات الصحية 
والوقائية خالل عملية التوزيع. 
«األنباء» التقــت فريق «اإلغاثة 
التطوعــي»، الــذي أكد أعضاؤه 
أن العمل التطوعي بالنسبة لهم 
مصدر للبهجة والسعادة والراحة، 
الفتني إال أنهم تكفيهم مشــاهدة 
الفرحة في عيون املستفيدين من 
جهودهم وسماعهم دعواتهم، فإلى 
التفاصيل: في البداية، قال رئيس 
فريق اإلغاثة التطوعي بدر البشر 
إن العمل التطوعي له لذة كبيرة ال 

رغم املتاعب إال أن العمل التطوعي له متعة كبيرة املتطوعون يحرصون على تنظيم عملية التوزيع وااللتزام باإلجراءات االحترازية  (أحمد علي) جانب من مشاركة املتطوعني في توزيع السالل الغذائية

العب املنتخب الوطني فهد األنصاري: أهل الكويت جبلوا على اخلير والعطاء والبذل
شــارك العب منتخبنا الوطني األول لكــرة القدم ونادي 
القادســية فهد األنصاري في عملية التوزيــع التي تقوم بها 
جمعية اإلغاثة منذ أول رمضان، وعن هذا العمل قال األنصاري 
لـ «األنباء»: نشــكر اإلخوة في جمعية اإلغاثة اإلنسانية على 
تخصيصهم مشــاركتنا لهم في توزيــع وجبات اإلفطار على 
الصائمني وخصتنا بهذه املشــاركة، ونسأل اهللا أن يتقبل منا 
ومنهم صالح األعمال، مؤكدا أنه من ال يشــعر بالسعادة أثناء 

القيام بهذا العمل التطوعي ومساعدة الناس احملتاجة يحتاج إلى 
مراجعة نفسه. وأكد أن كمية ما نستشعره خالل وبعد مساعدة 
اآلخرين هو أمر عظيم ال ميكن وصفه خصوصا أن أهل الكويت 
جبلوا على اخلير والعطــاء والبذل، داعيا اجلميع إلى التطوع 
وعمل اخلير فأبوابه كثيرة وكبيرة واحملتاجون داخل وخارج 
الكويت وبأشكال مختلفة وأال يبخل على مساعدة هؤالء فهذا 

األمر مسؤولية علينا جميعا.

نافذة على األمن

الكويت أمانة في 
أعناقنا سمعًا وطاعة 

يا صاحب السمو
الفريق م. طارق حمادة 

مبناسبة العشــر االواخر من شهر رمضان الفضيل 
تفضل صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف األحمد- 
حفظــه اهللا- بتوجيه عــدد من الوصايا الســامية التي 
تســتوجب مــن اجلميع التأســي بها ونــردد بصوت 
واحد: ســمعا وطاعة يا صاحب الســمو األمير، فنحن 
ســندك عونك، ولتكن توجيهات سموك نهجا ونبراسا 
للمرحلة القادمة وأن نقــف موقف الرجل الواحد للعمل 

بها.
خطاب صاحب السمو تناول التحديات ووضع حلوال 
لها، حقا يا صاحب السمو «الكويت أمانة في أعناقنا وحتدث 
باسم اجلميع بعدم السماح لكائن من كان أن يزعزع أمنها 
واستقرارها من خالل نشر دعوات مغرضة هدفها املّس 
بالوحدة الوطنية التي هي املصدر والسبيل الذي اتخذه 
األجداد واآلباء وسطروا به أروع التضحيات للحفاظ على 
هذا الكيان الغالي وسنظل بإذن اهللا تعالي صفا واحدا ندافع 
عن حقوق ومكتسبات هذا الوطن وحماية مقدراته» وكيف 
ال نكون مطالبني بالوقوف وراء هذه الدعوة الصادقة والتي 

تنشد للكويت الغالية اخلير وان تبقى شامخة.
دعوة سموه حفظه اهللا بالتعاون بني السلطات ومؤسسات 
الدولة جاءت في الوقت املناسب ألنها اساس ألي عمل وطني 
ناجح واألســلوب األمثل نحو اإلجناز حتقيقا للتطلعات 
التنموية التي ينشدها أبناء شــعبنا األوفياء متمسكني 
بالنهج الدميوقراطي الذي ارتضيناه مبتعدين عن أجواء 
االحتقان والتوتــر وعن كل ما يدعو للتفرقة التي تؤدي 
إلى بطء عجلة التنمية في البالد ملتزمني باحلوار الهادئ 
والهــادف دون جتريح أو اتهام لتفويــت الفرصة على 
املتربصــني للنيل من ثوابتنا الوطنية فجميعنا مطالبون 
بالوقوف في وجه اإلشاعات التي تبث في منصات التواصل 
االجتماعي وحتري الدقة ملعرفة احلقيقة كاملة» وبرأيي 
ان هذا النطق السامي حسم العديد من املشكالت بأن حدد 
نهج الدولة وقدم وصايا ساطعة ودعوات لتفويت الفرصة 
على املتربصني ومروجي الشائعات التي تهدم وال تبني.

اشادة صاحب السمو- حفظه اهللا- بأبنائه في جائحة 
كورونا جاءت معبرة مبا جتيش به صدورنا وفاء للتضحيات 
واجلهد الكبير للصفوف فــي تعاملهم مع اجلائحة بكل 
شجاعة وإخالص، فاستحقوا اإلشادة ومن سموه وهي 
بحد ذاتها وســام ال يقدر بثمن، فهنيئا لكل العاملني في 
الصفوف األمامية واملتطوعني في كافة القطاعات والذين 
حملوا على كاهلهم مهمة التصدي لوباء كورونا معرضني 
أنفســهم وحياتهم للخطر في ســبيل مواجهة اجلائحة 

متسلحني بالروح الوطنية العالية.

آخر الكالم
توجيهات معالي وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووكيل 
الوزارة الفريق عصام النهام االستعانة بالشرطة النسائية 
في نقاط التفتيش وفي القيام دوريات راجلة امر محمود 
وكان البد منه باعتبار ان هناك قضايا وحاالت تستوجب 
تدخل هذه العناصر الشــرطية واعتقد ان هذه الصورة 
املشرفة لبناتنا واخواتنا سيكون محفزا لزيادة العنصر 
النسائي في وزارة الداخلية وتوزيع اخلريجات على كافة 

قطاعات الداخلية لتغطية أي عجز في القوة البشرية. 

اسامة ابو السعود

طالـــــب رئيــــس احتــــاد 
وصناعــة  البتــرول  عمــال 
البتروكيماويــات محمــد حمد 
الهاجــري وزير النفط ورئيس 
البتــرول بتصحيح  مؤسســة 
اخلطأ وإلغاء الشروط التعجيزية 
التــي وضعتها املؤسســة أمام 
حملة الدبلوم للتعيني بالقطاع 
النفطــي. وقــال الهاجــري في 
تصريحــات للصحافيني عقب 
جتمــع عدد من حملــة الدبلوم 
مبقر احتاد عمال البترول ظهر 
امــس اعتراضــا على شــروط 
اختبــارات االلتحــاق بالقطاع 
النفطــي التعجيزية: «باألمس 
رأينا كيف مت رفع نسب القبول 
للمهندسني الكويتيني ومت قبول 
اعداد بســيطة ويفترض قبول 

الكويتــي، ونقول لهم: ما زالت 
الفرصة امامكم الستيعاب جميع 
املهندسني الكويتيني املجتازين 
الهاجري:  لالختبارات». وتابع 

بالقطاع النفطي وعلى مؤسسة 
البترول والشركات وضع برامج 
تدريبية تأهيلية الســتيعابهم 
مثلما كان في الســابق. وأردف 

الهاجــري قائــال: «ما نــراه هو 
اقصاء واضح للعمالة الوطنية 
وعــدم وجود معاجلــة واقعية 
لقضيــة البطالة وهــي قضية 
تزداد حجما ككرة الثلج يوميا». 
وتابــع قائال: «وجهنا رســائل 
لســمو رئيس مجلس الوزراء 
ولوزير النفط ورئيس مؤسسة 
البتــرول ونؤكد انهم املعنيون 
التنفيذيون بحل  والقياديــون 
قضية استيعاب الشباب الكويتي 
بالقطاع النفطي، مؤكدا أن اصعب 
شيء ان يشعر املواطن بالغنب 
في بلده وان يرى باب التوظيف 
مفتوحا امام عمالة اجنبية بينما 
توضع شروط تعجيزية امامه». 
الهاجــري تصريحاته  وختــم 
بالقول: قضيتنا الرئيسية هي 
استيعاب العمالة الوطنية في 

القطاع النفطي.

املجتمعــون هم ابنــاء الكويت 
من حملــة الدبلــوم ويفترض 
الشــروط  جميــع  تلغــى  ان 
امــام تعيينهــم  التعجيزيــة 

جانب من ندوة احتاد عمال البترول              (أحمد علي) محمد الهاجري وعدد من املتحدثني خالل الندوة

جميع املجتازين، ونحمل وزير 
النفط ورئيس مؤسسة البترول 
هذا اخلطأ، وندعوهم للتراجع 
عن هذا األمر واستيعاب الشباب 

ملشاهدة الڤيديو

محمد الهاجري: يجب استيعاب الطاقات الكويتية في القطاع النفطي

رئيس احتاد عمال البترول لقبول جميع مجتازي االختبارات 
أسامة ابوالسعود

دعا رئيس احتاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات 
محمد حمد الهاجري وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد 
الفارس والرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول الكويتية هاشم 
هاشم، إلى حتمل مســؤولياتهم جتاه أبناء البلد من الكفاءات 
الوطنية، وذلك بأن يتحمال مسؤولياتهما الوطنية بقبول املهندسني 
الذين لم يتم قبولهم بحجة الشواغر. وقال الهاجري في رسالته 
املوجهة لوزير النفط وإلى الرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول: 
«في ظل هذه األزمة أثبت القطاع النفطي أنه يحتاج إلى العمالة 

الوطنية املاهرة لتشغيل منشآت القطاع النفطي كون املؤسسة 
وشــركاتها التابعة مقبلة على مشاريع جديدة مهمة وحيوية، 
وهنا نقول انه من باب أولى أن يتم اســتيعاب هذه اخلبرات 
الوطنية الشــابة فهي قادرة على التشغيل وأن تسهم في رفع 
اإلنتاج في ظل اجتياز املهندسني الكويتيني االختبارات والشروط 
التعجيزية للتعيني التي حددتها املؤسســة». وختم الهاجري 
تصريحه باملطالبة بضرورة قبول جميع املهندسني حتى وإن 
استدعى األمر طلب تعزيز ميزانية التوظيف عن طريق جلنة 
امليزانيات واحلســاب اخلتامي، خاصة أنه لم يتم اإلعالن عن 

وظائف السنة املاضية وهذا هو سبب تراكم األعداد.

وزير الداخلية: تطبيق القانون على اجلميع وبذل اجلهد خلدمة الوطن
اســتقبل وزير الداخلية الشيخ 
ثامر العلي فــي مكتبه مبقر وزارة 
الداخلية امس األول بحضور وكيل 
الفريــق عصــام  الداخليــة  وزارة 
النهــام ومدير عام أكادميية ســعد 
العبداهللا للعلوم األمنية اللواء ناصر 
بورسلي ٥ ضباط برتبة مالزم من 
الدفعة ٤٦، وذلك ألداء القســم أمام 
الوزير بسبب تخلفهم عن زمالئهم 
إلصابتهــم بڤيروس كورونا. وقدم 
وزير الداخلية التهنئة إلى اخلريجني 
مبناســبة تخرجهم واالنضمام إلى 
زمالئهم في ميدان العمل، كما وجه 
الوزيــر العلي اخلريجــني بتطبيق 

القانــون علــى اجلميــع والتحلــي 
بااللتزام واالنضبــاط وبذل اجلهد 
والعطــاء في خدمــة الوطن، مؤكدا 
أن انخراطهم فــي العمل األمني مع 
زمالئهم يعد مسؤولية كبيرة على 
عاتقهم. وتال قرار التعيني والقسم 
آمر ركن التعليم واالمتحانات العقيد 
أحمد ناصــر الردهــان. حضر أداء 
القسم مساعد املدير العام للشؤون 
اإلدارية ملعهد الشــرطة النســائية 
العميد محمد الرومي، ومساعد املدير 
العام لشؤون األكادميية العميد علي 
الوهيب، ومساعد املدير العام لشؤون 

اخلدمات العميد أحمد الفرحان.

في حفل تخريج ٥ ضباط من الدفعة ٤٦ بحضور وكيل الوزارة

الشيخ ثامر العلي والفريق عصام النهام وقيادات األكادميية يتوسطون اخلريجني

طالب خالل جتمع حلملة الدبلوم في احتاد عمال البترول بإلغاء الشروط التعجيزية

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت
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أعلنتم عن إعادة افتتاح دور 
السينما خالل عطلة عيد الفطر 
السعيد، فعلى أي أساس كان 

هذا القرار؟
٭ لقد اتخذنا هذا القرار بعد 
التنسيق مع املسؤولني عن 
الســلطات الصحية بالبالد 
وكبار قــادة وزارة الصحة 
حــول إعادة التشــغيل من 
جديد خالل عطلة عيد الفطر، 
حيــث جاء هــذا القرار بعد 
موافقة السلطات العليا على 

مثل هذه اخلطوة املهمة.
وكما هو معروف فإن نشاط 
السينما يحتاج إلى الكثير 
مــن التحضيــر والتجهيز، 
ســواء فيما يتعلق بشــراء 
األفــالم اجلديدة، أو جتهيز 
قاعــات العــرض، أو حتى 
جتهيز األطعمة واملشروبات 
التــي تباع فــي قاعات دور 
العرض، ناهيك عن جتهيز 
وتدريب املوظفني الذين غادر 
عــدد كبير منهم أثناء فترة 
اجلائحــة التــي زادت على 
الســنة (علما بأن الشــركة 
لــم تســرح أي موظف من 

موظفيها).
وبفضــل اهللا اســتطاعت 
الشــركة جتهيــز العمالــة 
الالزمة للتشغيل وتدريبهم 
لتنفيذ خطة إعادة االفتتاح 
مــن جديــد، كمــا جنحــت 
الشركة في شراء أفالم جديدة 
سيتم عرضها خالل االفتتاح، 
باإلضافــة إلــى التفــاوض 
لشراء أفالم جديدة لتغطية 
املرحلة الالحقة (مرحلة ما 

بعد العيد).

الكافي من  العدد  إذا، لديكم 
املوظفني القادرين على تطبيق 

خطة التشغيل بكل جناح؟
٭ نعم، لدينا حاليا عدد كاف 
من املوظفني، وإن كان العدد 
ليس كالسابق، لكن وفي ظل 
الوضع احلالي فــإن العدد 
املتوافر حاليا سيكون قادرا 
على إدارة وتشغيل جميع 
أفرع دور العرض والتغلب 
على املشاكل التي قد تتعرض 
لها في املرحلــة االولى من 

التشغيل.
وللعلم، فإننا قمنا بتطوير 
صــارم  تدريبــي  نظــام 
للغاية مبنــي على جتارب 
دول متقدمــة مثــل أوروبا 
وأميــركا، كما قمنا بشــراء 
أنظمــة وأجهــزة حديثــة 
للحجز االلكتروني، باإلضافة 
إلى تدريــب موظفينا على 
طــرق التعقيــم املتطــورة 
لنواكــب بذلــك مواصفات 
واشتراطات منظمة الصحة 
العاملية والسلطات الصحية 

بالكويت.
باإلضافة إلى ذلك كله، فإننا 
العمالء  سنقوم بتشــجيع 
على التحول إلــى عمليات 
احلجز االلكتروني «أونالين» 

على تشغيلها على دفعات، 
لكن ومــع نســبة ٥٠٪ من 
احلضور فإن الشركة ستكون 
قــادرة علــى تشــغيل كافة 
قاعاتها من دون أي مشاكل.

نشاط السينما كان من أوائل 
إيقافها في  التي مت  االنشطة 
مارس ٢٠٢٠، كم بلغت خسائركم 
جراء ذلك، وكيف ستتغلبون 

عليها؟
٭ بدايــة يجب أن نؤكد ان 
أرباحنا خالل املرحلة احلالية 
لــن تكــون كمــا كانــت في 
السابق عندما كانت األمور 
طبيعيــة، لكــن ال بأس من 
ذلك، فيكفي القول بأن هذه 
خطــوة أولية فــي االجتاه 

الصحيح.
وكما سبق وأعلنا من خالل 
أن  العموميــة  اجلمعيــة 
خسائر الشــركة بلغت مع 
نهايــة العــام املاضي نحو 
٧٫٥ ماليــني دينــار، ناهيك 
عن توقف اإليرادات بالكامل 
طوال العام، ما دفع الشركة 
الســتهالك كامــل أرباحهــا 
املرحلة بسبب هذه اجلائحة.

ما خططكم لشراء األفالم 
اجلديدة بعد جائحة كورونا؟

٭ ندرك متاما مدى تعطش 
اجلمهور للسينما بعد فترة 
انقطــاع زادت علــى العام، 
لذلك تقوم خطتنا احلالية 
على شــراء وعرض احدث 
االفــالم العربية واالجنبية 
والهندية، أما بالنسبة لالفالم 
التي مت بالفعل عرضها في 
دول املنطقة أثناء اجلائحة، 
فســيتم عرضهــا جنبا إلى 

فيــه كذلك أن هناك اختالفا 
كبيرا بني منصات العرض 
الســينما، فالسينما  ودور 
ليست مجرد صالة لعرض 
األفــالم وإمنا هــي «جتربة 
خــروج»، فاجلميــع ميكنه 
ان يشاهد االفالم في البيت، 
لكن أجواء السينما و«البوب 
كورن» تبقى لها طابع خاص 
ال ميكن ان جتلبه إلى غرفتك 

او بيتك.
وميكــن القــول بأنــه منــذ 
الســينما  نشــأة صناعــة 
وحتــى يومنا هــذا، بقيت 
السينما هي محطة الترفيه 
الــذي ال ميــوت، ولم تتأثر 
هذه الصناعــة في الكويت 
ســوى مرتني، االولى أثناء 
«الغزو العراقي»، والثانية 
أثنــاء «جائحــة كورونا»، 
وفي احلالتــني كان التأثير 
مؤقتــا، إذ يبقى للســينما 
طابعها اخلاص الذي ما زلنا 
نراهن عليــه، خاصة فيما 
يتعلق باجليل اجلديد الذي 
لم يدخل السينما بعد ولم 
يخض جتربته الشخصية 

في هذا املجال حتى اآلن.

إذن، متى ستقومون بفتح باب 
احلجز، خاصة أنه لم يبق على 

العيد سوى أيام قليلة؟
٭ ســتقوم وزارة الصحة 
العامــة بتســليم جميــع 
بالكويــت  العــرض  دور 
البروتوكول الذي سيتضمن 
جميــع إجراءات التشــغيل 
املطلوبــة  واالشــتراطات 
للتشغيل، لكن هذا وحده لن 
يكون كافيا لفتح باب احلجز، 
إذ إن بــاب احلجز لن يفتح 

جنب في الكويت مع االفالم 
اجلديدة على أن يتم توزيعها 

خالل الفترة املقبلة تباعا.
وبالفعــل، انتهت الشــركة 
حاليا من التعاقد على شراء 
مجموعة من األفالم اجلديدة 
التي سيتم عرضها خالل عيد 
الفطــر، لكن لن يتم عرض 
كافــة االفالم اجلديدة دفعة 
واحدة، وإمنــا على مراحل 
قد متتد ألكثر من شهر بعد 

العيد.

وكم بلغ عدد األفالم اجلديدة 
التي مت شراؤها حتى اآلن؟

اآلن  حتــى  اشــترينا  ٭ 
أفــالم عربيــة، وفيلــم   ٣
(كرتون) كويتي، باإلضافة 
إلــى فيلــم هنــدي ننتظر 
تسلمه بعد أن تأخر شحنه 
بسبب مســتجدات أوضاع 
جائحــة كورونا فــي الهند 
وإغــالق خطوط الشــحن، 
علما أننا أمام خيار آخر أال 
وهــو «حتميل» الفيلم عبر 
االنترنت في حال استمرت 
خطوط الشحن القادمة من 

الهند بالتوقف حاليا.

هل تتوقعون إقباال كبيرا 
على السينما، أم أن منصات 
العرض الرقمية قد سحبت 

جزءا مهماً من جمهوركم؟
٭ ليس هناك أدنى شك في 
أن منصات العرض الرقمية 
مثل «نتفليكــس» وغيرها 
الذهبي خالل  بزغ عصرها 
جائحــة ڤيــروس كورونا، 
وأن من لم يكن مقتنعا بهذه 
املنصات في السابق اقتنع 
بها أثناء اجلائحة، مما ال شك 

إال بعــد انتهائنا من جميع 
التعاقــدات مــع املنتجــني، 
باإلضافة إلى حصولنا على 
موافقــة وزارة االعالم على 

جميع األفالم اجلديدة.
كما يجب أال ننســى أن أهم 
شــرط للحجز هو حصول 
الشخص الراغب في احلجز 
على «التطعيم ضد كورونا»، 
وذلك على حسب اشتراطات 
السلطات الصحية بالكويت، 
كما يجــب على كافــة زوار 
الســينما حتميــل تطبيــق 
«مناعــة» الــذي ســيتم من 
خاللــه التأكد مــن حصول 
الزائر على التطعيم من عدمه.

اآلن وبعد اجلائحة واخلسائر 
الكبيرة التي سجلتها الشركة 
خططكم  ما  املاضي،  العام 
داخليا  للتوسع  املستقبلية 

وخارجيا؟
٭ لدى مجلس اإلدارة قرار 
سابق بعدم التوسع خارج 
الكويت، والعمل على التوسع 
على الصعيد الداخلي فقط، 
واعتقد ان هــذا القرار كان 
صائبا جدا، حيث أدى ذلك 
القــرار إلى تركيز الشــركة 
علــى عملهــا فــي الســوق 
احمللــي، مــا ســاعدها على 
اســتمرار عمليات التطوير 
حتــى أثنــاء اجلائحة التي 
واصلــت خاللها بتطوير ٣ 
مواقع جديدة، أحدها يتوقع 
افتتاحــه قبل نهايــة العام 
احلالي في (العاصمة مول)، 
وموقعان آخران في كل من 
«الصباحيــة» و«اخليران» 
يتوقع افتتاحهما نهاية العام 

.٢٠٢٢

«األنباء» أول صحيفة تطلع على جتهيزات واستعدادات عودة «السينما»

الغامن متحدثا للزميل طارق عرابي  (محمد هاشم - زين عالم)

وذلك بهدف تقليل االحتكاك 
بني الــزوار واملوظفني قدر 

اإلمكان.

عادة ما تشهد املساحات اخلارجية 
تكدسا أثناء مرحلة الدخول إلى 
قاعات السينما، كيف ستتغلبون 

على هذه املسألة؟
٭ في الوقــت احلالي ومع 
اشتراطات السلطات الصحية 
بتشغيل ٥٠٪ من طاقات دور 
العرض السينمائي، فإنه لن 
يكون هناك تكدس للجمهور 
في اخلــارج، إذ ومن خالل 
عمليات احلجز االلكتروني 
للتذاكر، ومــن خالل خطة 
الدخول السلسة التي أعدتها 
الشركة، فلن يكون هناك أي 
مجال لتكدس اجلمهور في 
اخلارج أو أثناء فترة الدخول 
إلى القاعات، حيث إن الشركة 
ستكون حريصة على تطبيق 
الدخول السريعة  إجراءات 

ملنع التكدس في اخلارج.

كم عدد دور السينما التابعة 
لكم، وهل سيتم تشغيل 

كافة هذه الدور دفعة واحدة 
أو على مراحل؟

٭ لدينا حاليا ١١ دار عرض 
تضم نحو ١٥ ألف كرســي، 
بطاقة استيعابية تصل إلى 
٧٥ ألف كرســي أســبوعيا 
(بواقع ٥ حفالت كل يوم)، 
علما بأن نســبة االشــغال 
في األوقــات العادية كانت 
تتراوح بني ٥٠ و٦٠ ألف زائر 

أسبوعيا.
وســتقوم الشركة بتشغيل 
كافــة قاعاتها دفعة واحدة، 
بعد أن كانــت اخلطة تقوم 

وأميركا أوروبا  مثل  متقدمة  دول  جتارب  على  مبني  للغاية  صارم  تدريبي  نظام  بتطوير  قمنا 
سنقوم بتشجيع العمالء على التحول إلى عمليات احلجز اإللكتروني «أونالين» لتقليل االحتكاك
صناعة في الكويت لم تتأثر سوى مرتني.. األولى أثناء «الغزو العراقي» والثانية في «جائحة كورونا»
لن نفتح باب احلجز إال بعد انتهاء التعاقدات مع املنتجني واحلصول على موافقة «اإلعالم» على األفالم اجلديدة

جديد من  االفتتاح  إعادة  خطة  لتنفيذ  وتدريبهم  للتشغيل  الالزمة  العمالة  جتهيز  في  جنحنا 
اشترينا أنظمة وأجهزة حديثة للحجز اإللكتروني ودّربنا موظفينا على طرق التعقيم املتطورة
 لدينا ١١ دار عرض تضم ١٥ ألف كرسي بطاقة استيعابية تصل إلى ٧٥ ألف كرسي أسبوعيًا
اشـترينا ٣ أفـالم عربيـة جديـدة وفيلـم «كرتـون» كويتيـًا باإلضافـة إلى فيلـم هندي

هشام الغامن: باقة من األفالم اجلديدة تنتظركم 
في «سينسكيب» خالل عيد الفطر السعيد

طارق عرابي

إحدى دور العرض من الداخل

جتهيزات السينما

احلرص على التعقيم املستمر إجراءات التباعد ركن املأكوالت واملشروبات

الفئات املمنوعة 
من دخول السينما 

أفالم العيد في السينما

٣ دورات تدريبية

متطوعون من «لوياك» 
ومؤسسات املجتمع املدني

بناء على تعليمات السلطات الصحية بالكويت 
لن يتم السماح بدخول السينما للفئات التالية:

٭ السيدات احلوامل.
٭ املمنوعون من التطعيم لظروف خاصة.

٭ األطفال أقل من ١٦ عاما.
٭ مــن حصل على التطعيم مؤخرا (لن يدخل 

قبل ٥ أسابيع من التطعيم)

٭ فيلم «أحمد نوتردام» بطولة الفنان رامز 
جالل

٭ فيلم «مش أنا» بطولة الفنان تامر حسني.
٭ فيلم «أشباح أوروبا» بطولة الفنان أحمد 

الفيشاوي والفنانة هيفاء وهبي.
٭ فيلم «احملط» ـ فيلم كرتون كويتي.

٭ فيلم «غودزيال» ـ أجنبي
٭ فيلم «RADHE»ـ  فيلم هندي بطولة سلمان 

خان

أكد هشام الغامن أن شركة السينما الكويتية 
نظمــت ٣ دورات تدريبيــة ملوظفيهــا حتت 
عنوان «تعقيم وتقدمي» بالتعاون مع شركات 
متخصصة في هذا املجال، حيث تضمنت هذه 
الدورات تعقيم الصاالت بالكامل، باإلضافة إلى 
تدريب املوظفني على اتباع شروط التعقيم 
الذاتــي منذ حلظة خروجــه من البيت حلني 
وصوله إلى قاعة العرض السينمائي وحتى 
بعــد خروجه منها، وذلك كله وفق إجراءات 

صارمة.

أكد هشام الغامن أن الشركة قامت وبالتعاون 
مع «لوياك» ومؤسسات املجتمع املدني االخرى 
لتوفير متطوعني للمساهمة في تنظيم دخول 
وخروج الزوار إلى السينما، لضمان تطبيق 
اجراءات التباعد االجتماعي وإجراءات الصحة 

والسالمة للجميع.

ملشاهدة الڤيديو

احلرص على التباعد االجتماعي
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اخلشتي: حريصون على دعم وتشجيع اجلهود املتفردة للشباب
معرفي: وجود زين على رأس الداعمني له األثر الكبير في جناح املسابقات

البنك األهلي الكويتي يقدم مساهمة مالية 
جلمعية الهالل األحمر

في إطار برنامجه املســتمر للمســؤولية 
االجتماعية خالل شهر رمضان املبارك، قدم 
البنك األهلــي الكويتي مســاهمة مالية إلى 
جمعية الهالل األحمر الكويتي لدعم العملية 
التعليمية والتكاليف املدرســية للطلبة من 
األسر احملتاجة، باإلضافة إلى توزيع صناديق 
املــواد الغذائيــة ملســاعدة األســر املتعففة 
واحملتاجة بالكويت. وقدم مدير عام شــؤون 
مجلس اإلدارة في البنك األهلي الكويتي فوزي 
الثنيان مبلغ املساهمة إلى األمني العام جلمعية 

الهــالل األحمر مها البرجــس التي أعربت عن 
امتنانها وشكرها اجلزيل للبنك األهلي الكويتي 
على مساهمته الكرمية. ويعتز البنك بتعاونه 
مع جمعية الهالل األحمر الكويتي وباملشاركة 
في العديد من املساهمات اخليرية داخل الكويت 

وخارجها، والتي تغطي العديد من املناطق.
ملزيــد من املعلومــات حول البنــك األهلي 
eahli. الكويتي يرجى زيارة املوقع اإللكتروني

com، أو االتصــال مبركز خدمة العمالء «أهال 
أهلي» على الرقم: ١٨٩٩٨٩٩.

لدعم التكاليف املدرسية لطلبة األسر احملتاجة واملواد الغذائية لألسر املتعففة

فوزي الثنيان مع مها البرجس وأعضاء اإلدارة التنفيذية جلمعية الهالل األحمر الكويتي

«وربة» يواصل أنشطته الرمضانية واالجتماعية
اختتم بنك وربة فعالياته 
ومبادراته الشبابية والرياضية 
بأنشطة ومساهمات اجتماعية 
متعــددة ومبــادرات توعوية 
وتطوعيــة مختلفة وتواصل 
يومي مع اجلمهور خالل شهر 
رمضــان املبارك، مع احلرص 
التميــز فــي  علــى حتقيــق 
االبتكار االجتماعي، عبر إدخال 
التقنيات الرقمية واألنشــطة 
االفتراضية التي تخلق حلوال 
تضيف قيمة للمجتمع وتعزز 
التفاعل بني «وربة» واجلمهور 

مع االلتزام باالشتراطات الصحية.
واستهل البنك هذه الفعاليات واملبادرات من 
داخل أروقته حيث قام بإطالق حملة لتشجيع 
املوظفني على تلقي لقاح كورونا ملواجهة هذه 
اجلائحــة، التزاما مببــادرات حكومة الكويت 
ووزارة الصحــة، كمــا أطلق البنك املســابقة 
القرآنية الرابعة اخلاصة ألبناء املوظفني التي 
مت توزيعهــا على ثالث فئــات تضم كل فئة ٣ 
أشخاص فائزين تشجيعا ألبناء املوظفني حلفظ 
كتاب اهللا - عز وجل، إضافة إلى مبادرة البنك 
بإطالق املسابقة الصحية اخلاصة للموظفني من 
أجل املساهمة في إنقاص الوزن واحلفاظ على 
اجلسم السليم السيما مع شهر رمضان املبارك، 
حيث سيتم توزيع جوائز قيمة للفائزين مع 

نهاية الشهر الكرمي. 
وفي هذا الصدد أكد املدير التنفيذي لالتصال 
املؤسسي في بنك وربة أمين سالم املطيري، أن 
هذه املبادرات واملساهمات تأتي كعادة بنك وربة 
السنوية في شهر رمضان املبارك، سعيا منه 
خللق بيئة عمل صحية وتنافسية بني املوظفني، 
مضيفــا أن مثل هذه املبادرات تســهم بشــكل 
مباشــر في زيادة روح التعاون وفريق العمل 
الواحد بني املوظفني، كما تعزز الوالء الوظيفي 
لدى العاملني بالبنك، مؤكدا أنه على الرغم من 
جائحــة كورونــا إال أن البنــك يواصل أعماله 
من هذا الباب التزاما مبسؤوليته االجتماعية.

وأضاف املطيري أنه إميانا من البنك بتعزيز 
دور العمالء وتشجيعهم على ممارسة رياضة 
املشي أطلق مسابقة خاصة ملستخدمي تطبيق 
«فايــز» بالتعاون مع شــركة «جارمن» وذلك 

باســتخدام تطبيــق «فايــز» 
واملشــي عــدد ٤٢٠٠٠ خطوة 
خالل أســبوع، ليتم الدخول 
فــي الســحب علــى جائــزة 
ســاعة جارمن باإلضافة إلى 
العديد من اجلوائز، مضيفا أن 
«وربة» أطلق مسابقة حتدي 
رياضة املشي من خالل تطبيق 
«فايز» اخلاصة ألهالي منطقة 
العديلية، حيث مت تقدمي العديد 
من اجلوائز والهدايا كالساعات 
الرياضيــة القيمــة ملن تعدى 
٧٠٠٠ خطــوة خــالل الفتــرة 
املسموح بها ملمارسة رياضة املشي باستخدام 
تطبيق فايز، وذلك لتحفيزهم على ممارســة 

رياضة املشي واحلفاظ على اجلسم السليم.
وكما حــرص البنك على تعزيز الشــراكة 
االستراتيجية في املســؤولية االجتماعية مع 
البنك الكويتي للطعام واإلغاثة من خالل إطالق 
حملة «كل خطوة فيها أجر» مع تطبيق «فايز»، 
والتي متكن مســتخدمي التطبيق من حتويل 
والتبرع بالنقاط املكتسبة إلى البنك الكويتي 
للطعام واإلغاثة.  وذكر املطيري أن بنك وربة 
حرص على زيارة رجال األمن في وزارة الداخلية 
واملتواجدين في نقاط التفتيش لتقدمي الشكر 
لهم على جهودهم املبذولة طوال شهر رمضان 
املبارك، مما ســاهم في احلفاظ على البالد من 
وبــاء كورونا خالل تلك الفترة، مؤكدا أن هذه 
املبادرة اإلنســانية تأتي تقديرا جلهود رجال 
األمن أفراد القــوة األمنية في وزارة الداخلية 
طوال الشهر الفضيل، الفتا الى أن ذلك أقل ما يتم 
تقدميه كمساهمة اجتماعية ووطنية ودينية في 
هذا الشهر الكرمي. وأوضح املطيري أن «وربة» 
أطلق حملة عبــر قنوات التواصل االجتماعي 
التي حتمل رســائل توعويــة ونصائح دينية 
وصحية ومسائل متعلقة بشهر رمضان وأحكام 
وفضائل الصيام وغنائم رمضان من تقدمي هيئة 
الفتوى والرقابة الشرعية في «وربة»، ويشمل 
البرنامج سلسلة من مقاطع الڤيديو املصورة 
بهدف حتقيق أعلى نسبة من االستفادة، ضمن 
جهود خدمة املجتمع وإثراء البيئة املجتمعية 
لتجسيد معاني العطاء وتعزيز أواصر الصلة 

بني البنك واملجتمع الذي يعمل فيه.

عبر إدخال التقنيات الرقمية واألنشطة االفتراضية

أمين املطيري

Zain esports أطلقت منافسات املوسم الثاني 
أللعاب الدواوين االفتراضية

«النجاة اخليرية»: نسعى لرعاية وكفالة ٨٠٠ يتيم

.. وتستقبل زكاة الفطر وتوزعها على العوائل املستفيدة

«زكاة األندلس»: نستقبل زكاة الفطر حتى ليلة العيد

اجلديــر بالذكــر أن زين 
رعت بطوالت تطبيق «ألعاب 
الدواويــن» لبطوالت ألعاب 
الورق االفتراضية، التي قدمت 
من خاللها عددا من اجلوائز 
القيمة للفائزين خالل الشهر 
الفضيــل، حيــث مت تطوير 
التطبيــق من قبــل مبادرين 
كويتيني ويعتبــر األول من 
نوعه فــي اخلليج واملنطقة 
العربية، إذ شهد مشاركة أكثر 
من ٣٦٠ ألف العب يتنافسون 
في ألعاب «الكوت» و«البلوت» 
و«الهند»، يتوفر التطبيق على 
جميع أنظمة الهواتف الذكية 
الرئيســية iOS وAndroid و

.Huawei
أنهــا  الشــركة  وتؤكــد 
ستواصل اهتمامها باألعمال 
التي تقدمها األفكار الشــابة، 
تبنــي  فــي  منهــا  رغبــة 
طموحاتهم، إذ تخطط عالمة 
Zain esports الستكشاف آفاق 
جديدة ملجــاالت الرياضيات 
اإللكترونيــة، عبر سلســلة 
املنافســات التي تعقدها من 
وقت إلــى آخر، وفــي نفس 
الوقت تعمل على خلق بيئة 
مواتيــة ملطــوري محتــوى 

الرياضات اإللكترونية.
وحترص زين على التأكد 
مــن إقامــة جميــع بطوالت 
الرياضات اإللكترونية وفقا 
إلرشادات منظمة اليونيسف، 
وذلك من أجل ضمان سالمة 
األطفال على اإلنترنت ومنع 
الســيبراني عبــر  التنمــر 
اإلنترنــت، وبالتالــي خلــق 
مساحة آمنة حلدوث جميع 

التفاعالت بني الالعبني.

اهللا نلمس تعاونا وتفاعال 
مميزا وتسابقا محموما من 
قبل أهل الكويت وضيوفها 
الوافدة جتاه  من اجلاليات 

املشروع.
وختامــا دعا الرويشــد 
محبــي اخلير واحملســنني 
إلى املشاركة ودعم مشروع 
رعاية وكفالة األيتام والذي 
بدوره يساهم في جعل اليتيم 
إضافة أخالقية وحضارية 
وإنســانية للمجتمع، لدعم 
املشــروع من خالل الرابط 
https://alnaj. التــالــــــي: 

أو مــن خالل   ١٠٦٨٦MA/at
االتصال على مركز االتصال 

.١٨٠٠٠٨

التباعــد االجتماعي  تفعيل 
وجتنب االزدحــام وغيرها 
مــن القــرارات والتوصيات 
الهامــة التــي حتــث عليها 
وزارة الصحة حلماية الفرد 
واملجتمع. وهــذا ما تطبقه 
أنشــطتها  فــي  اجلمعيــة 

وفعالياتها.
واختتم الشــقراء سائال 
احلــق ســبحانه أن يحفظ 
الكويت وأهلها من كل سوء 
وســائر بالد املسلمني، وأن 
يتقبــل ســبحانه الصــالة 
والصيــام وســائر األعمال 
الصاحلة أنه نعم املولى ونعم 
النصيــر. للدعــم من خالل 
https:// زيارة الرابط التالي

alnaj.at/١٠٨٥٥ للتواصل على 
مركز االتصال ١٨٠٠٠٨٢.

فيها توســعة على الفقراء 
واحملتاجني في العيد، وتدخل 
الفرح والسرور عليهم، كما 
أنها تعمق التعاون واأللفة 
بني املسلمني. وختم الهاملي 
تصريحه بشــكر احملسنني 
علــى تفاعلهــم الكبيــر مع 
مشــاريع شــهر رمضــان 
املبارك، مشيرا إلى استمرار 
زكاة األندلس في اســتقبال 
زكاة املال، وتبرعات أصحاب 
األيادي البيضاء خالل العشر 
األواخــر من شــهر رمضان 

املبارك.

منذ استحواذنا على الشركة 
أواخر العــام ٢٠١٦، وقد بلغ 
عدد املشــاركني في بطوالت 
املوسم الثاني (رمضان ٢٠٢١) 
١٫٦٥٤ العبا، وانتهى املوسم 
بتتويــج ٣ أبطــال لبطوالت 
رمضان ٢٠٢١ وهم baound و

 .«BaBy_TeaRsو liverpool٩٦
واختتــم معرفي قائال: «نعد 
الالعبــني بالتطوير  جميــع 
املستمر واالنطالق برياضات 
إلكترونيــة أخــرى خــالل 
الفتــرة القادمــة، فنحن في 
صــدد إطالق بطــوالت لعبة 
«الهند» و«البلوت» في املرحلة 
العديد من  القادمة، وهنــاك 
ألعاب الدواوين قيد التجهيز 
واالنطالقة، حيث نطمح دوما 
أن نكــون باملقدمــة كما عهد 
اجلميع من ألعابنا منذ سنة 
٢٠٠٠ التي ال تنسى على موقع 

.«com.koutbo٦

امليادين والتــي تعمل على 
تقدم ونهضة األمة.

مذكرا بحديث الرسول ژ 
«أنا وكافل اليتيم في اجلنة 
كهاتــني وأشــار بأصبعيه 
السبابة والوسطى» قال ابن 
بطال: «حق على من سمع هذا 
احلديث أن يعمل به ليكون 
رفيق النبي ژ في اجلنة، 
وال منزلة في اآلخرة أفضل 
من ذلك» فهذه بشارة محمدية 
تســتحق التأمــل والتدبــر 
فمرافقة وصحبة الرســول 
ژ فــي الفــردوس األعلى 
تتم من خالل كفالة األيتام 
واإلحســان إليهم، وبفضل 

ژ زكاة الفطر من رمضان، 
صاعــا من متر أو صاعا من 
شــعير، على العبــد، احلر، 
والذكر، واألنثى، والصغير، 
والكبير من املسلمني) مبينا 
أنــه يلزم املزكــي أن يخرج 
زكاة الفطر عن نفســه وعن 
زوجته وعــن كل من تلزمه 
نفقتهم مــن أوالده الصغار 
ووالديــه إذا كان يعولهمــا، 
لذا حتــث النجــاة اخليرية 
عموم املســلمني املســارعة 
في إخراج زكاة الفطر وعدم 
تأخيرها حتى يتســنى لها 
توزيعها للمســتفيدين في 
موعدها الشرعي. مؤكدا أن 
النجاة اخليرية حترص في 
ظل الظروف الصحية التي 
نعيشها حاليا إلى ضرورة 

غرام من األرز تقريبا، أومن 
األقــوات األخــرى كالقمــح 
والتمــر والــذرة والدقيق. 
وحــول طريقــة اســتقبال 
زكاة كيفــان لــزكاة الفطر 
قال الهاملي: نستقبلها عينا 
مبقرنــا مبنطقــة األندلس 
قطعة ٣ الشــارع العام رقم 
١٠١ مقابــل البنــك الوطني. 
كما نســتقبلها نقدا مبقدار 
دينار للفرد من خالل الرابط 
أو   ١٠٩٦٦/https://alnaj.at
االتصال على رقم ٩٧٢٣٨٠٠٢
الفطــر  مؤكــدا أن زكاة 

لنسخة هذا العام، واستمتعنا 
مبشاركتنا في هذا احلدث الذي 
جندد فيــه دعمنا للمبادرات 
التي توفر مساحة آمنة خالل 
هذه الظــروف الصعبة».من 
الرئيــس  ناحيتــه، صــرح 
التنفيذي أللعــاب الدواوين 
داود معرفي قائال: «إن مشاركة 
 Zain esports عالمــة زيــن
اإللكترونيــة  للرياضــات 
في إطــالق هذه املنافســات 
االفتراضية، ودعم الشــركة 
للمسابقات كان له األثر الكبير 
في جناح منافســات املوسم 
الثاني لأللعاب االفتراضية، 
إذ تضاعــف عدد املشــاركني 

أللعابنا».
وأضاف معرفي: «لقد بلغ 
عدد الالعبني املسجلني لدينا 
٣٦٠ ألــف العــب، منهــم ٧٥ 
ألف العب نشــط خالل سنة 
االنطالقــة فــي العــام ٢٠٢٠ 

من أيتام الكويت الســفراء 
واملهندســني  واألطبــاء 
واملعلمــني وغيرهــم مــن 
الطاقات الفاعلة في شــتى 

عن قوته وقوت عياله الذين 
تلزمه نفقتهــم، وزائدة عن 
حاجاتــه األصليــة لليلــة 
العيــد ويومــه ملا جــاء عن 
عبــداهللا بن عمر رضي اهللا 
عنهمــا (فرض رســول اهللا 

الرياضيــات  الــذي تقدمــه 
اإللكترونية.

وأوضحت أن املســابقات 
للرياضــات  االفتراضيــة 
انتهــت  التــي  اإللكترونيــة 
بتتويج ثالثة فائزين بجوائز 
نقديــة قيمة، شــهدت إقباال 
هائــال خــالل شــهر رمضان 
املبارك، خصوصا مع ألعاب 
الورق الشــعبية التي تشهد 
رواجا في هــذه األيام. وقال 
التنفيذي للعالقات  الرئيس 
واالتصاالت في شــركة زين 
الكويت وليد اخلشــتي: «إن 
دعمنا لهذا التطبيق الكويتي 
املتميز أتى من منطلق حرصنا 
على دعم وتشجيع الشباب في 
مجاالت االبتكارات الرقمية».
وأضاف اخلشتي بقوله: 
«لقد سعدنا باإلقبال الكبير 
الذي القته النسخة األخيرة 
مــن البطــوالت االفتراضية 

٨٠٠ يتيــم فــي العديد من 
الدول العربية واآلســيوية 
واألوربيــة، حيــث نقــدم 
الشــهرية  الكفاالت  لأليتام 
ونقيــم لهــم برامــج الدعم 
النفسي واألنشطة التربوية 
ونســتثمر  والترفيهيــة 
املناســبات الدينية إلدخال 
السرور عليهم، ونسدد عنهم 
الرسوم املدرسية ونوفر لهم 

كافة احتياجاتهم.
وتابع الرويشد: نحرص 
على زيارتهم وتفقد أحوالهم 
وتسليم الكفاالت إليهم يدا 
بيد ونطمئن على مسيرتهم 
التعليمية ونشجعهم على 
التميــز والريــادة، فهنــاك 

البسمة على محيا املستفيدين 
في يوم العيد، وكذلك تساهم 
في تأليــف القلوب ونشــر 
احملبة واأللفة ونبذ التحاسد 
والتباغــض وتعزز التكافل 
االجتماعي، مستشهدا بحديث 
ابن عباس رضي اهللا عنهما 
قال: (فرض رسول اهللا ژ 
زكاة الفطر طهــرة للصائم 
اللغــو والرفث وطعمة  من 
للمســاكني، مــن أداهــا قبل 
الصــالة فهــي زكاة مقبولة 
ومن أداها بعد الصالة فهي 
صدقة من الصدقات). وأكد 
الشقراء وجوب زكاة الفطر 
علــى كل فرد من املســلمني 
صغيــرا كان أو كبيرا، ذكرا 
كان أو أنثــى، بحيث يكون 
لديه عنــد وجوبها ما يزيد 

نفقتهم، وزائدة عن حاجاته 
األصلية لليلة العيد ويومه 
ملا جاء عن ابن عباس ے: 
«فــرض رســول اهللا ژ 
زكاة الفطــر طهرة للصائم 
من اللغو والرفث، وطعمة 
للمســاكني، مــن أداها قبل 
الصالة فهــي زكاة مقبولة، 
ومن أداها بعد الصالة فهي 

صدقة من الصدقات».
وأضاف: مقدار زكاة الفطر 
صــاع من األرز ونحوه مما 
يعتبــر قوتــا يتقــوت به، 
والصــاع يعــادل ٢٫٥ كيلو 

أعلنــت زيــن أن عالمتها 
 Zain esports التجاريــة 
للرياضات اإللكترونية أطلقت 
بنجــاح سلســلة منافســات 
املوسم الثاني لبطوالت تطبيق 
ألعاب الدواوين االفتراضية، إذ 
أضفت سلسلة املسابقات التي 
شهدتها فعاليات هذه النسخة 
أجواء حماسية وسط مشاركة 

أكثر من ١٦٠٠ متنافس.
أن  الشــركة  وكشــفت 
 Zain املنصــة الرقمية لعالمة
esports فتحت آفاقا جديدة من 
املتعة واإلثارة في منافســات 
الثانــي لبطــوالت  املوســم 
الدواوين االفتراضية،  ألعاب 
خصوصا بعد أن قدمت عالمة 
Zain esports نفســها كقــوة 
إقليمية في مجاالت الرياضات 
اإللكترونية عندما أطلقت أكبر 
املنافســات اإلقليمية  مواسم 
فــي الرياضــات اإللكترونية 
مع شركة «إي أيه سبورتس» 
على مســتوى أسواق الشرق 
 EA Sports FIFA األوسط للعبة
٢١، ومن بعدها منافسات فرقة 
 ،«Champions Squad» األبطال
للشــغوفني بلعبــة «ببجــي 
 (PUBG Mobile) موبايــل 
املعتمدة رســميا مــن جانب 

.Tencent شركة
الشــركة  وذكــرت زيــن 
الرائدة في االبتكارات الرقمية 
أن رعايتها ومشــاركتها في 
سلســلة منافســات ألعــاب 
الدواويــن االفتراضية تبرز 
دعمهــا ألفــكار وابتــكارات 
الشباب، إذ يبرز هذا احلدث 
االهتمــام املتنامــي مــن فئة 
الشــباب باحملتــوى اجلذاب 

النجاة  حرصت جمعية 
اخليريــة أن جتعل لأليتام 
أوفر احلــظ والنصيب من 
حمالتها التي تطرحها على 
احملسنني بالعشر املباركة، 
حيث تطرح اجلمعية حملة 
كبرى اخلميس املوافق ليلة 
الـ٢٥ من شهر رمضان لرعاية 
وكفالة األيتام حتت شعار 
«رعايتهــم لــك أجــر ولهم 
حياة» وتستمر احلملة ملدة 

٣ أيام متتالية.
وفــي هــذا الصــدد قال 
مدير إدارة األيتام بجمعية 
النجــاة اخليريــة عبداهللا 
الرويشد: نسعى من خالل 
هذه احلملة الى رعاية وكفالة 

قــال مديــر إدارة املوارد 
واحلمالت في جمعية النجاة 
الشــقراء:  اخليريــة عمــر 
نستقبل زكاة الفطر ومقدارها 
صاع نبوي من األرز ونحوه 
مما يعتبــر قوتا يتقوت به 
والصاع (مكيال ما يعادل ٢٫٥ 
كيلو غراما من األرز تقريبا) 
أو من األقوات األخرى كالقمح 
والتمر والــذرة والدقيق أو 
األموال النقدية ومت تقديرها 

بدينار واحد عن الفرد.
وتابــع الشــقراء: شــرع 
اإلســالم هذه الزكاة لتكون 
طهرة للصوم مما شابه من 
اللغو والرفث، وكذلك طعمة 
للمساكني واحملتاجني فتسد 
حاجتهم في هذا اليوم املبارك، 
كمــا أنها من أســباب رســم 

أعلنــت زكاة األندلــس 
التابعــة جلمعيــة النجــاة 
اخليرية عن استقبالها لزكاة 
الفطر نقدا وعينا حتى ليلة 
العيد، ثم توزيعها عينا على 

املستحقني داخل الكويت.
وقال مدير زكاة األندلس 
زيــد الهاملــي: زكاة الفطر 
واجبــة علــى كل فــرد من 
أو  املســلمني صغيــرا كان 
كبيــرا، ذكــرا كان أو أنثى، 
بحيــث يكــون لديــه عنــد 
وجوبها مــا يزيد عن قوته 
وقوت عيالــه الذين تلزمه 

املسابقات شهدت أجواء حماسية وسط مشاركة أكثر من ١٦٠٠ منافس

حتت شعار «رعايتهم لك أجر ولهم حياة»

ر بأنها تساهم في تأليف القلوب ونشر احملبة وتعزيز التكافل االجتماعي الشقراء ذكَّ

Zain esports املنصة الرقمية لـ داود معرفي

عبداهللا الرويشد

عمر الشقراء

زيد الهاملي

وليد اخلشتي
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مرزوق الغامن: سمو األمير رّكز على أهم التحديات وترسيخ 
األمن وعدم السماح لكائن من كان العبث باستقرار البالد

عبد العزيز المطيري

ثّمن رئيــس مجلس 
األمة وعدد من األعضاء 
مضامين كلمــة حضرة 
أميــر  الســمو  صاحــب 
البالد الشيخ نواف األحمد 
الجابــر الصبــاح حفظه 
اهللا ورعــاه، مؤكديــن 
أن هذا الخطاب الســامي 
المس الحقيقة والمرحلة 
الحاليــة بكل ما فيها من 

أحداث.
واعتبــروا أن حديث 
ســموه عن أمن الكويت 
باعتبــاره خطــا أحمــر 
وأنــه ال يمكن الســماح 
ألي أحــد العبث به يدل 
المرحلة  على حساسية 
ووجوب االنتباه إلى كل 
تصرف خاصة أن هناك 
من يريد العبث باستقرار 

الكويت وأمنها.
 وأكدوا أن خطاب سمو 
األمير يؤكد على ما يكنه 
هذا القائد الحكيم من حب 
لوطنه وشعبه، معربين 
عن ثقتهم بزمالئهم النواب 
وكذلك بالمواطنين الكرام 
في التأسي بالتوجيهات 
الســامية لتجاوز األزمة 

السياسية.

وفئة الشباب من ضمن أهم 
األولويات، مشيرا إلى أن هذا 
التصنيف ينعكس بشــكل 
مباشــر وكبير علــى األمن 
من حيث الصحة والسالمة 
والمستقبل المشرق للكويت، 
معتبراً أن سموه وجه رسالة 
مباشرة لإلسراع في صرف 
مكافآت الصفــوف األمامية 
لتشــجيعهم وحثهــم على 
المزيد من العمل والمواجهة 
لڤيــروس كورونا الذي أثر 

على كل دول العالم.
وختم الحمد مؤكداً على 
ضرورة تلقي رسائل حضرة 
صاحب السمو الشيخ نواف 
األحمد الجابر الصباح، حفظه 
اهللا، بعقــل منفتح والعمل 
على ترجمة هذه الرســائل 
بشــكل وواضــح، كل مــن 
موقعــه، ألن هذه الرســائل 
هي أمانة وطنية ملقاة على 
عاتق كل مســؤول ومواطن 
ويجب علــى الجميع القيام 
بمســؤولياتهم بــكل تجرد 

وإخالص.
وبدوره، قال النائب د.حمد 
المطر «نعم يا صاحب السمو 
التمسك بالنهج الديموقراطي 
ومــن جميع الســلطات هو 

النهج المطلوب».
ومن ناحيته، قال النائب 

تواجه البالد وعلى رأســها 
ترسيخ األمن واالستقرار في 
الكويت، وما تأكيد ســموه 
على أنه لن يسمح لكائن من 
كان أن يعبث بهذا االستقرار 
إال رسالة واضحة وجلية».

وأضــاف الغانم «ســمو 
األميــر أوضح أهــم عوامل 
صون االســتقرار السياسي 
والمجتمعــي وعلى رأســها 
الحفاظ على الوحدة الوطنية 
والوقــوف صفــا واحدا في 
مواجهة التحديات والتعاون 
البناء بين السلطات وتعزيز 
مبدأ الحوار الهادئ والتمسك 
بالنهــج الديموقراطي ونبذ 

أجواء االحتقان». 
وقــال الغانم «ان تحذير 
ســمو األمير من اإلشــاعات 

انه سميع مجيب».
ومــن جهته، قــال عضو 
مجلس األمة النائب م.أحمد 
الحمد إن النطق السامي األول 
في العشر االواخر من رمضان 
لحضرة صاحب السمو أمير 
البالد الشــيخ نواف األحمد 
الجابر الصباح، حفظه اهللا 
ورعاه، وضع سلم األولويات 
أمام الشــعب والســلطتين 
التشــريعية والتنفيذيــة، 
مشيرا إلى أن حديث سموه 
أوًال عن أمن الكويت باعتباره 
خطا أحمر ال يمكن السماح 
ألي أحــد العبــث بــه يــدل 
علــى حساســية المرحلــة 
ووجــوب االنتبــاه إلى كل 
تصــرف خاصــة وأن هناك 
من يريد العبث باســتقرار 

التــي تعــج بهــا وســائل 
التواصل االجتماعي تحذير 
مســتحق وفي محلــه وهذا 
يعكس حرص ســموه على 
االبتعاد عــن كل ما يزعزع 

االستقرار في الكويت». 
وقــال الغانم «ان ســمو 
األميــر خص فئة الشــباب 
بجزء مــن كلمته لمــا لهذه 
الفئــة مــن تأثيــر ولحجم 
اآلمــال والطموحــات التــي 
سيضطلع الشباب بها، فهم 
حجر الزاوية في أي عملية 

تنموية مستدامة». 
واختتم الغانم تصريحه 
قائال «نسأل اهللا جلت قدرته 
ان يحفظ الكويت أميرا وولي 
عهد وشعبا وان يسدد على 
درب النماء واالزدهار خطاها، 

الكويت وأمنها. كما أكد الحمد 
على أن ســموه حرص على 
تكــرار الحديث عــن قضايا 
االمن واألمان مــن أكثر من 
زاوية ألهمية هذه القضية، 
حيث ان ســموه تحدث عن 
خطورة اإلشاعات ونشرها 
والتــداول بها باإلضافة إلى 
حــاالت االحتقــان والتوتر 
بين الســلطتين بما يسيء 
إلى عملية التنمية والتطوير، 
مشــيرا إلى أن سموه وجه 
رسالة إلى السلطتين باتباع 
«الحوار الهادئ دون تجريح»، 
والبحث عن الحقائق كاملة 
وعدم التســرع في المواقف 

والممارسات.
وبين الحمد بأن ســموه 
وضــع الصفــوف األمامية 

د.عبــداهللا الطريجي إن 
سمو األمير قال «الكويت 
أمانة فــي أعناقنــا ولن 
مــن  لكائــن  نســمح 
أمنهــا  كان أن يزعــزع 
واســتقرارها»، ونحــن 
نقــول لســموه «ســمعا 
وطاعة يا صاحب السمو».
إلى  الطريجي   وأشار 
أن خطــاب ســمو األمير 
يؤكد ما يكنه هذا القائد 
الحكيــم من حب لوطنه 
وشعبه وكلي ثقة بزمالئي 
النواب والمواطنين الكرام 
في التأسي بالتوجيهات 
الســامية لتجاوز األزمة 

السياسية.
ومن جهته، قال النائب 
د.علي القطان «ُدمَت لنا 
ولوطننا الحبيب الكويت 
أبا وقائــدا حكيما، وبعد 
هذا النطق السامي الكريم 
ال نملــك إال أن نقول لك 
الســمع والطاعــة فيمــا 
تفضلتم به من توجيهات، 
وحفــظ  اهللا  حفظكــم 
سمو ولي عهدكم األمين 
وحفــظ اهللا الكويت من 
كل شــر ومكــروه وأعاد 
اهللا عليكــم هذا الشــهر 
الفضيل بالصحة وموفور 

العافية».

رئيس وأعضاء مجلس األمة: خطاب سمو األمير في العشر األواخر من رمضان يدل على ما يكنّه هذا القائد احلكيم من حب لوطنه وشعبه

د. حمد املطر د. علي القطاند. عبداهللا الطريجيم.أحمد احلمد

ودعوا إلــى ترجمة هذه 
الرســائل بشكل واضح، كل 
من موقعه، إذ أن هذه الرسائل 
هي أمانة وطنية ملقاة على 
عاتق كل مســؤول ومواطن 
ويجب علــى الجميع القيام 
بمســؤولياتهم بــكل تجرد 

وإخالص.
في البداية، أشاد رئيس 
مجلــس األمة مــرزوق علي 
الغانــم بمضاميــن كلمــة 
حضرة صاحب السمو أمير 
البالد الشــيخ نواف األحمد 
الجابــر الصباح التي ألقاها 
بمناسبة العشر األواخر من 

شهر رمضان. 
وقال الغانم في تصريح 
صحافــي «ان ســمو األمير 
ركز على أهم التحديات التي 

حمد املطر: التمسك بالنهج الدميوقراطي ومن جميع السلطات هو النهج املطلوبأحمد احلمد: حديث سمو األمير في العشر األواخر وضع األولويات بشكل واضح ومباشر وصريح

علي القطان: دمت يا صاحب السمو األمير لنا ولوطننا احلبيب الكويت أبًا وقائدًا حكيمًاعبداهللا الطريجي: أثق في زمالئي النواب في التأسي بالتوجيهات السامية لتجاوز األزمة السياسية

عبدالعزيز الصقعبي يوجه سؤاًال مشتركًا
إلى ١٣ وزيرًا حول تنفيذ قانون حق االطالع

وجه النائب د.عبدالعزيز 
الصقعبي سؤاًال مشتركًا إلى 
١٣ وزيــرا وجميــع اجلهات 
التابعة لهم والبالغ عددها ٤٠ 
جهة، عن اخلطوات املتخذة 
لتنفيــذ أحكام القانون رقم 
(١٢) لســنة ٢٠٢٠ في شأن 
حق االطالع على املعلومات.
ونــص الســؤال على ما 

يلي:
صــدر القانون رقم (١٢) 
لســنة ٢٠٢٠ في شــأن حق 
االطالع على املعلومات، وقد 
منحــت املــادة الثانية منه 
احلق ألي شخص في االطالع 
علــى املعلومــات التــي في 
حوزة الوزارات أو الهيئات أو 
املؤسسات العامة أو الشركات 
الكويتية التي تساهم فيها 
أو إحــدى اجلهات  الدولــة 
املذكــورة بنســبة ال تزيــد 
على (٥٠٪) من رأســمالها، 
كما أعطت املادة ذاتها احلق 
للموظف فــي االطالع على 
التــي  القــرارات اإلداريــة 
متس حقوقه، بينما ألزمت 
املادة الثالثــة اجلهات كافة 

- اجلهــاز املركزي ملعاجلة 
أوضاع املقيمني بصورة غير 

قانونية.
- وزارة اخلارجية- قوة 
اإلطفاء العام - األمانة العامة 
لشؤون احملافظات - الفتوى 
والتشــريع - الصنــدوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربيــة - األمانــة العامة 

ملجلس الوزراء.
- وزارة العدل - الهيئة 
العامــة ملكافحة الفســاد - 
اجلهاز املركزي للمناقصات 
العامــة - الديوان الوطني 

الصنــدوق الوطني لتنمية 
ورعاية املشروعات الصغيرة 
واملتوســطة - مؤسســة 
املوانــئ الكويتية - الهيئة 
العامة للقوى العاملة - جهاز 

حماية املنافسة.
- وزارة البلدية - وزارة 
اإلسكان - املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية - الهيئة 
العامــة لشــؤون الزراعــة 
والثروة الســمكية - بلدية 

الكويت.
- وزارة األشغال العامة 
الدولــة لشــؤون  ووزارة 
االتصــاالت وتكنولوجيــا 
املعلومات - وزارة املواصالت 
- اإلدارة املركزية لإلحصاء 
- الهيئة العامة للمعلومات 
املدنيــة - اجلهــاز املركزي 
لتكنولوجيــا املعلومات - 
الهيئة العامة للطرق والنقل 
العامــة  الهيئــة  البــري - 

لالتصاالت.
- وزارة الكهرباء واملاء 
والشؤون االجتماعية والعمل 
- الهيئة العامة لشؤون ذوي 

اإلعاقة.

حلقوق اإلنســان - وحدة 
التحريــات املالية - الهيئة 
العامــة لشــؤون القصر - 

جهاز املراقبني املاليني.
- وزارة الدولة لشؤون 
مجلس األمة - مكتب وزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة.

- وزارة التربية - الهيئة 
التطبيقي  العامة للتعليــم 

والتدريب.
- وزارة اإلعالم والدولة 
لشؤون الشــباب- كونا - 
الوطنــي للثقافة  املجلــس 
والفنــون واآلداب - الهيئة 
العامــة للشــباب - الهيئة 

العامة للرياضة.
األوقــاف  وزارة   -
اإلســالمية -  والشــؤون 
الهيئة العامة لطباعة ونشر 
القرآن الكرمي والسنة النبوية 
وعلومهما - بيت الزكاة - 

األمانة العامة لألوقاف.
التجــارة  وزارة   -
والصناعة - الهيئة العامة 
للصناعــة - هيئة أســواق 
املال - ديوان اخلدمة املدنية 
- وحــدة تنظيم التأمني - 

طلب صورة ضوئية من لوائح ونظم الرواتب والبدالت والعالوات

د.عبدالعزيز الصقعبي

في تعيــني موظف مختص 
للنظر في طلبات احلصول 
على املعلومات لدى اجلهة 
وتوفيرها بالوقت والكيفية 
احملددة في هذا القانون، وقد 
دخل حيز التنفيذ بتاريخ ١ 

مارس ٢٠٢١.
وطلب الصقعبي تزويده 

وإفادته باآلتي:
١- مــا اخلطــوات التــي 
اتخذتها الوزارات واجلهات 
التابعة لها في تنفيذ أحكام 

هذا القانون؟
ضوئيــة  صــورة   -٢
مــن لوائح ونظــم الرواتب 
والعــالوات  والبــدالت 
واملكافــآت املعمــول بها في 
تلــك الــوزارات واجلهــات 

التابعة لها.
وفيما يلي أسماء الوزارات 
واجلهات التابعة لكل وزارة، 

املقدمة لها هذا السؤال:
- وزارة الدفاع - اإلدارة 

العامة للطيران املدني.
 - الداخليــة  وزارة   -
العامــة للتحقيقات  اإلدارة 
- اإلدارة العامــة للجمارك 

حمدان العازمي يسأل ١٥ وزيرًا عن املشروعات
التابعة للوزارات املتوقفة بسبب أزمة «كورونا»

النائــب حمــدان  وجــه 
العازمي سؤاال مشتركا إلى 
كل من نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع الشيخ 
حمــد جابر العلــي، ونائب 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
وزيــر العدل وزيــر الدولة 
لشــؤون تعزيــز النزاهــة 
عبــد اهللا الرومــي، ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
الكنــدري، ووزير  عيســى 
النفط وزير التعليم العالي 
الفــارس، ووزير  د.محمــد 
الشــيخ د.باســل  الصحــة 
احلمــود، ووزير اخلارجية 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمــد، ووزيرة األشــغال 

الســلمان، ووزير الكهرباء 
واملــاء والطاقــة املتجــددة 
وزير الشــؤون االجتماعية 
والتنمية املجتمعية د.مشعان 

العتيبي.

جميع املشروعات املدرجة في 
ميزانية العام املالي احلالي 
(كل مشروع على حدة)؟ مع 
تزويدي بقيمة كل مشروع 

واجلدول الزمني إلجنازه.
٣- هل أدرجت مشروعات 
جديــدة في ميزانيــة العام 
املالــي احلالــي؟ إذا كانــت 
اإلجابــة باإليجــاب، يرجى 
تزويدي بقيمة كل مشروع 

وتفاصيله على حدة.
٤- جميــع العقود التي 
متت في الــوزارة واجلهات 
التابعة لكم باألمر املباشر، 
وقيمة كل عقد واجلهة املنفذة 
للعقد وذلك خالل الفترة من 
يناير٢٠١٩ حتى تاريخ ورود 

هذا السؤال.

ونــص الســؤال على ما 
يلي:

أثرت جائحة كورونا على 
املشروعات العامة في وقت 
استغلت فيه بعض الوزارات 
فترة احلظر اجلزئي والكلي 
التي فرضتها األزمة في إجناز 
بعض املشروعات، لذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- ما املشروعات التابعة 
للوزارات املذكورة واجلهات 
التابعة التي توقفت بسبب 
أزمــة كورونــا؟ وكيــف مت 
التعامــل مــع ميزانيــة كل 
مشروع من هذه املشروعات؟ 
ومــا حجم اإلجنــاز في كل 
مشروع من هذه املشروعات؟
٢- ما حجم اإلجناز في 

استفسر عن حجم اإلجناز في املشروعات املدرجة مبيزانية العام احلالي

حمدان العازمي

العامة وزيرة الدولة لشؤون 
االتصــاالت وتكنولوجيــا 
املعلومــات د.رنــا الفارس، 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة مبارك احلريص، ووزير 
الداخلية الشيخ ثامر العلي 
الصباح، ووزير املالية وزير 
الدولة للشؤون االقتصادية 
واالستثمار خليفة حمادة، 
ووزيــر اإلعــالم والثقافــة 
وزير الدولة لشؤون الشباب 
عبدالرحمن املطيري، ووزير 
التربية د.علي املضف، ووزير 
الدولة لشؤون البلدية وزير 
الدولــة لشــؤون اإلســكان 
والتطوير العمراني شــايع 
التجارة  الشــايع، ووزيــر 
د.عبــداهللا  والصناعــة 

ثامر السويط: ما سبب تأخير توزيع
أوامر البناء لـ «املطالع اإلسكاني»؟

وجه النائب ثامر السويط 
سؤاال الى وزير الدولة لشؤون 
البلدية ووزير الدولة لشؤون 
اإلسكان والتطوير العمراني 
شايع الشايع جاء فيه: يرجى 
افادتي وتزويدي باآلتي: ما 
اسباب تأخير املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية في توزيع 
اوامر البنــاء على املواطنني 
من اصحــاب الدفعة الثانية 
في مشروع املطالع االسكاني 
 Nوالتي تشمل الضواحي ٥
ـ N٦ ـ N٧ ـ N١٢ علــى الرغم 

من استالمها من مقاول املشروع؟ وهل هناك 
خطة مبرمجة لدى املؤسسة العامة للرعاية 

السكنية لتوزيع اوامر البناء 
على املواطنني في مشــروع 
املطالع االسكاني من اصحاب 
 Nضواحي الدفعة الثانية ٥
ـ N١٢ والدفعــة   Nـ ٧ Nـ ٦
الثالثــة N١ ـ N٢ ـ N٣ ـ N٤؟ 
اذا كانــت االجابة بااليجاب 
يرجــى تزويــدي بصــورة 
ضوئيــة مــن تلــك اخلطة. 
وهل هناك تأخير في اجراءات 
طرح مناقصة املباني العامة 
ملشروع املطالع االسكاني في 
 Nـ  ٣Nـ  ٢Nالضواحي التالية ١
ـ N٤ ـ N٥ ـ N٦ ـ N٧ ـ N١٢، اذا كانــت االجابة 

بااليجاب فما اسباب التأخير؟

ثامر السويط

أسامة الشاهني يقترح فتح مكتبة
 ومحالت ومساجد «يوم البحار التراثية»

تقدم النائب أسامة الشاهني باقتراح برغبة بفتح مكتبة 
ومحالت ومساجد قرية (يوم البحار) التراثية، أسوة بباقي 
األسواق التجارية. ونص االقتراح على ما يلي: يعاني رواد 
مقهى (جبلة) الشــعبي من إغالقه وإغالق مرافقه كاملة 
ولفترات طويلة حتى اآلن بحجج مختلفة بعذر الصيانة 

أحيانا واالشتراطات الصحية أحيانا أخرى.
لذا نقترح ما يلي: «فتح مســجد ودورات مياه قرية 
(يوم البحار) التراثية وفتح مكتبة ومحالت القرية وفق 
االشتراطات الصحية الكاملة أسوة بباقي املساجد واألسواق 

أسامة الشاهنيالتجارية في الدولة».

مهلهل املضف: هل تعاقد املكتب 
الصحي في بريطانيا مع «أكسا»؟

وجه النائب مهلهل املضف 
ســؤاال إلــى وزيــر الصحة 
الشيخ د.باسل الصباح جاء 
فيه: استنادا الى نص املادة 
رقم ٩٩ من الدســتور والى 
نصــوص املــواد ١٢١ حتــى 
١٢٥ مــن الالئحــة الداخلية 
ملجلــس االمة، فقــد منا الى 
علمي اعتزام امللحق الصحي 
لطلبتنا في بريطانيا التعاقد 
مع شركة التأمني الفرنسية 
«أكسا» املتورطة في استثمار 
اموالها مع البنوك االسرائيلية 

للكيان الصهيوني احملتل، تلك البنوك التي 
متول بدورها انشــاء املستوطنات الغاصبة 
الفلســطينية واعطــاء تســهيل  لالراضــي 
القروض العقارية للمستوطنني، وكذلك متويل 
مشروعات تصنيع االسلحة التي تصوب في 
صدور اخواننا الفلســطينيني. وملا كان هذا 
التعاقد يخالف بالكلية موقف الكويت الداعم 
للقضية الفلســطينية والرافض لكل اشكال 

التطبيع مع الكيان الصهيوني 
احملتل، مبا يستلزم مقاطعة 
الشركات واملؤسسات التي 
تدعم اجلرائم التي تتم بحق 
اخواننا في فلسطني، وعلى 
ضوء ما سبق، يرجى افادتنا 
وتزويدنــا باآلتي: هل هناك 
عقود مبرمة مع شركة التأمني 
الســابق ذكرها مع مكاتبنا 
الصحيــة فــي مختلف دول 
العالم؟ وهــل تعاقد املكتب 
الصحي لطلبتنا في بريطانيا 
مع شركة «أكسا» الفرنسية؟ 
اذا كانت االجابة بنعم يرجى افادتي بأسباب 
هذا التعاقد املخالف لسياســة الكويت جتاه 
الكيــان الصهيوني، وملاذا لــم يتم انهاء هذا 
التعاقد، وهل هناك نية لدى املكتب الصحي 
في التدجيد مع شركة التأمني املذكورة؟ وهل 
يتم التدقيق في التعاقدات اخلارجية للمكاتب 
الصحية فــي الدول املختلفة لضمان خلوها 
من كل اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني؟

مهلهل املضف

مرزوق الغامن
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مرة أخرى حتتفل أمتنا اإلسالمية بيوم 
القدس العاملي لتعبر عن رفضها للعدوان 
الصهيوني املتواصل على مقدساتها في 
األقصى الشريف وقبة الصخرة، واليوم 
محاوالت تهجير سكان حي الشيخ جراح 
في مدينة القــدس، فالعنجهية ال تنتهي 
والغطرسة مستمرة لكن الصبح قريب.

القدس أولى القبلتني وثالث احلرمني 
الشريفني التزال منذ ١٩٤٨ تئن حتت وطأة 
االحتالل الصهيوني الغاشم هذا االحتالل 
الذي يواجه مقاومة عنيدة وسخطا شعبيا 
عارما من قبل أبناء الداخل الفلســطيني 

ومسلمي وأحرار العالم أجمع.
وبعد انتصار الثورة اإلسالمية في إيران 
احتلت القضية الفلسطينية مكانة مهمة من 
قبل القيادة الرشيدة واحلكومة والشعب 
أن مؤســس اجلمهورية  اإليراني حتى 
اإلســالمية اإلمام اخلميني الراحل قرر 
تسمية اجلمعة األخيرة من شهر رمضان 
املبارك باعتبارها من أيام القدر العظيمة 
يوما عامليا للقدس لكي يتم تكريس جهود 
كل األحرار في أرجاء املعمورة للمطالبة 
باحلقوق اإلنسانية والشرعية لهذا الشعب 

املظلوم.
وال يخفى على أحد أن الكيان الصهيوني 
ومنذ عام ١٩٤٨ باشر بتهجير أبناء الشعب 
الفلسطيني وسفك دمائهم وارتكاب أنواع 
املجازر التي شهد بها القاصي والداني ومنذ 
ذلك العــام حتى اآلن مت قتل حوالى ١٠٠ 
ألف فلسطيني وعربي، ومنذ العام املاضي 
فقط قام جالوزة هذا الكيان بقتل ٧٠ مدنيا 
وإصابة ٦٧٤٠ مواطنا آخر، وقام عساكر 
بالسالح  املدججة  النظام وعصاباته  هذا 
واملستوطنني بإطالق النار على اكثر من 
١٦٠٠ فلسطيني من السكان العزل، السكان 
الذين عمرهم أكبر من عمر كيان الغزاة.

كما أن هذا النظام اللقيط ومنذ احتالله 
للقبلة األولى لم يتوان عن قتل واعتقال 
النســاء واألطفال من أهلنا في فلسطني 
وخالل العقدين املاضيــني أي منذ عام 
٢٠٠٠ حتى اآلن استشهد أكثر من ٢١٠٠ 
طفل فلسطيني على يد جنود هذا النظام 
وسكان املستوطنات وخالل عام ٢٠٢٠ بلغ 
عدد النساء واألطفال الشهداء حوالى ٢٠ 
شهيدا وفي مقدمتهم الطالب على أمين 
أبوالعليا مــن رام اهللا والبالغ من العمر 

١٣ عاما.
واليوم بلغ عدد املشردين واملهجرين 
الفلسطينيني حوالى ٧ ماليني و٢٠٠ ألف 
شــخص وهو أعلى رقم بني املهجرين 
في العالم حيث يعيشــون في الشــتات 
في ظروف بالغــة الصعوبة من الناحية 
الصحية والتربوية في معســكرات في 
سورية ولبنان واألردن، حيث مت تهجيرهم 
من أرض اآلباء واألجداد، وهم يطالبون 
بالعودة إلى مسقط الرأس وفقا للقوانني 
الدولية. فاألعمال الالإنسانية التي يرتكبها 
الكيان الصهيوني بحصاره لقطاع غزة 
للعام الرابع على التوالي حال دون تنقل 
أكثر من مليوني فلسطيني إلى املناطق 
األخرى وحرمهم من توفير احتياجاتهم 
وشل اقتصاد هذه املنطقة التي تتعرض 
اليوم لالنهيار بسبب حرمانها من أبسط 
مقومات العيش السيما في ظروف جائحة 
كورونا وزوال األراضي الزراعية ضمن 
مؤامرة يرتكبهــا الصهاينة لتجويع هذا 

الشعب املظلوم.
وهذه اإلجراءات التي يتخذها النظام 

لتهويد القدس وضم وابتالع األراضي وبناء 
املزيد من املستوطنات واالستيالء على 
مساحات جديدة من الضفة الغربية وهدم 
منازل الفلســطينيني وتشريدهم تعتبر 
خالفا للقرار ٢٣٣٤ ملجلس األمن الدولي 
والذي نص على منع بناء املستوطنات. 
وخالل انتشــار جائحة كورونا قام هذا 
النظام بهدم اكثر من ٧٠٠ وحدة سكانية 
فلسطينية مما أدى إلى تشريد حوالى ٦٩٠ 
شخصا وأن إزالة النسيج العمراني ملنطقة 
شرق املقدس وإحلاقه باملناطق احملتلة أمر 
يتنافى مع االتفاقيات الدولية والســيما 
املادة ٤٣ من اتفاقيــة الهاي واالتفاقية 
الرابعة جلنيڤ حيث ان هذا النظام يبذل 
جهده لتفريغ القدس احملتلة من سكانها 

األصليني وتهويدها بالكامل.
البد من اإلشارة إلى أن اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة خالل عام ٢٠٢٠ شــجبت 
أعمال الكيان الصهيوني ١٧ مرة وكانت 
هذه اإلدانات بسبب االنتهاكات واالعتداءات 
املتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وجتاهل 
حق تقرير املصير للمهجرين الفلسطينيني 
وعدم احترام الوضع التاريخي والقانوني 

للحرم القدسي واملسجد األقصى.
كمــا أن الكيــان الصهيونــي الذي 
يصف نفســه بالدميوقراطــي الوحيد 
الكنيست  بالشرق األوسط يصادق في 
على قانون الدولة القومية حيث يؤسس 
للفصل العنصري ويعزز التفوق اإلثني 
ويعتبر اســرائيل هي الوطن التاريخي 
للشعب اليهودي فقط وهو األمر الذي يثبت 
أن إســرائيل هي نظام غير دميوقراطي 
وعنصري يتجاهل أبسط احلقوق لسكان 
فلسطني احملتلة حيث يقسمهم إلى مواطنني 
من الدرجة األولى والثانية وهو القانون 
الذي اعترضت عليه دول عديدة والسيما 
األمم املتحدة ورحبت بــه أميركا فقط. 
وقد وصل النظام الصهيوني إلى طريق 
مسدود على الرغم من االنتخابات املتكررة 
خالل العامني املاضيني حيث لم ينجح حتى 
اآلن في تشــكيل حكومته فضال عن أن 
كبار املســؤولني ومنهم رئيس احلكومة 
لديهم عشرات امللفات من الفساد اإلداري 
والرشوة واخليانة.. وهنا البد من اإلشارة 
إلى أن اتفاقيات التطبيع التي وقعتها بعض 
الدول العربية مع اسرائيل (اتفاق إبراهيم) 
لم تراع أراء الشعب الفلسطيني وطموحاته 
حيث إن معظم الفلسطينيني يرفضون هذه 
التسويات مؤكدين أن هذه االتفاقيات لم 
تعالج أزماتهم بل تشجع النظام الصهيوني 

على املزيد من اجلرائم واالنتهاكات.
إن مواقف الكويت املشرفة جتاه القضية 
الفلسطينية أميرا وحكومة وبرملانا وشعبا 
وثباتهــا على رفضهــا القاطع للتطبيع 
وانحيازها للحق الفلسطيني في املنظمات 
الدوليــة يبرهن التزامهــا بحمل هموم 
وتطلعات الشــعب الفلسطيني وسيبقى 
هذا املوقف البطولي الشجاع مدعاة فخر 
واعتزاز الشعوب العربية واإلسالمية. وفي 
آخر جمعة من كل رمضان يهرع املاليني 
من أبناء الشعب اإليراني وعدة عواصم 
عربية وإسالمية ضمن مسيرات حاشدة 
في كافة احملافظات واملدن لنصرة إخوانهم 
الفلسطينيني واستجابة لنداء ضمائرهم 
احليــة منددين باالنتهــاكات واجلرائم 
اإلســرائيلية إال أن جائحة كورونا هذا 
العام حتول دون هذه املســيرات حيث 

ستجري بشكل رمزي وافتراضي.

يوم القدس

بقلم: محمد إيراني 

سفير اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية لدى الكويت

وزير التربية بحث مع ٤ سفراء تعزيز التعاون الثقافي والتربوي 

عبدالعزيز الفضلي

 اســتقبل وزير التربية 
د.علــي املضف فــي مكتبه 
بديوان عام الوزارة صباح 
أمس عددا من سفراء الدول 
الصديقــة املعتمديــن لدى 
الكويت، وذلك لتناول أبرز 

القضايا التربوية والتعليمية 
ذات الصلة. 

حيــث اســتقبل املضف 
ســفيرة الواليــات املتحدة 
األميركيــة في البــالد ألينا 
رومانوسكي يرافقها امللحق 
الثقافي بالسفارة نيلسون، 
وفــي لقــاء آخر، اســتقبل 

املضف نائب سفير اململكة 
املتحــدة تيم فــوز يرافقه 
مدير عــام املجلس الثقافي 
البريطاني مايكل جوردون 
ونائب مدير العام بالقســم 
التجاري ميغان تايلور، كما 
استقبل الوزير املضف سفير 
الهنــد الصديقة  جمهورية 

سيبي جورج يرافقه سكرتير 
الثقافــة والقنصليــة  أول 
والتعليم د.فينود جايكواد، 
واستقبل وزير التربية أيضا 
سفيرة اجلمهورية التركية 
الصديقــة عائشــة كويتاك 
يرافقها املستشــار الثقافي 

بالسفارة سلمان آسيك.

اللقاءات بحث  وشــهدت 
العالقات الثقافية والروابط 
الوثيقة بني الكويت والدول 
التي ميثلها هؤالء السفراء، 
إضافة إلى عدة موضوعات 
متعلقــة بالشــأن التعليمي 
والتربــوي، وســبل تعزيز 

التعاون املشترك.

وزير التربية د.علي املضف خالل لقائه مع السفيرة التركية عائشة كويتاك وزير التربية د.علي املضف خالل لقائه مع السفيرة األميركية ألينا رومانوسكي

«التربية»: زمن اختبار نهاية العام يصل إلى ٣ ساعات وربع

عبدالعزيز الفضلي

تواصل وزارة التربية اســتعداداتها الختبارات نهاية العام 
الدراسي لطلبة الثانوية العامة بقسميها العلمي واألدبي واملعهد 
الديني والتــي من املقرر إقامتها ورقيا اعتبارا من ٣٠ اجلاري. 
وبدأ قطاع التعليم العام بإعداد جداول االختبارات وتوزيع مواد 
االمتحانــات على مدى أســبوعني، حيث حصلت «األنباء» على 
مسودة جلدول االختبارات اخلاصة باملعهد الديني قبل اعتمادها 
بشكل رسمي من الوزارة. ويتضح من خالل اجلدول أن جميع 
االختبارات تبدأ من الســاعة ٨ صباحــا وال يقل زمن االختبار 
الواحد عن ساعتني، كما أن بعض االختبارات تصل إلى ٣ ساعات 
وربع الساعة. هذا وترأس الوكيل املساعد للتعليم العام أسامة 
السلطان اجتماع مجلس مديري العموم صباح أمس مبكتبه في 
ديوان عام الوزارة، ملناقشــة ومتابعة ما مت اجنازه من جتهيز 
جلان االختبارات ومدى جاهزية املدارس بكل منطقة تعليمية. 
 وأكد الســلطان خــالل االجتماع على دور فرق العمل املشــكلة 

بكل منطقة ملتابعة نسب االجناز، وأشاد باجلهود املبذولة من 
قبل املناطق التعليمية واإلدارات املدرســية في ظل االســتعداد 
الختبارات الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢١/٢٠٢٠.  وحث السلطان 
مديري املدارس (رؤساء اللجان) على ضرورة التحديث اليومي 

حلالة جاهزية املدارس من خالل الرابط اإللكتروني.

حتديث يومي جلاهزية املدارس احملددة الختبارات الثانوية

أسامة السلطان مترئسا اجتماع مجلس مديري العموم

مدحت وربي حصل على الدكتوراه
حصل اإلمام واخلطيب في وزارة األوقاف مدحت علي 
وربي على درجة الدكتوراه في فلسفة الدعوة اإلسالمية 
من اجلامعة اإلســالمية في والية منيســوتا األميركية. 
وناقشت رسالة الدكتوراه التي قدمها الباحث «أثر احلج 
والعمرة في الدعوة إلى اهللا تعالى والوصول إلى املبشرات 

مدحت علي وربيالقرآنية والنبوية».

مسودة جلدول امتحانات نهاية الفترة الدراسية الثانية
 للصف الثاني عشر - التعليم الديني للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠

اليوم والتاريخ
زمن اإلجابة

املجال الدراسيعدد الساعات
إلىمن

اللغة العربية (النحو والصرف)ساعتان وخمس وأربعون٨١٠٫٤٥األحد ٥/٣٠

٨١٠٫٤٥االثنني ٥/٣١
ساعتان وخمس 

وأربعون
اللغة العربية (املجاالت القرائية والتعبير 

والقراءة)

الثالثاء ٦/١ راحة

الفقه التحريري (الشافعي، احلنبلي)ساعتان وخمس وأربعون٨١٠٫٤٥األربعاء ٦/٢
احلديث الشريفساعتان وربع٨١٠٫١٥اخلميس ٦/٣

األحد ٦/٦
اللغة اإلجنليزيةثالث ساعات وربع٨١١٫١٥
اللغة الفرنسية (طلبة البعوث)ساعتان وربع٨١٠٫١٥

املنطق القدميساعتان وربع٨١٠٫١٥االثنني ٦/٧

الثالثاء ٦/٨ راحة

اللغة العربية (النقد والبالغة)ساعتان وربع٨١٠٫١٥األربعاء ٦/٩
التفسيرساعتان وربع٨١٠٫١٥اخلميس ٦/١٠
االجتماعياتساعتان ونصف٨١٠٫٣٠األحد ٦/١٣

اللغة العربية (املجاالت األدبية والعروض ساعتان وربع٨١٠٫١٥االثنني ٦/١٤
وتاريخ األدب)

جتويد القرآن الكرميثالث ساعات٨١١الثالثاء ٦/١٥

بناء على قــرار مجلس التوجيهات العامة، متت إضافة ٥١ دقيقة على زمن االمتحانات لكل 
مجال دراسي ملنح الطلبة وقت لقراءة التعليمات والتأكد من عدد أوراق األسئلة.

أميرنا نواف يأمر ويبشر
ن الســفير الفــي العجمي مضامني  ثمَّ
كلمة صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، الذي وجهها سموه مبناسبة العشر 

األواخر من شهر رمضان املبارك.
وقال العجمي إن الشعب الكويتي يحمل 
لصاحب السمو كل معاني احملبة والوالء 
والوفاء، سائلني املولى عز وجل أن يحفظ 
الكويت وأهلها حتت قيادة صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد وســمو ولي 
العهد الشــيخ مشــعل األحمد، وأن تبقى 
الكويت واحة لألمن واألمان واإلنسانية. 
وبهذه املناسبة الكرمية، قال هذه األبيات:

أميرنـا نواف يأمـر ويبشـر       ....     يبشر بعــزه ابـن الكـرام

يـن كٍل تصبــر       ....    ما نهاب اخلوف يوم الزحـام صابريـن لَّ

ألمرنا أميرنا واهللا بنحضر       ....    وندي الواجب على أحسن مايرام

يعضده أخوه مشعل عٍز ومفخر       ....     راعي الطوالت والشهم الهمام

وشعبنا اللي تاريخه مسطر        ....      بالشدائد صف ما جاه انقسام

أميرنا نواف حدث وسطر       ....     الرسالة واضحة فكر وسالم

يا بوفيصل فيك كل الشعب يفخر        ....      وانت قائدنا املعظم واإلمام

السفير الفي العجمي

عبدالكرمي العبداهللا

تصــل الدفعــة الثالثــة مــن لقــاح «اســترازينيكا» 
إلــى البــالد عصــر يــوم االحــد بعــدد جرعــات يقــدر 
بـــ ٣٨٨ ألف جرعة. وذكرت مصــادر صحية مطلعة في 
تصريح لـ «األنباء» أن الدفعة الثالثة ستستكمل عملية 
التطعيم عبر وحدات التطعيم امليداني واملراكز باحملافظات، 
فضال عن تغطية «اجلرعة الثانية» ملن تلقوا اجلرعة األولى. 
وبينــت املصــادر أن الدفعة الثالثة ســتلحقها دفعة 
«رابعة» مماثلة لها في الكمية ستصل خالل األسبوعني 
املقبلــني.  وأوضحت املصادر أن عدد من تلقوا التطعيم 
بلقاح «استرازينيكا» (أوكسفورد) حتى اآلن يبلغ ٣٣٠ 
ألف مواطن ومقيم، وسيستكملون جرعتهم الثانية بعد 
وصــول الدفعة الثالثة، مشــيرة إلــى أن وزارة الصحة 
ستبدأ بإرسال الرسائل النصية لتلقي اجلرعة الثانية بعد 
وصول الدفعة الثالثة.  وأشارت املصادر إلى أن عدد من 
تلقوا اللقاحات في الكويت قارب املليون ونصف املليون 
متطعم بنســبة ٣٣٫٧٪  من إجمالي عدد السكان، مبينة 
أن وزارة الصحة ستكثف حمالت التطعيم للوصول الى 

املناعة املجتمعية بأسرع وقت.

٣٨٨ ألف جرعة «استرازينيكا» في الكويت األحد ضمن الدفعة الثالثة.. و«الرابعة» تصل بعد أسبوعني بكمية مماثلة أو أكثر

٣٣٠ ألف مواطن ومقيم تلقوا لقاح «أسترازينيكا» 
مني بكل اللقاحات ٣٣٫٧٪   من السكان ونسبة اُملطعَّ

«الصحة» ستبدأ بإرسال الرسائل النصية لتلقي اجلرعة الثانية من «أوكسفورد» بعد وصول الدفعة الثالثة

مستشارة التغذية بـ «معجزة الشفاء»:
غذاء ملكات النحل يسهم في إنقاص الوزن

قالت مستشارة التغذية بشركة عسل معجزة 
الشفاء واستشارية العالج الغذائي د.هدى أحمد إن 
غذاء ملكات النحل يحمل قيما غذائية عالية لدوره 
في تعزيز اجلوانب الصحية املختلفة، مشيرة إلى 
أن إدراج غذاء ملكات النحل ضمن النظام الغذائي 
اليومي يقلل من مستويات الكوليسترول السيئ 

بحسب الدراسات احلديثة. 
وأكدت أحمد أن الفوائد الصحية العظيمة لغذاء 
ملكات النحل تتمثل في قدرته على مقاومة أنواع 
معينة من السرطان، وخفض ضغط الدم، وخفض 
مستويات الكوليسترول في الدم، وحماية الكبد، 
التقليل من االلتهابات واضطرابات اجلهاز الهضمي، 
تأخير الشــيخوخة واملســاهمة في فقــدان الوزن 
وتنشيط الدورة الدموية.ونصحت بعدم تسخني 
غذاء ملــكات حتى ال يفقــد اخلصائص االنزميية 
وبعض البروتينات املوجودة بداخله بفعل درجة 

احلرارة. وأفــادت بأن غذاء ملكات النحل يحتوي 
على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، مبا 
في ذلك املعادن مثل الكالسيوم، النحاس، احلديد، 
الفوسفور، فضال عن مجموعة من الڤيتامينات املهمة 
مثل بي، البيوتني، وحمض الفوليك. وأضافت: أظهرت 
األبحاث أن البروتينات املوجودة في غذاء ملكات 
حتد من الضغط على األوعية الدموية والقلب، مما 

يساعد على منع العديد من أمراض القلب.
ولفتت إلى أن هذا الغذاء لديه القدرة على كبح 
ثنائي الفينول (هرمون االستروجني البيئي) والذي 

يتم ربطه باإلصابة بسرطان الثدي.
واختتمت: يساعد غذاء ملكات النحل على حماية 
الدماغ وحتفيز وظائف اإلدراك، ويساهم في إنتاج 
الكوالجني، فعند تناول ٥٠٠ مليغرام من كبسوالته 
أو ربع مالعق منه يعمل على حتسني البشرة، بجانب 
قدرته على مقاومة التجاعيد ومنع تساقط الشعر.
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في العشر األواخر من رمضان تعود الشعب الكويتي 
أن يلتقي مع قائده ســمو األمير لقاء عائليا من نوع 
خــاص فيكون حديثا من القلب إلى القلوب. وحديث 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد هذا العام 
يجســد احلكمة واحلنكة ورؤية األب والقائد، حيث 
جتسدت فيه معاني التمسك بالدميوقراطية واحلوار 
الهادئ حتى ال يتم إعطاء الفرصة للمتربصني لزعزعة 
أمن البالد واإلشادة بتحمل الصعاب والصبر عليها 
إلى جانب الوفاء لألمير الراحل ســمو الشيخ صباح 

األحمد، رحمه اهللا.
ولم ينس صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد، حفظــه اهللا تعالى ورعاه، الصفوف األمامية 
من حديثه األبوي فأشــاد بهم مبا يستحقونه، حيث 
إنهم عرضوا أنفسهم وحياتهم للخطر حلماية اجلميع 
من هذه اجلائحة وهذه اللفتة الســامية وسام شرف 
يعتز به كل من يعمل فــي الصفوف األمامية. وكان 
حلديث سموه عن وسائل التواصل االجتماعي أهمية 
خاصة خوفا من تداعياتها، وخاصة عند بث اإلشاعات 
واملعلومات غير الصحيحة ومن املصادر غير املوثوق 
بها، وضرورة حتري الدقة واملعلومات من مصادرها 

الصحيحة. 
وأعطى سموه للشــباب مكانة خاصة في حديث 
األب، ملا ينتظرهم من مهام ومسؤوليات، وأنهم يجب 
االستفادة من طاقاتهم وتأهيلهم بأفضل الوسائل العلمية 
وغرس القيــم الكويتية األصيلة في ثقافتنا وتراثنا، 
حيث إن الوطن بحاجة إليهم للتنمية والبناء والتطور. 
كما دعا ســمو األمير إلى أن يستغل اجلميع هذا 
الشهر الفضيل في التمسك بتعاليم ديننا التي حتثنا 
على الوحدة واحملافظة على النعم والتراحم والتعاون 
والدعاء بطلب رفع الوباء والبالء من بالدنا والرحمة 
والغفران ألميرنا الراحل الشيخ صباح األحمد طيب 

اهللا ثراه.
وبعد هذا احلديث األبوي احلكيم يجب على جميع 
مسؤولي الدولة أن يحولوا مضامني احلديث إلى سياسات 
ومنهج عمل مستمر، وأن يقولوا جميعا: قوال وفعال.. 
سمعا وطاعة يا سمو األمير، وأن يردوا التحية بأحسن 

منها من أجل كويت املستقبل بإذن اهللا.
وقد دعا سموه إلى التعاون بني سلطات ومؤسسات 
الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، والرسائل التي تضمنها 
حديث ســموه يجب أن تكون وصلت بالفعل إلى من 
يجب أن تصــل إليهم وأن يعي اجلميع ما تفيض به 
من حكمة وما حتمله من مهام خالل املرحلة القادمة 
والتي بال شــك حتمل الكثير من التحديات اجلسام 

داخليا وإقليميا ودوليا. 
واختتم سموه حديثه بالدعاء للوطن وأن يحفظه 
رب العاملني من كل ســوء وأن يكشف اهللا الغمة عن 

البشرية جمعاء وأن يرحم شهداءنا األبرار.

أطل علينا «نواف اخلير».. صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، مبناسبة العشر 
األواخر من رمضان بكلمة سامية عالية املضامني األبوية 
والوطنية، وتلك اإلطاللة سنة األولني من حكام أسرة 
آل الصباح الكرام والراحلني. وقد دعت كلمة سموه 
إلى التأسي بوصايا سمو األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد، قائد اإلنسانية، ثم حتدث سموه بعد ذلك عن 

أولويات الشعب الكويتي في الفترة الراهنة.
جاءت إطاللة ســموه مزينة بالقول السديد عابرة 
للقلوب بطمأنة الشعب الكويتي بأن القيادة احلكيمة 
تقف إلى جانب شعبها على مسافة قريبة ترى وتسمع 
باحلزم والســيطرة والضرب بيد من حديد لكل من 
تسول نفسه العبث بنسيج الوحدة الوطنية وبث الفنت، 
حيث قال سموه « الكويت أمانة في أعناقنا ولن نسمح 
لكائن من كان بأن يزعزع أمنها واستقرارها من خالل 
نشر دعوات مغرضة هدفها املس بوحدتنا الوطنية».

ولم يبتعد سموه كثيرا عن متابعة املشهد السياسي 
في الكويت والذي يعاني من تعطيل التنمية مبا نشهده 
من شد وجذب بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، 
وقد أشار سموه لذلك حينما قال «التعاون بني سلطات 
ومؤسسات الدولة هو األساس ألي عمل وطني ناجح، 
ليكمل سموه: متمسكون بالنهج الدميوقراطي الذي 
ارتضيناه مبتعدين عن أجواء االحتقان والتوتر وعن 
كل ما يدعو للتفرقة التي تؤدي إلى بطء عجلة التنمية»، 
لتكون كلمات سموه صدى صوت عاليا لكل كويتي 
شــريف بأن التعاون بني سلطات ومؤسسات الدولة 
هو األساس ألي عمل وطني ناجح واألسلوب األمثل 

نحو اإلجناز حتقيقا للتطلعات التنموية.
وتضمنت كلمة ســموه رعــاه اهللا اللفتة األبوية 
احلانية واجلادة حول مستقبل الكويت الذي يرى أنه 
لن يبنى إال بسواعد أبنائه الشباب من اجليل الواعي 
واألكادميي، وأن على السلطتني االهتمام مبستقبل 
الشباب الكويتي. وأنا كمواطن كويتي، أعتبر أن سموه 
أرسل رسالته للقائمني على التنمية في البالد، حيث 
قال ســموه: إن أهم األولويات في هذه املرحلة هي 
رعاية هذا اجليل الواعد من شبابنا من خالل تأهيلهم 

بأفضل الوسائل العلمية واألكادميية احلديثة.
وكان لسمو األمير اإلنسان والقائد احلكيم الرأي 
العظيم واالمتنان بالشــكر الكثيــر، اعترافا بجهود 
املتطوعني في الصفوف األولى من املواطنني واملقيمني 
وجهودهم خالل جائحة كورونا وتأثيرها السيئ على 
البالد والعباد، فقال سموه «أسجل بالغ اإلشادة بالعاملني 
فــي الصفوف األمامية واملتطوعني في كل القطاعات 
من مواطنني ومقيمــني ملواجهة وباء كورونا وندعو 
اجلميع إلى ضرورة االلتزام باالحترازات الصحية».

لقد وضع صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بكلمته السامية الضوابط واالرتكازات األساسية للحفاظ 
على الكويت في الفترة الراهنة والقادمة في املستقبل 
من خالل التذكير بأن الكويت أمانة في أعناقنا سلطة 
وشعبا، وأن الشباب الواعد عنوان تنميتنا املجتمعية 
وصورتنا املشرقة احلضارية في املجتمع الدولي، وفي 
قول سموه رسالة دولية بأن الكويت التي حتتضن كل 
الشرفاء على خط مسطرة واحدة سواء كان مواطنا أو 

مقيما من الرعاية والتقدير والشكر والعرفان.
حقاً «نواف اخلير».. أشار فنصح فأرشد.

اليتيمة  حتل علينا اجلمعة 
القدس لشــهر رمضان  ليوم 
لهذا العام، وهــي أكثر جرحا 
وإيالما، بسبب ما استجد من 
تهافت بعض األنظمة السياسية 
التطبيع مع  اإلســالمية نحو 
الكيان الصهيوني اإلسرائيلي.

لكن ذلك لن يكســر األمل 
لدى الشرفاء املقاومني للتطبيع، 
ألن مبدأ عــدم االعتراف بهذا 
إلى  الغاصب ال يستند  الكيان 
رأي اجتهــادي، أو يخضــع 
لقرار سياسي أو تسنه سلطة 
تشريعية، بل إن حرمة التطبيع 
تستند إلى القرآن الكرمي، احملذر 
من بني إسرائيل امللعونني بلسان 
تعالى، وإلى  أنبياء ورسل اهللا 
ســنة النبي في جهــاده لبني 
إسرائيل وإفسادهم منذ عصر 
النبوة حتى اآلن وما قاموا به 
من كيد وبغى على الرســول 
وأصحابه امليامني، وهما مرتكزان 
غير قابلني لالندثار أو التبديل 
أو التغيير مهما تبدلت األحوال 
واستجدت األحداث، وتغيرت 
الشخوص أصحاب القرار، فقد 
تعهد رب العزة واجلاللة بحفظ 
القرآن الذي يتلوه املســلمون 

ليال ونهارا.
لذلــك جند هــذا التطبيع 
املزعــوم ال يتعدى الســلطة 
السياســية وال تتفاعــل معه 
الشعوب رغم املغريات السياحية 
واالقتصاديــة ألنها ترى في 
التعامل مع إســرائيل مساسا 

بحرمة دينها وشرف دنياها.
االتكاء على االمتيازات  إن 
الدولية جراء هذا التطبيع املذل 
هو السراب بعينه، وهو الركون 
إلى بيت العنكبوت (وإن أوهن 

البيوت لبيت العنكبوت).
بــأن وطننا  الفخر  ولنــا 
الكويت اليزال صامدا في وجه 
الضغوط املتزايدة التي تريد منه 
ركوب قطار التطبيع املذل، ولنا 
شواهد عزيزة في جهود ممثلي 
الشعب الكويتي عندما تصدوا 
إلســرائيل في احملافل الدولية 
بالطرد بصفتهم قتلة األطفال 
ومغتصبي احلقوق الفلسطينية.

ولنا األمل في شعبنا الكويتي 
بأن  األمة،  الكرمي وفي شرفاء 
السياسية في  السلطة  يعاضد 
الثبات على هذا املبدأ املنسجم 
مع اخلط الفقهي اإلسالمي في 

حرمة التطبيع اإلسرائيلي.
العظمى  آية اهللا  ورحم اهللا 
اإلمام روح اهللا اخلميني، قدس 
سره، الذي ترك له بصمة خالدة 
تذكر املسلمني في شهر هو من 
أفضل الشهور عند اهللا، وفي 
آخر يوم جمعة وهو سيد األيام، 
تذكرهم بأمانتهم وعهدهم بأولى 
القبلتني وثالث احلرمني الشريفني 
رمز أرض فلســطني املباركة، 
بالتزاماتهم بشــرف  تذكرهم 
مقاومة إسرائيل الصهيونية، 
رمز العدوان وانتهاك احلقوق.
املؤمنون  ويومئذ يفــرح 

بنصر اهللا.

بأكاذيبهــم وإشــاعاتهم وفبركاتهم 
وزعيقهم، وفاحــت روائحهم، لكن 
نسيم اإلصالح  يزيدنا قوة، وشمس 
الصباح تكشــفهم، وتعريهم، وتهد 
حصونهم، وتقضي على سمومهم.. 
إن ما يجب علينا كمواطنني صاحلني 
أال نتأثــر بإشــاعاتهم وأكاذيبهم، 
وال  يزعجنــا صراخهم، وأن نحترم 
الطيب،  الكويت بشعبها  خصوصية 
ونظامها احلكيــم، وأن نقر بأن لكل 
شيء أوانا ووقتا مناسبا، وال نستعجل 
األمــور، وأن اليد الواحدة ال تصفق، 
فكلنا مشاركون  في اإلصالح ومحاربة 
الفساد، ولنكن خلف قيادتنا الرشيدة 

منفذين ألوامرها. 
يقول الشاعر:

ال يصلح الناس فوضى ال سراة لهم
وال ســراة إذا جهالهم سادوا

تهدى األمور بأهل الرأي ما صلحت
فإن تولت فباألشــرار تنقاد

إذا تولى ســراة القوم أمرهم
منا على ذلك أمر القوم فازدادوا
الكويت وشــعبها   اللهــم احفظ 

بحفظك.

الدائر تكــرمي املختصني في  اللغط 
كل مواقع الكارثة مواطنني ووافدين 
بشــهادات تقدير وأوسمة رسمية 
وبطاقات خاصة ملشتريات جمعياتها 
الغذائية بأسعار  املركزية  وأسواقها 
مدروسة! وإعطاء املباشرين رسميا 
لعملهم من مواطنني ووافدين وقود 
مركباتهم بأســعار مدعومة ومثلها 
ميزات مهنية فنية وإدارية طوال فترة 
اجلائحة تكرميا صادقا لكل مجهودات 

مباشرة.
وبهــذا نوفر ماليني الكشــوف 
الوهميــة إلنفاقها علــى اخلدمات 
والرعاية الطبية وتخفيف العبء عن 
طاقم عالج احملافظات، ودحر العبث 
بالتقارير سالفة الطرح والشرح، اهللا 
يعز الديرة حكاما ومحكومني ويحفظ 
الشرفاء خلدمتها، طالت أعماركم بطاعة 
خالقكم للشهر الكرمي، ووداعه بصدق 
األداء دون تالعــب مغروس لبعض 
ضعاف النفوس (محبي املال حبا جما!) 

عساكم من عواده.

ومتفرجا، وإن كانت القلة القليلة منا ال 
تفهم، وال تقدر، وسفهاؤنا  كثر، وإن 
كان للفاسدين ألسنة سليطة، وعبارات 
قبيحة، ومنصات في وسائل التواصل، 
حلســابات وهمية، وذباب إلكتروني 

يتوالد بالروث، وميوت بالتطهير.
إن أبناء الكويت األوفياء يتابعون 
الرزين رغم كثرة  خطوات اإلصالح 
األلغــام والعقبات، مقدرين شــدة 
حساسية شخوصها،  ومالحظني أنه كلما 
اشتد اخلناق على الفاسدين واملفسدين 
التواصل االجتماعي  طفحت وسائل 

وخــارج الديــرة، وبالتالي «تضيع 
فضيلة تطوع الصادقني خدمة وهمة 
ورغبة في رضا خالقنا العظيم، أجرها 
على خالقها»، من أجل إرضاء أسماء 

ومسميات خارج التغطية!
واملنطــق يقول بهــدي قدوتنا 
الرسول ژ «أعطوا األجير حقه قبل 
أن يجــف عرقه» أي مبيدان جهوده 

املباشرة ال لبس فيها!
لذلك يقول املنطق بديال عن هذا 

 يســبقنا بها أحد في جزيرة العرب، 
أن  أحداث، وقرارات، وأحــكام البد 
الفطن قد سمعها وأعجبته،  املواطن 
 لقوتها مع حساسيتها لصاحب القرار، 
مقدرين شــجاعته، وإقدامه، وأنه ال 
يخاف فــي اهللا لومة الئــم، رافعني 
له العقال، تأييدا وتشــجيعا وإشادة 
بأحكامه، كذلك نحن متفهمون كشعب 
 حكمة سموه وبرنامجه الهادئ والرزين 
لإلصالح ونقول له سر، وتقدم، وأجنز، 
وعني اهللا ترعــاك، ونحن من ورائك 
سندا وعونا، حتى وإن كنا شعبا  صامتا 

الكيدية والبيئية احمليرة بكل ما تشمله 
من حتديات علمية، ومالية، وإعالمية 
ســلبية كما أفادت معظم تقاريرهم 

حتى هذه اللحظة!
الغريب والعجيــب عندنا ورغم 
وجود مستحقي جهود الضبط والربط 
تقنيا وفنيا إمكاناتنا البشرية العاملة 
مبواقعها األصلية، جند ظهور كشوف 
فيها أسماء وهمية تدعي تطوعها بغير 
اللعبة  مواقعها والبعض منها خارج 

حتية شكر وتقدير إلى القيادة « 
سمو، ومعالي، وسعادة»، حتية مقرونة 
باإلعجاب والتصفيق واإلشادة، حتية 

لكل كويتي حر يعشق بالده.
قال اإلمام أحمد بن حنبل، رحمه 
اهللا: «لو كانت لي دعوة مســتجابة 
جلعلتها لولي األمــر.. اللهم أصلحه 

وأصلح به البالد والعباد».
أخي...  يا كويتي، أرجوك وأدعوك 
أن تكون فطنا، ذكيا، شديد املالحظة، 
حسن النوايا، مؤمنا بنعمة ربك، شاكرا 
له أن جعلك من أبناء هذا البلد، سخاء 
رخاء، أمانا واســتقرارا، وهللا احلمد، 
استشــعر أن اهللا فضلك على كثير 
من خلقه، وكن ذا رؤية شــاملة بكل 
االجتاهات والزوايا، كن عادال برأيك، 
حكيما بقراراتك، ال تنس أننا شــعب 
مترابط بصلة األرحام، أفراده  إما ابن 
عم وإما ابن خال، وتذكر أننا في عهد 
جديد، وصفحة بيضاء بكتاب ستسطر 
فيه أحداث تاريخية، وأمجاد لم يسبق 
لها مثيل، من شدة حساسيتها، وقد 
بدأ العد، وانطلقت الصافرة، وصدرت 
قرارات، وأحكام فريدة من نوعها، لم 

املاضــي ومع  خالل األســبوع 
نهايــة أبريــل ٢٠٢١، بــرزت لألمة 
كشــوف مغلوطة ومثلها مدسوسة 
وثالثة منحوسة! كلها تتعلق مبكافأة 
أفراد وجماعات وضعوا زعما ضمن 
الصفوف األولى ملواجهة كارثة كورونا 

العاملية!
بداية وقبــل نهاية اجلائحة التي 
مازالت قائمة في العالم أجمع وتشكل 
كارثة صحية بحتة بكل نســيجها 
العاملي، لم نر ولم نسمع ولم يتكلم 
مسؤولون في كل هذا العالم العمالق 
املتضرر عن ماليينهم املالية (سوى 
حديثهم عن خســائر مالية وأرواح 
بشريه بقوائم وفياتهم!)، حتى هذه 
اللحظات يوازيها جتارب وتسابقات 
دولية للبحث عن عالج وبدائل مكافحة 
هــذه الكارثة وأرقام مهولة للوفيات 
ومثلها جتاوزات وجناح بعض احلاالت 
هذا هو شغلهم العاملي الشاغل للكارثة 
الكونية العاملية ورصد أموالها إليجاد 
العالج الالزم لدحرها ووقف حتوراتها 

بكلماته األبوية ورؤيته الثاقبة وحرصه على الكويت، جاء تأكيد 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، على 

الدفاع عن حقوق ومكتسبات هذا الوطن وحماية مقدراته.
ونقول لسموه: سمعا وطاعة، فالكويت أمانة في أعناقنا جميعا، 
وعلى أبنائها أن يقفوا صفا واحدا في عدم الســماح بزعزعة أمنها 
واستقرارها أو املس بوحدتنا الوطنية التي حافظ عليها اآلباء واألجداد 

وألجلها قاموا بتسطير أروع التضحيات.
كما أن في قول صاحب السمو األمير، ان «التعاون بني السلطات 
ومؤسسات الدولة هو األســاس ألي عمل وطني ناجح واألسلوب 
األمثل نحو اإلجناز حتقيقا للتطلعات التنموية التي ينشــدها أبناء 
شعبنا األوفياء، متمســكني بالنهج الدميوقراطي الذي ارتضيناه، 
ومبتعدين عن أجــواء االحتقان والتوتر، وعن كل ما يدعو للتفرقة 
التي تؤدي إلى بطء عجلة التنمية في البالد ملتزمني باحلوار الهادئ 
والهادف دون جتريح لتفويت الفرصــة على املتربصني للنيل من 
ثوابتنا الوطنية، فجميعنا مطالبون بالوقوف في وجه اإلشاعات التي 
تبث في منصات التواصل االجتماعي وحتري الدقة ملعرفة احلقيقة 

كاملة»، في هذا القول تأكيدا وإجماعا على رغبات أبناء الكويت على 
اختالف أطيافهم، فجميعنا نتمنى أن تسير عجلة التنمية، وأن نرى 
املشاريع الكبرى التي تفيد شعبنا على أرض الواقع، وقد ملسنا جميعا 
ما نحن فيه من تأخر بسبب اخلالفات بني السلطتني، وما في ذلك من 

تعطل للتنمية ندفع ثمنه وسيدفع ثمنه أبناؤنا واألجيال القادمة إن 
لم نحافظ على كويتنا الغالية وان لم يعمل اجلميع لصاحلها ولصالح 
أبنائها بعيدا عن املصالح الضيقة واآلنية والتكسب من املناصب، مع 
محاربة الفساد بشكل حقيقي وفعال، وأن نقف جميعنا صفا واحدا 

خلف قيادتنا احلكيمة.
ولعل وضع صاحب السمو األمير «رعاية هذا اجليل الواعد من 
شبابنا وتســخير طاقاتهم املفعمة باحليوية واإلخالص وفتح آفاق 
املستقبل أمامهم» على رأس أولويات سموه رسالة للجميع بأهمية 
مشاركة أبناء الكويت «في مسيرة التنمية والبناء، فهم مستقبل الوطن 
وثروته». بالفعل يا صاحب السمو، «فقد حبا اهللا هذا الوطن بالكثير 
من اخليرات، وهيأ لهذه األرض الطيبة األمن والطمأنينة، فتلك النعم 
تستدعي احملافظة عليها بحمد اهللا حمد الشاكرين»، ونحن إن شاء 

اهللا تعالى من الشاكرين.
ونتمنــى من اجلميع العمل بتوجيهات والدنا وقائدنا، وأن نرى 
إجنازات وأعماال تليق بالكويت وشعبها، نلمسها قريبا وتبقى لألجيال 

القادمة، فالكويت تستحق منا الكثير.

املقابل البد من دراسة ممنهجة في كيفية حتفيز الطلبة لاللتحاق 
بهذه التخصصات، فنظرة املجتمع مع األســف لبعض الوظائف 
التزال ال تشجع على االنخراط بها، وهو األمر الذي البد أن يتم 
التوجيه اإلعالمي عليه حتى نغير عقيدة املجتمع ونظرته لبعض 

الوظائف.
فعلى سبيل املثال، مهنة التمريض مهنة مهمة جدا، ولكن هناك 
فئات كثيرة ترفض انخراط أبنائها فيها إما بسبب العادات والتقاليد 
التي ال عالقة لها مبهنة التمريض السامية لكنها نظرة رجعية ليس 

إال، أو بسبب نظرة املجتمع ملهنة التمريض.
فالكثير ال يعرف خطورة مهنة التمريض وأهميتها فقد ينقذ 
املمرض املتمرس حياة مريض من املوت وقد يدفعه ويعجل به للموت 
متــى ما كان غير كفؤ، هذا فضال عن فرض الكفاية الذي يفرض 
على كل مجتمع إسالمي ان يكون لديه ممارسون للمهن املهمة التي 

يحتاجها املجتمع في كل التخصصات وإال أثم املجتمع بأكمله.
فالتمريض مهنة سامية وحتتاج إلى علم ومعرفة ال يقل اهمية 

أسرنا خبر قبول مجلس الوزراء التحاق ٥٠٠ طالب وطالبة من 
كلية التمريض التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
للعمــل في وزارة الصحة في الهيئة التمريضية وهو األمر الذي 
يشكرون عليه كونهم طلبة وسيجمعون بني العمل والدراسة ما 
سيتسبب لهم في مجهود مضاعف جعله اهللا في ميزان حسناتهم.

فكثيرا ما نشدد على إعطاء التخصصات التي حتتاج لها الدولة 
ميزات مادية وأدبية حتى نشجع التحاق الطلبة بها وقد تكون مهنة 
التمريض من اكثر املهن التي شهدت عزوفا شديدا لسنوات من 
أطياف متعددة من املجتمع لاللتحاق به على الرغم من أهمية الدور 
الذي يقوم به املمرض في حياة املريض، فهو العني الساهرة وهو 
خط الضمان األول بعد اهللا لهذا املريض كونه يحتك به مباشرة.

فاليوم الكل يطالب احلكومة بتكويت الوظائف وهو حق مشروع 
للمواطن في أي دولة، ولكن في املقابل البد أن يكون هناك اكتفاء 
في عدد شاغلي الوظائف حتى تتم املطالبة في املقابل بتكويتها، 
وال يقتصر هذا االكتفاء على القطاع احلكومي بل البد أن يشمل 
القطــاع اخلاص وهو الذي أمره صعب نوعــا ما نظرا لقلة عدد 
الشعب الكويتي، فإذا وصلنا ملرحلة مت االكتفاء في القطاع احلكومي 
فسنحمد اهللا، نظرا ألن الشعب عدده قليل، وبالتالي لن يلبي كل 

التخصصات مع تنوع امليول العلمية للطلبة والطالبات.
فقــد ذكرت مصادر إخبارية أن ديــوان اخلدمة املدنية حدد 
التخصصات التي يحتاج لها سوق العمل في الكويت، ولكن في 

عن كلية الطب، فاملمرض البد ان يتقن اللغة اإلجنليزية ويعرف 
كافة األنواع من األمراض وكيفية التعامل مع كل حالة على حدة.

هذا فضال عن مواصفات شخصية بحيث يتوقع من املمرض 
ان يكون شــجاعا وال يخشى التعامل مع احلاالت احلرجة وذلك 
ألن ارتبــاك املمرض لدى احلالة املرضية التي قد تشــارف على 

املوت قد يؤدي إلى موت هذا املريض فعال.
هذا فضال عن متنياتنا أن يضاف إلى الدراسة في قسم التمريض 
ليس فقط األمراض واألدوية بل كيفية التعامل مع املعدات الطبية 
ألنها مهمة، حيث البد أن يكون لدى املمرض القدرة على التعامل 
مع كل األجهزة الطبية وكيفية تركيبها على جسم املريض وعدم 
االستعانة فقط بالفنيني بل البد أن تكون للمرض مهارات ألنه في 
حالة عدم وجود الفني والتأخر في إيصال، على سبيل املثال، جهاز 
األوكسجني للمريض وانقطع عنه، بالتالي سيموت هذا املريض.

وعليه، فإننا نرغب في تغيير نظرة املجتمع لكل العاملني للطواقم 
الطبية وإعطائهم أهمية أدبية ومجتمعية واإلميان برسالتهم السامية 
فهم يســهرون لرعاية مرضانا وهذا أجره كبير عند اهللا أن تنقذ 

حياة األرواح وأن تكون كفؤا في تخصصك.
فاليوم املجتمع بكل أطيافه البد أن يحيي هؤالء الطلبة الذين 
أخذهم واجبهــم الوطني والديني وقرروا اجلمع بني الدراســة 
والعمل إلنقاذ أرواحنا، فشــكرا لهم من القلب، ونقول لهم أنتم 

اجلنود البواسل.

ألم وأمل

سمعًا وطاعة 
سمو األمير

د.هند الشومر

سلطنة حرف

نواف اخلير.. 
أشار فنصح 

فأرشد
gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

نقش القلم

كل الديرة = 
صف أمامي 

بال حيرة!
محمد عبداحلميد الصقر

مجرد رأي

نعم..
 «الكويت أمانة 

في أعناقنا»
عيسى أبو طفرة

مالئكة الرحمة شكرًا لكم!
عزة الغامدي

ملن يهمه األمر

حتية إلى القيادة... 
إلى السمو واملعالي 

والسعادة
s.sbe@hotmail.comسالم إبراهيم السبيعي
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

كل عمود وخط أفقي وكل مربع صغير ٣x٣ على األعداد من ١ إلى ٩ مرة واحدة فقط.
.٣xيجب أال يظهر أي رقم مرتني في أي عمود، أو خط أفقي، أو مربع صغير ٣

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

من أنواع اللؤلؤ من ٥ أحرف

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

جمانة

سالف معمار

مالوقتةدشج

شاساعةاااا

هـلرجوعلللل

وتيمعماتاص

راضتةرعأوي

سءاابامزاف

دبممءناينس

نةنياهـقمكح

منمسذروثار

اسزقلشرومد

ءللتادعبنو

ةااةلحنلان

١ ـ ولد ـ ثمني، ٢ ـ للنفي ـ بحر ـ أفرحه، ٣ ـ علم 
مؤنث ـ جبل متفجر، ٤ ـ مغادرة املكان (معكوسة) 
الشتاء، ٦ ـ خاصتي  ـ نهرب، ٥ ـ من ظواهر 
(معكوسة) ـ عكس سفلي، ٧ ـ حب ـ متشابهان ـ 
من أوصاف العيون، ٨ ـ هارب ـ مثيل ـ مس، ٩ ـ 

يبكي بشدة ـ علم مؤنث، ١٠ ـ يلزمه.

النحلة
مناء
شدة

الصيف
شهور

السنة
الزمن
الوقت
التأزمي

األعماق

ساعة
تقسيمات

الذائبة
رجوع
ماضي

سحر
ود
سد

ورع
التائب

مر
ثوب
عم
شد

األوان

نهر
كامن

١ ـ من األحماض ـ عكس غدار، ٢ ـ ذهني ـ يقارب، ٣ 
ـ أطيان ـ ظلم (معكوسة)، ٤ ـ جوابي (معكوسة) ـ ود، 
٥ ـ بريق، ٦ ـ عكس حق ـ أرشده، ٧ ـ سر احلياة، 
٨ ـ يقطن ـ يهرب، ٩ ـ خيال (معكوسة) ـ ألقى، ١٠ ـ 

دقة اجلرس (معكوسة) ـ مل.

أفقياً: عموديًا:
١ ـ ابن ـ نفيس، ٢ ـ ال ـ مي ـ سره، ٣ ـ خلود ـ 
بركان، ٤ ـ الرحيل (معكوسة) ـ نفر، ٥ ـ مطر، ٦ 
ـ لي (معكوسة) ـ علوي، ٧ ـ ود ـ اا ـ حور، ٨ 

ـ فار ـ ند ـ ملس، ٩ ـ ينوح ـ ملياء، ١٠ ـ يجبره.

١ ـ اخلل ـ وفي، ٢ ـ بالي ـ يداني، ٣ ـ وحول ـ جور 
(معكوسة)، ٤ ـ ردي (معكوسة) ـ حب، ٥ ـ ملعان، ٦ ـ 
باطل ـ دله، ٧ ـ روح، ٨ ـ يسكن ـ يولي، ٩ ـ فارس 

(معكوسة) ـ رمى، ١٠ ـ الرنة (معكوسة) ـ سئم.

الفرق بني الصورتني واضح لنا..
فما االختالفات اخلمسة بنظرك وبأسرع وقت؟ عينك .. عينك

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

سؤال وجواب

أروع األمثال العاملية

أمثال ألبانية

٭ كل واشرب مع أخيك.. لكن ال تشاركه 
في عمل.

٭ القط أسد الفأر.
٭ إذا لم يكن لك رفيق، فاستشر عصاك.

٭ كلب بال ذنب، ال يستطيع أن يعّبر عن 
شعوره.

٭ كل مع الكالب، واعو مع الذئاب.
٭ من أشرف على الغرق، لم يخش املطر.

٭ إذا كان في كيسك تني، سعى لصداقتك 
كل إنسان.

٭ النار واملاء واحلكومات ال تعرف الشفقة.
٭ حرق حلافه بسبب برغوث.

٭ ريش كثير، وحلم قليل.
٭ األبناء يأكلون الثمرة، واآلباء ينزلقون 

على القشر.
٭ إذا صافحت اليهودي فعد أصابعك.

٭ حتى الدجاجة تنظر إلى السماء عندما 
تشرب املاء.

٭ إذا لم تطع أمك، فسوف تطيع زوجة أبيك.

ما أهمية قناة بنما؟

٭ متر هذه القناة في شمال بنما بأميركا 
اجلنوبية وتربط ما بني احمليطني األطلنطي 
والهادي، ومتر منها عشرات السفن يوميا 
فتختصر بذلك طريقا طويال حول أميركا 

اجلنوبية.
كيلومترا،   ٨٠ القناة  هذه  يبلغ طول 
ويعتبر حفرها عمال هندسيا عظيما حيث 
تطلب انشاؤها حفر بحيرة بطول خمسني 
مترا في وسط املسافة بني احمليطني ثم 
توصيلها بكل منهما، كما أنشئ ثالثة من 
االهوسة لرفع وخفض السفن من مستوى 
ماء البحر الى مستوى البحيرة الصناعية.

هذه القناة حاول الفرنسي فرديناند دي 
دليسبسـ  الذي حفر قناة السويسـ  حفرها 
عام ١٨٨٠م ولكنه فشل في ذلك، فتولى 
املهندسون األميركيون هذه املهمة عام ١٩٠٤ 

وأكملوها في عشر سنوات.

أين يقع بحر الشمال؟

٭ يقع بحر الشمال بني اجلزر البريطانية من 
جهة والنرويج والدمنارك وأملانيا وهولندا 
من اجلهة األخرى، وهو عبارة عن ذراع 
من احمليط االطلنطي. وتبلغ مساحة بحر 
الشمال ٥٧٠٫٠٠٠ كيلومتر مربع، وهو بحر 
غير عميق املياه حيث يبلغ متوسط عمقه 
٣٠ مترا في اجلزء اجلنوبي. أما اعمق جزء 
فيه فهو قرب ساحل النرويج حيث يصل 

عمق املياه إلى ٨٠٠ متر.
وبحر الشمال يشتهر بآبار البترول املوجودة 

حتته وكذلك بوفرة ثروته السمكية.

من كتاب: حول العالم سؤال وجواب ـ  مصطفى غنيم

من كتاب: أروع األمثال العاملية ـ إعداد: مصطفى علي 



11
اقتصـاداجلمعة ٧ مايو ٢٠٢١

٥٠ مليون دينار أرباح «بيتك» بالربع األول.. بنمو ١٣٪

أعلــن رئيــس مجلــس 
إدارة بيت التمويل الكويتي 
(بيتــك) حمد عبداحملســن 
املرزوق، عن حتقيق «بيتك» 
صافــي أرباح للمســاهمني 
بالربع األول من ٢٠٢١ قدرها 
٥٠ مليون دينار، بنسبة منو 
١٢٫٩٪ مقارنة بنفس الفترة 
من العام السابق، فيما بلغت 
ربحية السهم ٥٫٩٧ فلوس 
للربع األول من ٢٠٢١، بنمو 
١٢٫٦٪ مقارنة بنفس الفترة 

من العام السابق. 
وأوضــح املــرزوق فــي 
بيــان صحافــي، أن صافي 
إيــرادات التمويــل ارتفــع 
بالربع األول ليصل إلى ١٥٣٫٦ 
مليون دينار، بنســبة منو 
٥٫٣٪ مقارنة بنفس الفترة 
الســابق، وكذلك  العام  من 
انخفضت إجمالي مصروفات 
التشغيل للربع األول بنسبة 
٦٫٥٪ مقارنة بنفس الفترة 

من العام السابق.
املؤشرات املالية

وانخفض صافي إيرادات 
التشغيل إلى ١٢٧٫٦ مليون 
دينار بالربع األول، بنسبة 
انخفاض ٨٫٢٪ مقارنة بنفس 
الفتــرة من العام الســابق، 
وذلك متأثرا باالنخفاض في 
ايرادات االســتثمار بنسبة 
٨٦٫٦٪ مقارنة بنفس الفترة 
من العام الســابق، وارتفع 
رصيد مدينو التمويل بالربع 
الــى ١٠٫٨٧  األول ليصــل 
مليارات دينار، بزيادة قدرها 
١٢٢ مليون دينار وبنســبة 

١٫١٪ عن نهاية ٢٠٢٠.
كما بلغ رصيد االستثمار 
في الصكــوك بالربع األول 

وأشار الـــى أن النــــمو 
فــي األربــاح جــاء مدفوعا 
بتراجع وتـــيرة املخصصات 
على خلــفية انخفاض تكلفة 
املـــخاطـــــر والتمويــالت 
املتعثــرة، مبديــا تفاؤلــه 
ببوادر تعافي االقتصادين 
احمللي والعاملي وانحســار 
انتشار اجلائحة مع تسريع 
وتيرة حمالت التطعيم حول 

العالم.
وأكد ســالمة املؤشرات 
املاليــة للبنك، مشــيرا الى 
النمــو احملقــق فــي صافي 
ايــرادات التمويــل، ومنــو 
التمويل،  أرصــدة مدينــو 
كل  أرصــدة  واســتقرار 
مــن اجمالــي املوجــودات، 
وحســابات املودعــني، مــا 
املتــوازن  األداء  يعكــس 
والقوي للمجموعة، ويؤكد 
إدارة  فــــــي  احلــــصافة 
املخاطــر والقــدرة علــــى 

التمويل ملشــاريع  صفقات 
تنمويــة عمالقة فــي مجال 
البنية التحتية، مبا يسهم في 
دفع عجلة االقتصاد، وتطوير 
العديــد من املنتجات املالية 

والتمويلية.
وقــال إن «بيتك» حرص 
على توسيع نطاق املسؤولية 
االجتماعية، مشيدا مببادرة 
«بيتــك» اخلاصة بتســديد 
مديونيات عدد من الغارمني 
املتعثريــن، حيــث جتــاوز 
مبلغ السداد ٢٠ مليون دينار 
يستفيد منه نحو عشرة آالف 
مديــن متعثر، مشــددا على 
أهمية مواصلة ريادة «بيتك» 
في املســؤولية االجتماعية 
والسعي لتحقيق االستدامة 
مبفهومها التنموي الشامل.
نهج استباقي بتبني التكنولوجيا 

املــرزوق أهميــة  وأكــد 
استراتيجية التحول الرقمي 
لدى «بيتــك»، والتي أكدت 
علــى نهجه االســتباقي في 
تبني التكنولوجيا واالبتكار 
وتركيزه على تعزيز جتربة 
العميل من خالل تقدمي أفضل 
احللول املصرفية املبتكرة.

ولفــت الــى ان «بيتــك» 
ميضــي قدمــا فــي تركيزه 
على التطوير املســتمر في 
اخلدمــات واملنتجــات التي 
يقدمها لعمالئه مع احلرص 
على مواصلة تبني الرقمنة 
املصرفيــة عبر التعاون مع 
شــركات اخلدمــات املاليــة 
FinTech، وتوظيــف الذكاء 
والروبــوت  االصطناعــي 
ومواكبة التطورات في قطاع 

الصيرفة عامليا.
ولفــت الــى ان اخلدمات 

التعامل مع املتغيرات.
دعم االقتصاد واملجتمع

وأكــد املــرزوق مواصلة 
الدور الوطني الرائد في دعم 
االقتصــاد واملجتمع ضمن 
اطار اســتراتيجية التنمية 
املســتدامة، مؤكــدا أهميــة 
دعــم الشــركات الصغيــرة 
ومتويــل  واملتوســطة، 
املشروعات الضخمة مبختلف 
القطاعات احليوية واملساهمة 
بخطط ومشاريع التنمية في 

الكويت واملنطقة. 
وأوضح أن لدى «بيتك» 
سجال حافال من اإلسهامات 
التي حققتها املجموعة في منو 
صناعة التمويل اإلسالمي في 
كافة األسواق التي يعمل فيها، 
مشيرا الى أن «بيتك» ميتلك 
خبرات واســعة في اصدار 
الصكوك لبنوك وشــركات 
وحكومات، وترتيب كبرى 

الرقمية في «بيتك»، شهدت 
طفــرة كبيــرة مــن خــالل 
طــرح مجموعة من احللول 
املصرفية الرقمية املبتكرة. 
وتتضمن هذه احللول على 
ســبيل املثــال ال احلصــر، 
خدمة فتح حساب مصرفي 
أونالين للمواطنني واملقيمني، 
وخدمة التوقيع االلكتروني 
ملعامالت التمويل الشخصي، 
الذي يتضمن معاجلة جميع 
األعمال الورقية للمعامالت 
التمويلية إلكترونيا، وخدمة 
التحويل الفوري باستخدام 
شــبكة RippleNet، وخدمة 
متابعة التحويالت املصرفية 
 «SWIFT GPI» بنظام سويفت
إلكترونيا، باإلضافة إلى أنه 
أول بنك في العالم يستخدم 
 (Hybrid Solution) تقنيــة
لالصــدار الفــوري للبطاقة 
املصرفيــة من غيــر تقدمي 

طلب مسبق.
شكر وتقدير

وفــي ختــام تصريحه، 
أعــرب املرزوق عن شــكره 
للمساهمني والعمالء مثمنا 
ثقتهم ودعمهم لـ «بيتك» على 
مستوى املجموعة. كما تقدم 
الرقابية،  بالشــكر للجهات 
وأثنــى على جهــود االدارة 
التنفيذيــة واملوظفني على 
جهودهم، مــع التأكيد على 
مواصلة النهج املثالي لرؤية 
واستراتيجية البنك في خدمة 
العمالء باالستناد الى عناصر 
العمل املنهجــي، الى جانب 
تعزيز االبتــكار الرقمي في 
املنتجات واخلدمات، وقيادة 
التطــور العاملــي لصناعــة 

التمويل االسالمي.

٥٫٩٧ فلوس ربحية السهم الواحد.. و٢١٫٢٢ مليار دينار إجمالي املوجودات

حمد املرزوق

مبلــغ ٢٫٧٢ مليــار دينــار، 
بانخفاض قدره ٢٥ مليون 
دينــار وبنســبة ٠٫٩٪ عن 
نهايــة ٢٠٢٠، وبلغ رصيد 
اجمالي املوجــودات ٢١٫٢٢ 
الربع  مليار دينــار بنهاية 
األول مــن ٢٠٢١، بانخفاض 
قــدره ٢٨٤ مليــون دينــار 
وبنســبة ١٫٣٪ عــن نهاية 

.٢٠٢٠
حســابات  واســتقرت 
املودعني بالربــع األول من 
٢٠٢١ لتبلــغ ١٥٫٣٢ مليــار 
دينــار، بانخفــاض قدره ٨ 
ماليني دينار وبنسبة ٠٫١٪ 
عــن نهايــة ٢٠٢٠، وبلغت 
حقوق املساهمني ١٫٨٦ مليار 
دينــار بنهايــة الربع األول 
مــن ٢٠٢١، بانخفاض قدره 
٧٠ مليون دينار وبنســبة 
انخفــاض ٣٫٦٪ عن نهاية 
٢٠٢٠، وباإلضافــة إلى ذلك 
بلــغ معــدل كفايــة رأس 
املال ١٦٫٩٨٪ متخطيا احلد 
األدنى املطلوب من اجلهات 
الرقابية، وهي النسبة التي 
تؤكد على متانة املركز املالي 

لـ «بيتك».
نتائج إيجابية

وأوضح املرزوق ان نتائج 
الربــع األول مــن عام ٢٠٢١ 
ايجابية وجتســد األســس 
الثابتة لـ «بيتك» في مواصلة 
االحتفاظ مبركز مالي صلب 
وأصول ذات جــودة عالية 
وقاعــدة رأســمالية متينة 
وحتقيق منو مستدام يوفر 
للمساهمني والعمالء معدالت 
ربحية جيدة على الرغم من 
التداعيات االقتصادية التي 

فرضتها جائحة كورونا. 

حمد املرزوق: النتائج تؤكد مواصلة «بيتك» االحتفاظ مبركز مالي صلب وجودة أصول عالية 

«بيتك» يواصل دوره الوطني الرائد بدعم االقتصاد واملجتمع ومتويل املشروعات الضخمة 

متفائلون ببوادر تعافي االقتصادين احمللي والعاملي وانحسار اجلائحة مع تسريع وتيرة التطعيم

استراتيجيتنا للتحول الرقمي أكدت نهجنا االستباقي بتبني التكنولوجيا وتعزيز جتربة عمالئنا

أرقام ذات داللة

بناء الكوادر الوطنية

تقدير عاملي لتفوق «بيتك» 

٭ ١٥٣٫٦ مليون دينار صافي إيرادات التمويل.. بنمو ٥٫٣٪.

٭ ٦٫٥٪ انخفاض إجمالي مصروفات التشغيل بالربع األول.

٭ ٨٫٢٪ انخفاض إيرادات التشغيل إلى ١٢٧٫٦ مليون دينار.

٭ ١٫١٪ ارتفاع رصيد مدينو التمويل الى ١٠٫٨٧ مليارات دينار.
٭ ٢٫٧٢ مليار دينار رصيد االستثمار بالصكوك.

٭ استقرار حسابات املودعني عند ١٥٫٣٢ مليار دينار.
٭ ١٫٨٦ مليار دينار حقوق املساهمني بنهاية الربع األول.

٭ ١٦٫٩٨٪ معدل كفاية راس املال.. متخطيا احلد األدنى رقابيا.

أكد املرزوق علــى العمل لبناء الكــوادر والكفاءات 
الوطنية وتأهيلها وفق املقاييس العاملية عامل رئيســي 
في املسيرة التنموية في الكويت، مبينا ان «بيتك» أثبت 
جناح استراتيجيته في تطوير املواهب الوطنية ومواصلة 
حتقيق التقدم في مؤشرات العمالة الوطنية ونسب التكويت، 
حيث تتراوح نســبة استقطاب الكويتيني من التعيينات 
اجلديدة للسنوات األخيرة ما بني ٩٧٪ إلى ٩٩٪ معظمهم 
من حديثي التخرج، اضافة الى ان «بيتك» تصدر البنوك 
الكويتية ومؤسســات القطاع اخلاص كافة كأكبر جهة 

توطني عمالة، األمر الذي يعكس ريادته في هذا املجال.

أشار املرزوق الى ان «بيتك» فاز بجوائز مرموقة من جهات 
ومؤسسات عاملية متخصصة في عالم املال واألعمال، مثل 
جائزة «أفضل بنك اسالمي في العالم» لسنة ٢٠٢١ من مجلة 
«غلوبال فايننس» العاملية، و«أفضل بنك في اخلزانة وادارة 
النقــد» في الكويت من نفس املجلة تقديرا للمكانة الرفيعة 
التي يتمتع بها البنك في مجال خدمات اخلزانة وادارة النقد، 
وجوائز «أفضل بنك إسالمي في الشرق األوسط»، و«أفضل 
بنك إســالمي في الكويت»، و«أفضل بنك في الكويت»، من 
مجلة «إمييا فاينانس». وجاء تتويج «بيتك» بناء على أدائه 
املالي، ومعايير جودة خدماته، والتميز في القطاع املصرفي، 
باإلضافة إلى معايير أساسية تتضمن احلصة السوقية للبنك.



البيانات المالية المجمعة
الحمــد هلل رب العالميــن والصــاة والســام علــى أفضــل خلــق اهلل أجمعيــن ســيدنا محمــد صلــى اهلل 

عليــه وســلم وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن.

السادة المساهمون األفاضل

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته

يســرني وباألصالــة عــن نفســي، وبالنيابــة عــن إخوانــي أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للبنــك، أن أضــع بيــن 
أيديكــم التقريــر الســنوي لبنــك الكويــت الدولــي (KIB)، والبيانــات الماليــة المجمعــة للســنة الماليــة المنتهيــة 
فــي 31 ديســمبر 2020، وأن أســتعرض لحضراتكــم التطــورات التــي شــهدتها أنشــطة أعمالــه، والتحديثــات التــي 
طالــت أنظمتــه ومنصاتــه، وأبــرز اإلنجــازات التــي حققهــا خــال عــام ملــيء بالتحديــات، وفقنــا اهلل فيــه -وبرغــم كل 
الصعوبــات- علــى مواصلــة مســيرتنا نحــو بنــاء نمــوذج عمــل قــوي ومتطــور، يتســم بالمرونــة، ويعــزز مــن قدراتنــا 

علــى التكيــف مــع متغيــرات الســوق وتطــورات البيئــة التشــغيلية الحاليــة والمســتقبلية.

إخواني وأخواتي المساهمون األفاضل

تعــرض العالــم خــال هــذا العــام لجائحــة صحيــة مفاجئــة، أودت بحيــاة مــا يزيــد عــن 1.8 مليــون إنســانا فــي شــتى 
بقــاع األرض، وانتشــرت تبعاتهــا ســريعا لتؤثــر فــي جميــع مناحــي الحيــاة، لتجعــل مــن عــام 2020 عامــا اســتثنائيا 
بجميــع المقاييــس، وليصبــح العالــم بيــن خياريــن أحاهمــا مــر، فإمــا اإلغــاق ومــا ينتــج عنــه مــن آثــار ســلبية علــى 
االقتصــاد، أو تخفيــف اإلغــاق ومــا ينتــج عنــه مــن تبعــات صحيــة ال طاقــة للــدول بتحملهــا، وبمــا اضطــر حكومــات 
العالــم إلــى فــرض فتــرات مــن اإلغــاق الكلــي والجزئــي، ووضــع قيــود علــى الحركــة للتخفيــف مــن ســرعة انتشــار 
المــرض، والحتــواء تبعاتــه الصحيــة، لتبــدأ اآلثــار االقتصاديــة للجائحــة بالظهــور، وليدخــل االقتصــاد العالمــي حالــة 
مــن الركــود هــي األشــد وطــأة منــذ عقــود، حيــث تشــير أحــدث توقعــات صنــدوق النقــد الدولــي إلــى انكمــاش 
االقتصــاد العالمــي بنحــو 3.5%  خــال عــام 2020، فيمــا يُتوقــع لتأثيــرات الجائحــة أن تمتــد لســنوات فــي العديــد 
مــن القطاعــات االقتصاديــة، وأن يحتــاج اقتصــاد العالــم إلــى عاميــن علــى األقــل للتعافــي مــن تبعــات الجائحــة، 
تعــاٍف مشــروط بنجاعــة اللقاحــات ومــدى انتشــارها، وبااللتــزام بقواعــد التباعــد االجتماعــي واالشــتراطات الصحيــة 

لفتــرات قادمــة.

هــذا ولــم يكــن االقتصــاد المحلــي بمعــزل عمــا يــدور فــي العالــم، حيــث كان للجائحــة تأثيــٌر مــزدوج علــى االقتصــاد 
المحلــي، حيــث أدى انتشــار المــرض فــي البــاد إلــى اتخــاذ تدابيــر احترازيــة ضروريــة، أوقفــت النشــاط االقتصــادي كليــا 
ــث  ــرى، حي ــة أخ ــن جه ــط م ــعار النف ــع أس ــي بتراج ــاد المحل ــر االقتص ــا تأث ــة، كم ــن جه ــة م ــرات متفاوت ــا ولفت أو جزئي
هــوت أســعار النفــط خــال شــهري مــارس وأبريــل لمســتويات هــي األدنــى منــذ عشــرين عامــا، بضغــوط مــن تراجــع 
الطلــب، وازديــاد المخــاوف حــول آفــاق االقتصــاد العالمــي، كمــا تزامــن ذلــك مــع تراجــع إنتــاج دولــة الكويــت مــن 
النفــط الخــام بنحــو 8.0% خــال عــام 2020 نظــرا اللتزامهــا باتفاقيــة أوبــك+ لتخفيــض اإلنتــاج، والتــي ســاهمت 
إلــى حــد مــا فــي إحــداث اســتقرار نســبي فــي مســتويات األســعار. وعلــى الرغــم مــن التحديــات ســالفة الذكــر، فقــد 
نجحــت الكويــت وهلل الحمــد فــي الســيطرة إلــى حــد كبيــر علــى انتشــار الجائحــة، وفــي تخفيــف تأثيراتهــا وتبعاتهــا 
الصحيــة، كمــا ســاهمت الجهــود الحكوميــة فــي تخفيــف التبعــات االقتصاديــة الناجمــة عنهــا، حيــث أشــار تقريــر 
للبنــك الدولــي إلــى قيــام حكومــة دولــة الكويــت بضــخ مــا يقــارب 500 مليــون دينــار كويتــي للتخفيــف مــن اآلثــار 
االقتصاديــة للجائحــة،  كمــا ســاهمت الحزمــة التحفيزيــة الرقابيــة التــي قدمهــا بنــك الكويــت المركــزي بالتعــاون 
ــزام  ــث كان اللت ــي، حي ــاد المحل ــى االقتص ــة عل ــأة الجائح ــن وط ــف م ــي التخفي ــة ف ــوك المحلي ــع البن ــيق م والتنس
الجائحــة وآثارهــا علــى  فــي تخفيــف وطــأة  الكبيــر  األثــر  الوطنيــة والمجتمعيــة  المحليــة بواجباتهــا  المصــارف 

االقتصــاد المحلــي.

ــى  ــاظ عل ــة، والحف ــن األزم ــب م ــة األصع ــاوز المرحل ــي تج ــى ف ــا اهلل تعال ــد وفقن ــبق، فق ــا س ــم مم ــى الرغ ــذا وعل ه
مكتســباتنا، واألســس القويــة التــي قمنــا ببنائهــا خــال األعــوام الماضيــة، كمــا واصلنــا خــال هــذا العــام، وبرغــم 
كل الصعوبــات، العمــل علــى توســيع أنشــطة أعمالنــا، وتطويــر عملياتنــا، والمضــي قدمــا فــي تطبيــق خطتنــا 
االســتراتيجية الجديــدة، والتــي تســتهدف بنــاء نمــوذج عمــل متطــور، لنقتــرب أكثــر مــن أي وقــت مضــى مــن تحقيــق 

رؤيتنــا االســتراتيجية بــأن نصبــح البنــك األكثــر ابتــكارا فــي الكويــت.

السادة المساهمون األفاضل

فيمــا يلــي، أوجــز لحضراتكــم أهــم إنجــازات مصرفكــم خــال عــام 2020، وأســتعرض وإياكــم الجهــود التــي بذلــت 
فــي ســبيل توســيع أنشــطته وتحديــث عملياتــه، وتعزيــز قدراتــه وتطويــر بنيتــه التحتيــة، وبمــا زاد مــن جاهزيتنــا 
لخــوض غمــار العــام القــادم بــكل مــا يحملــه مــن تحديــات، نحــو تحقيــق مزيــد مــن النجــاح، متســلحين بثقتكــم، 

وبقــدرات كوادرنــا البشــرية المميــزة، وبخطتنــا االســتراتيجية المحكمــة.

أوال: أداء مالي متزن رغم كل التحديات

يســعدني أن أعلمكــم بنجــاح مصرفكــم فــي تحقيــق أداء ونتائــج ماليــة مســتقرة خــال عــام 2020، حيــث حقــق 
64 مليــون دينــار كويتــي تقريبــا إيــرادات تشــغيلية عــن عــام 2020. وجــاءت هــذه النتائــج علــى الرغــم مــن الظــروف 

االقتصاديــة الراهنــة واســتمرار تداعيــات الجائحــة الصحيــة، كمــا  حافــظ KIB خــال العــام 2020 علــى متانــة جــودة 
أصولــه، حيــث بلغــت نســبة نمــو أصــول البنــك 4 % لتصــل إلــى 2.80 مليــار دينــار كويتــي مقارنــة مــع 2.69 مليــار 
دينــار كويتــي تقريبــا فــي نهايــة العــام الماضــي. وقــد جــاءت هــذه الزيــادة نتيجــة االرتفــاع فــي حجــم محفظــة 
التمويــل بمبلــغ 113 مليــون دينــار كويتــي لتبلــغ 1.98 مليــار دينــار كويتــي تقريبــًا مقارنــة مــع 1.87 مليــار دينــار 
ــى  ــة إل ــذا باإلضاف ــبته 6 %. ه ــت نس ــًا بلغ ــك ارتفاع ــة بذل ــي، محقق ــام الماض ــة الع ــي نهاي ــا ف ــا كم ــي تقريب كويت
االرتفــاع فــي حجــم االســتثمارات (الصكــوك ذات الجــودة العاليــة) بحوالــي 4.5 مليــون دينــار كويتــي وصــواًل إلــى 
186 مليــون دينــار كويتــي تقريبــا مقارنــة مــع 181 مليــون دينــار كويتــي فــي العــام الماضــي، وذلــك نتيجــة االرتفــاع 

ارتفعــت حســابات المودعيــن بحوالــي  آخــر فقــد  الجــودة العاليــة. مــن جانــب  فــي اســتثمارات الصكــوك ذات 
175 مليــون دينــار كويتــي وبنســبة نمــو 12 % لتصــل إلــى 1.64 مليــار دينــار كويتــي مقارنــة مــع 1.47 مليــار دينــار 

كويتــي تقريبــا للعــام الماضــي. فــي حيــن بلغــت حقــوق الملكيــة العائــدة لمســاهمي البنــك 258 مليــون دينــار 
كويتــي تقريبــا. كمــا ســجلت نســب التوزيعــات علــى حســابات المودعيــن عوائــد ســنوية جيــدة فــي نهايــة العــام 

2020. وتــم إيــداع األربــاح فــي حســابات الســادة المودعيــن فــور إعــان النتائــج الماليــة.

ثانيا: مضينا قدما في تطوير أنشطة أعمالنا 

علــى الرغــم مــن الظــروف القاهــرة التــي فرضتهــا الجائحــة، فقــد واصلنــا البنــاء علــى المكتســبات والمنجــزات التــي 
حققهــا مصرفكــم خــال األعــوام الســابقة، حيــث عملنــا علــى اســتحداث المزيــد مــن األنظمــة، وأتمتــة الكثيــر مــن 
عملياتنــا، واالســتثمار فــي كوادرنــا البشــرية وبنيتنــا التحتيــة، وبمــا عــزز مــن قدراتنــا علــى مواصلــة تقديــم خدماتنــا 
معهــم،  االســتراتيجية  شــراكتنا  عــزز  الــذي  األمــر  الجائحــة،  فتــرة  خــال  لعمائنــا  المتواصــل  ودعمنــا  المصرفيــة 
وانعكــس إيجابــا علــى تواجــد عامتنــا التجاريــة فــي الســوق المحلــي. كمــا انصــب تركيزنــا خــال عــام 2020 علــى 
تطويــر نمــاذج أعمالنــا وفــي كافــة أنشــطتنا، وبمــا زاد مــن فعاليتهــا، وعــزز مــن قدراتنــا علــى االســتجابة للتغيــرات 
الســريعة التــي تشــهدها األســواق، والتطــورات المســتقبلية المفاجئــة التــي قــد تطــرأ علــى البيئــة التشــغيلية، 

ــزة. ــة الممي ــا التقني ــدة وبقدراتن ــا الممت ــلحين بخبراتن ــة، ومتس ــن دروس الجائح ــتفيدين م مس

لقــد عملنــا خــال هــذا العــام علــى توســيع أنشــطة أعمالنــا التجاريــة التــي حققــت مزيــدا مــن النجــاح، وذلــك مــن 
خــال تعزيــز عاقاتنــا التجاريــة مــع عمائنــا الحالييــن، واســتقطاب المزيــد مــن كبــرى الشــركات المحليــة، جنبــا 
إلــى جنــب مــع التركيــز علــى تمويــل القطاعــات األقــل تأثــرا بالجائحــة، ومجموعــة مــن مشــاريع البنــى التحتيــة 
مــن  عمائنــا  لخدمــة  المميــزة  المهنيــة  كوادرنــا  مــن  مجموعــة  وتوفيــر  الرئيســية،  االقتصاديــة  والقطاعــات 
الشــركات فــي مجموعــة مــن أفرعنــا علــى امتــداد محافظــات الوطــن، وبمــا ســاعدنا علــى توســيع أنشــطة أعمالنــا 
وتنويــع محفظتنــا ومهــد الطريــق نحــو تعزيــز معــدالت النمــو المســتقبلية. كمــا شــهدت خدماتنا الموجهــة لألفراد 
نقلــة نوعيــة، وقطعــت شــوطا كبيــرا نحــو تطويــر نمــوذج عملنــا بالكامــل، حيــث تــم أتمتــة المزيــد مــن عملياتنــا 
اليوميــة وبمــا زاد مــن ســرعة اإلنجــاز وعــزز مــن فعاليتهــا، كمــا قمنــا باســتحداث وتقديــم مجموعــة مــن الخدمــات 
الموجهــة لألفــراد عبــر كافــة منصاتنــا الرقميــة والتقليديــة، وعملنــا علــى إعــادة توزيــع شــبكة فروعنــا لنكــون أقــرب 
مــن عمائنــا ولنخدمهــم بالشــكل األمثــل، باإلضافــة إلــى افتتــاح فرعيــن جديديــن يقدمــان تجربــة رقميــة ذاتيــة 
فريــدة، والبــدء بتحديــث أســطولنا مــن أجهــزة الســحب اآللــي لنوفــر تجربــة رقميــة ذاتيــة متطــورة لعمائنــا. هــذا 
ــث  ــراكاتنا، وتحدي ــز ش ــا، وتعزي ــة عروضن ــع باق ــيع وتنوي ــو توس ــم نح ــعينا الدائ ــادم س ــام الق ــال الع ــنواصل خ وس
أنظمتنــا وتعزيــز كفــاءة عملياتنــا الداخليــة، مــع الحفــاظ علــى مســتوى مميــز مــن خدمــة العمــاء، وبمــا ينعكــس 

إيجابــا علــى جــودة أعمالنــا، ويوســع أنشــطتها ويعــزز مــن عوائدهــا. 

ثالثا: استراتيجية متقنة ... نحو »KIB جديد«

إخوانــي وأخواتــي المســاهمون األفاضــل، لقــد مضينــا خــال هــذا العــام فــي تنفيــذ خطتنــا االســتراتيجية الشــاملة، 
والهادفــة إلــى تطويــر نمــوذج عمــل قــادر علــى تعزيــز أنشــطة  أعمالنــا وزيــادة كفــاءة عملياتنــا الداخليــة، يتســم 
بالمرونــة ويســتجيب لمتغيــرات األســواق والبيئــة التشــغيلية، لنقتــرب مــن تحقيــق رؤيتنــا بــأن نصبــح البنــك األكثــر 
ابتــكارا فــي الكويــت. فــي الحقيقــة، فقــد قطعنــا أشــواطا كبيــرة نحــو تحقيــق أهدافنــا االســتراتيجية، حيــث واصلنــا 
العمــل علــى تطويــر بنيــة تحتيــة رقميــة صلبــة، قــادرة علــى قيــادة عمليــة التطويــر خــال األعــوام القادمــة، كمــا 
ــا البشــرية الحاليــة، واســتقطبنا مجموعــة مــن الكــوادر البشــرية ذات المهــارات التقنيــة  ــا مــن قــدرات كوادرن عززن
ــتهداف  ــى اس ــان، وعل ــة وإتق ــا، بفعالي ــوق وتلبيته ــات الس ــؤ باحتياج ــى التنب ــا عل ــن قدراتن ــزز م ــا ع ــة، وبم المتقدم
شــرائح جديــدة مــن العمــاء، والوصــول لقطاعــات وأنشــطة أعمــال جديــدة، مــا كنــا لنصلهــا لــوال العمــل الــدؤوب، 

وعمليــات التحديــث المســتمرة التــي طالــت كافــة أنشــطتنا وعملياتنــا.

ولقــد اســتطعنا خــال هــذا العــام وعلــى الرغــم مــن الجائحــة المفاجئــة وتبعاتهــا، إثبــات نجاعــة خططنــا وفعاليــة 
مبادراتنــا االســتراتيجية، حيــث تمكنــا بفضــل اهلل، وباالعتمــاد علــى أنظمتنــا الرقميــة المتطــورة، وكوادرنــا البشــرية 
المميــزة، اتخــاذ إجــراءات طارئــة وتبنــي نمــاذج عمــل مرنــة واســتغال أحــدث التقنيــات الماليــة لضمــان اســتمرار 
بــكل ثقــة، متســلحين  العمــل علــى تطبيــق مبادراتنــا االســتراتيجية، ولنمضــي  اليوميــة، ومواصلــة  عملياتنــا 
بدعمكــم المســتمر، نحــو الوصــول إلــى »KIB جديــد«، مدفــوع باالبتــكار، وقائــم علــى أســس رقميــة متطــورة. نحن 
اليــوم نعمــل ضمــن إطــار اســتراتيجي واضــح، تقــوده إدارة تنفيذيــة متمرســة، تمتلــك الخبــرات والمهــارات الفريــدة 
الازمــة، وتعمــل بانســجام وتوافــق علــى تحقيــق مجموعــة مــن المبــادرات الطموحــة والمتقنــة، واضعيــن نصــب 
أعيننــا جميعــا، إحــداث نقلــة نوعيــة فــي آليــات تطويــر المنتجــات والخدمــات المســتقبلية، وتحديــث عمليــة إيصــال 
لتطلعاتهــم  لنســتجيب  المتقدمــة،  الرقميــة  المنصــات  مــن  باقــة  عبــر  لعمائنــا،  والمنتجــات  الخدمــات  هــذه 

ونتجــاوز توقعاتهــم.

رابعا: تواجد إقليمي متزايد، واهتمام دولي مميز

جميــع  بذلتهــا  التــي  والمتواصلــة  المضنيــة  الجهــود  أثمــرت  لقــد  األفاضــل،  المســاهمون  وأخواتــي  إخوانــي 
طواقــم العمــل فــي مصرفكــم خــال هــذا العــام، إلــى تحقيــق مزيــد مــن اإلنجــازات، والحفــاظ علــى مكتســباتنا، 
وتعزيــز تواجــد عامتنــا التجاريــة محليــا ودوليــا وإقليميــا، فقــد ُوفقنــا وهلل الحمــد، وبالرغــم مــن التحديــات الجمــة، 
والتطــورات االقتصاديــة الســلبية التــي مــر بهــا العالــم مــن جهــة، واالقتصــاد المحلــي مــن جهــة أخــرى، فــي تأكيــد 
تقاريرهــا  االئتمانــي طبقــا آلخــر  للتصنيــف   »Fitch« فيتــش أكــدت وكالــة  المتميــز، حيــث  االئتمانــي  تصنيفنــا 
ــع  ــد »+A« م ــل عن ــة األج ــه طويل ــاء بالتزامات ــى الوف ــدر عل ــدرة المص ــام 2020 ق ــة ع ــي نهاي ــك ف ــن البن ــادرة ع الص
ــزز  ــث يع ــد »-bb«، حي ــك عن ــة (VR) للبن ــدرة الذاتي ــف الق ــت تصني ــى تثبي ــة إل ــتقرة، باإلضاف ــتقبلية مس ــرة مس نظ

هــذا التصنيــف المركــز المالــي للبنــك وينعكــس إيجابــا علــى أنشــطته التشــغيلية.

هــذا وفــي إطــار تعزيــز تواجــد عامتنــا التجاريــة محليــا وإقليميــا، فقــد شــارك KIB فــي إصــدار صكــوك أوليــة غيــر 
مضمونــة صــادرة عــن بنــك بوبيــان بمبلــغ 750 مليــون دوالر أمريكــي بصفتــه مديــر رئيســي مشــترك، وكمديــر 
مشــارك فــي صكــوك االســتدامة األولــى مــن نوعهــا والصــادرة عــن البنــك اإلســامي للتنميــة والتــي تبلــغ قيمتهــا 
ــا فــي الــدول األعضــاء. يأتــي هــذا ضمــن اســتراتيجيتنا  1.5 مليــار دوالر أمريكــي لمواجهــة تداعيــات جائحــة كورون

الهادفــة إلــى تدعيــم تواجــد KIB فــي ســوق الصكــوك اإلقليميــة، وبمــا يعــزز مكانتــه فــي أســواق رأس المــال 
باإلضافــة إلــى تحقيــق دخــل إضافــي مــن خــال تقديــم االستشــارات فــي هــذا المجــال. كمــا قمنــا خــال هــذا العــام 
وفــي إطــار حرصنــا علــى تعزيــز قاعــدة رأس مــال البنــك وتنويــع مصــادره التمويليــة، وفــي ظــل انخفــاض معــدالت 
الربــح الســائدة عالميــا، بإصــدار صكــوك بقيمــة 300 مليــون دوالر أمريكــي ضمــن الشــريحة الثانيــة (Tier 2) مــن 
قاعــدة رأس المــال بحســب معيــار كفايــة رأس المــال (بــازل 3)، مــا انعكــس علــى معــدل كفايــة رأس المــال ليبلــغ  
22.13 % كمــا فــي نهايــة عــام 2020، متجــاوزاً بذلــك الحــد األدنــى للمســتويات المطلوبــة مــن الجهــات الرقابيــة 

المتمثلــة فــي بنــك الكويــت المركــزي، ولقــد تــم تســعير هــذه الصكــوك التــي تعتبــر األولــى مــن نوعهــا فــي دولــة 
الكويــت بمعــدل ربــح ســنوي 2.375% كمــا قامــت وكالــة فيتــش للتصنيــف االئتمانــي بمنــح هــذه الصكــوك 
طويل/قصيــر  االئتمانــي  التصنيــف  ومنــح   ،»A-« عنــد   (Long-term) األجــل  طويــل  نهائيــًا  ائتمانيــًا  تصنيفــًا 
األجــل عنــد »A+/F1« لبرنامــج الصكــوك الخــاص بالبنــك، وقــد وصــل مجمــوع المشــاركة فــي هــذه الصكــوك 
ــاال  ــس إقب ــذي عك ــر ال ــدرة، األم ــوك المص ــم الصك ــاف حج ــل 9 أضع ــا يمث ــي، أي م ــار دوالر أمريك ــارب 2.7 ملي ــا يق م
كبيــرا وثقــة متناميــة مــن قبــل المســتثمرين، هــذا وتعتبــر هــذه الصكــوك األعلــى تصنيفــًا ضمــن الشــريحة الثانيــة 
إلــى تعزيــز اســتثماراته فــي   KIB العربيــة. حيــث يســعى  الخليــج  لــدول  التعــاون  فــي الكويــت ودول مجلــس 
األوراق الماليــة الســائلة والمــدرة للدخــل والمتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية، باإلضافــة إلــى استكشــاف 

واســتغال المزيــد مــن الفــرص االســتثمارية المواتيــة مســتقبا.

كمــا أســهمت التطــورات اإليجابيــة التــي شــهدتها أنشــطة البنــك علــى مــدار العــام، فــي حصولــه علــى مجموعــة 
مــن الجوائــز العالميــة واإلقليميــة المتميــزة وفــي مجــاالت متعــددة، كان منهــا، جائــزة »أفضــل بنــك متوافــق 
فايننــس  كابيتــال  مــن   2020 لعــام  أفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  فــي  اإلســامية«  الشــريعة  أحــكام  مــع 
بنــك  »أفضــل  وجائــزة  التوالــي،  علــى  الســادس  وللعــام   »Capital Finance International« إنترناشــيونال 
علــى  الســابع  وللعــام   »World Finance« فايننــس  وورلــد  مجلــة  مــن   2020 لعــام  الكويــت  فــي  إســامي« 
التوالــي، وحصولــه علــى جائــزة »البنــك اإلســامي األســرع نمــوا« فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا لعــام 
علــى  الخامــس  وللعــام   »Capital Finance International« إنترناشــيونال  فايننــس  كابيتــال  مــن   2020

التوالــي، كمــا حصــل KIB علــى جائــزة »البنــك األكثــر أمانــا فــي الكويــت« لعــام 2020 مــن مجلــة وورلــد فايننــس 
»World Finance«، وجائــزة »أفضــل بنــك فــي تصميــم الفــروع« لعــام 2020 مــن االتحــاد الدولــي للمصرفييــن 
العــرب. كمــا حــاز إصــدار صكــوك KIB علــى جائــزة »أفضــل صكــوك رأس مــال مصرفيــة فــي الكويــت« لعــام 2020 
مــن مؤسســة »The Asset Triple A«، كمــا ســاهم التواجــد القــوي لمصرفكــم فــي أســواق الصكــوك اإلقليميــة 
فــي حصــول البنــك علــى جائزتــي »صفقــة العــام لقطــر« و »الصفقــة التنظيميــة« مــن مجلــة إســامك فاينانــس 
نيــوز »Islamic Finance News (IFN)«، وجائــزة »مديــر رئيســي مشــترك وحافــظ ســجات مشــترك للصكــوك 
فــي قطــر« لعــام 2020 مــن مؤسســة »The Asset Triple A«، باإلضافــة إلــى حصولــه علــى ثاثــة جوائــز مــن 
منتــدى اإلعــام العربــي هــي جائــزة »اإلبــداع فــي المســؤولية االجتماعيــة«، وجائــزة »إعــان العيــد الوطنــي - عــن 

ــزة »إعــان شــهر رمضــان المبــارك - عــن فئــة المحتــوى«. فئــة التأثيــر« وجائ

إخواني وأخواتي المساهمون األفاضل

مــع انتهــاء هــذا العــام، فإننــا نحمــد اهلل الــذي وفقنــا لتجــاوزه بــكل مــا حمــل مــن مصاعــب وتحديــات، ومكننــا مــن 
الحفــاظ علــى منجــزات ومكتســبات األعــوام الســابقة، وعلــى تعزيزهــا والبنــاء عليهــا، لنعــزز مــن قدراتنــا علــى 
مواجهــة التحديــات المســتقبلية، وعلــى الوفــاء بمتطلبــات عمائنــا وتطلعاتهــم، وتعزيــز حقــوق مســاهمينا، 
وتحقيــق مســتويات ربحيــة مســتدامة بالتــوازي مــع تنميــة أصولنــا وتحســين جودتهــا. إننــا وإذ نتقــدم لحضراتكــم 
ــل أن  ــز وج ــن اهلل ع ــن م ــة، آملي ــان وحرفي ــاص وتف ــور، بإخ ــاح والتط ــيرة النج ــة مس ــم بمواصل ــر، نعدك ــذا التقري به
تتكلــل جهودنــا بمزيــد مــن النجــاح واالزدهــار، لمــا فيــه خيــر مســاهمينا وعمائنــا وموظفينــا، وخيــر بلدنــا الحبيــب.

ــاح  وعلــى ضــوء نتائــج أعمــال عــام 2020، فقــد تمــت التوصيــة مــن قبــل أعضــاء مجلــس اإلدارة بعــدم توزيــع أرب
نقديــة أو أســهم منحــة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020، وتخضــع هــذه التوصيــة لموافقــة 
الجمعيــة العامــة لمســاهمي البنــك والجهــات الرقابيــة المختصــة، كمــا أوصــى مجلــس اإلدارة بعــدم توزيــع 

مكافــأة للســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020.

أشكركم وأثمن دعمكم

ختامــا، أشــكركم وأثمــن عاليــا دعمكــم المتواصــل لمصرفكــم، كمــا أتقــدم بالشــكر الجزيــل لــكل مــن ســاند 
مســيرتنا، والشــكر موصــول لبنــك الكويــت المركــزي لدعمــه المتواصــل ومســاندته الدائمــة، مثمنــا دوره الرقابــي 
واإلشــرافي المتميــز، كمــا أشــكر إخوتــي أعضــاء مجلــس اإلدارة، والشــكر موصــول ألصحــاب الفضيلــة أعضــاء 
هيئــة الرقابــة الشــرعية للبنــك، والزمــاء فــي اإلدارة التنفيذيــة، وموظفينــا المخلصيــن علــى جهودهــم المميــزة، 
كمــا أتوجــه بالشــكر والتقديــر لعمائنــا الكــرام، علــى ثقتهــم بنــا، ولدعمهــم المســتمر لمســيرتنا ولمســاهمتهم 

الفاعلــة فــي إنجازاتنــا.

كمــا أرجــو مــن اهلل العلــي القديــر، التوفيــق لنــا ولكــم لمــا فيــه خيــر ومنفعــة مصرفكــم، ومصلحــة وطننــا الحبيــب 
الكويــت. متمنيــا لكــم وللجميــع التوفيــق والســداد ولمصرفنــا المزيــد مــن التطــور والنجــاح تحــت رعايــة صاحــب الســمو 
أميــر البــاد الشــيخ / نــواف األحمــد الجابــر الصبــاح حفظــه اهلل ورعــاه وسمـــو ولــي عهــده األميــن الشــيخ / مشــعل األحمــد 

الجابــر الصبــاح حفظــه اهلل وســمو رئيــس مجلــس الــوزراء الشيــــــخ / صبــاح خالــد الحمــد الصبــاح حفظــه اهلل.

والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

بيان الربح أو الخسارة المجمع
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المجمع 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

محمد جراح الصباح
رئيس مجس اإلدارة

ألف دينار كويتي

20202019إيضاح

89,075103,436ايرادات تمويل

(50,753))40,249(3تكاليف التمويل والتوزيعات للمودعين

48,82652,683صافي إيرادات التمويل

47,86710,244إيرادات أتعاب وعموالت

798826صافي الربح الناتج من صرف العمات األجنبية

52,1974,084إيرادات استثمارات

64,158675إيرادات أخرى

63,84668,512مجموع إيرادات التشغيل

(20,973))19,696(تكاليف موظفين

(14,845))13,026(مصاريف عمومية وإدارية

(3,691))4,237(استهاك

(39,509)(36,959)مجموع مصروفات التشغيل 

الربح من العمليات قبل المخصصات
26,88729,003وخسائر انخفاض القيمة

(10,365))26,760(7المخصصات وخسائر انخفاض القيمة

12718,638الربح الناتج من العمليات 

مخصص لـ:

(172)-حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

(464))4(حصة ضريبة دعم العمالة الوطنية

(181)-حصة الزكاة

(500)-مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

12317,321ربح السنة

العائد إلى:

117,146مساهمي البنك

122175الحصص غير المسيطرة

12317,321

(خسارة )/ ربحية السهم األساسية والمخففة
14.29 فلس)5.09( فلس8العائدة إلى مساهمي البنك

ألف دينار كويتي

20202019إيضاح

الموجودات
9111,05996,319النقد واألرصدة لدى البنوك

10420,309439,370المستحق من بنوك

111,979,0041,865,618مدينو تمويل

12184,362179,886استثمار في أوراق مالية

131,5431,538استثمار في شركة زميلة

1453,82458,236عقارات استثمارية

19,28115,611موجودات أخرى

1532,21331,043ممتلكات ومعدات 

2,801,5952,687,621مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية 
المطلوبات 

16671,386795,126المستحق للبنوك ومؤسسات مالية 

171,644,8031,469,574حسابات المودعين

-1890,403صكوك مصدرة

1942,68447,506مطلوبات أخرى

2,449,2762,312,206مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
20113,275107,881رأس المال

2149,48049,480عاوة إصدار أسهم

(45,234))45,234(20أسهم خزينة

21140,182168,663احتياطيات أخرى

257,703280,790حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك

2291,03591,035الصكوك الدائمة الشريحة 1

3,5813,590الحصص غير المسيطرة 

352,319375,415مجموع حقوق الملكية 

2,801,5952,687,621 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

رائد جواد بوخمسينالشيخ/ محمد جراح الصباح

نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة

بيان المركز المالي المجمع
كما في 31 ديسمبر 2020

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

 

ألف دينار كويتي    

حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك
الصكوك

الدائمة
الشريحة 1

الحصص
غير

المسيطرة

مجموع
حقوق

الملكية
رأس 
المال

عاوة إصدار 
أسهم

أسهم 
خزينة

االحتياطيات 
األخرى (إيضاح 21)

المجموع

168,663280,79091,0353,590375,415(45,234)107,88149,480الرصيد كما في 1 يناير 2020 

122123-11---ربح السنة 

(3,899)1-(3,900)(3,900)---(الخسارة الشاملة األخرى)/ الدخل الشامل اآلخر خال السنة

(3,776)123-(3,899)(3,899)---مجموع (الخسارة الشاملة)/ الدخل الشامل خال السنة

(7,203)--(7,203)(7,203)---خسارة تعديل تأجيل أقساط التمويل (إيضاح 28)

(6,797)--(6,797)(6,797)---توزيعات (إيضاح 20)

----(5,394)--5,394إصدار أسهم منحة (إيضاح 20)

(132)(132)------توزيعات مدفوعة للحصص غير المسيطرة

(5,188)--(5,188)(5,188)---أرباح مدفوعة على الصكوك الدائمة الشريحة 1 (إيضاح 22)

140,182257,70391,0353,581352,319(45,234)113,27549,480الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020

3,414276,604-165,212273,190(45,234)103,73249,480الرصيد كما في 1 يناير 2019 

(33)--(33)(33)---أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 كما في 1 يناير 2019

3,414276,571-165,179273,157(45,234) 103,73249,480الرصيد كما في 1 يناير 2019 (المعدل)

17517,321-17,14617,146---ربح السنة 

14,088-4,0874,087---الدخل الشامل اآلخر خال السنة

17621,409-21,23321,233---مجموع الدخل الشامل خال السنة

(10,271)--(10,271)(10,271)---توزيعات

----(4,149)--4,149إصدار أسهم منحة

91,035-91,035-----إصدار صكوك الدائمة الشريحة 1 (إيضاح 22)

(756)--(756)(756)---تكاليف إصدار صكوك الشريحة الدائمة 1

(2,573)--(2,573)(2,573)---أرباح مدفوعة على الصكوك الدائمة الشريحة 1 (إيضاح 22)

168,663280,79091,0353,590375,415)45,234( 107,88149,480الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019

ألف دينار كويتي

20202019

12317,321ربح السنة 

(الخسارة الشاملة األخرى)/الدخل الشامل اآلخر:

بنود التي يمكن إعادة تصنيفها إلى بيان الربح أو 
الخسارة المجمع

- التغير في القيمة العادلة أدوات دين بالقيمة العادلة 
2,6561,597من خال الدخل الشامل االّخر

(120)60- تعديات ترجمة عمات أجنبية

بنود لن يتم تصنيفها ضمن بيان الربح أو الخسارة المجمع
- التغير في القيمة العادلة الستثمارات ملكية من

2,423)6,615(     خال الدخل الشامل االّخر

188-- إعادة تقييم ممتلكات ومعدات

(الخسارة الشاملة األخرى) /  الدخل الشامل اآلخر 
4,088)3,899(للسنة

21,409)3,776(مجموع (الخسارة الشاملة)/ الدخل الشامل للسنة

العائد إلى:

21,233)3,899(مساهمي البنك

123176الحصص غير المسيطرة

21,409)3,776(مجموع (الخسارة الشاملة)/ الدخل الشامل للسنة 

ألف دينار كويتي

20202019إيضاح

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
12317,321ربح السنة

تسويات لـ: 
(826))798(صافي الربح الناتج من صرف العمات األجنبية

(1,089))856(5إيرادات توزيعات أرباح
(1,149))360(5التغيرات في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة

152)33)5(ربح)/ خسارة محققة من بيع أدوات دين بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر

(20))5(5حصة من نتائج شركة زميلة
(1,978))884(5إيرادات إيجار من عقارات استثمارية

-)59(5ربح من بيع عقار استثماري
4,2373,691استهاك

726,76010,365المخصصات وخسائر انخفاض القيمة

28,12526,467

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
103,38855,502المستحق من بنوك

(267,958))143,466(مدينو تمويل
(2,350))4,558(موجودات أخرى

277,589)123,740(المستحق للبنوك ومؤسسات مالية 

175,229151,039حسابات المودعين

(13,170))3,874(مطلوبات أخرى
31,104227,119صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
(180,448))132,970(شراء استثمارات في أوراق مالية

124,702111,278المحصل من استرداد/ بيع استثمارات في أوراق مالية

-)68(14إضافات على عقار استثماري
(4,605))3,985(شراء ممتلكات ومعدات

8561,089إيرادات توزيعات أرباح مستلمة

8841,978إيرادات تأجير مستلمة 

(70,708)(10,581)صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

-90,403صافي المحصل من إصدار الصكوك المساندة الشريحة 2
90,279-22صافي المحصل من إصدار الصكوك الدائمة الشريحة 1

(2,573))5,188(أرباح مدفوعة لحملة الصكوك الدائمة الشريحة 1 
-)132(توزيعات مدفوعة عن طريق شركة تابعة للحصص غير المسيطرة 

(10,212))6,608(توزيعات مدفوعة
78,47577,494صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

98,998233,905صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل

(120)60أثر ترجمة عمات أجنبية
329,99396,208النقد والنقد المعادل في بداية السنة

9429,051329,993النقد والنقد المعادل في نهاية السنة
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين 
إلى حضرات السادة المساهمين 

بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. (تتمة)

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)

أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)

خسائر االئتمان لمديني التمويل (تتمة)

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين 
إلى حضرات السادة المساهمين 

بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. (تتمة)

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين 
إلى حضرات السادة المساهمين 

بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. (تتمة)

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)

مسؤوليات مراقبي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة

إن هدفنــا هــو الحصــول علــى تأكيــد معقــول بــأن البيانــات الماليــة المجمعــة ككل خاليــة مــن األخطــاء الماديــة ســواء كانــت ناتجــة عــن 
الغــش أو الخطــأ، وإصــدار تقريــر مراقبــي الحســابات الــذي يتضمــن رأينــا. إن التوصــل إلــى تأكيــد معقــول يمثــل درجــة عاليــة مــن التأكيــد، إال 
أنــه ال يضمــن أن عمليــة التدقيــق وفقــًا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة ســوف تنتهــي دائًمــا باكتشــاف األخطــاء الماديــة فــي حــال وجودهــا. وقــد 
تنشــأ األخطــاء عــن الغــش أو الخطــأ وتعتبــر ماديــة إذا كان مــن المتوقــع بصــورة معقولــة أن تؤثــر بصــورة فرديــة أو مجمعــة علــى القــرارات 

االقتصاديــة للمســتخدمين والتــي يتــم اتخاذهــا علــى أســاس هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة.

كجــزء مــن التدقيــق وفقــًا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة، اتخذنــا أحكامــًا مهنيــًة وحافظنــا علــى الحيطــة المهنيــة خــال أعمــال التدقيــق. كمــا قمنــا 
بمــا يلــي:

•  تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الماديــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة ســواء كانــت ناتجــة عــن الغــش أو الخطــأ ووضــع وتنفيــذ إجــراءات 
التدقيــق المائمــة لتلــك المخاطــر، وكذلــك الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة لتقديــم أســاس يمكننــا مــن إبــداء رأينــا. إن مخاطر 
عــدم اكتشــاف خطــأ مــادي ناتــج عــن الغــش تفــوق مخاطــر عــدم اكتشــاف ذلــك الناتــج عــن الخطــأ؛ حيــث إن الغــش قــد يتضمــن التواطــؤ أو 

التزويــر أو اإلهمــال المتعمــد أو التضليــل أو تجــاوز الرقابــة الداخليــة.

•  فهــم أدوات الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بعمليــة التدقيــق لوضــع إجــراءات التدقيــق المائمــة للظــروف ولكــن ليــس لغــرض إبــداء الــرأي 
حــول فعاليــة أدوات الرقابــة الداخليــة لــدى المجموعــة.

•  تقييم مائمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة المقدمة من قبل اإلدارة. 

•  التوصــل إلــى مــدى مائمــة اســتخدام اإلدارة ألســاس مبــدأ االســتمرارية المحاســبي والقيــام، اســتناداً إلــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا، 
بتحديــد مــا إذا كان هنــاك عــدم تأكــد مــادي متعلــق باألحــداث أو الظــروف والــذي يمكــن أن يثيــر شــًكا جوهريــًا حــول قــدرة المجموعــة علــى 
متابعــة أعمالهــا علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية. وفــي حالــة التوصــل إلــى وجــود عــدم تأكــد مــادي، يجــب علينــا أن نأخــذ بعيــن االعتبــار، فــي 
ــات.  ــة اإلفصاح ــدم مائم ــة ع ــي حال ــا ف ــل رأين ــة أو تعدي ــة المجمع ــات المالي ــي البيان ــة ف ــات ذات الصل ــابات، اإلفصاح ــي الحس ــر مراقب تقري
ــر مراقبــي الحســابات. علــى الرغــم مــن ذلــك، قــد تتســبب  ــا إلــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا حتــى تاريــخ تقري تســتند نتائــج تدقيقن

األحــداث أو الظــروف المســتقبلية فــي توقــف المجموعــة عــن متابعــة أعمالهــا علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.

•  تقييــم العــرض الشــامل للبيانــات الماليــة المجمعــة وهيكلهــا والبيانــات المتضمنــة فيهــا بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات وتقييــم مــا إذا كانــت 
البيانــات الماليــة المجمعــة تعبــر عــن المعامــات األساســية واألحــداث ذات الصلــة بأســلوب يحقــق العــرض العــادل.

•  الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة حــول المعلومــات الماليــة للشــركات أو األنشــطة التجاريــة داخــل المجموعــة إلبــداء رأي حــول 
ــداء التوجيهــات واإلشــراف علــى عمليــة التدقيــق وتنفيذهــا للمجموعــة ونتحمــل  ــات الماليــة المجمعــة. ونحــن مســؤولون عــن إب البيان

المســؤولية فقــط عــن رأي التدقيــق.

إننــا نتواصــل مــع المســؤولين عــن الحوكمــة حــول عــدة أمــور مــن بينهــا النطــاق المخطــط ألعمــال التدقيــق وتوقيتهــا ونتائــج التدقيــق الهامــة 
بمــا فــي ذلــك أي أوجــه قصــور جوهريــة فــي أدوات الرقابــة الداخليــة التــي يتــم تحديدهــا أثنــاء أعمــال التدقيــق.

نــزود أيضــًا المســؤولين عــن الحوكمــة ببيــان يفيــد بالتزامنــا بالمتطلبــات األخاقيــة ذات الصلــة فيمــا يختــص باالســتقالية، ونبلغهــم أيًضــا 
بكافــة العاقــات واألمــور األخــرى التــي نــرى بصــورة معقولــة أنهــا مــن المحتمــل أن تؤثــر علــى اســتقاليتنا باإلضافــة إلــى اإلجــراءات المتخــذة 

للحــد مــن التهديــدات والتدابيــر المطبقــة، متــى كان ذلــك مناســبًا.

ومــن خــال األمــور التــي يتــم إبــاغ المســؤولين عــن الحوكمــة بهــا، نحــدد تلــك األمــور التــي تشــكل األمــور األكثــر أهميــة فــي تدقيــق البيانــات 
الماليــة المجمعــة للســنة الحاليــة، ولذلــك تعتبــر هــي أمــور التدقيــق الرئيســية. إننــا نفصــح عــن هــذه األمــور فــي تقريــر مراقبــي الحســابات 
الخــاص بنــا مــا لــم يمنــع القانــون أو اللوائــح اإلفصــاح العلنــي عــن هــذه األمــور أو فــي أحــوال نــادرة جــداً، عندمــا نتوصــل إلــى أن أمــرا مــا يجــب عــدم 
اإلفصــاح عنــه فــي تقريرنــا ألنــه مــن المتوقــع بشــكل معقــول أن النتائــج العكســية المترتبــة علــى هــذا اإلفصــاح تتجــاوز المكاســب العامــة لــه.

تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

فــي رأينــا أيضــًا إن البنــك يحتفــظ بدفاتــر محاســبية منتظمــة وأن البيانــات الماليــة المجمعــة والبيانــات الــواردة فــي تقريــر مجلــس إدارة البنــك فيمــا 
ــر. وأننــا قــد حصلنــا علــى كافــة المعلومــات واإليضاحــات التــي  يتعلــق بهــذه البيانــات الماليــة المجمعــة متفقــة مــع مــا هــو وارد فــي هــذه الدفات
رأيناهــا ضروريــة ألغــراض التدقيــق، كمــا أن البيانــات الماليــة المجمعــة تتضمــن جميــع المعلومــات التــي تتطلبهــا التعليمــات الصــادرة عــن بنــك 
الكويــت المركــزي بشــأن كفايــة رأس المــال والتعليمــات بشــأن معــدل الرفــع المالــي والتــي ينــص عليهــا تعميــم بنــك الكويــت المركــزي رقــم 2/

رب، ر ب إ/ 2014/336 المــؤرخ 24 يونيــو 2014 والتعديــات الاحقــة لــه والتعميــم رقــم 2/ر ب إ /2014/343 المــؤرخ 21 أكتوبــر 2014 والتعديــات 
الاحقــة لــه، وقانــون الشــركات رقــم 1 لســنة 2016 والتعديــات الاحقــة لــه والئحتــه التنفيذيــة والتعديــات الاحقــة لهــا، وعقــد التأســيس والنظــام 
األساســي للبنــك، وأنــه قــد أجــري الجــرد وفقــًا لألصــول المرعيــة. حســبما وصــل إليــه علمنــا واعتقادنــا لــم تقــع مخالفــات للتعليمــات الصــادرة عــن 
بنــك الكويــت المركــزي بشــأن كفايــة رأس المــال والتعليمــات بشــأن معــدل الرفــع المالــي والتــي ينــص عليهــا تعميــم بنــك الكويــت المركــزي 
رقــم 2/رب، ر ب إ/ 2014/336 المــؤرخ 24 يونيــو 2014 والتعديــات الاحقــة لــه والتعميــم رقــم 2/ ر ب إ /2014/343 المــؤرخ 21 أكتوبــر 2014 
والتعديــات الاحقــة لــه علــى التوالــي، ولقانــون الشــركات رقــم 1 لســنة 2016 والتعديــات الاحقــة لــه والئحتــه التنفيذيــة والتعديــات الاحقــة 
ــًا علــى  ــراً مادي ــه تأثي لهــا، أو لعقــد التأســيس وللنظــام األساســي للبنــك، خــال الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 علــى وجــه قــد يكــون ل

نشــاط البنــك أو مركــزه المالــي.

نبيــن أيضــًا أنــه خــال تدقيقنــا وحســبما وصــل إليــه علمنــا واعتقادنــا لــم يــرد إلــى علمنــا وجــود أيــة مخالفــات ألحــكام القانــون رقــم 32 لســنة 1968 
والتعديــات الاحقــة لــه فــي شــأن العملــة وبنــك الكويــت المركــزي وتنظيــم المهنــة المصرفيــة والتعليمــات المتعلقــة بــه خــال الســنة المنتهيــة 

فــي 31 ديســمبر 2020 علــى وجــه قــد يكــون لــه تأثيــراً ماديــًا علــى نشــاط البنــك أو مركــزه المالــي.

Investor-Relations@kib.com.kw 

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين 
إلى حضرات السادة المساهمين 
بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع.

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة

الرأي

لقــد دققنــا البيانــات الماليــة المجمعــة لبنــك الكويــت الدولــي ش.م.ك.ع. (»البنــك«) وشــركاته التابعــة (يشــار إليهمــا معــًا بـــ »المجموعــة«)، 
والتــي تتكــون مــن بيــان المركــز المالــي المجمــع كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 وبيانــات الربــح أو الخســارة والربــح أو الخســارة وااليــرادات 
الشــاملة األخــرى والتغيــرات فــي حقــوق الملكيــة والتدفقــات النقديــة المجمعــة المتعلقــة بــه للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ واإليضاحــات 

حــول البيانــات الماليــة المجمعــة، بمــا فــي ذلــك ملخــص السياســات المحاســبية الهامــة.
فــي رأينــا أن البيانــات الماليــة المجمعــة المرفقــة تعبــر بصــورة عادلــة، مــن جميــع النواحــي الماديــة، عــن المركــز المالــي المجمــع للمجموعــة 

ــر  ــًا للمعايي ــخ وفق ــك التاري ــة بذل ــنة المنتهي ــة للس ــة المجمع ــا النقدي ــع وتدفقاته ــي المجم ــا المال ــن أدائه ــمبر 2020 وع ــي 31 ديس ــا ف كم
الدوليــة للتقاريــر الماليــة المتبعــة مــن قبــل بنــك الكويــت المركــزي والمطبقــة فــي دولــة الكويــت.

أساس الرأي

لقــد قمنــا بأعمــال التدقيــق وفقــًا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة. إن مســؤولياتنا طبًقــا لتلــك المعاييــر موضحــة بمزيــد مــن التفاصيــل فــي تقريرنــا 
فــي قســم »مســؤوليات مراقبــي الحســابات عــن تدقيــق البيانــات الماليــة المجمعــة«. ونحــن مســتقلون عــن المجموعــة وفقــًا لميثــاق 
ــس  ــاق المجل ــتقالية) (ميث ــة لاس ــر الدولي ــك المعايي ــي ذل ــا ف ــن (بم ــبين المهنيي ــة للمحاس ــات المهني ــر األخاقي ــي لمعايي ــس الدول المجل
الدولــي لمعاييــر األخاقيــات المهنيــة للمحاســبين). وقــد قمنــا بالوفــاء بمســؤولياتنا األخاقيــة األخــرى وفقــًا لميثــاق المجلــس الدولــي 
لمعاييــر األخاقيــات المهنيــة للمحاســبين. وإننــا نعتقــد أن أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومناســبة لتقديــم أســاس يمكننــا مــن 

ــق. ــداء رأي التدقي إب

أمور التدقيق الرئيسية

ــة  ــة المجمع ــات المالي ــا للبيان ــي تدقيقن ــة ف ــر أهمي ــا األكث ــرى أنه ــي ن ــور الت ــك األم ــي تل ــي ه ــا المهن ــي حكمن ــية، ف ــق الرئيس ــور التدقي إن أم
للســنة الحاليــة. وتــم عــرض هــذه األمــور فــي ســياق تدقيقنــا للبيانــات الماليــة المجمعــة ككل وإبــداء رأينــا حولهــا بــدون إبــداء رأي منفصــل 

حــول هــذه األمــور. ســيرد فيمــا يلــي تفاصيــل عــن كيفيــة معالجتنــا لــكل أمــر مــن هــذه األمــور فــي إطــار تدقيقنــا لــه.

لقد حددنا أمر التدقيق الرئيسي التالي:

خسائر االئتمان ألرصدة مديني التمويل

إن االعتــراف بخســائر االئتمــان ألرصــدة مدينــي التمويــل النقديــة وغيــر النقديــة إلــى العمــاء (»التســهيات التمويليــة«) يمثــل خســائر االئتمــان 
المتوقعــة طبقــًا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9: األدوات الماليــة المحــددة طبقــًا لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي أو المخصــص 
إلــى تصنيــف التســهيات االئتمانيــة واحتســاب المخصصــات لهــا  المطلــوب احتســابه وفقــًا لقواعــد بنــك الكويــت المركــزي اســتناداً 
ــات  ــول البيان ــن 2.5 و11 ح ــبية باإليضاحي ــات المحاس ــي السياس ــه ف ــح عن ــو مفص ــا ه ــى كم ــا أعل ــزي«)، أيهم ــت المرك ــك الكوي ــد بن (»قواع

الماليــة المجمعــة. 

إن االعتــراف بخســائر االئتمــان المتوقعــة طبقــًا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 المحــددة طبقــًا لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي يمثــل 
سياســة محاســبية معقــدة والتــي تتطلــب أحكامــًا جوهريــة عنــد تنفيذهــا. تعتمــد خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى األحــكام التــي تقــوم 
اإلدارة بوضعهــا عنــد تقييــم الزيــادة الجوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان وتصنيــف التســهيات التمويليــة إلــى مراحــل مختلفــة وتحديــد توقيــت 
حــدوث التعثــر ووضــع نمــاذج لتقييــم احتماليــة تعثــر العمــاء وتقديــر التدفقــات النقديــة مــن إجــراءات االســترداد أو تحقيــق الضمانــات. إضافــًة 
إلــى ذلــك، وكمــا هــو مفصــح عنــه فــي إيضــاح 28، أثــرت جائحــة كوفيــد - 19 بشــكل ملحــوظ علــى مســتوى التقديــرات المســتخدم مــن 
اإلدارة عنــد تحديــد اإلدارة لخســائر االئتمــان المتوقعــة. نتيجــة لذلــك، فــإن درجــة عــدم التيقــن حــول خســائر االئتمــان المتوقعــة أعلــى مــن 

المعتــاد وتخضــع المدخــات المســتخدمة بطبيعتهــا للتغييــر، ممــا قــد يغيــر التقديــرات بشــكل جوهــري فــي الفتــرات المســتقبلية.

إن االعتــراف بالمخصــص المحــدد للتســهيل منخفــض القيمــة وفقــًا لقواعــد بنــك الكويــت المركــزي يســتند إلــى التعليمــات الصــادرة عــن 
بنــك الكويــت المركــزي بشــأن الحــد األدنــى للمخصــص الــذي يتــم االعتــراف بــه إلــى جانــب أي مخصــص إضافــي معتــرف بــه اســتناداً إلــى 

ــة المتوقعــة المتعلقــة بذلــك التســهيل التمويلــي.  ــر اإلدارة للتدفقــات النقدي تقدي

نظــراً ألهميــة التســهيات االئتمانيــة ومــا يرتبــط بذلــك مــن عــدم تأكــد مــن التقديــرات وإصــدار لألحــكام عنــد احتســاب االنخفــاض فــي القيمــة، فــإن ذلك 
يعتبــر مــن أمــور التدقيــق الرئيســية. وتــزداد هــذه األهميــة نتيجــة ارتفــاع درجــة عــدم التيقــن مــن التقديــرات بســبب اآلثــار االقتصاديــة لجائحــة كوفيــد - 19.

ــة علــى المدخــات واالفتراضــات التــي تســتخدمها المجموعــة فــي  ــا بهــا تقييــم وضــع وتنفيــذ أدوات الرقاب تضمنــت إجــراءات التدقيــق التــي قمن
وضــع النمــاذج وحوكمتهــا وأدوات الرقابــة للمراجعــة التــي يتــم تنفيذهــا مــن قبــل اإلدارة فــي تحديــد مــدى كفايــة خســائر االئتمــان. إضافــة إلــى ذلــك، 
تــم تحديــث إجــراءات التدقيــق الخاصــة بنــا لتتضمــن النظــر فــي االضطــراب االقتصــادي الناتــج عــن جائحــة كوفيــد - 19، بمــا فــي ذلــك التركيــز علــى 

التســهيات االئتمانيــة المعــاد جدولتهــا.

فيمــا يتعلــق بخســائر االئتمــان المتوقعــة اســتناداً إلــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 المحــددة طبقــًا لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي، قمنــا 
باختيــار عينــات للتســهيات التمويليــة القائمــة كمــا فــي تاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة والتــي شــملت التســهيات االئتمانيــة المعــاد جدولتهــا 
وتحققنــا مــن مــدى تناســب تحديــد المجموعــة للزيــادة الجوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان واألســاس المترتــب علــى ذلــك لتصنيــف التســهيات 
االئتمانيــة إلــى مراحــل مختلفــة. وقمنــا باالســتعانة بالمتخصصيــن لدينــا لمراجعــة نمــوذج خســائر االئتمــان المتوقعــة مــن حيــث البيانــات األساســية 
9 والمحــددة طبقــًا لتعليمــات بنــك  والطــرق واالفتراضــات المســتخدمة للتأكــد مــن توافقهــا مــع متطلبــات المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 
الكويــت المركــزي. بالنســبة لعينــة التســهيات التمويليــة، تحققنــا مــن مــدى تناســب معاييــر المجموعــة لتحديــد المراحــل وقيمــة التعــرض عنــد 
التعثــر واحتماليــة التعثــر ومعــدل الخســارة عنــد التعثــر بمــا فــي ذلــك أهليــة وقيمــة الضمــان المحتســب فــي نمــاذج خســائر االئتمــان المتوقعــة 
المســتخدمة مــن قبــل المجموعــة والتوجيهــات التــي قامــت اإلدارة بمراعاتهــا فــي ضــوء جائحــة كوفيــد - 19 الحاليــة لتحديــد خســائر االئتمــان 
المتوقعــة اخــذاً فــي االعتبــار تعليمــات بنــك الكويــت المركــزي. كمــا تحققنــا مــن مــدى تناســب مختلــف المدخــات واالفتراضــات المســتخدمة مــن 

ــة.  ــان المتوقع ــائر االئتم ــة لتحديــد خس ــل إدارة المجموع قب

إضافــة إلــى ذلــك، فيمــا يتعلــق بمتطلبــات قواعــد بنــك الكويــت المركــزي الحتســاب المخصصــات، قمنــا بتقييــم المعاييــر الخاصــة بتحديــد مــا إذا 
كان هنــاك أي متطلبــات الحتســاب أي خســائر ائتمانيــة وفقــا للتعليمــات ذات الصلــة ويتــم احتســابها عنــد اللــزوم وفقــًا لذلــك. بالنســبة للعينــات 
التــي تــم اختيارهــا والتــي شــملت التســهيات التمويليــة المعــاد جدولتهــا، تحققنــا ممــا إذا كانــت إدارة المجموعــة قــد قامــت بتحديــد كافــة أحــداث 
االنخفــاض فــي القيمــة. وبالنســبة للعينــات التــي تــم اختيارهــا والتــي تضمنــت أيضــًا التســهيات التمويليــة منخفضــة القيمــة، قمنــا بتقديــر قيمــة 

الضمــان وتحققنــا مــن عمليــات احتســاب المخصــص المترتــب علــى ذلــك.

معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
إن اإلدارة هــي المســؤولة عــن المعلومــات األخــرى. يتكــون قســم »المعلومــات األخــرى« مــن المعلومــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي للمجموعــة 
للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020، بخــاف البيانــات الماليــة المجمعــة وتقريــر مراقبــي الحســابات حولهــا. لقــد حصلنــا علــى تقريــر مجلــس 
إدارة البنــك، قبــل تاريــخ تقريــر مراقبــي الحســابات، ونتوقــع الحصــول علــى باقــي أقســام التقريــر الســنوي للمجموعــة للســنة المنتهيــة فــي 31 

ديســمبر 2020 بعــد تاريــخ تقريــر مراقبــي الحســابات.

إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يغطي المعلومات األخرى ولم ولن يعبر عن أي شكل من تأكيد النتائج حولها.

فيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة المجمعــة، فــإن مســؤولياتنا هــي االطــاع علــى المعلومــات األخــرى المبينــة اعــاه والنظــر أثنــاء ذلــك فيمــا 
إذا كانــت المعلومــات األخــرى غيــر متوافقــة بصــورة ماديــة مــع البيانــات الماليــة المجمعــة أو المعلومــات والتــي حصلنــا عليهــا أثنــاء التدقيــق أو 
وجــود أي تضليــل جوهــري بشــأنها. وإذا توصلنــا، اســتناداً إلــى األعمــال التــي قمنــا بهــا وفقــًا للمعلومــات األخــرى التــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ 
تقريــر مراقبــي الحســابات، إلــى وجــود تضليــل جوهــري فــي هــذه المعلومــات األخــرى، فإنــه يتعيــن علينــا رفــع تقريــر حــول تلــك الوقائــع. ليــس لدينــا 

مــا يســتوجب ادراجــه فــي تقريرنــا فيمــا يتعلــق بهــذا الشــأن.

مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية المجمعة

ــر الماليــة المطبقــة  ــر الدوليــة للتقاري إن اإلدارة هــي المســؤولة عــن إعــداد وعــرض هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة بصــورة عادلــة وفقــًا للمعايي
فــي دولــة الكويــت وعــن أدوات الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا اإلدارة ضروريــة إلعــداد بيانــات ماليــة مجمعــة خاليــة مــن األخطــاء الماديــة ســواء كانــت 

ناتجــة عــن الغــش أو الخطــأ.

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة، تتحمــل اإلدارة مســؤولية تقييــم قــدرة المجموعــة علــى متابعــة أعمالهــا علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية 
مــع اإلفصــاح، متــى كان ذلــك مناســبًا، عــن األمــور المتعلقــة بأســاس مبــدأ االســتمرارية وتطبيــق مبــدأ االســتمرارية المحاســبي مــا لــم تعتــزم اإلدارة 

تصفيــة المجموعــة أو وقــف أعمالهــا أو فــي حالــة عــدم توفــر أي بديــل واقعــي ســوى اتخــاذ هــذا اإلجــراء.

يتحمل المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

بدر عادل العبدالجادر
سجل مراقبي الحسابات رقم 207 فئة أ

إرنست ويونغ 
العيبان والعصيمي وشركاهم

بدر عبد اهلل الوزان 
سجل مراقبي الحسابات رقم 62 فئة أ

ديلويت وتوش - الوزان وشركاه
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الشيخ محمد اجلراح: «KIB» ميضي بخطوات واثقة نحو االستقرار والتميز

عقــد بنك الكويت الدولي 
«KIB» أمس اجتماع اجلمعية 
العامة للمســاهمني (العادية 
وغير العادية)، وذلك بنسبة 
حضور بلغت ٧٩٫٠٩٪، حيث 
العموميــة توصيــة  أقــرت 
مجلــس اإلدارة بعدم توزيع 
أرباح نقدية أو أســهم منحة 
للسنة املالية املنتهية في ٣١ 

ديسمبر ٢٠٢٠. 
وقــال البنــك فــي بيــان 
صحافــي، إنه حــرص على 
تقليل عــدد احلضور، وذلك 
حفاظا على صحة وســالمة 
اجلميــع وعــدم رغبتــه في 
إجراء التجمعات مع مراعاة 
الوقائيــة  اإلجــراءات  كل 
والتعليمــات الصحية للحد 
من انتشار ڤيروس كورونا 
(كوفيــد-١٩)، كمــا مت أيضا 
التباعــد  االلتــزام مبســافة 
بــني  احملــددة  االجتماعــي 
احلضور، مع التأكد من ارتداء 
الكمامــات وتوفيــر معقمات 

اليدين.
احملافظة على االستقرار

انعقــاد  وعلــى هامــش 
االجتماع، قال رئيس مجلس 
إدارة بنــك الكويــت الدولي 
«KIB» الشــيخ محمد جراح 
 KIB الصبــاح: « اســتطاع
خــالل عــام ٢٠٢٠ احملافظة 
على استقرار نتائجه املالية 
وحتقيق أهدافه العملية، إلى 
جانب مواصلة تقدمي أفضل 
مستوى خدمة للعمالء، وذلك 
بفضــل إدارته احلكيمة التي 
وضعت سياســات حتوطية 
حصيفــة ملواجهــة املخاطر 
الظروف االســتثنائية  وكل 
التي واجهناهــا خالل العام 
املاضي، مما ساهم في ترسيخ 
مكانتنــا كمؤسســة ماليــة 
رائدة تتميز بقدرة تنافسية 
في السوق، ليؤكد البنك أنه 
ميضي بخطوات واثقة نحو 

االستمرار والتميز».
فــي  اجلــراح  وأشــار 
تصريحــه، إلــى أن النتائج 
املالية لـ «KIB» خالل السنة 
املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ 
كانت مستقرة على الرغم من 
اســتمرار تداعيــات جائحة 
ڤيروس كورونا، حيث حقق 
البنك ٦٤ مليون دينار تقريبا 
إيرادات تشغيلية عن ٢٠٢٠. 

املؤشرات املالية

ولفت اجلراح إلى أن نسبة 
منو أصــول البنك بلغت ٤٪ 
لتصل إلــى ٢٫٨ مليار دينار 
بنهايــة ٢٠٢٠، مقارنــة مــع 
٢٫٦٩ مليار دينار تقريبا في 
نهاية ٢٠١٩، وقد جاءت هذه 
الزيادة نتيجــة االرتفاع في 
حجم محفظة التمويل مببلغ 
١١٣ مليون دينار، لتبلغ ١٫٩٨ 
مليار دينار تقريبا، مقارنة مع 
١٫٨٧ مليار دينار تقريبا كما 
في نهاية العام ٢٠١٩، محققة 
بذلك ارتفاعا بلغت نسبته ٦٪.
وأشــار إلــى االرتفاع في 
حجــم االســتثمارات خــالل 
عام ٢٠٢٠ بحوالي ٤٫٥ ماليني 
دينار وصوال إلى ١٨٦ مليون 
دينار تقريبا، مقارنة مع ١٨١ 
مليون دينــار في عام ٢٠١٩، 
ويرجع ذلك بشــكل أساسي 
الى االرتفاع في اســتثمارات 
الصكوك ذات اجلودة العالية. 
من جانــب آخر، ارتفعت 
حسابات املودعني بحوالي ١٧٥ 

الكويــت الدولي «KIB» رائد 
جواد بوخمسني: «في الوقت 
الــذي كان فيــه العالم أجمع 
والقطاع االقتصادي بشــكل 
عام واملصرفي حتديدا يعاني 
مــن حتديات كبيرة بســبب 
تداعيــات انخفاض أســعار 
النفــط وانتشــار جائحــة 
كورونا (كوفيد-١٩)، متكن 
KIB خــالل عــام ٢٠٢٠ مــن 
تعزيز استراتيجية النمو التي 
ينتهجها في ســبيل ترسيخ 
مكانته في أســواق رأسمال 
الديــن اإلقليميــة ومركــزه 

املالي».
بوخمســني،  وأوضــح 
بالقــول: «جنــح البنك بعقد 
الصفقــات  مــن  مجموعــة 
العــام املاضي،  املالية خالل 
ومنهــا إصدار صكوك بقيمة 
٣٠٠ مليــون دوالر ضمــن 
 (Tier ٢) الشــريحة الثانيــة

كما ساهمت هذه الصكوك 
فــي تعزيز قاعــدة متويالت 
البنك طويلــة األجل وزيادة 
نسب رأس املال وفقا ملعايير 
بازل ٣ مما انعكس على نسبة 
معدل معيار كفاية رأس املال 
ليبلــغ ٢٢٫١٣٪ كما في نهاية 
عام ٢٠٢٠، متجاوزا بذلك احلد 
األدنى للمستويات املطلوبة 
من اجلهات الرقابية املتمثلة 

في بنك الكويت املركزي. 
تعزيز رأس املال

ولفت بوخمســني إلى أن 
«KIB» متكــن مــن حتقيــق 
تقــدم ملمــوس فــي تعزيز 
رأســماله، حيث قامت وكالة 
فيتــش للتصنيف االئتماني 
مبنح صكوك «KIB» تصنيفا 
ائتمانيــا طويــل األجـــــل 
 ،(A-)عنــد  (Long-term)
التصنيــف االئتماني  ومنح 
طويل/قصيــر األجــل عنـــد 
(A+/F١) لبرنامــج الصكوك 

اخلاص بالبنك.
كما شارك «KIB» في أول 
صكــوك مخصصــة ملكافحة 
تبعات ڤيروس كورونا حول 
العالــم، ومت اختياره ليكون 
املدير املشــترك ألول إصدار 
من نوعه ل «صكوك استدامة» 
يصدرهــا البنــك اإلســالمي 
للتنميــة بقيمــة ١٫٥ مليــار 
دوالر ملدة ٥ ســنوات، بهدف 
دعــم املشــاريع االجتماعية 

من قاعدة رأس املال بحسب 
معيار كفاية رأس املال (بازل 
٣) ملدة ١٠ سنوات، وهي غير 
القابلة لالسترداد ملدة اخلمس 

سنوات األولى».
وأشار الى أنه مت تسعير 
هذه الصكوك األولى من نوعها 
في الكويت مبعدل ربح سنوي 
٢٫٣٧٥٪، ووصــل مجمــوع 
املشاركة فيها ما يقارب ٢٫٧ 
مليــار دوالر، أي مــا ميثــل 
٩ أضعــاف حجــم الصكوك 
املصدرة، كمــا اعتبرت هذه 
الصكوك األعلى تصنيفا ضمن 
الثانية بالكويت  الشــريحة 
العربــي،  اخلليــج  ودول 
باإلضافــة إلــى كونهــا أول 
صكوك ضمن الشريحة الثانية 
لرأس املال تصــدر بالدوالر 
األميركــي فــي الكويت، ومت 
إدراجها للتداول في بورصة 

.(LSE) لندن

والتخفيف مــن آثار جائحة 
ڤيــروس كورونا فــي الدول 
األعضاء ملساعدتها في معاجلة 
اآلثار الصحية واالقتصادية 

النتشار الڤيروس.
رؤية ثاقبة

وأشــار بوخمســني إلــى 
توقيع البنك التفاقية متويل 
«مرابحة» مع شركة إيكويت 
للبتروكيماويات بقيمة تصل 
إلــى ١٥٠ مليون دوالر وملدة 
٣ سنوات، حيث تهدف هذه 
الصفقة إلى إعادة متويل جزء 
من تسهيالت ائتمانية قائمة، 
كانت الشركة قد حصلت عليها 
من مجموعة من البنوك وذلك 
لتمويل عمليات التوسع في 
أنشــطة أعمالها، مما ســاهم 
بشكل فعال في تدعيم جهود 
البنــك الراميــة إلــى تنويع 

محفظته التمويلية.
وأكد على أن «KIB» يسير 
نحو املســتقبل برؤية ثاقبة 
وخطــوات واثقــة، معتمــدا 
على االســتثمار في كوادره 
البشــرية مــن خــالل قيامه 
بالتدويــر اإلداري للموظفني 
األكفاء واســتقطاب املواهب 
اجلديدة، إلــى جانب تعزيز 
قدراتهم ومهاراتهم من خالل 
الدورات والبرامج التدريبية 
املكثفــة ليكونــوا قادريــن 
على حتقيق خطط التوســع 
املســتقبلية للبنك ومجاراة 
التكنولوجيــة  االبتــكارات 

املتطورة.
وقد عزز «KIB» خالل العام 
٢٠٢٠ نسبة العمالة الوطنية 
لديه لتصل إلى ٧٣٫١٤٪، وذلك 
من منطلــق إميانــه بأهمية 
التكويــت في القطــاع املالي 
واملصرفي متاشيا مع تعليمات 

بنك الكويت املركزي.
إكمال املسيرة رغم التحديات

بدوره، قال نائب الرئيس 
التنفيــذي في البنــك محمد 
 KIB ســعيد الســقا: «حرص
خــالل عام ٢٠٢٠ على حتدي 
التي عكســت  العقبات  كافة 
آثارها على القطاع االقتصادي 
واملالي في البالد، حيث أثبت 
«KIB» أنه مؤسسة مصرفية 
قــادرة علــى تقــدمي خدمات 
للعمالء على أكمل وجه ممكن 

في جميع األوقات».
إلــى أن  الســقا  وأشــار 
استراتيجية التحول الرقمي 
التــي انتهجهــا البنك خالل 
العــام املاضي كانــت كفيلة 
بتعزيز مكانته في الســوق، 
بفضــل الركائز التــي قامت 
عليها هــذه االســتراتيجية 
والتــي تضمنت تعزيز بنية 
البنك التكنولوجية، وإطالق 
املزيد من اخلدمات املتطورة، 
إلى جانب تقدمي كل اخلدمات 
التكنولوجية املمكنة خاصة 
خــالل فتــرات احلظــر ممــا 
ســاعد على تعزيز عملياتنا 
التشغيلية وتوطيد عالقتنا 

مع العمالء.
نســب  أن  وأضــاف 
التوزيعــات على حســابات 
املودعــني قد ســجلت عوائد 
ســنوية جيدة بنهاية العام 
بــدءا مــن حســابات   ٢٠٢٠
التوفير وصــوال الى ودائع 
طويلة األمد التــي متتد الى 
٣ ســنوات. هذا وقد مت إيداع 
األرباح في حسابات املودعني 

فور إعالن النتائج املالية.

خالل عمومية البنك العادية وغير العادية

رائد جواد بوخمسني

جانب من احلضور خالل اجلمعية العمومية مع االلتزام باإلجراءات االحترازية والتباعد االجتماعي ملواجهة انتشار ڤيروس كورونا

الشيخ محمد جراح الصباح

الشيخ محمد جراح الصباح مترئساً عمومية بنك الكويت الدولي «KIB» بحضور رائد جواد بوخمسني ومحمد سعيد السقا

مليون دينار، وبنســبة منو 
١٢٪ لتصــل إلــى ١٫٦٤ مليار 
دينار، مقارنة مع ١٫٤٧ مليار 
دينــار تقريبا للعــام ٢٠١٩، 
في حني بلغت حقوق امللكية 
العائدة ملساهمي البنك ٢٥٨ 

مليون دينار تقريبا.
شكر وتقدير

وفي ختــام كلمتــه، قدم 
اجلراح خالص شكره وتقديره 
إلى كل أعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية واملساهمني 
الذين وثقوا بالبنك وإدارته 
احلكيمة رغم التحديات التي 
واجهها خالل العام ٢٠٢٠، كما 
وجه شكره للموظفني الذين 
دعموا خطط البنك وشاركوا 
في تطبيق كل القرارات بتفان، 
إلى جانب العمالء الذين حتلوا 
بالصبر وآمنوا بقدرة البنك 
على تلبيــة احتياجاتهم في 
الظروف واألوقات،  مختلف 
كمــا أثنى أيضــا على جهود 
احلكومة للحفاظ على استقرار 
البــالد، والدعم الــذي قدمه 
بنك الكويت املركزي للقطاع 
املصرفــي احمللي مما ســاعد 
«KIB» على إكمال مســيرته 

بثبات.
تنوع محفظة التمويل

مــن جانبــه، قــال نائب 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس 
والرئيس التنفيذي في بنك 

تصنيف ائتماني.. مستقر

متيز باملسؤولية االجتماعية

التــزم «KIB» بنهج حتفظي فــي مواجهة املخاطر 
التي شهدها العام ٢٠٢٠، ما انعكس إيجابيا من خالل 
حصوله على أعلى التصنيفات االئتمانية العاملية، ومن 
هذا املنطلق، قامت وكالة التصنيف العاملية «فيتش» 
 Long-term) بتثبيت التصنيف االئتماني طويل األجل
IDR) للبنك عند (+A)، وكذلك تثبيت القدرة الذاتية 
(VR) للبنك عند (-bb) مع نظرة مستقبلية سلبية.

يؤمن «KIB» بأن املسؤولية االجتماعية جزء أساسي 
من منــوذج أعماله. ولذلك، حرص خالل العام ٢٠٢٠ 
على إعادة هيكلة برنامجه املجتمعي لزيادة التركيز 
على املساهمة في دعم املبادرات املجتمعية واإلجراءات 
الوقائية، ما جعله يلعب دورا رئيسيا في دعم قرارات 
الدولة والقوانني احلكومية، إلى جانب التأثير اإليجابي 
على املجتمــع وأفراده، باإلضافة إلــى خدمة عمالئه 
مــع احملافظة على صحتهم وســالمة موظفيه في آن 
واحــد، ما أهله للفوز بعــدد من اجلوائز على صعيد 
املســؤولية االجتماعيــة، ومنها «جائــزة اإلبداع في 
املسؤولية االجتماعية» تقديرا للبصمة املميزة التي 
تركها «KIB» من خالل احلمالت اإلعالنية واإلعالمية 
التــي قدمها أثنــاء فترة جائحــة كورونا، كما حصل 
كذلــك على جائــزة «إعالن املســؤولية االجتماعية» 
حلفل التخــرج االفتراضي الذي رعــاه بالتعاون مع 
عدة شركات أخرى وكالهما من حفل جائزة الكويت 

لإلبداع الذي نظمه امللتقى اإلعالمي العربي.

رائد بوخمسني: نسير نحو املستقبل برؤية ثاقبة.. مستثمرين بكوادرنا البشرية ومستقطبني للمواهب 

زيادة نسبة العمالة الوطنية إلى ٧٣٫١٤٪.. إلمياننا بأهمية «التكويت» في القطاع املالي واملصرفي 

محمد السقا: «KIB» أثبت خالل ٢٠٢٠ قدرته على تقدمي خدماته بأكمل وجه وفي جميع األوقات

إستراتيجية البنك للتحول الرقمي ترتكز على تعزيز بنيته التكنولوجية.. وإطالق خدمات متطورة

جوائز وتكرميات.. رغم 
الظروف االستثنائية

علــى الرغم من كافة الظروف االســتثنائية، إال أن 
العام ٢٠٢٠ كان مليئا باجلوائز والتكرميات التي غطت 
عدة مجاالت، ومنها: حصول «KIB» على جائزة «أفضل 
بنك إســالمي في الكويت» للعام السابع على التوالي، 
وجائزة «البنك األكثر أمانا في الكويت»، وكالهما من 

مجلة «وورلد فاينانس».
هذا باإلضافة إلى حصوله على جائزتني من مجلة 
كابيتال فاينانس انترناشــونال، وهما جائزة «البنك 
اإلســالمي األســرع منوا في الشــرق األوسط وشمال 
أفريقيا»، للعام اخلامس على التوالي، وجائزة «أفضل 
بنك متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا»، للعام السادس على التوالي. 
كمــا فاز «KIB» بجائزتني من فئة «صفقات العام» من 
مجلــة إســالميك فاينانس نيــوز (IFN) وهما جائزة 
«صفقة العام لقطر» وجائــزة «الصفقة التنظيمية»، 
وذلك عن مشــاركته كمدير رئيســي مشترك وحافظ 
ســجالت مشــترك للصكوك التي أصدرهــا بنك قطر 
الدولي اإلسالمي بقيمة ٣٠٠ مليون دوالر أميركي ضمن 

الشريحة األولى اإلضافية لرأس املال. 
 The كمــا حصل أيضا علــى جائزتني ضمن جوائز
Asset Triple A للتمويل اإلسالمي والتي متنحها مجلة «ذا 
أسيت»، وهما جائزة «أفضل صكوك رأسمال مصرفية 
في الكويت» إلصداره صكوكا ضمن الشريحة األولى 
اإلضافية لرأس املال حســب معيــار كفاية رأس املال 
(بازل ٣)، وجائزة «أفضل صكوك مصرفية رأسمالية 
في قطر»، وذلك أيضا عن مشــاركته كمدير رئيســي 
مشترك وحافظ سجالت مشترك للصكوك التي أصدرها 

بنك قطر الدولي اإلسالمي.
ومن ناحية التميز واإلبداع، فقد حصد «KIB» ثالث 
جوائز في حفــل جائزة الكويت لإلبــداع لعام ٢٠٢٠، 
أولهمــا: «جائــزة اإلبداع عن فئة التميــز في التأثير» 
عن إعالن «شــتعرف عنا» الذي قدمه البنك مبناسبة 
االحتفال باليوم الوطنــي الكويتي، واجلائزة الثانية 
هــي: «جائزة اإلبداع عن فئة التميز في احملتوى» عن 
إعالن «يا جامع الناس» الذي قدمه البنك خالل شــهر 

رمضان املبارك للعام ٢٠٢٠. 
أما اجلائزة الثالثة فقد كانت من نصيب املدير العام 
للخدمــات املصرفية لألفراد في البنك عثمان توفيقي، 
الذي نال «جائزة النجاح والتميز للشخصيات». هذا إلى 
جانب حصول البنك على جائزة «أفضل بنك من حيث 
تصميم الفروع» من االحتاد الدولي للمصرفيني العرب.

قيادات «KIB».. جوائز مرموقة 
على مستوى اجلوائز الشخصية، فقد حصد رئيس 
مجلس إدارة البنك الشيخ محمد جراح الصباح، جائزة 
«الريادة في إدارة األعمال وخدمة املجتمع»، بينما حصل 
أيضا نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
في البنك رائد جواد بوخمســني، على جائزة «أفضل 
قائد ذو رؤية في االســتراتيجية والتحول» وكالهما 

من قبل مجلة «وورلد فاينانس».
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طارق سلطان: «أجيليتي» ترّكز على تنمية أعمالها القائمة.. وحتديد فرص جديدة للنمو
عقدت شركة أجيليتي، الرائدة 
بتقــدمي اخلدمات اللوجيســتية 
العامليــة، جمعيتها العامة العادية 
للسنة املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر 
٢٠٢٠ أمس، وذلك بنسبة حضور 
املوافقة  ٦٦٫٢٥٣٪، حيث متــت 
خالل االجتمــاع، الذي مت عقده 
إلكترونيــا، على جميــع البنود 
املدرجة في جــدول األعمال مبا 
في ذلك النتائج املالية للسنة املنتهية 
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، واملصادقة 
على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع 
أرباح نقدية بنسبة ١٠٪ (١٠ فلوس 
لكل سهم)، وأسهم منحة بنسبة ١٠٪ 

(١٠ أسهم لكل ١٠٠ سهم).
وأوضحت الشــركة في بيان 
صحافــي، أن هــذه التوزيعات 
ستسري على املساهمني املسجلني 
بنهاية يوم  الشركة  في سجالت 
االســتحقاق احملدد لــه ٣١ مايو 
٢٠٢١، على أن يتم توزيع األرباح 
في ٣ يونيو ٢٠٢١، وذلك في حال 
استطاعت الشــركة االنتهاء من 
اإلجــراءات ذات الصلة، على أن 
تتم التوزيعات النقدية إلكترونيا 
عبر احلسابات البنكية للمساهمني 
املسجلة لدى الشــركة الكويتية 
للمقاصة، ويتوجب في هذا الصدد 

الشركة  على املساهمني مراجعة 
الكويتية للمقاصة لتحديث بياناتهم 

إذا لزم األمر.
أعلنت  وكانت «أجيليتي» قد 

عن نتائجها املاليــة لعام ٢٠٢٠، 
محققة صافي أرباح بقيمة ٤١٫٦ 
مليــون دينار، أو ٢١٫٧٣ فلســا 
للســهم الواحــد، بتراجع قدره 

٥٢٫١٪ عــن العام املاضي، وبلغت 
إيرادات الشركة ١٫٦ مليار دينار 
األرباح  بزيادة ٢٫٧٪، فيما بلغت 
قبل احتساب الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء ١٦٢٫٤ مليون 
دينار بتراجع ١٥٫٩٪، علما أن نتائج 
العام تشــتمل على تكاليف غير 
إعادة  متكررة تتعلق مبصاريف 
الهيكلة اخلاصة بجائحة كورونا 
بقيمة ١٢٫٥ مليــون دينار، و٢٨ 
مليون دينــار مصاريف متعلقة 

بخسارة أرض أمغرة.
وفي هذا الصدد، قال نائب 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 

التنفيــذي لشــركة أجيليتي 
طارق سلطان: «الشركة ستبقى 
ملتزمة بتعظيم القيمة ملساهميها 
وحتقيق رؤيتها، وســنواصل 
احلفاظ على مكانتنا، وسنكون 
مرنني واستباقيني بينما نحدد 
طريقنا للمضي قدما، وسنركز 
على تنمية مجموعة شــركاتنا 
املربحة وأعمالنا القائمة وحتديد 
فرص جديــدة للمرحلة التالية 
من منونــا، وكما هــو احلال 
دائما نشكر موظفينا وعمالءنا 
ومساهمينا وموردينا وشركاءنا، 

على دعمهم املستمر لنا».

عموميتها أقرت توزيع ١٠٪ نقداً ومثلها أسهم منحة عن ٢٠٢٠

طارق سلطان

طلب مني احتاد الصناعات الكويتية تقدمي 
دراسة استشارية عن العمالة الوطنية لدى 
القطــاع الصناعي...الواقع والتحديات في 
عام ٢٠٠٩ ونطاق الدراسة هو جمع وحتليل 
املعلومات للوظائف والعمالة ووضع التوصيات 
واملقترحات لتشجيع وجذب الشباب الكويتي 

للعمل في القطاع الصناعي الكويتي.
ومت اجناز هذه الدراســة مع التوصيات 
وتقدميها الى احتاد الصناعات الكويتية، وكان 
اهتمام االحتاد بهذه الدراسة ملعرفة ما هي 
أسباب تردد وعدم قبول اخلريجني الكويتيني 
للعمل في القطاع الصناعي، وخاصة ذوي 
التخصصات الفنية والهندسية ومطلوبة لدى 
املصانع والشركات الصناعية، وكيف ميكن 

تشجيعهم ودعمهم للعمل في هذا القطاع.
وكذلك تسهيل ودعم الصناعات الكويتية 
ومصانعها من قبل احلكومة في االستيراد 
والتصدير والشــراء محليا منهم واملهم مت 
التوصل الى حلول ومقترحات لهذه األمور، 
وقد حاول احتاد الصناعــات الكويتية مع 
احلكومة حلل هذه املعوقات لتشجيع ودعم 

الطرفني الصناعات واخلريجني الكويتيني.
كما أخذ االحتاد على عاتقه مســؤولية 
تدريب الشباب الكويتي اجلاد والراغب في 
إيجاد فرص عمل مناسبة في القطاع الصناعي 
وقد جنح في تعيني عدد من الكويتيني، ولكن 
محتاجني عددا أكبر وقناعة لدى الشــباب 
بأهمية عملهم ومستقبلهم الوظيفي في هذا 

القطاع الصناعي.
وهناك جتارب واقعية في دول اخلليج 
العربي ملثل هذا التوجه وعلى سبيل املثال 

أعلنــت وزارتا املوارد البشــرية والتنمية 
االجتماعية والصناعة والثروة املعدنية عن 
إطــالق برنامج دعم األجور لتحفيز توطني 
وظائــف القطاع الصناعي مبختلف مناطق 

اململكة خالل العام احلالي ٢٠٢١.
وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية املوارد 
البشرية «هدف»، واملؤسسة العامة للتدريب 
التقني واملهني، ومجلس الغرف السعودية، 
عبــر تقدمي محفــزات ودعــم للمصانع، 
واستقطاب الكفاءات الوطنية للعمل فيها. هذا 
البرنامج سيسهم في إكساب الشباب والشابات 
الباحثني عن العمل املهارات الالزمة عبر البرامج 
التدريبيــة التي يقدمها «هدف» و«التدريب 
التقني واملهني» مبا يضمن استمراريتهم في 
العمل والتزود بأهم املهارات التي تساعدهم 

في رفع اإلنتاجية، وجودة األعمال.
وأوضحت الوزارتان أن البرنامج سيعمل 
عبر العديد من املسارات جلذب هذه الوظائف، 
وحتفيز املصانع على رفع نســب توطني 
الوظائــف ملا ميثله هذا القطــاع من توليد 
للوظائف ســواء املباشرة أو غير املباشرة، 
مبينة أنه سيتم تقدمي دعم ٥٠٪ من األجور 
في حال توظيف وتدريب وتأهيل السعوديني 
على رأس العمل من قبل املنشأة الصناعية.
ويجــب على دول اخلليج العربي وضع 
األســس والقوانني والقــرارات التي تدعم 
وتشجع مواطنيها للعمل في القطاع اخلاص 
مبختلف قطاعاته من صناعية واستثمارية 
وخدمية وغيرها وحل مشكلة البطالة واالعتماد 
على بناء اإلنسان اخلليجي، وهو األساس 

في نهضة ورقي البلد واقتصادها.

املستشار الكويتي

تشجيع ودعم 
املواطنني للعمل 

بالقطاع الصناعي
Abumishari١@yahoo.com د.عبداهللا فهد االعبداجلادر

مستشار تطوير إداري وموارد بشرية 

١٫٦ مليون دينار إيرادات «يوباك» بالربع األول
أعلنت شــركة املشاريع 
املتحــدة للخدمــات اجلوية 
(يوباك) املتخصصة في إدارة 
املرافق والعقارات التجارية، 
عن حتقيق إيــرادات بقيمة 
١٫٦٥ مليون دينار خالل الربع 
األول من ٢٠٢١ بتراجع ٣٨٫٧٪ 
مقارنة بالفترة نفســها من 
٢٠٢٠. كما تراجعت اخلسارة 
بنســبة ٨٦٫٩٪ خالل الربع 
األول مــن ٢٠٢١ حيث بلغت 
٠٫٢٢ مليــون دينار مقارنة 
بخسارة مقدارها ١٫٦٦ مليون 

دينار خالل الربع األول من العام ٢٠٢٠.
وفي هذا الصدد قالت الرئيس التنفيذي 
لشــركة يوباك نادية عقيل: «كما كان احلال 
خالل عام ٢٠٢٠، يعود التراجع في اإليرادات 
بصــورة كبيرة إلى التداعيات التي فرضتها 
جائحــة كوفيد-١٩ من وقــف للعمليات في 
مطار الكويت الدولي وتواصل فرض القيود 
على السفر نتيجة للوباء. وتستمر يوباك في 
اتخاذ إجراءات متنوعة للتخفيف من التأثير 
الســلبي على أعمالها، وقد بــدأت العمليات 
بإظهار بوادر التعافي عقب االنطالقة الكاملة 
لبرنامج التطعيم في الكويت وتسارع تطبيقه، 
ما يجعلنا نتوقع أن يشهد نشاط النقل اجلوي 

حتسنا مع حلول الربع الثالث من ٢٠٢١».

على صعيد آخر، تتقدم 
أعمــال البناء فــي رمي مول 
- أبوظبــي بسالســة، فقد 
مت إجناز أكثــر من ٩٠٪ من 
األعمال بوتيرة تتماشى مع 
األهداف املخطــط لها. ومن 
موقعه فــي جزيــرة الرمي، 
ســيصبح رمي مــول وجهة 
ترفيهية وسياحية جاذبة، 
حيث سيوفر لزواره ٢ مليون 
قدم مربعة من خيارات البيع 
بالتجزئــة وتنــاول الطعام 
والتسلية والترفيه، مبا في 
ذلك أول نظام متعدد القنوات للبيع بالتجزئة 
في املنطقة يكون معززا بالكامل باإلمكانات 
التجارية اإللكترونية واخلدمات اللوجستية 
الرقمية، كما ســيضم رمي مول أكبر حديقة 

.Snow Abu Dhabi ألعاب ثلجية في العالم
وفي الكويت تدير «يوباك» ثالثة مشاريع 
رئيسية مبطار الكويت الدولي، وتشمل إدارة 
العمليات ملبنى الركاب رقم ١ (T١) مبا في ذلك 
املجمع التجاري، واملواقف متعددة الطوابق 
واملرافق ذات الصلة. كما تقوم الشركة بإدارة 
مرافق ومواقف السيارات في مبنى مطار الشيخ 
ســعد، باإلضافة إلى إدارة مواقف السيارات 
واملرافق التابعة ملبنى الركاب (T٤) املخصص 

للخطوط اجلوية الكويتية.

نادية عقيل

«البورصة» حتّلق بأعلى سيولة في ٢٠٢١ عند ١١٢ مليون دينار
شريف حمدي

قفــزت الســيولة املتدفقة 
إلــى بورصــة الكويت خالل 
تعامالت جلســة أمس بشكل 
الفت، إذ بلغت نحو ١١٢ مليون 
دينار هي األعلى خالل العام 
احلالــي، حيــث جــاءت هذه 
الســيولة املرتفعــة في إطار 
منحــى تصاعدي للســيولة 
منذ جلسة اخلميس املاضي.

الكويت  وحتظى بورصة 
مبقومات جذب حالية للسيولة 
تتمثــل فــي تأجيل أقســاط 
القــروض ضمن االجــراءات 
االحترازية ملواجهة تداعيات 
كورونــا، فضــال  ڤيــروس 
عــن انخفــاض العوائد على 
الودائــع البنكيــة، وهــو ما 
يدفع مســتثمرين إلى سحب 
مدخراتهم وتوجيهها لسوق 
األســهم الكويتــي، كما تنعم 
البورصــة بحالة من التفاؤل 
في الوقت احلالي مع افصاحات 
مبشرة لنتائج الربع األول من 

العام احلالي.
إلــى ما ســبق  ويضــاف 
ان بورصــة الكويــت تشــهد 
األيــام طفــرة كبيــرة  هــذه 
مبســتويات التــداول تزامنا 
مع تفعيل العديد من األدوات 
االستثمارية اجلديدة بالسوق 

والوطني من الســوق األول، 
فضــال عــن ســهم الوطنيــة 
العقارية في السوق الرئيسي، 
وكان سهم اجيليتي استفاد من 
صفقة الشركة مع DSV وقفز 
ليتخطى مستوى الدينار في 

جلسة األربعاء املاضي.
وبنهاية تعامالت األسبوع 
اضافت القيمة الســوقية ٨١٠ 
ماليني دينار ملكاسبها السابقة 
بنســبة ارتفــاع ٢٫٣٪ ليصل 
إجمالــي القيمة إلــى ٣٦٫٤١٦ 
مليار دينار ارتفاعا من ٣٥٫٦٠٦ 

املاضــي، وتأتي هــذه القفزة 
في مســتوى كميات األســهم 
املتداولة حلالــة الزخم التي 
حتظى بها العديد من األسهم 
الصغيرة واملتوسطة خاصة 
ذات الطابع املضاربي بالوقت 

الراهن.
ملكيات األجانب بالبنوك

وعلــى صعيــد ملكيــات 
األجانــب فــي أســهم البنوك 
الكويتية، فقد استمر توجههم 
البيعــي على أســهم البنوك 
لألسبوع الثاني على التوالي، 
وذلك في الوقت الذي تشهد فيه 
البورصة تألقا في األداء بشكل 
عام على مســتوى املؤشرات 
واملتغيرات، وتراجعت نسب 
ملكيات األجانب في ٦ بنوك هي 
«اخلليج»، و«األهلي املتحد»، 
 ،«KIB» وبنك الكويت الدولي
و«بيتك»، و«بوبيان» و«وربة»، 
مقابل الشــراء في بنكني هما: 
«الوطنــي» و«برقــان»، فيما 
اســتقرت النســب في بنكني 
و«األهلــي».  «التجــاري» 
وحافظــت قيمــة تعامــالت 
األجانــب على أســهم البنوك 
الكويتية على االستقرار فوق 
مستوى امللياري دينار، وذلك 
وفقا إلفصاح البورصة بتاريخ 

٥ مايو اجلاري.

مليار دينار األسبوع املاضي.
وببلوغ القيمة الســوقية 
هذا املستوى تكون قد جتاوزت 
التي  أزمــة كورونا  تداعيات 
كبدت البورصة خسائر سوقية 
قاربت الـ١٠ مليارات دينار في 
بعــض األوقات خــالل العام 

املاضي.
التداول  وارتفعت احجام 
بنهاية االسبوع املنتهي امس 
بنســبة ١٧٪ بكميــات تداول 
٢٫٧ مليــار ســهم مقارنة مع 
٢٫٣ مليــار ســهم األســبوع 

٨١٠ ماليني دينار املكاسب السوقية.. و٤٢١ مليوناً محصلة السيولة باألسبوع املاضي

خالل الفتــرة القليلة املقبلة، 
اليومــي  وارتفــع املتوســط 
لقيمة التداول إلى ٨٤ مليون 
دينار مبحصلة اسبوعية ٤٢١ 
مليــون دينار ارتفاعا من ٦٧ 
مليون دينار متوسط يومي 
ومبحصلة ٣٣٦ مليون دينار 

األسبوع املاضي.
األســهم  أكثــر  وكانــت 
اســتحوذا على القيمة خالل 
جلســات األســبوع اجيليتي 
واالهلي املتحــد والصناعات 
وهيومــن ســوفت وبيتــك 

«املتحد» يتّوج الرابحني في «احلصاد اإلسالمي»
مع االلتزام التام بكل اإلرشادات 
الوقائية من اجلهات الصحية، قام 
البنك األهلي املتحد االربعاء املاضي 
بإجراء الســحب األسبوعي على 
جوائز احلصاد اإلسالمي، حساب 
الســحب على اجلوائز اإلسالمي 
األول في الكويت واحلاصل على 
«جائــزة أفضل برنامج ادخار فى 
الكويت للعام ٢٠١٩» من مجلة بانكر 
ميدل إيست املرموقة، وذلك نظرا 

للعديد من امليزات التي ينفرد بها، 
حيث يقدم لعمالئه ما يزيد على 
٧٥٠ جائزة ســنويا واستطاع أن 
يعيد رسم حياة اآلالف من الرابحني 
من سعداء احلظ. وأسفر السحب 
عن حصــول ٢٠فائــزا على ١٠٠٠ 
دينار لكل منهم وهم: مشعل سامى 
التميمى، صالح طه عبداهللا، جهان 
علي أحمد، دالل فــاروق الزنكي، 
أحمد موسي اخلشم، شفيقة علي 

أكبر، فيصل حجى اجلاسر، سارة 
غلوم شاه، فضيلة سالم حسني، 
يوسف إبراهيم القبندي، شيخة 
متعب العصيمي، عــادل النجار، 
أشــواق إبراهيم املطيري، سعود 
محمد املطيري، عبداهللا عبدالفتاح 
العلي، داوود سليمان الدويسان، 
هانى عبداهللا احلداد، صالح خالد 
الوهيب، حنان خليل تقي، وعصام 

حميد جراغ. 

«بيتك»: أسعار األغذية واملشروبات عند أعلى مستوى في ٤ سنوات
قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» 
ان معدل التضخم السنوي في فبراير املاضي تسارع 
إلى ٣٪ أي مازال عند أعلى مستوياته خالل ٣ أعوام، 
مقارنة مع نسبة تضخم ٢٫٩٪ في يناير ٢٠٢١، حيث 
يالحظ استمرار املسار التصاعدي ملعدالت التضخم 
منذ عامني. وطبقا لبيانات اإلدارة املركزية لإلحصاء 
سجل الرقم القياسي ألسعار املستهلك مستوى ١١٨٫٩ 
نقطة بنهاية فبراير بزيادة مقدارها ٣٫٥ نقاط على 

أساس سنوي.
واضاف التقرير ان احلكومة واصلت في فبراير 
إجراءات املرحلة الرابعة مــن خطة العودة للحياة 
الطبيعية، من خالل اإلجراءات االحترازية والتباعد 
االجتماعي، في ظل موافقة مجلس األمة على قانون 
الضمان املالي أي ضمان متويل البنوك للمتضررين 
من الشــركات الصغيرة واملتوسطة من اجلائحة، 
وتأجيل أقســاط القروض الشركات ملن يرغب من 
املواطنني باإلضافة إلى صــرف مكافأة الصفوف 

االمامية، وهو ما سيوفر سيولة مالية تقدر بحوالي 
١٫٢ مليار دينار ستؤدي لوجود قوة شرائية وطلب 
كامن يساهم في حتريك األسعار ومعدالت التضخم، 
وقد انعكست إجراءات تخفيف التباعد االجتماعي 
ايجابيا على السوق االستهالكي نوعا ما خالل فبراير.

ويالحظ ارتفاع طفيف ملستوى التضخم الشهري 
حني بلغ ٠٫٢٪ في فبراير بعدما شــهدت األسعار 
استقرارا خالل الشــهرين السابقني له، مصحوبة 
باستقرار شــهري ألغلب مكونات الرقم القياسي 

دون تغير على أساس شهري.
وحسب التقرير، يواصل الرقم القياسي ملكون 
األغذية واملشروبات اجتاها تصاعديا قويا، مدفوعا 
مبعدل تضخم تزايد في فبراير إلى أعلى مستوياته 
في حوالي ٤ ســنوات، وهــو األعلى بني املكونات 
األخرى مســجال ١٠٫٤٪ في فبراير بعدما سجل 
٩٫٨٪ في يناير مقابل مستوى تضخم محدود بلغ 
٢٫٥٪ و٢٫٨٪ في بداية العام املاضي، كنتيجة الرتفاع 

أسعار الطعام بشكل عام بنسبة ١٠٫٨٪. كما ويستمر 
الرقم القياسي ملكون السلع واخلدمات املتنوعة في 
الزيادة في  التصاعدي، مدفوعا باستمرار  اجتاهه 
مستويات أسعاره، مسجال معدل تضخم ٥٫٣٪ في 
فبراير مقابل معدل أقل بلغ ٣٫٢٪ في فبراير العام 
املاضي، كما ارتفع الرقم القياسي ألسعار االتصاالت 
مواصال مساره املتذبذب. إال أن معدل التضخم هدأ 
قليال إلى حــدود ٥٫٣٪ في فبراير مقابل ٥٫٤٪ في 

الشهر السابق له.
وقد رصدت املؤشرات استقرار مستويات األسعار 
بنهاية فبراير في مكون النقل عن يناير ٢٠٢١، وفي 
مكون التعليم دون تغير شهري، في ظل استمرار 

اللجوء إلى االنترنت وبرامج التعليم عن بعد

التفاصيل كاملة على موقع األنباء  االلكتروني
www.alanba.com.kw

«ميد»: «كورونا » الهندي يهّدد فرص انتعاش سوق السفر العاملي
محمود عيسى

حــذرت مجلة ميد من ان 
صناعة الطيران في الشرق 
األوسط ستواجه مزيدا من 
الضعــف على املدى القريب 
في وقت تهدد فيه النســخة 
املتحورة من الڤيروس الهندي 
فرص االنتعاش في ســوق 
السفر العاملية، وقالت املجلة 
في حتليل بقلم محررة قطاع 
النقل واإلنشاءات نيها باتيا 
انه نتيجة لذلك فقد أوقفت 
الكويت واإلمارات وسلطنة 
عمان الرحــالت اجلوية من 

ثاني أكثر الوجهات املصدرة 
للمسافرين ازدحاما في مطار 
دبــي الدولي مــن حيث عدد 
الركاب في عام ٢٠٢٠، حيث 
بلغ عددهم ١٫٨٩ مليون مسافر 
فيما ظلت الهند الوجهة األولى 
بواقع ٤٫٣ ماليني مسافر، ومن 
شــأن محدودية الســفر إلى 
هذه األسواق االضرار باألداء 
الضعيف بالفعل لشــركات 
النقل الوطنية وربط املطارات 
الرئيسية في الشرق األوسط.
وقــد انخفض الطلب في 
سوق السفر اجلوي اإلقليمي 
بنســبة ٨١٫٦٪ فــي مــارس 

التي يتتبعها االحتاد الدولي 
للنقل اجلوي (إياتا). 

الشــرق  ووفرت منطقة 
األوســط وأميركا الشمالية 
وآســيا الدعم األكثر أهمية، 
حيث ارتفعت بنســبة ٢٨٪ 
و١٧٪ على التوالي في مارس 
٢٠٢١ مقارنــة بشــهر مارس 
٢٠١٩. ويســود تفاؤل حذر 
استنادا الى بعض املؤشرات 
على أن بعض شركات الطيران 
في الشرق األوسط تستعد 
لتجــاوز تأثيــرات اجلائحة 
برغم التباطؤ املســتمر في 
نشاطات الطيران اإلقليمي.

مقارنة بالشهر نفسه من عام 
٢٠١٩. وكان هذا الرقم مبنزلة 
حتســن مقارنــة بانخفاض 
الطلب بنسبة ٨٣٫١٪ املسجل 
في فبراير ٢٠٢١ مقارنة بشهر 

فبراير ٢٠١٩.
وكان أداء قطاع الشــحن 
أفضل قليال، حيث ســجلت 
املنطقة ارتفاعا بنسبة ٩٫٢٪ 
في أحجام الشحن في مارس 
مقارنة بالشــهر نفسه قبل 
عامني. وعلى أساس شهري، 
سجلت شركات الطيران في 
الشرق األوســط أقوى منو 
(٤٫٤٪) مــن جميع املناطق 

الهند اعتبارا من ٢٤ أبريل. 
الــذي  ويشــمل احلظــر 
فرضته عمان كال من باكستان 
وبنغالديش أيضــا، وهكذا 
فإن طلب االفراد على السفر 
اجلوي سيظل منخفضا، حيث 
تبقى الهند واململكة املتحدة 
مغلقتني أمام أسواق السفر 
الرئيســية، وقال  اإلقليمية 
مســؤول من الهيئــة العامة 
للطيــران املدنــي اإلماراتية 
لصحيفــة خليــج تاميز إن 
املوعد النهائي لرفع التعليق 

يخضع لتقييم مستمر.
وكانــت اململكــة املتحدة 

«احتاد املصارف»: البنوك تعطل أعمالها 
٥ أيام مبناسبة عيد الفطر

أعلنــت مديرة العالقات 
العامة فــي احتاد مصارف 
الكويت شــيخة العيســى، 
عن تعطيل البنوك ألعمالها 
مبناسبة عيد الفطر في جميع 
األحوال ملدة ٥ أيام بالفترة 
من ١٢ إلى ١٦ مايو اجلاري، 
وذلك سواء كان يوم األربعاء 
املوافــق ١٢ مايو هو املتمم 
لشهر رمضان املبارك أو أول 
أيام عيد الفطر السعيد، على 
أن تباشــر البنوك أعمالها 
املعتــادة اعتبــارا من يوم 

اإلثنــني املوافــق ١٧ مايو، وذلــك بناء على 
التعميم الصادر من بنك الكويت املركزي.

وأضافــت العيســى في 
بيــان صحافــي، ان احتــاد 
مصــارف الكويــت ينتهــز 
هذه املناسبة ليتقدم بأطيب 
التهانــي والتبريــكات إلى 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، وســمو ولي 
عهده األمني الشــيخ مشعل 
األحمد، وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد، 
الكويــت وجميع  وشــعب 
عمالء البنوك، سائلني اهللا 
العلــي القديــر ان يحفــظ 
الكويت وشــعبها، وأن يعيد هذه املناسبة 

على اجلميع باخلير واليمن والبركات.

شيخة العيسى



الشيخ سعد الشمري

نصائح يقدمها د.محمد عبدالغفار الشريف موضحا 
ان شهر رمضان ليس شهر التكاسل بل هو شهر يتطلب 
الهمــة العالية واحلــرص على أداء األعمــال والوظائف 

والعبادات بإخالص وعلى أكمل وجه، فماذا قال؟
شــهر رمضان شــهر العمل على التعريف باإلسالم، 
وموسم كرمي تتضاعف فيه احلسنات وتغفر فيه السيئات 
وتفتح فيه أبواب اجلنة وتقفل أبواب النيران، شهر تقبل 
فيه التوبة الى اهللا من ذوي اآلثام والسيئات، شهر أوله 

رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار.
وأشار د.الشــريف الى ضرورة اغتنام شهر رمضان 
بفتــح صفحة بيضاء مــع اهللا بالتوبــة الصادقة، ومع 
الرســول ژ بطاعتــه فيما امر واجتناب مــا نهى عنه، 
مع الوالدين واالقارب واالرحام والزوجة واألوالد بالبر 
والصلة وباملجتمع الــذي نعيش فيه حتى نكون عبادا 

صاحلني ونافعني.
وقال انه يجب على املسلم ان تكون له اوقات حملاسبة 
نفســه، وشهر رمضان فرصة مناســبة ملراجعة النفس 
ومالحظة تقصيرها، فإن وجد االنسان خيرا حمد ربه وإن 
وجد غير ذلك راجع نفسه وقّوم سلوكه حتى يكون في 
رمضان على درجة عالية من االميان الذي يزيد بالطاعة 

فجزاه اهللا حســن اجلــزاء، واال فيجب عليه ان يصحح 
نيته، ويبدأ من جديد.

وأكــد على ضرورة ان يكون شــهر رمضان الفضيل 
منطلقا للتسامح والعفو واالحسان والتصدق على الفقراء 
واحملتاجني والتحلي باالخالق الكرمية واملعاملة احلسنة، 

فالصوم موسم الطاعات وتربية روحية للجميع.
الصيام درجات

واشار ان الصيام درجات، منها صوم العوام وصوم 
اخلواص وصوم خواص اخلواص، وهذا اعالها منزلة، ال 
يصل اليها اال من سما بنفسه وروحه وطهر قلبه ونفسه 
من رذائل االخالق، لذلك قسم العلماء الصوم الى مرتب 
منها الظاهر وهو االكل والشــرب وسائر الشهوات وهذا 
صــوم العوام، ومنها الباطــن وهو اعالها، حيث يتطهر 
القلــب وينقيه مــن ادرانه ألن االنســان كلما ارتقى عن 
املباحات وعن كل ما حرم اهللا يرتقي شــيئا فشيئا الى 
صوم اخلواص، وهو اعلى درجات الصوم، وفيه تخلص 
النفس االنسانية الى اعلى درجاتها، لذا علينا في رمضان 
ان نغير من ســلوكياتنا وافعالنا الى االعمال احلســنة 

ليكون لها مردود على كل من يحيط بنا.

وينقص باملعصية.
شهر جهاد وعبادة

وأكد د.الشريف ان صيام رمضان وقيام لياليه سبب 
ملغفــرة الذنــوب وعالج لكثيــر من االمراض النفســية 
واالجتماعية، وذلك يحفزنا على استغالله وعدم التفريط 
فيه، كما علينا أن نلّح بالدعاء واالستغفار بالليل والنهار 
في حال صيامه وعند الســحور، فقــد ثبت في احلديث 
الصحيح أن اهللا تعالى ينزل الى السماء الدنيا كل ليلة 
حني يبقى ثلث الليل األخير فيقول «من يدعوني فأستجيب 
له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى 

ينفجر الفجر»، رواه مسلم في صحيحه.
وأوضــح ان شــهر رمضان ليس شــهر خمول ونوم 
وكسل ملا يظنه بعض الناس، ولكنه شهر جهاد وعبادة، 
وينبغي لنا أن نستقبله بالفرح والسرور واحملافظة فيه 
على صالة التراويح اقتداء بالنبي ژ، وأن نحيي ليالي 
العشر االواخر من رمضان بالصالة وقراءة القرآن والذكر 

والدعاء واالستغفار.
وعــن أهمية العمل اخليري، قال د.الشــريف إن على 
اإلنسان أن يجد في نفسه املقدرة والعطاء في هذا املجال 

هل خروج الدم من الباسور أو استعمال مرهم 
للبواسير يؤثر في الصوم؟

٭ عند خروج الدم الكثير بحيث يوهن البدن ويضعف 
الصائــم فللصائــم أن يفطــر وال إثم عليــه، لكن لو 
أكمل الصيام فال شيء عليه ألنه خرج بغير اختياره 

واستعمال املرهم ال يفسد الصيام. واهللا أعلم.

هل نفخ البالون يفطر الصائم
٭ ال يفطر، ولكن يتركه اذا لم تكن له حاجة حتى ال 

يستدعي العطش ونحوه. واهللا أعلم.

هل الكرمي املهبلي يفسد الصيام؟
٭ ال يؤثر في صحة الصيام. واهللا أعلم.

هل الغيبة تفسد الصيام؟
٭ ال تفســد الصيام ولكن تنقص من أجره، واملسلم 
منهي عن اغتياب الناس وتعييرهم ونحو ذلك، وعليه 
أن يحفظ لســانه ويحقــق املقصود من الصوم الذي 
هو إنشاء التقوى في القلوب واألعمال. واهللا أعلم.

ما حكم العمليات التجميلية الشرجية أو الرحمية 
للصائم؟

٭ ال تؤثر في صحة الصوم. واهللا أعلم.

هل شم الشمعة يفسد الصيام؟
٭ ال يفســده لكن لو استنشــق دخانها متعمدا فإنه 

يفطر. واهللا أعلم.

هل الكذب يفسد الصيام؟
٭ ال يفســده ولكــن ينقص أجره ولكن ليس ســهال 
يقول النبي صلى اهللا وآله وســلم: (َمن لم َيَدْع قول 
ور والعمَل بــه واجلهَل، فليس ِهللا حاجٌة أن َيَدَع  الزُّ

طعامه وشرابه).

االمانة خلق ثابت في النفس 
يعف به االنسان عما ليس 
له به حــق، وان تهيأت له 
ظروف العدوان عليه دون 
ان يكون عرضة لالدانة عند 
الناس ويؤدي به ما عليه او 

لديه من حق لغيره.
واالسالم دين االمانة، قال 
تعالــى (ان اهللا يأمركم ان 
تؤدوا االمانات الى اهلها واذا 
حكمتم بني الناس ان حتكموا 
بالعدل ان اهللا نعما يعظكم به 
ان اهللا كان سميعا بصيرا).
وعن ابي هريرة ے قال: 
قال رســول اهللا ژ «أد 
االمانة الى من ائتمنك وال 

تخن من خانك».
ولالمانة انــواع عدة منها 
االمانة في العبادة والالتزام 
بالتكاليــف وفروض اهللا، 
واالمانة في حفظ اجلوارح 
وعــدم اســتعمالها فيما 
يغضــب اهللا، واالمانة في 
الودائع واالمانة في  حفظ 
العمل ان يؤدي االنســان 
مــا عليه علــى خير وجه 
ويتقن عمله، واالمانة في 
الكالم فيعرف اهمية الكلمة، 
فالكلمة تدخل صاحبها اجلنة 
وجتعله مــن اهل التقوى، 
امانة في  كذلك املسؤولية 
عنق كل انسان «كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته»، 
فاألمانة خلق كل مسلم وحق 

يلزم اداؤه وحفظه.

السبع األواخراألمانة
عن ابن عمر رضى اهللا عنهما أن رجاال من 
أصحــاب النبــي ژ أروا ليلة القــدر في املنام 
في السبع األواخر، فقال رسول اهللا ژ «أرى 
رؤياكم قد تواطات في السبع األواخر فمن كان 
متحريها فليتحرها في السبع األواخر» متفق 
عليه. يدل احلديث على ان ليلة القدر ال تختص 
بليلة معينة في جميــع األعوام بل تنتقى من 
ليالي العشــر األواخر من رمضان وهو مذهب 
جمهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة 

وهو قول اكثر أهل العلم.

د.محمد عبدالغفار الشريف

د. الشريف: افتح صفحة بيضاء مع اهللا وأحسن صومك
الصوم تربية روحية للجميع وللصيام درجات فاحرص على اإلخالص واملجاهدة

قرآن نزل فيهم

(إن الذين ينادونك من وراء 
احلجرات أكثرهم ال يعقلون)

ســبب نزول هذه اآليــة أنه جاء جماعة من 
العرب فقالوا هيا بنا ونســمع من ذلك الرجل 
«يقصدون رسول اهللا ژ». فإن كان نبيا فرحنا 
بــه وإن كان ملكا أخذنا حتت جناحه، وجاءوا 
إلى حجرة النبي ژ فجعلوا ينادونه وهو في 
حجرته: يــا محمد يا محمد، فأنزل اهللا تعالى 
(إن الذين ينادونك من وراء احلجرات أكثرهم 
ال يعقلون) فذمهــم اهللا بعدم العقل، حيث لم 

يعقلوا عن اهللا األدب مع رسوله واحترامه.

دم البواسير

البالون

ال شيء عليه

الغيبة

عملية جتميل

شم الشمعة

الكذب

حاسب نفسك وراجع تصرفاتك قبل أن ينتهي رمضان

ثابت بن قيس
أغلق ثابت بن قيس باب داره وجلس يبكي، حتى دعاه رسول اهللا ژ وسأله عن حاله، فقال ثابت: 
(يا رســول اهللا، إني أحب الثوب اجلميل، والنعل اجلميل وقد خشــيت أن أكون بهذا من املختالني) 
فأجابه النبي ژ وهو يضحك راضيا: (إنك لست منهم بل تعيش بخير ومتوت بخير وتدخل اجلنة).

َهُروا  ِبيِّ َوَال َجتْ ِذيَن آَمُنوا َال َتْرَفُعوا أَْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَّ َها الَّ وملــا نــزل قول اهللا تعالى: (َيا أَيُّ
َبَط أَْعَماُلُكْم َوأَنُتْم َال َتْشُعُروَن). َلُه بِاْلَقْوِل َكَجْهِر َبْعِضُكْم لَِبْعٍض أَن َحتْ

أغلق ثابت عليه داره وطفق يبكي، وأرســل الرســول ژ من يدعوه وجاء ثابت وسأله النبي عن 
سبب غيابه، فأجابه: (إني امرؤ جهير الصوت، وقد كنت أرفع صوتي فوق صوتك يا رسول اهللا، واذن 
فقد حبط عملي، وأنا من أهل النار) وأجابه الرســول ژ: (انك لســت منهم بل تعيش حميدا وتقتل 
شهيدا ويدخلك اهللا اجلنة) فقال: (رضيت ببشرى اهللا ورسوله، ال أرفع صوتي أبداً على رسول اهللا)

ُ ُقُلوَبُهْم  ِذيَن أْمَتَحَن اهللاَّ ِ أُْولَِٓئَك الَّ وَن أَْصَواَتُهْم ِعنَد َرُسوِل اهللاَّ ِذيَن َيُغضُّ فنزلت اآلية الكرمية: (إِنَّ الَّ
ْغِفَرٌة َوأَْجٌر َعِظيٌم). ْقَوى َلُهم مَّ لِلتَّ

إن التقوى سبب لعدم اخلوف واحلزن، وعدم املساس بالسوء 
يوم القيامة، قال عّز وجّل: (وننجي الذين اتقوا مبفازتهم 
ال ميسهم سوء وال هم يحزنون)، وقال عّز وجّل: (أال إن 
أولياء اهللا ال خوف عليهــم وال هم يحزنون)، من هم يا 
رب؟ (الذين آمنوا وكانوا يتقون)، أهل اإلميان الذين حققوا 
التقوى هؤالء ال خوف عليهم ال في الدنيا وال في اآلخرة 
وال يحزنون ال فــي الدنيا وال في اآلخرة. قال ابن كثير 
وكذلك انهم يحشرون يوم القيامة وفدا إلى اهللا عّز وجّل، 
الوفد هم الذين يقدمون راكبني، يعني ال ميشون ولكن من 
كرامة هذا الوفد، يعني نحن ملا نرى اآلن استقبال امللوك 
والرؤســاء وهللا املثل األعلى، نرى أن الطائرات تنتظرهم 
السيارات الفخمة والليموزينات عند نزول درج طائراتهم 
عند وصولهم، اهللا عّز وجّل يحشر املتقني وفدا على ركائب 
تأخذهم إلى اجلنة، يقول ابن كثير كنا جلوســا عند علي 
فقرأ هذه اآلية قال: (يوم نحشر املتقني إلى الرحمن وفدا) 
قال ال واهللا ما على أرجلهم يحشــرون، وال يحشر الوفد 
على أرجلهم، يعني ال يأتون ماشــني، ولكن بنوق لم ير 
اخلالئق مثلها عليها رحائل من ذهب فيركبون عليها حتى 
يضربوا أبواب اجلنة، واملتقون تقرب لهم اجلنة أصال، قال 

مقتطفات من محاضرات القيت  في مسجد فاطمة اجلسارتعالى: (وأزلفت اجلنة للمتقني).

اإلتقان في رمضان

دعاء

(وقال ربكم ادعوني أستجب لكم)

ببــر أوالدي في  اللهم متعني 
حياتي، وأسعدني بدعائهم بعد مماتي، 
وشرفني برضاك عني وعنهم يوم 

نلقاك يا رب العاملني.
د.عمر الشايجي

(وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنني)
قال إبراهيم اخلواص - رحمه 
اهللا: على قدر إعزاز املرء ألمر اهللا 
يلبسه اهللا من عزه، ويقيم له العز 

في قلوب املؤمنني.
سورة املنافقون (٨)

بطاقات تدبرية

إعداد: ليلى الشافعي
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ال خوف على املتقني



فلفل أسود

لبنة

حمص

رمان

نعناع طازج

خبز تنور

يتم جتهيزها واعدادها مثل الصورة املرفقة وتقدميها مع املشاوي

الشيف إياد شنار
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إعداد: حنان عبداملعبود          تصوير: محمد هاشم

هو عبارة عن بسكويت تقليدي مصنوع بشكل أساسي من الدقيق 
والزبدة والزعفران وماء الورد والهيل والتمر.

طريقة التحضير
يتم نخل الطحني في وعاء عميق، ومزجه مع كل من: الزعفران 
وماء الورد والهيل وإذابة اخلميرة والســكر في املاء الفاتر، ثم 
ســكبه على الطحني، إضافة الزبدة إلى املزيج السابق، وتقليب 
املكونــات جيدا للحصــول على عجينة لينة ومتماســكة، ترك 
العجينة جانبا حتى ترتاح ملدة ال تقل عن نصف ساعة، جتهيز 
القوالب اخلاصة بالكليجة، ثم أخذ مقدار مناسب من العجينة، 
وحشوها باحلشوة املفضلة ثم إغالقها على شكل كرة، وإدخالها 
في القالب، ترتيب الكليجة في الصينية املفرودة بورق الزبدة، 
وتركها ترتاح لبضع دقائق قبل شويها، إدخال الصينية في الفرن 
املســخن مسبقا على حرارة متوســطة، رش الكليجة الناضجة 

بالسكر البودرة، وتقدميها بعد أن تبرد.

مشاوي 
مطعم البوم

شوربةالحريرة 
المغربية

املقادير :
فلفل احمر

جوز (عني اجلمل)

بصل

ثوم

زعتر بري

زيت زيتون

ملح

تتبيلة اللحوم:
كيلو حلم عجل من دون عظم

بصل مهروس في محضرة الطعام

ملعقة صغيرة من امللح

ملعقة كبيرة من الفلفل األسود

ملعقة صغيرة من البهار املسحوق

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من اخلل األبيض

ملعقتان كبيرتان من لنب الزبادي

ملعقتان صغيرتان من صلصة البندورة

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

املقادير:
ملعقتا طعام زيت ذرة

ملعقة طعام سمنة

ملعقة طعام زبدة

ربع كيلو حلمة شقف

٢ ليتر من املاء (حسب الذوق)

٤ مالعق طعام طحني أبيض

كأس شعيرية

كأس عدس منقوع باملاء

كأس ونصف حمص منقوع ليلة كاملة

كأس كرفس مفروم ناعم

كأس بقدونس مفروم ناعم

كأس كزبرة مفرومة ناعمة

بصلة مقطعة مفرومة خشنة

٤ حبات طماطم مطحونة باخلالط

ملعقتا طعام معجون طماطم

ملح حسب الذوق

¾ ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة زجنبيل

½ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

١ ملعقة صغيرة كركم

تتبيلة الدجاج:
دجاجة صغيرة مسحبة من العظم

عصير حبة الليمون

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة كركم

٣ مالعق كبيرة زيت الزيتون 

٥ فصوص ثوم (مهروس)

حبة بصل (مبشور)

ربع ملعقة صغيرة بابريكا 

ويتم الشوي بالطريقة املرغوبة سواء 
على الفحم او داخل الفرن

نحضر طنجرة الضغط كبيرة احلجم ونضعها على 
النار، ونضع فيها زيت الزيتون ليحمى، وبعدها 
نضيــف كال مــن: البصل، والزجنبيــل، واللحمة، 
والبقدونس، وامللح، والكزبرة، والفلفل األســود، 
والقرفة، والكرافس، مع التحريك املستمر ملدة خمس 
دقائق. بعدها نضيف البندورة املخلوطة باخلالط 
الكهربائي، واحلمص، والسمنة، والعدس، ومعجون 
الطماطم، واملاء، ونحركهم قليال، ثم نغلق طنجرة 
الضغــط بإحكام، وذلك مدة ســاعة. بعد ســاعة، 

نرفع الطنجرة عن النار، ونزيل 
غطاءها، ثم نضع الطنجرة 

على النــار مرة أخرى، 

لكن تكون النار هادئة، ثم نضيف كال من: الطحني 
املخلوط باملاء في اخلالط الكهربائي، والشعيرية، 
مــع التحريك بشــكل جيد. نتــرك الطنجرة على 
النار الهادئة يغلى مدة نصف ساعة، مع التحريك 
املستمر بني الدقيقة واألخرى. نرفع الطنجرة عن 

النار، ونقدم احلريرة ساخنة.

طريقة احلريرة املغربية

كليجة مزة 
على خبز البوم 

المسطح
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زاوية تسلط الضوء على األعمال الدرامية اخلليجية 
والعربية والبرامج املنوعة املعروضة في شهر رمضان 

ننقدها أو نعلق عليها سواء باإليجاب أو السلب.

رميوت كنترول
أقوال درامية

مصيبة

ماكو جديد

ال حياة ملن تنادي!

ملـل

في مسلسل «جنيب زاهي زركش» فوجئنا بأنوشكا تقدم 
مشــهدا غير الئق بأداء «أوڤر» ومو متعودين عليه منها، 
وفي املشهد تقترب بصورة مبالغ فيها من طريف (محمد 
محمود) الذي يتجمد في مكانه وكأنه ال يصدق انه بيمثل 
في مسلســل، واملصيبة ان أنوشكا طلعت تقول: «املشهد 

مكانش فيه حاجة فاضحة خالص».. شهالرد الغريب؟!

راح يخلص رمضان وللحني فجر (إميان احلسيني) 
فــي (بيت الذل) ما عرفت انــه جنيبة (فاطمة الطباخ) 
أمها واال خاطفتها، مع انه السالفة واضحة واملشاهدين 
وضح عندهم كل شي بس مط األحداث مستمر.. ارحمونا 

يا جماعة!

«من أهم أسباب دمار 
او انحــدار أو انخفاض 
مستوى الدراما احمللية، 
أن  مــن  الرغــم  علــى 
التقنيــات املســتخدمة 
حاليا أفضل من السابق، 
هو الـــ ٣٠ حلقة، فحني 
يكتــب املسلســل كاتب 
واحــد ويخرجه مخرج 
واحد فهذا يؤدي إلى مط 
العمل وهو يستحق ان 

يكون سداســية او ســباعية بالكثير، باإلضافة إلى ان 
شــركات اإلنتاج تقاتل جلعل املسلسل ٣٠ حلقة تلبية 
لرغبة احملطات والتي تسفيد من اإلعالنات».. هذا تصريح 
للكاتب بدر محارب جاء في فيديو نشره على صفحته 
في «تويتر» حول مستوى الدراما احلالية.. تعبنا واحنا 

نقول كافي مط وتطويل لكن ال حياة ملن تنادي!

اشــتعلت احلرب الكالمية من جديد بني 
سمية اخلشاب وطليقها أحمد سعد بعد ظهور 
األخير في مشهد حفل زفافها من موسى (محمد 
رمضان) ضمن أحداث مسلســل «موسى»، 

واحلني كل تصريحاتهــم مبواقع التواصل 
عبارة عن سخرية وتلميحات باخليانة وصور 
خلراف وقرون ثــور.. ارحمونا.. ملينا من 

هالسالفة!

نهاية
األزمــات  ومازالــت 
تالحق ياسمني عبدالعزيز 
ومسلسلها «اللي ملوش 
كبير»، وآخرها اخلالف 
اللــي وقــع بينهــا وبني 
عمــرو  السيناريســت 
محمود ياســني بســبب 
رغبة ياسمني في تغيير 

نهايــة املسلســل ورفض عمــرو هذا التدخــل وانه هو 
املسؤول فقط عن سيناريو احللقة األخيرة.. اهللا يستر 

من نهاية هالعمل!

٭ «عينك على حاللك دوا»
- أم حمد (عبير اجلندي)- «الوصية الغائبة»

٭ «اليرو (الجرو) لما ينابح وتبي تســكته ازنطه 
وينخ!»

- حوار بني سعد (محمد املنصور) وسالم (حسني املهدي)- 
« الناموس»

٭ «ســاعات ردات الفعــل حجمها يكــون أكبر من 
الخطأ نفسه..»

- شيخة (شيماء سليمان) - «سما عالية».

٭ «الدنيا أثبتتلــي ان الضعيف ما له مكان فيها.. 

وان أصغر لحظة ضعف ممكن تكلفك عمرك كله»
- وصايف (هدى حسني) - «الناجية الوحيدة».

٭ «صحيح ان التدريس مهنة وايد فيها مسؤولية 
وتعب ولويه.. بس لما تشوفين طالباتج متخرجين 

وقاعدين يبنون الديرة تفرحين لهم»
- حصة (حصة النبهان) - «شليوي ناش».

٭ «الزمــن بيغير.. هو في حـــــد بيفضـــــل على 
حاله؟.. هو انتي انتي من سنة فاتت؟.. وال أنا أنا؟.. 
بننضج.. بنكبر.. بنفهــــم أكـــتر.. هي دي الحـــياة»
- احملامي عزت درويش (صــــالح عبداهللا) - «قصر 

النيل».

سناء سعيد: سعيدة مبقدمة «بيت الذل»
 ياسر العيلة

وســط املقدمات الغنائية للكثير من األعمال التي 
تعرض خالل شهر رمضان اجلاري، برزت بشكل كبير 
املقدمة الغنائية للمسلســل الكويتي «بيت الذل» من 
غناء املطربة املصرية الشــابة سناء سعيد ، وكلمات 
باســل الشــطي، وأحلان ضاري املســيليم، وتوزيع 
حســام حمدي، وتعد هــذه املقدمة أحد عوامل جناح 

العمل الذي يحظى بنسب مشاهدة عالية.
«األنباء» هاتفت ســناء لتتعــرف منها عن هذه 
املشاركة وكيف مت اختيارها؟ باإلضافة إلى أخبارها 
الفنية األخرى، حيث قالت:  سعيدة جدا باختياري 
لغناء املقدمة الغنائية للمسلســل، ومت ترشــيحي 
عــن طريق امللحن اجلميل ضاري املســيليم بحكم 
تواجدي معه ومع املايسترو حسام حمدي، وقمت 
بتسجيل (مذهب وكوبليه) منها، حيث قام املسيليم 
بعرض التسجيل على املنتج الذي وافق واحلمد هللا 
على غنائي املقدمة، وكنت سعيدة جدا بأن أشارك 
في عمل كبير يضم كل هؤالء النجوم وعلى رأسهم 
النجم الكبير عبدالرحمن العقل، مشــيرة الى أنها 
ســبق لها غناء املقدمة الغنائية ألحد املسلســالت 
لكــن جائحة كورونا أجلت عرضــه وال تعلم عنه 

شيئا حتى اآلن.
وعن بدايتها الفنية قالت: كنت ضمن فريق الكورال 
في دار األوبرا مبصر، ثم انتقلت إلى الكويت، ومن خالل 

تواجدي هنا شاركت في العديد من املسابقات 
الفنيــة التــي أقيمــت عبر مواقــع التواصل 
االجتماعي املختلفة، ووصلت ملراحل متقدمة 
فيها ووجدت الدعم من الكثيرين، وعن طريق 
احدهم تعرفت على املايسترو حسام حمدي 
الــذي أعتبره أكادميية فنية مبعنى الكلمة، 
وتعلمت على يديه أشياء كثيرة جدا، أهمها 
اتقان الغناء باللهجة اخلليجية، وأمتنى أن 
ينال صوتي إعجاب اجلمهور الكويتي ألنه 

جمهور ذواق للفن بشكل كبير.
وحول اخبارها اجلديدة، ردت: عندي أغنية 
«سينغل» جديدة مصورة باللهجة املصرية 
تطرح خالل عيــد الفطر بإذن اهللا بعنوان 
«واحدة ثانية» من كلمات أسامة طه وأحلان 

وتوزيع د.حسام حمدي وإخراج تامر القط.
اجلديــر بالذكر ان املطربة ســناء 

ســعيد طرحــت مــن قبــل أغنيتني 
«سينغل»، األولى بعنوان «صباح 

الــورد» كلمــات الشــاعر أحمد 
الشــرقاوي وأحلــان ضــاري 

املســيليم وتوزيــع حســام 
حمــدي، والثانية كانت مع 
بدايــة كورونا إهــداء منها 
للجيش األبيض من العاملني 

بوزارة الصحة الكويتية.

أكدت لـ «األنباء» أنها ستطرح كليباً بعنوان «واحدة ثانية» خالل عيد الفطر

داليا البحيري: السؤال عن عمري يستفزني

بيروت ـ بولني فاضل

قرر املطرب جوزيف عطية صبغ شعره 
والتحول من األســود إلى األشقر، كما يقول 
الذي أحب التغيير في الشكل أسوة مبا فعل 
قبــال الفنانان عمرو دياب وســعد ملجرد أو 
حتى جنوم كرة القدم أمثال ميسي ونيمار. 

ويؤكد جوزيف أنه تقبل كل االنتقادات التي 
لم تتقبله على هــذا النحو، وقد ولى الزمن 

الذي ما فيه يزعل ألي انتقاد أو مالحظة.
على صعيد آخر، نال جوزيف أخيرا اإلقامة 
الذهبيــة في دبي، كما أجنــز تصوير كليب 
«حلوين» مع املخرج بسام الترك، علما بأن 
عملية التصوير أرجئت ٣ مرات قبل امتامها.

القاهرة - خلود أبواملجد

رفضت الفنانة داليــا البحيري توجيه 
أي سؤال عن عمرها، مؤكدة أن هذا السؤال 
ال يليــق أن يوجه إلــى أي امرأة، كما أكدت 
وضع خطوط حمراء أمــام أي تصريحات 
صحافية عن حياتها الشخصية، وقالت: «أنا 
بستفز جدا من األسئلة اللي بيوجهها بعض 
اإلعالميني ليا كل سنة زي إيه بقى طقوسك 
في رمضان، أو بتحبي تاكلي أو تطبخي إيه 
في رمضان، احلاجات دي بتضايقني جدا أنا 
عايزة جتديد والزم نبتكر ونغير األسئلة».

وعن السؤال الذي تهرب من اإلجابة عليه 
قالت داليا في تصريحات لبرنامج «صامي 
وال زي كل ســنة»، علــى الراديو «٩٠٩٠»: 
«عنــدك كام ســنة؟ ألن الســت ما ينفعش 

تتسأل السؤال ده».
وحول اخلطوط احلمراء والتي ترفض 
تخطيها في اللقاءات اإلعالمية، ردت: «أرفض 

األسئلة اللي بتتعرض للحياة الشخصية، 
والصحافي أو اإلعالمي له حق يســأل وأنا 

ليا حق أرفض الرد».
أما عن تأثير «السوشيال ميديا» في حياة 
النجــوم فقالت: «فيه ناس كتير قاعدة ورا 
الكيبورد وبيصدروا أحــكام على غيرهم، 
وما شــاء اهللا بقى عندنا ١٠٠ مليون ناقد، 
وأنا بشوف الناس اللي بتعمل كده بينتقدوا 
بشــكل شرس وفيه هجوم وانتهاك حلرية 
الناس، وساعات بيكون هناك ألفاظ قاسية 

وقصدهم من ده الشهرة».
يذكر أن داليا البحيري تغيب عن املشاركة 
باملسلســالت املصرية لرمضــان اجلاري، 
ولكنها بدأت بالتفكير في تقدمي جزء جديد 
مــن فيلم «حرمي كرمي» مــع مصطفى قمر، 
وكشفت مصير اجلزء اخلامس من مسلسلها 
«يوميات زوجة مفروسة أوي»، مؤكدة أنها 
موافقــة من حيث املبدأ على املشــاركة في 

العملني ولكن بشروط.

جوزيف عطية..
من األسود
إلى«أشقر»

«بوطار».. حط ايده على اجلرح ولكن!
مفرح الشمري

األعمال املســرحية والتلفزيونية الساخرة 
وسيلة من وسائل التعبير عن موضوع أو قضية 
معينة ال جتد أي تطور فيها، فتبقى على حالها 

دون أن يتحرك املسؤولون عنها.
مــن هذا املنطلــق، يالحظ املتابع ملسلســل 
«بوطــار»، أن هناك عــدة موضوعات وقضايا 
تطرق إليها املؤلف بندر طالل السعيد من خالل 
هذا العمل، وهي موجــودة في مجتمعنا، لكنه 
تركهــا دون حلــول. والعمل يعانــي أيضا من 
إخراج غارق في التقليدية، حيث إن رؤية مخرج 
العمل ثامر العســالوي كانت بحاجة الى عمق 

أكثر حتى جتذب املشاهدين.
شخوص املسلسل يجســدون نخبة مميزة 
من الفنانني على رأســهم داود حسني وإبراهيم 
احلربي ومحمد العجيمي وعبير اجلندي ومحمد 

احلملي وعبداهللا اخلضر وآخرون.
أحداث العمل تدور بني فرقتني شعبيتني هما 
«بوطــار» و«بوطار األصلــي»، واللتان حتدث 
بينهما مشــاكل بسبب مدير أعمالهما «الياس» 
محمد احلملي الذي يريد االســتفادة منهما بأي 
وسيلة من الوسائل املشروعة وغير املشروعة.

وكان من األفضل أن تبقى أحداث املسلسل في 
إطار مشاكل الفرقتني ألن املؤلف السعيد «حط 
ايده على اجلرح» في مناقشة هويتنا الغنائية 
الضائعــة، خصوصا فيما يخــص األلقاب بني 
مطربي الوقت احلالي، وفي الوقت نفسه يذكرنا 

بأســماء فنية كبيرة صنعــت األمجاد لألغنية 
العربية واخلليجية من خالل أسماء شخصيات 
هذا املسلســل الســاخر مثل «غريد العندليب» 
و«وديع األطرش» و«عبدالقادر العندليب» و«أم 
كلثــوم» و«ألياس قيثارة الفريج» و«وســوف 
األطرش» باإلضافة الى «حليم، رويشد، شادية 

احلناوي» وغيرها.
على الرغم من اجلهد املبذول في املسلســل 
من جنومه، اال ان تكثيف القضايا املطروحة في 

املسلسل بشكل مبالغ فيه يشتت املشاهدين.
على صعيد األداء التمثيلي، جند ظهورا جيدا 
للنجوم داود حســني وابراهيم احلربي ومحمد 
العجيمــي وعبــداهللا اخلضر ومحمــد احلملي 
الذين أدوا شخصياتهم بكل راحة، بينما الفنانة 
عبير اجلندي التي متزج بحواراتها بني الكويتي 
واملصري لم تقنع املشــاهد بشخصيتها كونها 
متزوجــة مــن كويتي والغالب علــى حواراتها 
«احلــدة والصراخ»، أما املمثلون الشــباب فهم 
ميتلكــون املوهبــة ويبذلــون جهــدا كبيرا في 
جتســيد شــخصياتهم ولكن عليهم ان يفرقوا 
بني العمل التلفزيوني واملسرحي ألن ما يقومون 
به من حركات وإفيهات تصلح للمسرح وليس 

للتلفزيون!

«غريد العندليب» داود حسني «مع «أم كلثوم املصري» عبير اجلندي

«وسوف األطرش» عبداهللا اخلضر مع «شادية احلناوي» هبة العبسي

«وديع األطرش» إبراهيم احلربي مع «حليم» محمد الصراف «غريد العندليب» داود حسني مع «عبدالقادر العندليب» محمد العجيمي
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في رمضان ٢٠٢١، وعلى الرغم 
من كثرة اإلنتاجات املتنافسة على 
مستوى اخلليج، حجز مسلسل 
«أمينة حاف» مكانا بارزا لنفسه، 
موفــرا جتربة مشــاهدة ممتعة 
ومســلية خاليــة مــن االبتذال، 
وقائمة على نص رشيق وكاميرا 

نظيفة. 
ينتمي هذا املسلسل إلى تلك 
األعمــال التــي تذكرنا ببعض 
الكوميديا االجتماعية  جتارب 
الناجحــة في العصــر الذهبي 
للدراما الكويتية، رغم التخوفات 
التي سبقته من أن يكون نص 
الكاتــب علي الدوحان أشــبه 
بنص مسلسله األخير «الكون 
في كفه»، إال أن «أمينة حاف» 
يشــكل مفاجــأة علــى صعيد 
املتداخلــة، والطرح  احلبكات 
املثير لفكرة تعــدد الزوجات، 
من خالل شخصية أمينة (إلهام 
الرابعــة  الزوجــة  الفضالــة) 
لفارس (شــهاب جوهر)، التي 
تدخل في صراعات مع زوجاته 
الثالث رغبة منها في املزيد من 
اإلثارة واألحداث بحياتها بعد 
أن كانت تســير بوتيرة مملة 
مع زوجها األول حسن (خالد 
العجيــرب) الــذي عانت معه 
كثيــرا، لتكتشــف أنــه يخفي 
عنها أســراره ويخبــئ أمواله 
ويحرمهــا من أبســط حقوقها 
في احليــاة، وعندما تعرف أن 
ثمة من يطارده ويخطط لقتله، 
تقرر أن تخبئ هذه األموال لكي 
تســتفيد منها فيما بعد، ومن 
أجل ذلك لقبت بـ«حاف»، ولكن 
ألنها امــرأة طموحــة انتهزت 
فرصــة زواجها الثاني للتغير 
من «أمينة حاف» املســكينة لـ 
«أمينة» أخرى متسلطة يهابها 

اجلميع.
هذه باختصار قصة «أمينة 
حاف» التي كتبها علي الدوحان، 
الذي يجيد تقدمي أعمال تعتمد 
على كوميديا املوقف مع تصعيد 
درامــي يعتمد على التشــويق، 
ويساعده في ذلك مخرج العمل 
ســائد الهواري، الذي قدم حالة 
فنيــة علــى مســتوى الفرجــة 
البصرية من خالل صورة غنية 
باجلــودة واأللوان، حيث أثبت 
الهــواري في هذا املسلســل أنه 

«معلم» في اإلخراج.
يتميز «أمينة حاف» بإنتاجه 
الضخــم بفضل املنتــج العراب 
باســم عبداألمير ومديــر إدارة 
اللذين  العدواني،  اإلنتاج سعد 
حشدا كماً كبيرا من النجوم الذين 
يؤدون أدوارهم ببراعة، واحلقيقة 
أننا توقعنا لهذا العمل النجاح 
أثناء قيام «األنبــاء» بتغطيته 
وقت تصويره، حيث شــاهدنا 
اجلميع على قلب واحد، جتمعهم 

أجواء من احملبة واالحترام.
خفة الظل

أداء النجمــة إلهــام الفضالة 
األخــاذ كالعــادة اعتمــد علــى 
التلقائيــة، العفوية، خفة الظل 
واحلرفية، وهــي األدوات التي 
طوعتها النجمة املوهوبة للعب 
شخصية «أمينة»، ومن األشياء 
التي أثارت إعجاب املشــاهدين 
هي أناقة إلهام املعتادة، خاصة 
الفستان الذي ارتدته في عرس 
أختها، فقد كان حديث املجتمع 
و«السوشيال ميديا»، واستطاع 
النجم شــهاب جوهــر بحرفية 
شديدة أن يقدم شخصيته بكل 
ثقة، ما يجعلنا أمام ممثل موهوب 
للغاية، قادر على أن يؤدي أدوار 
البطولة من دون أدنى شك. وقدم 
النجم عبداهللا الطليحي شخصية 
«بدر» بأسلوب السهل املمتنع، 
فالطليحي يرتدي أي شخصية 

تقدم إليه كأنها جلده الثاني.
الفاكهة

ليالــي دهــراب مــن خــالل 
شخصية «منيرة» في املسلسل 
متتلك أبعادا جميلة، وإن كانت 
بأشــكال  قدمــت  الشــخصية 
متعددة فــي الدراما اخلليجية، 
إال أن ليالــي أضافت إلى الدور 
الكثيــر مــن مهاراتهــا اخلاصة 
تقنيًا، وميكن تصنيفها واحدة 
من أفضل ممثــالت جيلها، وقد 
أضفت أجواء مــن البهجة على 

احللقات بحركاتها.
شهد السلمان تقدم شخصية 
«رقية» بشكل مميز، وهي فاكهة 
العمل وجعلت كل الرجال يتمنون 

أن يتزوجوا نفس «رقية».
أما األخوان فهد وطالل باسم 
عبداألمير فكل واحد منهما جّسد 
الشــخصية التي أسندت إليه 
بشكل يستحق عليه اإلشادة، 
وتخلصــا من تهمة أنهما أبناء 
املنتج، وأثبتــا أنهما ميتلكان 
املوهبــة، وقدم فهد شــخصية 
«عبداهللا» من ذوي االحتياجات 
بإحساس عال، وشكلت مشاهده 
مــع صمــود املؤمــن وإميــان 
العلي إضافة إنســانية للعمل، 

واســتحقت صمود بشخصية 
«حصــة» تعاطف املشــاهدين 
معهــا، كمــا أثبتت إميــان من 
خالل شــخصية «أم عبداهللا» 
أنها ممثلة متلك قدرات كبيرة 
وبحاجــة الى أن تأخــذ فرصًا 
أكبــر، أما طالل في شــخصية 
«أوس» فيبدو أننا أمام موهبة 
شابة قادمة في السنوات املقبلة، 
حيث متيز بخفة دمه و«قطاته» 
احللوة، ونفس الكالم ينطبق 
على الفنان الشاب أحمد النجار 
بشخصية «ضاري» فهو فنان 
موهوب نتوقع أن يحجز لنفسه 

مكانا بارزا الفترة املقبلة.
عوامل النجاح

النجــم خالــد العجيرب من 
خالل شخصية «حسن» الشخص 
املجــرم النصــاب الــذي يعامل 
زوجته وابنته بشــكل إجرامي 
أثبت أنه قادر على اجادة تقدمي 
األدوار التراجيديــة مثلمــا هو 
متمكن فــي األدوار الكوميدية. 
وبالتأكيد ال ميكن ان نغفل األداء 
املتميــز لثالث فنانــات كن من 
عوامل جناح املسلسل، األولى هي 
النجمة طيف من خالل شخصية 
«طيبة»، والتي جســدتها بأداء 
تلقائــي وعفوي، وشــكلت مع 
النجمــة إلهام الفضالــة ثنائيا 
مميزا اعتدنا عليه من مسلسل 
«الكون في كفه» العام املاضي.

الفنانــة الثانيــة هي شــوق 
الهــادي التــي قدمت شــخصية 
«شــوق» وتعاملــت معهــا كأن 
لها باعا طويــال في التمثيل، لذا 
تستحق اإلشادة. الفنانة الثالثة 
التي ينطبــق عليها نفس الكالم 
هي الفنانة فّي الشــرقاوي التي 
قدمت شخصية «شمايل» الزوجة 
املقهــورة من تصرفــات زوجها 
«املــزواج»، حيــث تفوقت على 
نفسها وكانت تلقائية في مشاهدها 

مع الزوجات الثالث ومع ابنها.
أيضا من عوامل جناح «أمينة 
حاف» املقدمة الغنائية للمسلسل 
التي غنتها الشابة املوهوبة شهد 
الناشي بإحساس عال من كلمات 
الشيخ دعيج اخلليفة الصباح 

ومن تلحني عاشق نغم.

شهاب جوهر مع مخرج العمل سائد الهواري

شهاب جوهر وأحمد النجار

أمينة العلي

شوق الهادي وفي الشرقاوي وإلهام الفضالة

طالل باسم

شهاب جوهر وطالل باسم وبالل الشامي في أحد املشاهد

إلهام الفضالة وغرور صفر

خالد العجيرب

عبداهللا الطليحي

املنتج باسم عبداألمير

إلهام الفضالة وشهد سلمان

طيف وأمينة العلي

إلهام الفضالة.. حتولت من أمينة املسكينة إلى أمينة املتسلطة

صمود املؤمن وليالي دهراب

«أمينة حاف»
كوميديا بعيدة عن االبتذال



20
اجلمعة ٧ مايو ٢٠٢١ عربية وعاملية

عواصم - وكاالت: دفعت 
االحتجاجــات املتصاعدة في 
القدس احملتلة رفضا حملاوالت 
تهجير املئات من ســكان حي 
الشــيخ جراح احملكمة العليا 
اإلسرائيلية إلى تأجيل النظر 
فــي القضية وحتديــد موعد 
للنظر في قضية ملكية عقارات 
في احلي إلى جلســة استماع 
جديدة في العاشر من مايو. 

وأسفرت اعتداءات شرطة 
االحتالل على احملتجني خالل 
األيــام املاضية عن عشــرات 

االصابات واملعتقلني.
وفــا  وكالــة  وقالــت 
الفلســطينية ان مستوطنني 
افطــار  امــس علــى  اعتــدوا 
رمضانــي نظمــه اهالــي حي 
الشيخ جراح. وقامت شرطة 
االحتــالل باعتقــال عــدد من 
الشــبان.  وكانــت احملكمــة 
املركزية في القدس قضت في 
وقت ســابق من العام احلالي 
بانتــزاع أربعة منازل ميلكها 
فلســطينيون بعقــود إيجار 
معطاة من السلطات األردنية 
القــدس  التــي كانــت تديــر 
الشرقية بني ١٩٤٨ و١٩٦٧، تثبت 
ملكيتهم للعقارات في احلي، 
دعما ملطالب مستوطنني يهود 
مبلكية هذه املنازل بدعوى أن 

«جرمية حرب بامتياز».
البيــان احلكومــة  ودعــا 
األردنية والسلطة الفلسطينية 
إلى التوجه «بشكل عاجل» إلى 
محكمة اجلنايات الدولية من 
أجل وقــف «جرمية احلرب» 

ضدهم.
وكانــت وزارة اخلارجية 

حالًيــا إلــى إخالء منــازل ٥٨ 
فلسطينًيا آخرين، وفًقا ملنظمة 

«السالم اآلن».
ويقول الفلســطينيون إن 
خطر اإلخالء يتهدد بشكل عام 

نحو ٥٠٠ فلسطيني.
وتتواصل االحتجاجات في 
احلي منذ أكثر من عشرة أيام 

القضيــة. وأكــد رئيس جلنة 
املتابعة العليا في الكنيســت 
اإلسرائيلي محمد بركة وصول 
أوراق «ثبوتيــة موقعــة من 
األردن (...) يتعلق بالشرعية 

أمام احملاكم اإلسرائيلية».
اجلمعيــات  وتســعى 
اليهوديــة املطالبــة باألمالك 

في حق أهالي حي الشيخ جراح 
عقب االحتجاجات املشروعة 
التي نظمها الفلسطينيون إثر 
محاوالت االحتالل االغتصاب 
والسطو على منازلهم وتهجير 
سكان احلي قســريا وتفريق 
الســلمية بقــوة  املظاهــرات 
السالح مما أســفر عن وقوع 
مصابني. كما وصف أمني عام 
جامعة الــدول العربية أحمد 
أبو الغيط مخططات سلطات 
االحتالل االسرائيلي لتهجير 
السكان من حي (الشيخ جراح) 
بالقدس احملتلة «ميثل جرمية 

مكتملة األركان».
وقال ابــو الغيط في بيان 
ان هذا االجراء «ينتهك أبسط 
حقوق االنســان الفلسطيني 
للفصــل  نظامــا  ويرســخ 
األراضــي  فــي  العنصــري 

احملتلة».
الفلسطينيني  أن  وأوضح 
يدفعــون ثمــن التنافس بني 
اليمني واليمــني املتطرف في 
اسرائيل، مشيرا الى أن تصاعد 
سياسات التهويد واالستيطان 
والتهجيــر «قــد تــؤدي الــى 
اشــتعال املوقف في األراضي 
احملتلة خاصة في القدس على 
نحو ال ميكن تصوره أو التنبؤ 

مبآالته».

األردنية نشرت وثائق تخّص 
٢٨ عائلــة في احلي الذي كان 
يخضــع للســيادة األردنيــة 
كســائر مدن الضفة الغربية 
قبل أن حتتلها إســرائيل عام 
١٩٦٧ وتضمهــا في خطوة لم 
يعترف بهــا املجتمع الدولي، 
لدعم موقف الفلسطينيني في 

بعد اإلفطار، إذ يتجمع األهالي 
والنشــطاء يــرددون األغاني 
والهتافات الوطنية ويرقصون 
الدبكة الفلسطينية الشعبية.
وتدخلت الشرطة حملاولة 
تفريق الفلسطينيني، مستخدمة 
املياه العادمة وقوات اخليالة 
وقنابل الصوت والغاز املسيل 
للدمــوع. وحصلت مواجهات 
تســببت بإصابة ٢٢ شخصا 
بجروح، بحسب جمعية الهالل 

األحمر الفلسطيني,
وأكدت الشرطة اإلسرائيلية 
من جهتها اعتقال ١١ شخصا.

الفصائــل  نــددت  وقــد 
الفلســطينية باجلرمية التي 
يقوم بها االحتالل اإلسرائيلي 
في حي (الشيخ جراح) داعية 
إلى ضرورة تدخل دولي لتوفير 
احلماية الدولية للفلسطينيني 
وعدم طردهم وتهجيرهم من 

أراضيهم وبيوتهم.
وأكــد األزهــر الشــريف 
تضامنــه الكامــل مــع أهالي 
حي الشيخ جراح في نضاله 
املشروع ضد استبداد االحتالل 
ومخططاتــه  اإلســرائيلي 

االستيطانية.
ودان األزهــر فــي بيان له 
بأشد العبارات إرهاب االحتالل 
اإلسرائيلي وانتهاكاته الغاشمة 

تنديد عربي وإسالمي بـ «جرمية» التهجير في «الشيخ جراح» بالقدس
محكمة إسرائيلية حتدد جلسة استماع جديدة في قضية انتزاع املنازل من سكانها الفلسطينيني

(وفا) مستوطنون بحماية شرطة االحتالل يعتدون على فطور رمضاني جماعي أقامه أهالي حي الشيخ جراح 

عائالت يهودية كانت تعيش 
فيها. وعقــدت احملكمة العليا 
جلســة اســتماع أمــس بناء 
على طلب استئناف لديها من 

العائالت الفلسطينية.
وقــال محامــي العائــالت 
الفلســطينية ســامي ارشيد 
خــالل مؤمتــر صحافــي بعد 
اجللســة إن «قاضية احملكمة 
العليــا قررت االســتماع إلى 
طلب االســتئناف الذي قدمه 
محامــو العائالت أمــام هيئة 
ثالثة قضــاة اإلثنني القادم». 
وقــدم احملامــون إلى احملكمة 
رد العائالت الفلسطينية التي 
رفضت مقترح جمعية «نحاالت 
االســتيطانية  شــمعون» 

االعتراف مبلكيتها للمنازل.
ووفقــا للمقتــرح، تقــوم 
اجلمعيــة وبشــكل مؤقــت 
«بتســجيل كل منــزل مــن 
املنازل املهددة باإلخالء باسم 
أحد ســاكنيها الفلســطينيني 
كمستأجر محمي على أن تعود 
املنازل للجمعية بعد وفاته».

وأكــدت العائالت في بيان 
تاله عارف حماد من جلنة حي 
الشــيخ جراح خالل املؤمتر، 
القاطــع» ملقتــرح  «رفضهــا 
اجلمعية االستيطانية، معتبرة 
أن ما يرتكب بحق سكان احلي 

زيلينسكي يستنجد بـ «الناتو»..
وبلينكن: ندعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها

عواصم - وكاالت: حض وزير اخلارجية 
األميركي أنتوني بلينكن امس، روسيا على 
وقف سلوكها «العدائي» حيال أوكرانيا مشيرا 
الى ان موسكو ال تزال تنشر قوات مسلحة 
بأعداد كبيرة على احلدود بني البلدين رغم 

االنسحاب األخير.
وقال بلينكن خالل لقائه الرئيس األوكراني 
فولودميير زيلينســكي فــي كييڤ «نتطلع 
نحو روســيا لكي توقف أعمالهــا املتهورة 
والعدائية». وأضاف «نعلم أن روسيا سحبت 
بعض قواتها من احلدود مع أوكرانيا، لكننا 
نرى أنه ال يزال هناك عدد كبير من القوات 
وجتهيزات بكميات كبرى هناك» واعدا بالعمل 
مع أوكرانيا لكي «تتمكن من الدفاع عن نفسها 

بوجه عدوان».
وزار بلينكن، أول مسؤول أميركي كبير 
يزور أوكرانيا منذ تسلم الرئيس جو بايدن 
مهامه في يناير، نصبا تذكاريا للعسكريني 
الذين سقطوا في احلرب مع االنفصاليني. وأكد 
للرئيس األوكراني «نقف بحزم بجانبكم».

من جهته، ندد زيلينســكي باالنســحاب 
الروسي «البطيء جدا»، محذرا بأن «التهديد 

الروسي اليزال قائما».
وأكد زيلينسكي «مت سحب قسم ضئيل 
من القوات» مشــيرا إلى أن «٣٥٠٠ عسكري 
فقــط» خرجوا من القرم. وتابع أن «القوات 

املتمركزة على طول احلدود األوكرانية ميكن 
أن تسمح للطرف الروسي مبباشرة عملية 

عسكرية ضد أوكرانيا في أي وقت».
وحــث الرئيس األوكراني، حلف شــمال 
األطلســي «الناتــو» علــى تعزيــز تواجده 
العســكري في حوض بحــر آزوف والبحر 
األســود، للرد بشــكل جماعي على املخاطر 

الروسية.
وقال زيلينسكي، إن موسكو لم تسحب 
إال جــزءا غير ملموس من قواتها من حدود 
أوكرانيــا، والتزال قادرة على إطالق عملية 

عسكرية ضد هذا البلد في أي حلظة.
وعرض زيلينســكي على بلينكن «بحث 
خطوات مشتركة محتملة إلنهاء احتالل شبه 
جزيرة القرم» التي أعادت انضمامها إلى قوام 
روسيا حســب إرادة األغلبية الساحقة من 
سكانها بناء على نتيجة االستفتاء الشعبي 
الــذي نظم هناك في عــام ٢٠١٤ على خلفية 
األزمة السياسية احلادة التي مرت بها أوكرانيا 
نتيجة لإلطاحة بحكومــة الرئيس فيكتور 
يانوكوفيتش. وأضاف زيلينســكي أنه من 
الصعب ألوكرانيا «أن تواجه مبفردها اخلطر 
في منطقة البحر األسود وبحر آزوف»، داعيا 
الواليــات املتحدة إلى االنضمام ملا يســمى 
«منصة القرم» واملشــاركة في قمتها األولى 

الصيف القادم.

الرئيس األوكراني فولودميير زيلينسكي مستقبال وزير اخلارجية األميركي أنتوني بلينكني              (أ.ف.پ)

واشنطن: من املمكن إحياء االتفاق النووي قبل االنتخابات 
إذا اتخذت طهران قرارًا سياسيًا بذلك

املغرب يستدعي سفيره في برلني
بسبب «مواقف عدائية» في قضية الصحراء الغربية

عواصــم ـ وكاالت: قــرر املغــرب 
استدعاء سفيرته في أملانيا للتشاور 
بسبب «مواقف عدائية تنتهك املصالح 
العليا للمملكة» تتعلق بقضية الصحراء 
الغربية، وفق ما أعلنت وزارة اخلارجية 
املغربية امس. وقالت الوزارة في بيان 
إن «أملانيا سجلت موقفا سلبيا بشأن 
قضية الصحراء املغربية، إذ جاء هذا 
املوقــف العدائــي في أعقــاب اإلعالن 
الرئاسي األميركي، الذي اعترف بسيادة 
املغرب علــى صحرائه»، معتبرة ذلك 
«موقفا خطيرا لم يتم تفســيره حلد 
اآلن». وكانت الواليات املتحدة أعلنت 
اعترافها بســيادة املغرب على اإلقليم 
املتنازع عليه مع جبهة البوليساريو 
أواخر والية الرئيس الســابق دونالد 

ترامب باملوازاة مع اســتئناف املغرب 
عالقاته الديبلوماسية مع إسرائيل.

ويســيطر املغــرب علــى ٨٠٪ من 
مساحة املستعمرة اإلسبانية سابقا، 
مقترحا منحها حكما ذاتيا حتت سيادته، 
في حني تطالب بوليساريو باستقاللها.

ويدعو مجلس األمن الدولي بدوره 
إلى استئناف املفاوضات املتوقفة منذ 
٢٠١٩ «من أجل التوصل إلى حل سياسي 
(...) ميكــن من تقرير مصير شــعب 

الصحراء الغربية».
من جهتها، قالت وزارة اخلارجية 
األملانية إنها «ال تفهم هذه االتهامات»، 
مشيرة إلى أن الرباط لم تخبرها مسبقا 

بقرارها.
وأوضــح مصــدر مــن اخلارجية 

األملانيــة لوكالــة «فرانــس بــرس»: 
«فوجئنا بهذه اخلطوة، خصوصا أننا 
نبذل جهودا بناءة مع اجلانب املغربي 
حلل األزمة»، مشــيرا إلى أن الوزارة 
«طلبــت توضيحات» من الســلطات 

املغربية.
يأتي قرار الســلطات املغربية بعد 
أسابيع من إعالنها مطلع مارس تعليق 
كل أشكال التواصل مع سفارة أملانيا 

في الرباط.
وإلــى جانــب قضيــة الصحــراء 
الغربية، فســرت اخلارجية املغربية 
استدعاء سفيرة اململكة في برلني أيضا 
«مبحاربة مســتمرة وال هــوادة فيها 
للدور اإلقليمي الذي يلعبه املغرب»، 
وخصت بالذكر «دور املغرب في امللف 

الليبي، وذلك مبحاولة استبعاد اململكة 
من دون مبرر من املشاركة في بعض 
االجتماعات اإلقليمية املخصصة لهذا 
امللــف، كتلك التي عقــدت في برلني» 
العام املاضي. وكان املغرب قد احتضن 
ابتداء من خريف عام ٢٠٢٠ عدة جوالت 
للحوار بني فرقاء األزمة الليبية آنذاك، 
انتهت بإعالن التوصل إلى توافق حول 

توحيد املناصب السيادية.
كمــا اتهم بيان اخلارجية املغربية 
السلطات األملانية بـ «التواطؤ» مع «أحد 
املدانني السابقني بارتكاب أعمال إرهابية، 
مبا فــي ذلك كشــفها عــن املعلومات 
احلساســة التي قدمتهــا أجهزة األمن 
املغربية إلى نظيرتها األملانية»، دون 

ذكر اسمه.

عواصم - وكاالت: قال مســؤول 
كبير بوزارة اخلارجية األميركية أمس 
انــه «لم يتم االتفــاق على أي نقطة 
حتى اآلن في ڤيينا» بشــأن االتفاق 
النووي اإليراني، لكنه لم يســتبعد 
«التوصل خالل أســابيع إلى سبيل 
يتيح لواشنطن وطهران استئناف 
االمتثــال لالتفاق النــووي اإليراني 
املوقع عام ٢٠١٥ لكن هذا األمر يعتمد 
على اتخاذ إيران قرارا سياسيا بذلك».
وقــال املســؤول للصحافيني في 
إفــادة عبر الهاتف طالبا عدم نشــر 
اسمه: «هل من املمكن أن نرى عودة 
مشــتركة لالمتثال لالتفاق النووي 
خالل األسابيع القادمة أو تفاهما بشأن 
االمتثال املتبادل؟ اإلجابة نعم ممكن».

وتابــع املســؤول: «هل هــذا أمر 
مرجــح؟ اإلجابــة الوقــت فحســب 
ســيخبرنا بذلــك ألن األمر كما قلت 
يتعلق في نهاية املطاف بقرار سياسي 

البد من اتخاذه في إيران».
وقال املســؤول األميركي إنه من 
املمكــن إحياء االتفــاق النووي قبل 
االنتخابــات اإليرانية املقررة في ١٨ 
يونيو لكن األمر يقع مرة أخرى على 
عاتق إيران التخاذ قرار سياسي كهذا 
والكف عن مطالبة واشنطن بأن تفعل 
أكثــر مما هو وارد في االتفاق بينما 
تسعى طهران للقيام بأقل من ذلك.

وأكد املســؤول أن واشــنطن لن 
تسمح إليران بامتالك سالح نووي، 
وأضاف، إنه من احملتمل التوصل إلى 

تفاهم حول العودة لالتفاق النووي 
مع إيران، مشــيرا إلــى أنه في حال 
إظهار طهران عدم االستعداد للعودة 
إلــى االتفاق النووي فــإن الواليات 

املتحدة ستتعامل مع هذا الوضع.
وأضاف أنه اليزال هناك الكثير من 
العمل للقيام قبل النظر في العقوبات 
املفروضة علــى إيران، موضحا أنه 
حتــى اآلن لم يتــم التوصل إلى أي 
اتفاق في محادثات ڤيينا وال نعلم ما 
إذا كنا سنواجه مطالب غير واقعية.

من جهة أخرى، أدانت محكمة عليا 
في الدمنارك امس، مواطنا نرويجيا 
من أصــل إيراني بتهمة التجســس 
والتواطؤ في الشروع في قتل معارض 
من عرب إيران في الدمنارك، لتؤيد 

بذلــك حكما أصدرتــه محكمة أدنى 
درجة.

وقال مكتب املدعي العام الدمناركي 
على تويتر امس، «أدانت هيئة محلفني 
في احملكمة العليا الشرقية باإلجماع 
إيرانيا مبمارسة أنشطة مخابراتية 
غير مشروعة والتواطؤ في محاولة 
قتل إيراني يعيش في رينجستيد».
وقال ممثل االدعاء ميس كروز لـ 
«رويترز» إن احملكمة قضت بسجن 
املتهــم محمــد داود زاده لولــوي ٧ 
سنوات والطرد نهائيا من الدمنارك. 
وأضاف: «إنهــا قضية بال مثيل في 
تاريخ القانون الدمناركي ســيتردد 
صداها خــارج حدود الدمنارك على 

األرجح».

عواصم ـ وكاالت: عني علــى الهند التي ال تزال 
تسجل أرقاما قياسيا في اإلصابات والوفيات الناجمة 
عن ڤيروس كورونا املســتجد، وعني على املساعي 
الدولية إللغاء «براءات االختراع» للقاحات املضادة لـ 
«كوفيد-١٩»، عله يساعد الدول األكثر فقرا في احلصول 
على اللقاح الذي أصبح السالح األمضى في املعركة.

في هذه األثناء، بّشرت مراكز السيطرة على األمراض 
والوقاية منها «سي دي سي» إنه ميكن السيطرة على 
جائحة كورونا في الواليات املتحدة خالل صيف ٢٠٢١، إذا 
ما مت تطعيم الناس واستمرارهم بأخذ احليطة واحلذر.

ونقلت صحيفة «واشــنطن بوست»، عن تقييم 
جديد صادر من «سي دي سي»، أن مستويات اإلصابة 
بـ«كورونا» ومعدالت الوفيات قد تصل الى مستويات 
منخفضة بحلول شهر يوليو، حيث يتوقع أن يكون 

غالبية البالغني قد حصلوا على لقاحات كورونا.
وقالت مديرة «سي دي سي» روشيل والينسكي 
إن نتائــج حملة اللقاحات في الواليات املتحدة، تقدم 
منوذجــا وخارطة طريق للخروج مــن املعاناة التي 

تفرضها جائحة كورونا.
إلى ذلك، أشاد املدير العام ملنظمة الصحة العاملية 
تيدروس أدهانوم غيبرييسوس بااللتزام الذي أعلنته 
إدارة الرئيس األميركي جو بايدن برفع حماية براءات 

اختراع اللقاحات املضادة لـ«كورونا» للمساعدة في 
تعزيــز اإلمداد العاملي، معتبرا أنها «حلظة هائلة» في 

املعركة إلنهاء اجلائحة. 
ورحب التحالف العاملي للقاحات والتحصني (جافي) 
بخطوة بايدن، وحث واشنطن على مساعدة الشركات 

املصنعة في نقل املعرفة لتعزيز اإلنتاج العاملي.
وأعلنت املمثلة التجارية األميركية كاثرين تاي أن 
حكومة بالدها تدعم التنازل عن حماية امللكية الفكرية 
للقاحــات املضادة لـ«كورونا»، وإن الواليات املتحدة 
ستعمل مع منظمة التجارة العاملية من أجل التوصل 

إلى اتفاق حول هذا الشأن.
وأعرب الرئيس الفرنســي إميانويل ماكرون عن 
«تأييده التام لرفع امللكية الفكرية» عن اللقاحات بعد 

أن كان متحفظا حتى اآلن.
وانضم الرئيس الروســي ڤالدميير بوتني بدوره 
ملؤيدي فكرة إلغاء براءات االختراع للقاحات وحض 
حكومته على النظر في إلغائها بالنسبة للقاحات الروسية.
لكن ذلك لم يرق للُمصنعني، حيث اعتبر «االحتاد 
الدولي للمصنعني واجلمعيات الصيدالنية» أن قرار 

الواليات املتحدة «مخيب لآلمال».
مــن جهتهما، أكدت شــركتا «بيونتيك» األملانية 
و«فايزر» األميركية أمس أن براءات اختراع لقاحات 

«كوفيد-١٩» ال تعطل إنتاج اللقاحات أو توفير إمداداتها 
في العالم.

وقالت «بيونتيك» في بيان لوكالة «فرانس برس»: 
«إن براءات االختراع ليست العامل الذي يحد من إنتاج 
لقاحنا أو توفيره. وهي لن تزيد اإلنتاج العاملي وإمدادات 
جرعات اللقاحات على املديني القصير واملتوسط»، في 
رفض ضمني لدعوة الواليات املتحدة إلى إلغاء براءات 

اختراع اللقاحات.
في غضون ذلك، ســجلت الهند أمس أعلى زيادة 
قياسية في اإلصابات اليومية مبرض «كوفيد-١٩» أمس 
بعد تراجع بسيط الى ما دون الـ ٤٠٠ ألف في األيام 
السابقة، حيث رصدت أكثر من ٤١٢ إصابة، فضال عن 
تسجيل عدد وفيات قياسي آخر بلغ ٣٩٨٠ حيث تنهك 
موجة ثانية من اجلائحة النظام الصحي وتنتشر كالنار 

في الهشيم من املدن إلى املناطق الريفية الشاسعة.
ووفقا لبيانات وزارة الصحة، جتاوز عدد اإلصابات 
باملرض في الهند، ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان 
في العالم، ٢١ مليونا بينما بلغت حصيلة الوفيات ٢٣٠١٦٨.
والعاصمــة نيودلهي من ضمن املدن األكثر نكبة 
باجلائحة، لكن في املناطق الريفية التي يقطنها قرابة 
٧٠٪ من سكان الهند يفرض النقص في مرافق الصحة 

صربيون ينتظرون احلصول على لقاح في أحد املوالت الذي يقدم خصماً ألول ١٠٠ متطعم      (رويترز)العامة املزيد من التحديات.

أميركا تتوقع السيطرة على «الوباء» في الصيف وتزايد الضغوط إللغاء براءات اختراع اللقاحات
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

لودريان بدأ املهمة الصعبة فهل ينجح حيث لم يفلح ماكرون؟
الفرنسية في لبنان، وعقد لقاء مع 
«القوى السياسية التغيرية» بحسب 
عنــوان الدعوة املوجهة الى كل من 
حزب الكتائب وحركة االســتقالل 
والكتلة الوطنية وبيروت مدينتي 
و«مسيرة وطن»، وقد حضر ممثلون 
عــن هذه القوى، فيما قاطع كل من 
التنظيم الشعبي الناصري في صيدا 

واحلزب الشيوعي اللبناني.
على اي حــال، اجلو الغالب، ال 
يوحي بتوقع الكثير من هذه الزيارة، 
لعدة اسباب، اولها، ان ما لم يحققه 
الرئيس ماكــرون صاحب املبادرة 
طوال تســعة أشــهر، من الصعب 
ان يحققه وزير خارجيته في يوم 
او يومــني. وثانيهــا ان «املجموعة 
احلاكمــة» التي لم يهزهــا انفجار 
مرفأ بيروت ودمــار ربع العاصمة 
اللبنانية، ومن أفلس البلد وجوع 
شعبه وسيب حدوده، لن يهزه تهديد 
بعقوبات منع دخول او حجز اموال، 
وثالث هذه األسباب، طبيعة االوضاع 
االقليميــة، والتطــورات الكثيــرة 
املســتجدة على مســتوى اللقاءات 
العربية - الســورية، والعربية - 
االيرانية، كل ذلك يؤشر الى ترسيم 
دولي مختلف للحدود في املنطقة.

لبنان، او هدر األموال بالفســاد او 
بتبييضها وذلك استنادا الى اتفاقية 

األمم املتحدة ملكافحة الفساد.
ولم يصدر عن الرئيس بري أي 
بيان حول مباحثاته مع لودريان، 
لكن مصادر عــني التينة ذكرت أن 
الوزير الفرنســي أكــد أن املبادرة 
الفرنســية حلــل األزمــة اللبنانية 
ال تزال قائمة ومســؤولية تنفيذها 
تقع على عاتق اللبنانيني من خالل 

اإلسراع في تشكيل احلكومة.
ومن ضمن املبررات التي طرحت، 
لعــدم االعالن عــن برنامــج لقاءات 
لودريان في بيروت، الرغبة في عدم 
االلتزام امام احد، ولذلك آثر االعالن 
عن موعدين له فقط، مع عون وبري، 
كونهما املسؤولني الرسميني الوحيدين 
في البلد. فهل يعني ذلك انه احتسب 
الرئيس املكلف سعد احلريري، غير 
مسؤول رسميًا؟، علما انه ام الصبي، 
في احلالة احلكومية الراهنة، ام انه 
لم يدرج اسمه على الالئحة الرسمية 
للزيارة، ليســاويه بجبران باســيل 
وباقي الكتل النيابية واالحزاب الذين 

سيلتقيهم في قصر الصنوبر!
لورديان انتقل من عني التينة الى 
قصر الصنوبر حيث مقر السفارة 

الضائع إلجناز عملية التشكيل.
وطلب عون من لودريان مساعدة 
فرنسا خصوصا والدول األوروبية 
عموما، في استعادة األموال املهربة 
الى اخلارج مؤكدا ان ذلك يساعد على 
حتقيــق اإلصالحات وعلى مالحقة 
من اساء اســتعمال األموال العامة 
او األمــوال األوروبيــة املقدمة الى 

املعتمدة في تأليف احلكومات.
وشــرح عون للوزير لودريان 
املسؤوليات الدستورية امللقاة على 
عاتق رئيــس اجلمهوريــة، وعلى 
مسؤوليته في احملافظة على التوازن 
السياســي والطائفي خالل تشكيل 
احلكومة لضمان نيلها ثقة مجلس 
النواب. وشدد عون على كلفة الوقت 

ثقة اللبنانيني واملجتمع الدولي. كذلك 
هناك أولوية قصوى لتشكيل حكومة 
جديدة حتظى بثقة مجلس النواب، 
مشيرا الى انه سيواصل بذل اجلهود 
للوصــول الى نتائج عملية في هذه 
املســألة على رغم العوائق الداخلية 
واخلارجية، وعدم جتاوب املعنيني 
باتباع األصول الدستورية واملنهجية 

اللبنانيني، مضمونها ان فرنسا على 
مسافة واحدة من اجلميع، ولن تترك 
لبنان ينهار، وانها متمسكة بحكومة 
االختصاصيني املستقلني، ومع البدء 

بتنفيذ االصالحات فورا.
وضمــن االســئلة التــي بحــث 
لودريان عن أجوبة لها مآل التحقيق 
في جرمية تفجير املرفأ، ومالحقة 
الفساد والفاسدين، والدعاوى املقامة 
ضد حاكــم مصرف لبنــان رياض 

سالمة في فرنسا وسويسرا.
ويبدو من الوقــت احملدد الذي 
اســتغرقه لقاء لودريان في بعبدا 
ومن ثم عني التينة (نصف ســاعة 
فــي كل لقــاء) انه لــم يتباحث مع 
الرئيسني ميشال عون ونبيه بري، 
وإمنا اكتفى بإبالغ كل منهما مبا هو 
آت ليفعلــه، ثم اســتمع منهما إلى 
تفاصيل الوضع احلكومي واملراحل 
التي مرت ومتر بها عملية تشكيل 
احلكومــة. ووضع حــدا للتكهنات 

والتقى رئيس احلكومة املكلف.
وقد اكد رئيس اجلمهورية عون، 
خالل استقباله لودريان، ان حتقيق 
اإلصالحات التي يشكل التدقيق املالي 
البند األول من املبادرة الفرنسية، هو 
امر أساسي للنهوض بلبنان واستعادة 

بيروت - عمر حبنجر- داود رمال

باشر وزير اخلارجية الفرنسية، 
جان ايــف لودريــان محادثاته في 
بيروت، مزودا بدعم مسبق أميركي 
- روسي، تبلغه من وزير اخلارجية 
األميركية انطوني بيلينكن، خالل 
لقائمهــا فــي لنــدن، ومن مســاعد 
وزير اخلارجية الروسية ميخائيل 
بوغدانوف، اثناء وجود األخير في 

باريس يوم ٢٦ ابريل الفائت.
واضافة الى هذه املتابعة الدولية 
املهمة للمبادرة الفرنسية في لبنان، 
التــي يحمــل رايتهــا اآلن الوزيــر 
لودريان، هناك االصرار الفرنســي 
الرســمي على الفــوز برعاية احلل 
لالزمــات اللبنانيــة املتفاقمة منذ 
٢٠١٦، عبر تشكيل حكومة من ذوي 
االختصاص واالستقاللية، برئاسة 
سعد احلريري، استنادا الى جملة 
معطيات، أهمها كون تكليفه صادرا 
من مجلس النواب، وال ميكن الغاؤه 
اال بقرار نيابي معاكس، عمال بقاعدة: 
«من يعطــي يأخذ». الى ذلك تقول 
مصادر فرنسية ان لودريان يحمل 
رسالة واضحة وصريحة من الرئيس 
اميانويل ماكرون الى كل املسؤولني 

الوزير الفرنسي التقى عون وبري واحلريري.. والرئيس أبلغه بالعوائق الداخلية واخلارجية.. ومصادر لـ«األنباء»: استمع أكثر مما تكلم

(محمود الطويل) الرئيس العماد ميشال عون خالل استقباله في بعبدا وزير اخلارجية الفرنسية جان ايف لودريان 

غارات إسرائيلية هي الثانية خالل ٢٤ ساعة
عواصم - وكاالت: استهدفت غارات جديدة 
محافظة القنيطرة بجنوب سورية من دون 
أن تؤدي الى وقوع إصابات، بحسب ما أفادت 
وسائل إعالم رسمية وجهت االتهامات فيها 
إلسرائيل فجر أمس. وتأتي الضربات بعد ٢٤ 
ساعة على هجوم واســع استهدف الساحل 
ومحيط قاعدة حميميم الروسية في محافظة 

الالذقية، معقل عائلة الرئيس بشار األسد.
وأشارت وكالة األنباء الرسمية «سانا» إلى 
«أنباء عن عدوان إســرائيلي نفذته مروحية 
على إحدى مناطق القنيطرة من دون وقوع 

خسائر».

من جهته، حتدث املرصد السوري حلقوق 
اإلنســان عن «ضربات إسرائيلية تستهدف 
اللواء ٩٠ ونقاطا عسكرية لقوات النظام في 
محيط بلدة جباتا اخلشــب بريف القنيطرة 
الشمالي، قرب اجلوالن احملتل». وقتل مدني 
على األقل فجر األربعاء جراء غارات مماثلة.

وخالل السنوات املاضية، شنت إسرائيل 
عشرات الضربات اجلوية في سورية، مستهدفة 
بشكل خاص مواقع للجيش السوري وأهدافا 

إيرانية وأخرى حلزب اهللا اللبناني.
ونادرا ما تتعرض منطقة الالذقية لضربات 

إسرائيلية.

فاجعة وفاة الطفلة «املكّبلة بالسالسل» 
في مخيم بإدلب تثير موجة من االستنكار

وكاالت: اســتفاق أهالــي 
الشمال السوري على «قصة 
مأســاوية» لطفلــة تدعــى 
نهلــة العثمــان، وتبلــغ من 
العمــر ٦ ســنوات، توفيــت 
فجر أمس بعد ســنوات من 
املعاناة فرضها عليها والدها 
فــي إحدى مخيمــات الريف 
الشــمالي، حملافظــة إدلــب.  
وترتبــط االتهامات املوجهة 
لألب بتفاصيل حياة الطفلة، إذ 
تقول مصادر من داخل مخيم 
«فــرج اهللا»، في تصريحات 
ملوقع «احلرة»، إن والدها كان 
يكبلها بالسالسل «اجلنازير» 
داخل اخليمة التي يقيم فيها 
مع زوجته بعد طالق والدتها.  
وتضيف املصادر أن قاطني 
املخيم يعرفــون حالتها من 
حيث تكبيلها بالسالسل داخل 
قفص من أجل تقييد حركتها 
أو تعرضها للضرب الوحشي 
بني الفتــرة واألخــرى. ولم 
يستطع أحد التدخل أو عرض 
حالتها إعالميا لعدة اعتبارات. 
وتضاربــت الروايــات حول 
أسباب وفاتها، فبينما يؤكد 
املركز الطبــي أنها تعرضت 
حلالة اختناق، تضيف مصادر 
أخرى أن جثتها كانت عليها 
آثار كدمــات وضرب قبل أن 

تفارق احلياة.  وقال املرصد 
الســوري حلقوق االنســان 
بدوره ان الطفلة املتحدرة من 
أبناء بلدة كفرســجنة بريف 
إدلب، توفيت بعد معاناتها من 
قلة في الطعام، وتعنيفها من 
قبل والدها وتكبيلها وسجنها 
في قفص مــا أدى إلصابتها 
بالتهاب في الكبد، وأمراض 
أخرى بعد جتويعها، لتفارق 
احلياة بعد إسعافها إلى إحدى 
مشافي املنطقة. وأثارت قصة 
الطفلة صدمة عند ناشــطني 

إذ  وصحافيــني ســوريني، 
عبروا، عبر مواقع التواصل 
االجتماعي، عن صدمتهم من 
«تفاصيل احلياة الوحشية» 
التي فرضها والدها عليها في 

األشهر املاضية. 
الناشطون صورا  ونشر 
للطفلة في أثناء لعبها داخل 
املخيــم في فتــرة زمنية من 
هذا العام، وأظهرت سالسل 
حديديــة تكبل إحدى يديها، 
وهي تقف بالقرب من إحدى 

السيارات داخل املخيم.

الطفلة الضحية نهلة العثمان مكبلة بالسالسل

السيسي يوّجه باالستمرار في تطوير هيئة قناة السويس

احلكومة تنفي إيقاف وسائل النقل وحظر حركة املواطنني
القاهرة ـ هالة عمران ـ ناهد إمام

نفى املركز اإلعالمي ملجلس 
الوزراء صحة الڤيديو املتداول 
والذي يتضمن إجراءات مشددة 
تطبقها الدولة خالل األسبوعني 
القادمــني منهــا حظــر حركة 
املواطنــني على كافــة الطرق 
العامة، وإيقاف وسائل النقل 
وإغالق كافة احملال من اخلامسة 
مســاء وإغــالق كامــل يومي 
اجلمعــة والســبت، وتعليق 
كافة اخلدمات احلكومية املقدمة 

للمواطنني وغيرها.
وأكــد مجلس الــوزراء أن 
الڤيديو املتداول قدمي ويعود 
للعــام املاضــي عنــد تطبيق 
احلظــر فــي بدايــة انتشــار 
ڤيروس كورونا وبالتالي فإن 
كافــة املعلومات الواردة به ال 

تسري على الوضع احلالي.
وأكد مجلس الــوزراء أنه 

للتصدير واالستيراد، حرص 
مصر علــى دعم جهود البنك 
األفريقي للتصدير واالستيراد 
في مساندة القارة األفريقية، 
باعتباره ٔاكبر مٔوسسة متويل 
جتــاري متعــددة األطــراف 

ال يوجد أي حظر على حركة 
املواطنني أو إيقاف للمواصالت 

العامة والنقل اجلماعي.
من جانب آخر، أكد د.محمد 
معيــط وزيــر املالية، رئيس 
اجلمعية العامة للبنك األفريقي 

بأفريقيا تستهدف إدارة اآلثار 
والصدمات املالية واالقتصادية 
والصحية الناجمة عن أالوبئة، 
واملســاعدة في احلفاظ على 
االستقرار االقتصادي للدول 
األفريقية، مبا يسهم في دفع 

النمــو االقتصــادي،  حركــة 
وتعزيز التجارة البينية.

وقــال الوزير، فــي لقائه 
امــس، مــع بنديكــت أوكــي 
أورامــا رئيس مجلــس إدارة 
البنــك األفريقــي للتصديــر 
واالســتيراد، إن مصر تدعم 
أيضا جهــود البنك األفريقي 
للتصديــر واالســتيراد، في 
التســهيالت امليســرة  تقدمي 
للدول األفريقية للحصول على 
اللقاحات املضــادة لڤيروس 
«كورونــا»، مبــا يســاعد في 
احلفاظ على سالمة املواطنني، 
ومساندة االقتصادات األفريقية 
في ظــل «اجلائحة»، من أجل 
اســتمرار عجلة اإلنتاج وفق 
اإلجراءات االحترازية وحتقيق 
النمــو، مبــا يرســي دعائــم 
التكامــل، علــى نحــو يدفــع 
تنفيذ منطقة التجارة احلرة 

األفريقية.

القاهرة - خديجة حمودة 

الرئيس عبدالفتاح  أعرب 
السيســي مجددا عن تقديره 
ألزمــة  الناجحــة  لــإلدارة 
جنوح الســفينة والتي متت 
بجهــود وخبــرات مصريــة 
خالصة، موجها باالســتمرار 
في مشروعات تطوير مرافق 
هيئة قناة السويس ومجراها 
املالحي باعتبارها اهم شريان 
للتجارة العاملية، وذلك لتعزيز 
املكانة االستراتيجية املتفردة 
للقناة على مستوى العالم، مع 
توفير كافة اإلمكانات الالزمة 
في هذا الصدد. جاء ذلك خالل 
الرئيــس عبدالفتاح  اجتماع 
السيسي امس، مع د.مصطفى 
مدبولي رئيس مجلس الوزراء، 
والفريق أســامة ربيع رئيس 
هيئة قناة السويس، واملهندس 

حادثة جنوح سفينة احلاويات 
إيفرجريــن»، واســتعراض 
املوقف التنفيذي للمشروعات 
احلالية واملستقبلية باملنطقة 
االقتصادية لقناة الســويس. 
وقال املتحدث الرسمي باسم 
رئاسة اجلمهورية السفير بسام 

راضــي في تصريــح صحفي 
امــس، ان الرئيس عبدالفتاح 
بتركيــز  وجــه  السيســي 
اســتراتيجية املشروعات في 
املنطقــة االقتصاديــة لقنــاة 
الســويس على االستثمارات 
الهادفة الي توطني التكنولوجيا 

القــدرة الصناعية،  وامتــالك 
وتوفير فــرص العمل، فضال 
عن تعظيم املشروعات اخلاصة 
املوانــئ واخلدمات  مبنظومة 
البحرية، وذلــك بالتكامل مع 
عملية التنمية الشــاملة على 
مستوى اجلمهورية، مبا يرفع 
من تصنيــف املوانئ البحرية 
املصرية على اخلريطة العاملية 

للمالحة واخلدمات البحرية.
وقال املتحدث الرسمي، إن 
الفريق أسامة ربيع استعرض 
كافة تفاصيل حادث ســفينة 
«إيفرجريــن»، باإلضافــة إلى 
نتائج التحقيقات ومستجدات 
املفاوضات مع مالك الســفينة 
بالنسبة للتعويضات الناجمة 
عن وقــف حركــة املالحة في 
االنقــاذ  وعمليــات  القنــاة، 
والتعومي واإلصالحات جلوانب 

القناة.

جانب من اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي  مع د.مصطفى مدبولي

محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة 
العامــة للمنطقة االقتصادية 
تنــاول  الســويس.  لقنــاة 
االجتماع متابعة «مشروعات 
الســويس،  قنــاة  تطويــر 
التحقيقــات  وكذلــك نتائــج 
واالستخالصات املستفادة من 

مصر وتركيا تختتمان مباحثات «صريحة ومعمقة»
القاهرة ـ خديجة حمودة 

اختتمــت مصر وتركيــا أمس اجلولة 
االستكشافية للمشاورات واملباحثات والتي 
جرت في القاهرة وتركزت على ملفات ليبيا 
وشرق املتوسط وسورية والعراق. وقالت 
وزارة اخلارجية املصرية في بيان لها امس، 
إنه وبعــد يومني من املداوالت، واملباحثات 
االستكشــافية بني وفــدي مصر وتركيا، 
التي عقدت في القاهرة، برئاسة نائب وزير 

اخلارجية السفير حمدي سند لوزا، ونائب 
وزير خارجية تركيا السفير سادات أونال 
فقد كانت املناقشات صريحة ومعمقة، حيث 
تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضال عن عدد 
من القضايا اإلقليمية، السيما الوضع في 
ليبيا وســورية والعراق وضرورة حتقيق 
السالم واألمن في منطقة شرق املتوسط.

وذكرت أن اجلانبني ســيقومان بتقييم 
نتيجة هذه اجلولة من املشاورات واالتفاق 

على اخلطوات املقبلة.

معيط: دعم جهود توفير لقاحات «كورونا» في أفريقيا بتسهيالت ميّسرة
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ناصر العنزي

تتواصل املنافسة واإلثارة في دوري 
stc املمتــاز بعدمــا اقترب إعالن بطل 
الدوري، حيث تقام اليوم مباراتان في 
انطالق اجلولة ١٥ وقبل ٣ جوالت من 
اخلتام، فيحل القادسية صاحب املركز 
الثاني واملالحق للعربي املتصدر بـ ٢٩ 
نقطة ضيفا ثقيال على خيطان متذيل 
الترتيب بـ ٧ نقاط على ملعب ناصر 
العصيمي، وعلى ملعب نادي الشباب 
في مدينــة األحمدي يلتقــي الكويت 
الثالث برصيد ٢٧ نقطة مع الشــباب 

السابع بـ ١٣ نقطة.
وانتعشــت آمــال القادســية فــي 
منافسة العربي املتصدر بعدما تقلص 
الفارق بينهما إلى ٥ نقاط حيث جاءت 
نتائــج اجلولة املاضية لصاحله بعد 
تخطيه الساحل بهدف وتعادل العربي 
مــع النصر بدون أهــداف، وأصبحت 
مهمــة األصفر اآلن هي احملافظة على 
مركزه وحتقيق الفــوز في مبارياته 
الـــ ٤ املقبلة علــى ان يتعثر العربي 
في مباراتني ليتوج بطال، أما خيطان 
ففرصته صعبة في البقاء في املمتاز 
لكن حسابيا مازالت قائمة إلى جانب 

فرق الساحل والفحيحيل والشباب.
أما في مباراة الكويت والشباب فإن 
األبيض استعاد عافيته ومستواه ودخل 
منافسا للحفاظ على لقبه وجاء فوزه 
على كاظمة بثالثية منصفا له ومدربه 
غونزالس، ويراقب الكويت بعني ثاقبة 
نتائج العربي والقادسية لعلها تكون 
لصاحله، أما الشباب فمازال معلقا بني 
البقاء والهبوط ومهمته اليوم بال شك 
صعبة في إيقــاف ضيفه القادر على 

الوصول إلى مرماه.
العربي والساملية غدًا

وتقام غدا الســبت ٣ مباريات في 
ختام اجلولــة أهمها مواجهة العربي 
املتصدر بـ ٣٤ نقطة مع الساملية برصيد 
١٧ نقطة على ملعب ثامر، وال ســبيل 
لألخضر سوى الفوز بعدما تعادل في 
آخر مباراتني. وعلى ملعب علي صباح 
السالم يستضيف النصر برصيد ١٩ 
نقطة الساحل بـ ١٠ نقاط، كما يلتقي 
كاظمة بـ ٢٢ نقطة مع الفحيحيل وله 
١١ نقطة على ستاد الصداقة والسالم 
وستكون اإلثارة حاضرة في مباريات 
اجلولة للظفر بالصدارة وصراع البقاء 

في األضواء.

البريكي يعود إلى تشكيلة «األبيض»
يحيى حميدان 

يعــود العــب خط الوســط 
عبــداهللا البريكي الى تشــكيلة 
فريقه الكويــت في مواجهته مع 
الشباب اليوم بعد غيابه عن اللقاء 
املاضي أمام كاظمة (٣-٠) إلراحته. 
وستكون قائمة «األبيض» مكتملة 
اليوم، وتبقى مشــاركة البريكي 
أو غيره من الالعبني بيد املدرب 

االســباني كارلوس غونزاليس. 
ويعمل كارلــوس مببدأ املداورة 
في الفترة احلالية لتفادي ارهاق 
الالعبــني، خاصة في ظل ضغط 
املباريات املتتالي، لذلك ســيكون 
عدم تعريض الالعبني لإلصابة أبرز 
الفريق قبل املشاركة في  أهداف 
كأس االحتاد اآلسيوي التي ستقام 
خالل الفترة من ٢١ حتى ٢٧ اجلاري 

بالعاصمة األردنية عمان.

التوقيتامللعبالفريقاناليوم

٩:٣٠الشبابالشباب ـ الكويتاجلمعة

٩:٣٠ناصر العصيميخيطان ـ القادسيةاجلمعة

٩:٣٠ثامرالساملية ـ العربيالسبت

٩:٣٠علي صباح السالمالنصر ـ الساحلالسبت

٩:٣٠الصداقة والسالمكاظمة ـ الفحيحيلالسبت

القادسية ضيفًا ثقيًال على خيطان.. والكويت في «األحمدي»
سباق على الصدارة وصراع البقاء في انطالق اجلولة ١٥ لدوري stc املمتاز

«الفيفا» يعتمد تعديالت جديدة
مبارك اخلالدي

تلقى احتاد كرة القدم امس نســخة من 
التعديالت اجلديدة لقانون كرة القدم والتي 
من املقرر ان تسري اعتبارا من مطلع املوسم 
املقبل ٢٠٢١-٢٠٢٢، حيث تناولت التعديالت 
اجلديدة حاالت محددة ومن أبرزها ما يخص 
«ملس الكرة باليد» وما يترتب عليها من قرارات 
إدارية. وجاءت التعديالت بعد رصد اللجنة 

اخلاصة بالفيفا لــردود أفعال مثيرة لعدد 
من احلاالت التحكيمية استوجبت الوقوف 
معها ملراجعة الالئحة وتعديلها مبا يتوافق 

مع املنطق وصحيح القانون.
ومن املتوقع ان تتجه جلنة احلكام باحتاد 
الكرة ومواكبة للحدث إلقامة «سيمنار» وورش 
عمل لشــرح التعديالت املشار إليها خالل 
فترة الصيف املقبلة وقبل انطالق منافسات 

املوسم املقبل.

«بالتينوم» تستكمل حملتها التوعوية الرمضانية
أعلنت شركة النوادي 
القابضة الرائدة في قطاع 
النوادي الصحية وإدارة 
املشــاريع العقارية، عن 
إطالق املعاهد الرياضية 
التابعــة لهــا بالتينــوم 
ومس بالتينوم، حملتها 
املجتمعية التوعوية خالل 
رمضــان والتــي أطلقت 
عبــر وســائل التواصل 
االجتماعي للتوعية بشأن 
املمارسات الصحية التي 
يفضــل اتباعهــا خــالل 

الشــهر الكرمي. وقالت الشــركة في بيان 
لهــا، إن احلملة التوعوية اشــتملت على 
عدد مــن الڤيديوهات التــي احتوت على 
نصائح وإرشادات تتعلق بأفضل التمرينات 
الرياضية التي من شــأنها تعزيز الصحة 
ودعم املمارسات الرياضية املفضلة خالل 
الشــهر الفضيــل، وكذلك نصائح بشــأن 

األنظمة الغذائية التي ينصح باتباعها.
وجاءت احلملة مبشاركة عدد من املدربني 
املعتمديــن وخبــراء التغذية ضمن فريق 
بالتينوم ومس بالتينوم الرياضي، حيث 
شارك في برنامج إطالق سلسلة «٢٠ ثانية 
مع بالتينوم» كل من ســالم العنزي مدير 
معهد بالتينــوم كيفان واملدرب يوســف 
القالف، كما شارك كل من أخصائية التغذية 
سبيكة النعيمي واملدربة مرمي املتروك في 

مس بالتينوم.
وفي إطار أنشطتها الداخلية للموظفني، 
قامت النوادي بإطالق مسابقة «نزل وزنك 
واربــح» التــي تهدف الى تشــجيع عائلة 
بالتينــوم على تطبيق احلميــة الغذائية 
واملمارسات الصحية والرياضية الصحيحة 
التي من شأنها أن تعزز الصحة وتساعد 
على التخلص من الدهون الزائدة في اجلسم، 
وتأتي الفكرة انطالقا من اهتمام مجموعة 
شركات النوادي القابضة بصحة موظفيها 

عمرو حسنعبدالعزيز أمير

ومنط حياتهم الصحي. وبهذه املناسبة، أشار 
نائب الرئيس التنفيذي للمعاهد الصحية 
في شــركة النوادي القابضــة عبدالعزيز 
أمير: «نهــدف عبر مبادراتنــا املجتمعية 
الى تأكيد دورنــا احملوري ليس فقط في 
دعم احلياة الصحية لألعضاء املشتركني 
فــي معاهد بالتينوم ومس بالتينوم عبر 
توفير برامج تدريبيــة وأجهزة متطورة 
داخل معاهدنا، بل ايضا عبر نشر املعلومات 
الثمينة والنصائح التي توجه لكل أعضاء 

املجتمع لتعم الفائدة».
بــدوره، قال مدير إدارة التســويق في 
النوادي القابضة عمرو حسن: «انسجاما مع 
استراتيجية «النوادي» في مجال املسؤولية 
املجتمعية للشــركات، مت إطــالق مبادرة 
توعوية شــهدت إقباال كبيرا من متابعي 
منصات التواصل االجتماعي اخلاصة بنا، 

تزامنا مع شهر رمضان الكرمي».
هــذا، وحترص شــركة النــوادي على 
اتبــاع تعليمات وزارة الصحة والقرارات 
احلكومية بشأن احلظر اجلزئي للنوادي، 
كمــا تطبق معاييــر التباعــد االجتماعي 
وإجراءات الســالمة في مختلف قطاعاتها 
والتي تشمل النوادي الرياضية واألبراج 
االستثمارية والترفيهية والفنادق وقطاع 

األغذية واملعدات الرياضية.

األفضل في قطر بني تشافي وكازورال
الدوحة ـ فريد عبدالباقي

أعلن مجلس أمناء جائزة االحتاد القطري 
لكرة القدم، عن بدء عملية التصويت النهائية 
اخلاصة بالترشيح جلوائز األفضل للموسم 
 QNB الكــروي ٢٠٢٠-٢٠٢١ من دوري جنوم
الذي توج فريق الســد بطال له قبل جولتني 

من ختام البطولة عن جدارة واستحقاق.
وستتم عملية التصويت على جوائز أفضل 
العب وكذلك أفضل العب حتت ٢٣ عاما وأفضل 
مــدرب، ومت حتديد األحــد املقبل آخر موعد 
لتســلم االستمارات، حيث سيتم بعدها فرز 
استمارات الترشيح النهائية، واعتماد األسماء 
املرشحة جلوائز األفضل في كل فئة، ومن ثم 

اإلعالن عن الفائزين.
ويتصدر املدرب اإلســباني لنادي الســد 
تشــافي هيرنانديز قائمة املرشحني جلائزة 
أفضل مــدرب وفقا لإلحصائيات الرســمية 
 ،QNB التــي مت رصدها خــالل دوري جنوم
وحصل تشــافي على تقييم ٩٠٫٩٪ بالنسبة 

للمدربــني، ويليه املدرب الفرنســي للدحيل 
صبري ملوشــي بنســبة ٧٣٫٣٪ ثــم مواطنه 
مدرب الريان لوران بالن بنسبة ٥٦٫٤٪. أما 
املرشحون جلائزة أفضل العب في هذا املوسم 
فجاء في املركز األول احملترف اإلسباني للسد 
سانتي كازورال بنسبة ٨٩٫٨٪، وجاء في املرتبة 
الثانية احملترف البرازيلي جنم الدحيل إدواردو 
بيريرا رودريغيز «دودو» بنسبة ٨٧٫٢٪، وجاء 
احملترف اجلزائري للسد بغداد بوجناح ثالثا 
بنســبة ٨٦٫٩٪. أما قائمة املرشحني جلائزة 
األفضل حتت ٢٣ سنة فتصدرها العب الغرافة 
همام األمني بنسبة ٧٢٫١٪. هذا، وأعلن نادي 
الريــان عــن إصابة العبه نايــف احلضرمي 
وثالثة من اجلهاز الطبي للفريق الكروي األول 
بفيروس كورونا املستجد «كوفيد-١٩»، وذلك 
عقب وصول الفريق من الهند بعد مشاركته 
في دوري أبطال آسيا لكرة القدم ٢٠٢١، حيث 
دخل الفريق في حجر صحي وفقا لإلجراءات 
الطبية املتبعة على جميع القادمني من الهند 

ملواجهة انتشار ڤيروس كورونا.

اخلرافي بطل موسم الفروسية

جنح فارس نادي الكويت للفروسية علي 
اخلرافي في حصد لقب فارس املوسم الرياضي 
٢٠٢٠-٢٠٢١ في الفئة املتقدمة بعدما جمع ٢٢٣ 
نقطة متقدما على الفــارس البريطاني نيك 
تشــانينج (١٦٨)، فيما جاء غازي اجلريوي 
من نادي الكويت للفروســية ثالثا مبجموع 
نقاط (١٣٧) وراكان احلساوي رابعا كذلك من 
نادي الكويت للفروسية مبجموع نقاط (١١٢) 
ويارا الهنيدي من نادي الكويت للفروســية 
(٩٥) وعنــاز العناز (٩٤) ولطيفة الهاجري 
من نادي الكويت للفروسية مبجموع (٨٨).

كما جنح علي اخلرافي بطل آسيا في حصد 
املركز األول في الفئة املتوســطة برصيد ١٧١ 
نقطة بفارق كبير عن زمالئه الفرسان، تاله 
الفارس البيالروســي بافيل فورونكو (٨٧) 
وأحمد العناز (٨٥) وعبدالرحمن العوضي (٨٣) 

وغنيمة املرزوق (٨٢) وشاكر الكاظمي (٧٩).
وعبر علي اخلرافي عن سعادته الكبيرة 
للحفاظ على لقب فارس املوسم، بعدما حصد 
٢٢٣ نقطة في مشواره خالل البطوالت احمللية 
التي أقيمت في املوسم الرياضي ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وأهدى هــذا اإلجناز إلى رئيس وأعضاء 
مجلــس إدارة نــادي الكويــت للفروســية 
والقائمني عليه، والى الهيئة العامة للرياضة 
على دعمهم الكبير وأشــار إلى أنه ســيبذل 
قصارى جهده من أجل احلفاظ على املستوى 

الذي وصل إليه.
مــن جانبه، هنــأ رئيس نــادي الكويت 
للفروســية جاســم اخلرافي فرسان النادي 
لتحقيقهم نتائج رائعة في املوسم الرياضي 
احلالي محافظني على الصدارة بفضل تكاتف 
اجلميع في مجلس اإلدارة للحفاظ على القمة.

تأجيل تصفيات أفريقيا للمونديال حتى سبتمبر
القاهرة - سامي عبدالفتاح

أعلن االحتاد األفريقي لكرة القدم أمس 
وبعد التشــاور مع الفيفــا تأجيل انطالق 
التصفيات املؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ من 
يونيو إلى ســبتمبر املقبلني، متطرقا إلى 
ضرورة التكيف مع التحدي الصحي، مضيفا: 
«ستقام التصفيات اآلن خالل النوافذ الدولية 
في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر ٢٠٢١، وكذلك 
مــارس ٢٠٢٢، دون مزيد من التوضيحات 

حول اجلدول الزمني».
من جهــة اخرى، شــهدت اجلولة ٢٠ من 
مســابقة الدوري املصري لكرة القدم، نتائج 
إيجابية لكبار الفرق، اإلسماعيلي واملصري 
وطالئع اجليش بالفوز على اجلونة وأسوان 
واملقاصة، على التوالي، بينما واصل املقاولون 
العرب عثراته بالتعادل مع سيراميكا، وشهدت 
املباريات األربع ١٤ هدفا. في ستاد االسكندرية، 
اقتنــص فريق املصري البورســعيدي فوزا 
مثيرا على حساب مضيفه أسوان في مباراة 

شــهدت ٥ أهداف، وانتهت (٣-٢) للمصري، 
الذي رفع رصيده إلى ٣٢ نقطة متقدما للمركز 
الثالث بجدول الترتيب، بينما جتمد رصيد 

أسوان عند ٢٠ نقطة في املركز الـ ١٥.
وحقــق اإلســماعيلي الفــوز الثالث على 
التوالي بالتغلب على ضيفه اجلونة في مباراة 
شهدت ٥ أهداف أيضا، ليفوز صاحب األرض 
(٣-٢)، على ملعب ستاد اإلسماعيلية. ورفع 
اإلسماعيلي رصيده إلى ٢٠ نقطة في املركز 
الـــ ١٣ رغم غياب مديــره الفني إيهاب جالل 
املصــاب بڤيروس كورونا، حيث قاد املدرب 
العام احمد إبراهيم اللقاء من امللعب، وتوقف 
رصيد اجلونة بقيادة علي شــحاتة عند ٢٥ 
نقطة في املركز الـ ١١. وواصل طالئع اجليش 
صحوته بالفوز على مضيفه مصر للمقاصة 

(٢-٠)، بستاد اجلبل األخضر في القاهرة.
وكان التعــادل الوحيــد في مباريات أول 
من أمس على ملعب السويس اجلديد، حيث 
تعادل سيراميكا كليوباترا مع ضيفه املقاولون 

العرب (١-١). 

«طائرة» القادسية جتدد 
للبرازيلي وعبدالصمد

«يد» الفحيحيل وفرج 
يصالن لطريق مسدود

الهالل والشباب.. ملن القمة؟

يعقوب العوضي

جددت إدارة الفريق األول للكرة الطائرة عقد احملترف 
البرازيلي جونيور ديجاملا ملدة موســمني بعد األداء الذي 
ظهر فيه مع الفريق وحتقيق «األصفر» للقب الدوري املمتاز 
في املوسم املاضي، كما جددت عقد العبها املخضرم ناصر 
عبدالصمد الذي ظهر بدوره في مستوى مميز في املوسم 
السابق. وبهذه املناسبة، أكد مدير الفريق إسماعيل دشتي 
ان الفريق يســعى دوما لتحقيق البطوالت واملنافسة على 
األلقاب املختلفة، مضيفا ان احملترف ديجاملا قدم أداء قويا في 
املوسم السابق وأظهر انسجاما مع بقية الالعبني، كما أشاد 
بالدور الكبير ملجلس اإلدارة في توفير الدعم الالزم للعبة.

يعقوب العوضي

اكتفت إدارة الفحيحيل مبا قدمه مدير لعبة اليد خالد فرج 
في املوسم املاضي، حيث لم جتدد عقده للموسم املقبل، على 
الرغم من فوز الفريق بلقب دوري الدرجة األولى والتأهل الى 
الدوري املمتاز، حيث يعتبر فرج واحدا من أبرز اإلداريني 

في اللعبة ملا لديه من خبرات في السنوات املاضية.
وكان فرج قد نشر عبر حسابه على «انستغرام» خبر عدم 
جتديد عقده مع الفريق قائال: «انتهى عقدي مع الفحيحيل 
بعد تأهلنا للدوري املمتاز وحصولنا على لقب دوري الدرجة 

األولى والذي جاء نتاج تكاتف اجلميع».

الرياض ـ خالد املصيبيح

برصيد متساو من النقاط «٤٨ لكل منهما»، يلتقي الهالل 
والشباب اليوم في لقاء ال يقبل القسمة على اثنني، فكالهما 
سيبحث عن الفوز ورفع الفارق بالنقاط قبل نهاية الدوري 
السعودي بأربع جوالت، حيث يصبح التعويض صعبا ويظل 
الفوز مطلبا مهماً للفريقني بحكم أن لقاء الدور األول انتهى 
بالتعادل فقد يكون احلسم عن طريق املواجهات املباشرة في 

حال تعادل الفريقان في النقاط في ختام الدوري.
ويقام في بريدة لقاء مؤجل من اجلولة ٢٦ ويجمع التعاون 
الرابع مع األهلي الثامن ويســعى التعاون للتمسك مبركزه 
أمام مطاردة النصر وكذلك االقتراب من االحتاد الثالث ويأمل 
تكرار نتيجته مع األهلي ذهابا والتي انتهت بفوزه. في املقابل 
يبحث األهلي عن رد اخلسارة والعودة للمنافسة على مركز 
متقدم خاصة انه تلقى في الدور الثاني ٧ خســائر عصفت 
به الى مركز متأخر في اجلدول. وكان النصر قد تقدم الى 
املركز اخلامس بفارق نقطتني عن التعاون الرابع بعد فوزه 
في اللقاء املؤجل أمام الفيصلي ٤-٣ في مباراة شهدت اخطاء 

دفاعية من الفريقني أدت الى ارتفاع حصيلة األهداف.

مبارك اخلالدي

تعود اإلثــارة مجددا لــدوري stc للدرجة 
االولــى الليلــة مع انطالق منافســات اجلولة 
١٦ من املســابقة، اذ يستضيف اليرموك فريق 
الصليبخات ولكل منهما ١٨ نقطة، فيما يشهد 
ستاد نادي الكويت املباراة التي جتمع فريقي 

برقان ١٦ نقطة مع اجلهراء ٦ نقاط.
ويغيــب عن مواجهات االســبوع املتصدر 
فريق التضامن بـ ٢٤ نقطة بداعي الراحة والذي 
بات في املركز األول واألقرب الى حجز البطاقة 
االولى للدوري املمتاز، فيما اشــتعل الصراع 
على خطف البطاقة الثانية بني الثالثي اليرموك 
والصليبخات وبرقان وذلك بعد خروج اجلهراء 
من املنافسة. ويخوض اليرموك والصليبخات 

مواجهتهما الليلة بشعار الفوز وجتنب أي تعثر 
يعقد من مهمتهما في املنافسة األمر الذي يجعل 
كل االحتماالت مفتوحة. وال تقل املباراة الثانية 
أهمية، خصوصا فريق برقان الذي يلتقي مع 
اجلهراء وعينه على املبــاراة االولى. وميتلك 
أبناء املدرب الكرواتي برونو تشكيلتش الدافع 
والكثير من العوامــل الفنية لتخطي اجلهراء 
وكسب نقاط املباراة لإلبقاء على آمالهم ضمن 

دائرة املنافسة.

الصليبخات واليرموك 
في مواجهة حاسمة بـ «األولى»

التوقيتامللعبالفريقان
٩:٣٠الكويتبرقان ـ اجلهراء

٩:٣٠عبداهللا اخلليفة الصباحاليرموك ـ الصليبخات
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ناغلسمان لضم هاالند
سينضم بايرن ميونخ للصراع املشتعل بني كبار أوروبا، على 
ضم املهاجم النرويجي املتألق في صفوف بوروسيا دورمتوند، 
إيرلينغ هاالند. وتســعى أندية برشلونة، وريال مدريد، ومان 
يونايتد، ومان سيتي، للظفر بخدمات الالعب الشاب، رغم تأكيد 
جميع مسؤولي دورمتوند أنه ليس للبيع، وسيبقى مع الفريق 
في املوسم املقبل. وبحسب شــبكة «سكاي سبورتس»، فإن 
بايرن ميونخ سيضغط بقوة أيضا لضم هاالند، بناء على طلب 
يوليان ناغلسمان، املدير الفني املرتقب للفريق، والذي سيتولى 
املهمة بعد نهاية هذا املوسم خلفا لهانز فليك. وأضافت الشبكة 
أن ناغلســمان يرى في هاالند املهاجم املثالي، خلالفة روبرت 

ليفاندوفسكي.

نيمار يعّطل جتديده لباريس
قال تقرير صحافي، إن البرازيلي نيمار جنم باريس ســان 
جرمان أبطأ املفاوضات مع ناديه الفرنسي لتجديد عقده خالل 
الساعات املاضية. وكان نيمار على أعتاب توقيع عقد جديد ميتد 
حتــى يونيو ٢٠٢٦، لكنه قلل مــن وتيرة املفاوضات مع إدارة 
باريس، في انتظار معرفة حتركات برشلونة، بحسب صحيفة 
«ليكيب». ويعد ليونيل ميسي، أقرب للبقاء مع فريقه برشلونة، 
ورفض العرض الفلكي من باريس سان جرمان، كما أن الفريق 
الفرنسي ودع دوري األبطال من نصف النهائي ضد مان سيتي، 

وهي أمور ساهمت في قرار نيمار إبطاء املفاوضات.

برنامج املباريات بتوقيت الكويت

اليوم اجلمعة

إجنلترا (املرحلة ـ ٣٥)
١ ١٠:٠٠beIN Sports Premiumليستر ـ نيوكاسل                     

 إسبانيا (املرحلة ـ ٣٥)
١ ١٠:٠٠beIN Sports HDسوسييداد - إلتشي                  

فرنسا (املرحلة ـ ٣٦)
٢ ١٠:٠٠beIN Sports HDالنس - ليل                          

أملانيا (املرحلة ـ ٣٢) 
٩:٣٠شتوتغارت - أوغسبورغ            

غـدا السـبـت

إجنلترا (املرحلة ـ ٣٥)
١ ٢:٣٠beIN Sports Premiumليدز ـ توتنهام                      
٢ ٥:٠٠beIN Sports Premiumشيفيلد ـ كريستال                  
١ ٧:٣٠beIN Sports Premiumمان سيتي ـ تشلسي                
١ ١٠:١٥beIN Sports Premiumليڤربول ـ ساوثمبتون              

إسبانيا (املرحلة ـ ٣٥)
١ ٣:٠٠beIN Sports HDأالفيس  ـ ليڤانتي                   

١ ٥:١٥beIN Sports Premiumبرشلونة ـ أتلتيكو مدريد
١ ٧:٣٠beIN Sports HDقادش ـ هويسكا                   
١ ١٠:٠٠beIN Sports HDبلباو ـ أوساسونا                  

إيطاليا (املرحلة ـ ٣٥)
٣ ٤:٠٠beIN Sports HDسبيتزيا ـ نابولي                  
٤ ٤:٠٠beIN Sports HDأودينيزي ـ بولونيا                
٣ ٧:٠٠beIN Sports HDإنتر ـ سامبدوريا                  
٣ ٩:٤٥beIN Sports HDڤيورنتينا ـ التسيو                 

فرنسا (املرحلة ـ ٣٦)
٢ ٢:٠٠beIN Sports HDنانت ـ بوردو                       
٢ ٦:٠٠beIN Sports HDليون ـ لوريان                      

أملانيا (املرحلة ـ ٣٢)
٤:٣٠دورمتوند ـ اليبزيغ                 
٤:٣٠هوڤنهامي ـ شالكه                    
٤:٣٠ڤولڤسبورغ ـ يونيون                
٤:٣٠برمين ـ ليڤركوزن                  
٤:٣٠بايرن ميونيخ ـ مونشنغالدباخ     

هازارد يعتذر من عشاق «امليرنغي»
بدا البلجيكي إيدن هازارد، 
في حالة من السعادة الغامرة، 
وظهر في لقطات مثيرة للجدل 
يشارك زمالءه السابقني في 
تشلسي الضحك واملزاح، وذلك 
فور نهاية مباراة العودة للدور 
نصف النهائي بهزمية فريقه 
ريال مدريد، وتوديعه بطولة 

دوري أبطال أوروبا.
وتقــدم إيدين هــازارد 
عبر حســابه الشخصي في 

«انســتغرام» باالعتذار عن هذه احلادثة، 
حيث كتب «أنا آسف. لقد قرأت الكثير من 
اآلراء عني ولم تكن نيتي اإلساءة جلمهور 
ريال مدريد. لطاملا كان حلمي أن ألعب لريال 
مدريــد وقد جئت إلى هنا للفوز. لم ينته 
املوسم وعلينا اآلن أن نكافح معا من أجل 

حتقيق الليغا.. هال مدريد».
هازارد الذي شارك في اللقاء على ملعب 
«ستامفورد بريدج» منذ بدايته، واستبدل 
قبل دقيقة فقط من النهاية، شوهد وهو 
يخرج من امللعب رفقة العبي تشلسي كورت 

زوما وإدوارد ميندي، وعلى وجهة ابتسامة 
عريضــة أثارت عاصفة من التعليقات، إذ 
حدث ذلك بعــد دقيقتني من هزمية ريال 
مدريد املريرة ٠-٢. وقضى النجم البلجيكي 
٧ سنوات في تشلســي قبل انتقاله إلى 
ريــال مدريد عام ٢٠١٩، لكن هذا لم مينع 
من تلقيه انتقادات عدة كان أبرزها ما قاله 
املعلق الرياضي الشهير دون هوتشيسون 
علــى «RADIO٥LIVE»: «رأيت للتو بعض 
املشاهد الغريبة. إيدن هازارد يضحك مع 

كورت زوما وإدوارد ميندي».

بعدما أقيل من قبل باريس سان جرمان الفرنسي 
عشــية عيد امليالد، ســيعود املدرب األملاني توماس 
توخل إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم 
الثاني على التوالي بعد أن جنح في قيادة تشلســي 
اإلجنليزي «املتجدد» إلى تخطي ريال مدريد اإلسباني 

في الدور نصف النهائي.
وقال توخل إنه شــعر وكأنه وجد «أفضل هدية 
ال تزال حتت الشــجرة» عندما استعان «البلوز» في 
يناير املاضي بخدماته بعد إقالة مدربه فرانك المبارد.
لم يســمح امللياردير رومــان أبراموفيتش، مالك 
البلوز، للمشــاعر بأن تقف في طريق إجراء املكاملة 
الصعبة عندما فشل المبارد في حتقيق أقصى استفادة 
من فورة إنفاق ٢٢٠ مليون جنيه اســترليني (٣٠٥ 

ماليني دوالر) على العبني جدد الصيف املاضي.
كان هذا االستثمار جيدا حتت قيادة توخل، حيث 
تفوق تشلسي على النادي امللكي ٢-٠ أول من امس 
في إياب نصف نهائي املسابقة القارية العريقة التي 
يحمل األخير الرقم القياسي في عدد األلقاب بها (١٣ 
لقبــا) ويفرض مباراة نهائيــة إجنليزية النكهة في 

إسطنبول في ٢٩ اجلاري ضد مواطنه مان سيتي.
خسر تشلسي مباراتني فقط من أصل ٢٤ مباراة 
خاضها حتت قيادة توخل، كما أنه عزز موقعه أيضا 

بني املراكز املؤهلة للمســابقة القارية العريقة 
املوســم املقبل من خــالل احتالله املركز الرابع 
في الدوري اإلجنليزي املمتاز، في حال فشل في 
حرمان «السيتي» من حتقيق ثالثية (الدوري 
وكأس الرابطة احملليان ودوري أبطال أوروبا) 

بخسارته النهائي.
وقال في شأنه مواطنه املهاجم تيمو فيرنر 
الذي افتتح التسجيل في ستامفورد بريدج في 
إياب نصف نهائي املسابقة القارية األم: «عندما 
بدأنــا مع املدرب، كنا في املركز التاســع في 
الدوري واآلن حققنا كل شيء، في الطريق إلى 
املراكز األربعة األولى، ميكننا الفوز بدوري 
أبطال أوروبا وكأس االحتاد اإلجنليزي» في 
إشارة إلى تأهل تشلسي الى املباراة النهائية 
للمسابقة األخيرة (سيالقي ليستر سيتي 
في ١٥ الشــهر اجلاري) على حســاب مان 
سيتي بالذات (١-٠ في ١٧ أبريل املاضي).
وقال توخل: «أن يكون لدي هذا الشغف 
لهذه املهنة، فأنا أكثر من ممنت»، مضيفا: 
«للقيام بذلك على هذا املستوى، لتدريب 
فريــق مثل هذا والوصــول إلى النهائي 

للمرة الثانية، أنا ممنت جدا».

البايرن «يبي» يحسم لقب «البوندسليغا» 
من بوابة «غالدباخ» غدًا

الفرنسي عندما يحل ضيفا على النس 
اخلامس في «ديربي الشمال» اليوم 
في افتتاح مباريات املرحلة الـ ٣٦.

ويكتسب هذا «الديربي» أهمية 
مضاعفــة في هذا املوســم، حيث 
يدرك املتصــدر برصيد ٧٦ نقطة 
ان الفوز بلقــب الـ «ليغ ١» للمرة 
األولى منذ عام ٢٠١١ والرابعة في 
تاريخه مير بانتصاره مببارياته 

الـ ٣ املقبلة.
ويلعب غدا ليون مع لوريان، 

ونانت مع بوردو.

افتتــاح منافســات املرحلــة الـــ ٣٥ 
من الــدوري اإليطالــي، حيث يلعب 
سبيتزيا مع نابولي، وأودينيزي مع 
بولونيا، وإنتر ميالن مع سامبدوريا، 

وفيورنتينا مع التسيو.
ويدخل «النيراتــزوري» مباراته 
أمام سامبدوريا عقب ضمانه التتويج 
رسميا بلقب «الكالتشيو» هذا املوسم 

منذ اجلولة املاضية.
فرنسا

يأمل ليل تعزيز صدارته للدوري 

يتطلع بايرن ميونخ حلسم اللقب 
التاسع على التوالي في الدوري األملاني 
عندما يلتقي بوروسيا مونشنغالدباخ 

غدا السبت ضمن املرحلة الـ ٣٢.
وســيحصد «العمالق الپاڤاري»، 
الذي ميلك ٧١ نقطة، اللقب للمرة ٣١ في 
الدوري األملاني واملرة ٣٠ منذ تأسيس 
الدرجــة األولــى عــام ١٩٦٣ إذا حقق 
نتيجة مماثلــة لاليبزيغ في مباراته 
أمام بوروسيا دورمتوند أو فاز باللقاء. 
ويحتاج اليبزيغ، صاحب املركز الثاني 
برصيــد ٦٤ نقطة، إلى نقطة لضمان 
مكانه في دوري األبطال باملوسم املقبل، 
لكن أمام منافســه دورمتوند خامس 
الترتيب وله ٥٥ نقطة مهمة أصعب.

ويلعــب غدا أيضــا هوفنهامي مع 
شــالكه، وڤولفســبورغ مع يونيون 
برلــني، وفيــردر برميــن مــع بايــر 
ليڤركــوزن، في حــني تفتتح املرحلة 
اليــوم بإقامة لقاء وحيــد يجمع بني 

شتوتغارت وأوغسبورغ.
إيطاليا

تقــام غدا الســبت ٤ مباريات في 

ليل يسعى لتعزيز صدارته للدوري الفرنسي أمام النس اليوم هل يعطل تشلسي تتويج مان سيتي؟

يســعى مان سيتي حلســم لقب الدوري اإلجنليزي املمتاز عندما 
يلتقي تشلسي غدا الســبت ضمن املرحلة الـ٣٥ في «بروڤة» لنهائي 

دوري أبطال أوروبا.
وسيوسع الفوز في ســتاد االحتاد، الفارق بني فريق املدرب بيب 
غوارديوال ومان يونايتد صاحب املركز الثاني إلى ١٦ نقطة، مع تبقي 
٥ مباريــات. ويبــدو اللقب اآلن مجرد شــكليات لـ«الســيتي»، بينما 
ازدادت أهميــة املباراة للفريقني عقــب تأهلهما لنهائي دوري األبطال 

في إسطنبول يوم ٢٩ اجلاري.
وأمام «البلوز» أهداف أخرى في مباراة الغد، إذ يريد ضمان البقاء 

في املربع الذهبي والتأهل لدوري األبطال في املوسم املقبل.
ويحتل فريق توخيل املركز الرابع حاليا برصيد ٦١ نقطة، بفارق 

٣ نقاط عن صاحب املركز اخلامس وست هام يونايتد.
ويلعب غدا الســبت ليدز يونايتد مع توتنهام، وشيفيلد يونايتد 
مع كريستال باالس، وليڤربول مع ساوثمبتون، حيث يسعى «الريدز» 
صاحب الـ ٥٤ نقطة في املركز الســابع في هذه املواجهة حلجز مقعد 

مؤهل لدوري أبطال أوروبا وإن كانت املهمة تبدو صعبة للغاية.
وتفتتح املرحلة اليوم بلقاء وحيد يجمع بني ليستر سيتي وضيفه 

نيوكاسل يونايتد.

«البلوز» ال يتوقف مع توخل

يدخل الدوري اإلســباني لكــرة القدم 
مراحله احلاســمة والتي ال تقبل الهفوات 
وذلــك فــي محطته الـــ ٣٥، حيــث يلتقي 
برشــلونة مع أتلتيكو مدريد على ملعب 
«كامــب نو» غدا في معركــة كروية مهمة 

في الصراع على اللقب.
ويعــد «األتلتي» هو الفريــق الوحيد 
الذي يعتمد على نفسه فقط، حيث يتصدر 
الترتيــب بفارق نقطتــني عن ريال مدريد 
وبرشلونة، و٦ نقاط عن إشبيلية، والذي 
أصبحت خياراته حلصد اللقب محل شك 

عقب اخلسارة أمام أتلتيك بلباو.
وجنح املدرب الهولندي رونالد كومان في 
أن يصل بـ «البارسا» للمنعطفات األخيرة 
من املســابقة في أفضل حال، وذلك بغض 
النظر عن اخلسارة في «الكالسيكو» وأمام 

غرناطة.

وســيخوض أتلتيكو مدريد مواجهته 
علــى ملعب كامب نو، الذي لم يحقق فيه 
االنتصــار منذ فبرايــر ٢٠٠٦، على الرغم 
من أنه حســم فيه اللقب بعد التعادل مع 

البارسا في مايو ٢٠١٤.
كما ستكون هذه مواجهة خاصة للويس 
سواريز الذي سيعود لبيته القدمي ملواجهة 

ميسي وبقية زمالئه السابقني.
وهناك شــكوك حول مشاركة خوسيه 
ماريا خيمينيز وتوماس ليمار مع «األتلتي» 
فــي مواجهة الغد، إضافــة إلى تأكد غياب 

الالعب رينان لودي.
وتفتتــح املرحلة اليوم اجلمعة، حيث 
يلتقي ريال سوســييداد مع إلتشي، فيما 
يلعب غدا السبت ايضا ديبورتيڤو أالفيس 
مع ليفانتي، وقادش مع هويسكا، وأتلتيك 

بلباو مع أوساسونا.

«البارسا» و«األتلتي».. اخلطأ ممنوع

صالح يحصد جائزة 
«لوريوس» لإللهام

ليڤربول  فاز جنــم 
ومنتخــب مصر محمد 
صالح بجائزة لوريوس 
لعام  الرياضي  لإللهــام 
٢٠٢١. وأعلن العب ريال 
مدريد ومنتخب البرتغال 
السابق لويس ڤيغو فوز 
صالح باجلائزة في ڤيديو 
الرسمي  بثه احلســاب 
ملنظمــة «لوريــوس». 
وقال ڤيغــو «لوريوس 

تود احلصول على تلك الفرصة لتكرمي رياضي خاص جدا هو 
ما ميثل كل شيء يخص أكادميية لوريوس». وواصل «يعرف 
عن إجنازاته مع ليڤربول لكنه باإلضافة لذلك فقد قدم أكثر من 

كرة القدم في بلده في جنريج في مصر، إنه محمد صالح».

مان يونايتد وڤياريال يبلغان نهائي «يوروبا ليغ»

بلــغ مان يونايتد اإلجنليــزي وڤياريال 
اإلســباني املباراة النهائية لبطولة الدوري 
األوروبي (يوروبا ليغ) املقررة يوم ٢٦ اجلاري 
في غدانسك بپولندا على الرغم من خسارة 
األول من روما اإليطالي ٢-٣ وتعادل الثاني 
مع أرسنال ٠-٠ مساء أمس ضمن إياب الدور 

نصف النهائي من املسابقة.
واســتفاد «اليونايتــد» و«الغواصــات 
الصفــراء» من فوزهمــا ذهابــا ٦-٢ و٢-١ 
على التوالي، ليحرم ڤياريال عشــاق الكرة 
االجنليزية من احتكار أنديتهم للوصول إلى 
نهائي أكبر مسابقتني على مستوى األندية 

فــي قــارة أوروبا عقب وصول مان ســيتي 
وتشلســي الى نهائــي دوري األبطال املقرر 

يوم ٢٩ اجلاري. 
فــي املباراة األولى ســجل ثالثية «ذئاب 
العاصمة» كل من ادين دزيكو (٥٧) وبريان 
كريستانتي (٦٠) وأليكس تيلييس باخلطأ 

في مرماه (٨٣)، فيما سجل هدفي مان يونايتد 
إدينسون كاڤاني (٣٩ و٦٨).

وفــي املباراة الثانية حاول «املدفعجية» 
قلــب املوازين بأكثر من فرصــة، لكن دون 
جدوى، ليبلغ ڤياريال املباراة النهائية للمرة 

األولى في تاريخه.
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أبعد من الكلمات
«السياســة في بعض الدول تركز على هوية 

السياسيين أكثر من كفاءتهم»

فريــد زكريا، املفكر السياســي 
األميركي، يُفســر صعود اليمني في 

أميركا والبرازيل والهند.

«تعاني من فقدان الذاكرة»

جاميــي ســبيرز، والــد املغنية 
األميركية بريتني سپيرز، في أوراق 
الدعوى القضائية التي قدمها لفرض 

وصايته عليها.

«اتصلوا بالديموقراطيين، ألننا لن نســتقبل 

مكالماتكم»

تيد كروز، النائب األميركي املؤيد 
لترامب، يتوعد الشــركات األميركية 
التي رفضت قوانني االنتخابات بوالية 

جورجيا.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية 

فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

حصة خالد فالح العدواني: ٧٠ عاما - ت: ٥٠٣١١٩٩٩ - ٦٥١٦٠١١١ - ُشيعت.
علي جاسم محمد املسباح: ٦٩ عاما - ت: ٦٦٦٦٦٥٧٨ - ُشيع.

فاطمة محمد علي محمد الصالح: زوجة صادق حسني علي الناصر: 
٦٧ عاما - ت: ٦٦٨٧٢٢٠٩ - ُشيعت.

رجب محمد رجب الفيلكاوي: ٥٩ عاما - ت: ٦٠٠٧٠٩٤٩ - ٥٠١٨٨١٥٥ 
- ُشيع.

مرمي محمد حسني العسعوسي: زوجة عبدالرحمن عيد صالح هدهود 
الهدهود: ٦٦ عاما - ت: ٦٦٤٣٧٩٧٩ - ٦٦٣٢٠٠٠٠ - ٩٤٤٤٤٨٧٩ 

- ُشيعت.
ســنيه فضل محيو: أرملة صالح عبداهللا التنيــب: ٧٨ عاما - ت: 

٩٧٨٨٨٨٩٢ - ٦٦٢٢١٦٢٢ - ٦٦٦١٦٤١٤ - ٩٩١٩٠٠٠٩ - ُشيعت.
آسيا يعقوب يوسف محمد: ٦٥ عاما - ت: ٩٩٤٦٨٧٢٢ - ُشيعت.

صباح راضي عيد أبــا اخليل العازمي: ٦٥ عامــا - ت: ٩٠٠٦٦٥٣٥ - 
٦٦٦٧٠٦٠٦ - ُشيعت.

عبداهللا محمد فالح اخلنفور: ٧٧ عاما - ت: ٩٩٦٤٧٧٤٨ - ُشيع.
جوزه فهد مسلم احلربي: ٨٥ عاما - ت: ٩٩٤٢١٦٦٦ - ُشيعت.

يوسف علي محمد بندر: ٦٩ عاما - ت: ٦٥٨٢٣٣٣٤ - ٥٠٥٦٨٩٩٩ - 
٩٩٨٤٣٤٤٢ - ُشيع.

خووش حچي يا ألطاف اهللا

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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اجلمعة

واحد أبواللطف

«ميد»: «كورونا» الهندي 
ُيهدد فرص انتعاش سوق 

السفر العاملي.

شباب الكويت يتسابقون 
على العمل التطوعي ويعتبرونه 

منبعًا للراحة والسعادة.

 العالم ينام على مصيبة 
ويصحو على أخرى!

 هاذي الهقوة.

16إميــان
حاسب نفسك وراجع تصرفاتك 

قبل أن ينتهي رمضان

17مطبـخ

نوافذ رمضانية

بابا غنوج مع الكينوا

د. محمد الشريف: افتح صفحة بيضاء 
مع اهللا وأحسن صومك

شوربةاحلريرة املغربية
مشاوي مطعم البوم

كليجة
ة على خبز البوم املسطح َمزَّ

مربني

ربع مليون دوالر تعويضًا ألميركي 
عن ١٠ سنوات من العبودية

في مواجهة قضية عبودية صارخة، لم تلجأ محكمة في 
والية ساوث كاروالينا األميركية الى مجرد االعتذار وحترير 
العامل األســود جون سميث من أكثر من عشر سنوات من 
العبودية على يد صاحب مطعم، بل فرضت على رب العمل 
دفع أكثر من ربع مليون دوالر كتعويض للعامل على عدم 
حصولــه حتى على احلد األدنــى املقرر من األجور أو على 

ساعات العمل اإلضافي التي كان مجبرا عليها. 
وحسب موقع «سي بي اس نيوز»، فإن رب العمل استغل 
التخلف العقلي للعامل لكي يتحكم به بشكل كلي ومينعه 
من رؤية أفراد عائلته ويهدده باالعتقال ويســيء معاملته 

لفظيا وجسديا.
وفي حني أعرب املدعي العام عن اعتقاده بأن رب العمل 
«استحق السجن كل يوم ألنه سرق حرية ضحيته وأجوره»، 
فإن الســلطات املختصة أبــدت عدم رضاها عن املبلغ الذي 
حددته احملكمــة باعتبار انه ال يعوض العامل عن حرمانه 
من االستفادة من األجور التي سرقت منه. وحسب قوانني 
العمل في الوالية يحق للعامل املطالبة بفارق األجور إضافة 
إلى تعويضات عن حرمانه من االستفادة منها وهو ما قدرته 

سلطات الوالية مببلغ إجمالي يصل إلى ٥٤٦٫٠٠٠ دوالر.

السلطات املختصة أبدت عدم رضاها عن املبلغ احملكوم به جلون سميث

احلربي لـ «األنباء»: أوروبا توافق على تصنيع املعجنات من خنفساء موليتور
أكدت أن احلشرات مصدر مستدام لألحماض األمينية األساسية التسعة وغنية بأوميغا ٣ و٦ واملعادن واحلديد والڤيتامينات

استهالك احلشرات سيساهم بشكل 
إيجابي في البيئة والصحة.

كمــا ذكرت أن امليل املتزايد نحو 
اللياقة والصحــة البدنية اخلالية من 
أمراض العصر مثل مرض الكولسترول 
والسكري والضغط، أدى إلى ارتفاع 
عدد األندية الصحية ومراكز اللياقة 
البدنية حول العالم التي تفضل وتقدم 
البروتني  مسحوق احلشرات، وقطع 
السعرات  املنخفض في  احلشــري 
احلرارية بنكهات مختلفة للرياضيني.
بالقول: هناك  وختمت د.احلربي 
املزيد من الطلبات على طاولة االحتاد 
االوروبي العتماد حشــرات أخرى 
لكي تكون «طعاما جديدا مســتداما» 
وستنظر فيها الهيئة االوروبية لسالمة 
االغذية قريبا، متسائلة: فما احلشرة 
التي ســتعتمد لالستهالك  اجلديدة 

البشري قريبا؟

الدول اخلنفســاء واجلراد  تلك  في 
والكريكيت والنمل.

وبينت أن احلشرات تعتبر مصدرا 
مستداما لألحماض األمينية األساسية 
التسعة، كما أنها غنية بأوميغا ٣ و٦ 
واملعادن واحلديد والڤيتامينات مما 
يجعلهــا متوافقة مع تصنيع الدقيق 
منخفض السعرات احلرارية ومع تعزيز 
التغذية املتوازنة، كما أن استزراعها 
يتطلب كميات أقــل من املاء والتربة 
وينتج انبعاثات غازية أقل أثناء عملية 
باملواشي والدواجن،  اإلنتاج مقارنة 
مضيفة: وفقا ملنظمة األغذية والزراعة 
لألمم املتحدة، إن قضية أكل احلشرات 
كغذاء ذات صلة خاصــة في القرن 
احلادي والعشــرين، بسبب ارتفاع 
تكلفة البروتني احليواني، وانعدام األمن 
الغذائي، في الدول الفقيرة، والضغوط 
البيئية، والنمو السكاني. ولذلك فإن 

بانتظام في أجزاء  وتؤكل احلشرات 
كثيرة من العالم مثل أميركا الشمالية 
وأوروبا وآسيا واحمليط الهادئ وأميركا 
الالتينية والشرق األوسط وأفريقيا، 
وتشمل احلشرات املتاحة لالستهالك 

بأشكال متعددة منها احلشرات املجففة 
واملنكهة أو على شكل مسحوق البودر 
لتصنيع اخلبز والكيك والهمبورغر 
والبســكويت واملعجنات والباســتا 
أو كمضافات بديلة في املشــروبات 

البروتينية.
وقالــت د.احلربي إن األســواق 
العاملية توقعت بعد تشــريع االحتاد 
األوروبي أكل حشــرة اخلنفســان 
أن ينمو ســوق احلشرات الصاحلة 
لألكل إلــى ١٣٫٩٨٫٨٦٢٫٦ طن بحلول 
عــام ٢٠٢٧. ومن املرجــح أن تؤدي 
االجتاهات املتزايدة نحو ممارســات 
البروتينية املستدامة  املوارد  تصنيع 
من احلشرات إلى تعزيز الطلب على 
احلشرات وازدهار سوقها حول العالم 

مستقبال.
وذكرت أن اســتخدام احلشرات 
للبروتني ليس جديدا  كمصدر بديل 

قالت خبيــرة علم احلشــرات 
واألستاذ املســاعد ب قسم العلوم في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي د.جنان 
احلربي إنه قريبا ستصنع املعجنات في 

اوروبا من خنفساء موليتور.
وأوضحت د.احلربي، في تصريح 
لـ«األنباء»، أن املفوضية االوروبية، املمثل 
الرسمي لدول االحتاد األوروبي، ذكرت 
أن املزيد من احلشرات في طريقها الى 
صحون العشاء في اوروبا بعد املوافقة 
على صالحية أكل حشرة اخلنفسان 
«تينيبريو موليتور» ويرقاتها ووصفتها 

بأنها «غذاء مبتكر» وآمن لألكل.
أن أعضــاء االحتاد  وأضافــت 
األوروبي املكون من ٢٧ دولة وافقوا 
الثالثاء املاضي رسميا على استخدام 
خنفسان موليتور لالستهالك اآلدمي، 
ومن املتوقع أن تباع هذه املنتجات في 
األسواق األوروبية في األسابيع املقبلة 

د.جنان احلربي

فرنسا جتّنس ٢٠٠٩ أجانب 
ساهموا في مكافحة «كورونا»

باريس - أ.ف.پ: أعلنت 
احلكومة الفرنسية جتنيس 
أكثر من ألفي موظف أجنبي 
نظيــر مســاهمتهم فــي 
مكافحة ڤيروس كورونا.

الدولة  وقالت وزيــرة 
املواطنة  املكلفة بشــؤون 
مارلــني شــيابا إن ٢٠٠٩ 
 ٦٦٥ بينهــم  أشــخاص، 
قاصرا، متتعوا بتســريع 
مســار التجنيــس نظيــر 
«إظهارهم ارتباطهم باألمة».

وكانت شيابا قد أصدرت 
توجيهات في ســبتمبر لتسريع النظر في طلبات جتنيس 
املوظفني األساســيني الذين «ساهموا بفعالية» في مكافحة 
«كوفيد-١٩». وسمح لهؤالء بالتقدمي للحصول على اجلنسية 

بعد عامني فقط من اإلقامة في فرنسا بدل ٥ أعوام.
واإلجراء يشمل العاملني في قطاع الصحة وأعوان احلراسة 
وعمال النظافة ومقدمي الرعاية املنزلية ومربيات األطفال.

مارلني شيابا

نائب رئيس مجلس اإلدارة في شركة 
السينما الكويتية هشام الغامن لـ«األنباء»:  

باقة من األفالم اجلديدة تنتظركم 
في «سينسكيب» خالل عيد الفطر

ملشاهدة الڤيديو
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النظر في أولى دعاوى إلغاء منع سفر 
مني ١٥ يونيو املواطنني غير اُملطعَّ

محمد اجلالهمة

تقدم احملامي فهد مصلح احلريص في أولى دعاوى 
إلغاء القرار الصادر من مجلس الوزراء مبنع املواطنني من 
السفر إال بعد التحصني بأخذ لقاح كورونا، متضمنة شّقًا 
مستعجًال. وقال احلريص في دعواه ان القرار املطعون عليه 
تضمن مخالفة للدستور واالفتئات على حقوق املواطنني 
وتضمن إساءة استعمال السلطة وتقييد حرية املواطنني 
ومنعهم من التنقل والسفر. وفيما حددت احملكمة أولى 
اجللسات في يوم ١٥ يونيو املقبل أكد احملامي احلريص 
في تصريح صحافي، أنه ســيتقدم بطلب تعجيل نظر 
اجللســة، إذ إنها تتضمن شّقًا مســتعجال بوقف القرار 

فهد احلريصاملطعون عليه إلى حني الفصل بالدعوى.

صربيا: ٣٠ دوالرًا تتضمن شّقًا مستعجالً بوقف القرار إلى حني الفصل في الدعوى
لكل مواطن يتلقى 

لقاح «كورونا»
بودابســتـ  د.ب.أ: تعتزم 
املــال  صربيــا دفــع بعــض 
لتشــجيع مواطنيهــا علــى 
تلقي لقــاح «كوفيد ـ ١٩» في 
محاولــة للتغلب علــى حالة 

الشك السائدة بينهم.
الرئيــس الصربي  وأعلن 
ألكسندر فوسيتش في بلغراد 
األربعاء املاضي، أن كل شخص 
تلقــى التطعيــم بالفعــل، أو 
يتلقى جرعة بحلول ٣١ مايو، 
ســيحصل على إعانــة بقيمة 
ثالثــة آالف دينــار صربــي 

(٣٠ دوالرا) ملرة واحدة.
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