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غير مخصص للبيع

زيادات مالية لبعض الفئات في ميزانية أبريل 2023
مرمي بندق

تســتعد احلكومة إلعداد ميزانيــة الوزارات 
واإلدارات احلكومية وميزانيات الهيئات امللحقة 
واملؤسسات املستقلة للسنة املالية ٢٠٢3-٢٠٢٤، 
والتي يناقشها مجلس الوزراء يناير املقبل، استنادا 
إلى املادة ١٤٠ من الدستور التي تنص على رفعها 
إلى مجلس األمة قبل انتهاء السنة املالية بشهرين 
علــى األقل والتي يعمل بها اعتبارا من األول من 

أبريل ٢٠٢3. 
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة 
لـ »األنباء«، إن التوافق املبكر على رفع معاشات 
املتقاعدين وحتسني مساعدات ربات البيوت يتيح 
إدراجها في ميزانية الدولة اجلديدة، كاشفة عن 
أن احلكومة متضي قدما في اجناز مشروع قانون 

البديل االستراتيجي للرواتب. 
وأشارت إلى أن التعامل مع االستجواب املقدم 
لوزيرة األشــغال العامة ووزيرة الكهرباء واملاء 
والطاقــة املتجــددة م.أماني بو قمــاز من النائب 
حمــدان العازمي قرار يعود للوزيرة. وذكرت أن 
التنسيق بني احلكومة واملجلس يسير في أطره 
الدستورية من خالل جلنتي األولويات حتى يتم 
حتقيق أقصى إجنازات لصالح الوطن ودميومة 
حياة الرفاهية للمواطنني. وأشارت إلى أن مجلس 
الوزراء سيناقش النسخة املعدلة من برنامج عمل 

احلكومة في جلســته غدا حتى يتسنى إحالتها 
ملجلس األمة بعد أن وافق على البرنامج مبدئيا 
في جلسة ١٤ اجلاري. وأفادت بأن مجلس الوزراء 
ســينظر في تقرير اللجنة الوزاريــة القانونية 
بتعديل القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ إلعادة الضبط 
واإلحضار. وأكدت أن التعديل يهدف إلى ضمان 
حقوق املواطنني الدائنني من التفاف بعض املدينني 
على القانون تهربا من تسديد الديون املستحقة 
عليهم للغير، وفي الوقت نفســه يحمي املدينني 
املتعثريــن غيــر القادرين على تســديد الديون.  
وكشــفت عن أن إدارة الفتوى والتشــريع تؤيد 
إعادة الضبط واإلحضار من خالل إقرار املعاملة 
اخلاصة للمتعثرين عن التسديد مقارنة بامللتفني 
على القانون لعدم التسديد. هذا، وبينت املصادر 
أن مشروع قانون اعتماد اتفاقية مجلس التعاون 
اخلليجي بشأن ضريبتي القيمة املضافة والسلع 
االنتقائية يهدف إلى التمهيد للتطبيق وليس إلى 
التطبيق، معلنة عن أن ترشــيد اإلنفاق يتم من 
خالل تعديل آلية الدعوم. وشددت املصادر على 
أن اجتماعــات جلنة العفو األميري اخلاص التي 
يرأسها نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء براك الشــيتان ستتوالى حلسم 
كشــوف األسماء التي يشــملها العفو، حيث من 
املقــرر أن تعقد اجتماعها الثاني خالل أيام نظرا 

لوجود جلسة ملجلس األمة هذا األسبوع. 

توصيات »الوزارية القانونية« أمام مجلس الوزراء حول إعادة »الضبط واإلحضار« حلماية حقوق الدائنني ومعاملة خاصة للمدينني املتعثرين 
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جنيه أرباح 

 »الوطني
 - مصر« 

في 9 أشهر 

 أحمد اخلالدي لـ  »األنباء«:
 »مصفاة الزور« جتعل الكويت 
العبًا رئيسيًا في تصدير زيت 

الوقود واملشتقات عالية 
اجلودة عامليًا 

1413
أحمد اخلالدي

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

 رئيس الوزراء للدارسني 
في أميركا: الوطن 

يتوّسم فيكم كل اخلير 
للمشاركة في منائه 

وازدهاره متسلحني  
بالعلم واملعرفة  
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3 آالف دينار ملن 
تصيبه نكبة خاصة

الشــؤون  أصــدرت وزيــرة 
ووزيــرة الدولــة لشــؤون املرأة 
والطفولة مي البغلي قرارا بتعديل 
بعض مواد الئحة قانون املساعدات 
العامة. ونصت املادة ١5 املعدلة، 
علــى أنه: يحق ملن تصيبه نكبة 
خاصة أن يتقدم خالل ستة أشهر 
من احلادث بطلب احلصول على 
مساعدة إغاثة مبا ال يتجاوز 3 آالف 
دينار )للحادث الواحد(، ويبني في 
طلبه ما أصابه من ضرر مرفقا به 
تقريرا من اجلهات املعنية يشتمل 
على كل البيانات، كما يجوز للجنة 
املساعدات القيام بزيارة ميدانية 

للموقع. 
املــادة ٢5 شــرطا  وحــددت 
الستحقاق اليتيم املساعدة، منها: 
بالدراســة، والتسجيل  االنتظام 
لــدى ديــوان اخلدمــة املدنية أو 
»القوى العاملة«، ويســتمر ذلك 
حلــني التحــاق اليتيــم بعمل أو 
 عند توافر مصــدر رزق له أيهما 

التفاصيل ص 2أقرب.

3 سيناريوهات حكومية 
لتغيرات أسعار النفط 

وأثرها على االقتصاد
أحمد مغربي - علي إبراهيم

خلص تقريــر حكومي حول 
سيناريوهات تغيرات أسعار النفط 
املســتقبلية، وتأثيرها على أداء 
االقتصاد الكويتي، إلى أن استدامة 
منــو االقتصاد لن تتحقق إال من 
خالل تنويع مصادر الدخل، األمر 
الــذي يحتاج إلى تكاتف اجلهود 

الوطنية بكل نطاقاتها.
وأظهر التقرير، الذي حصلت 
 عليــه »األنبــاء« وبنــي علــى
3 سيناريوهات لتغيرات أسعار 
النفط، أنه على املدى القصير من 
املتوقع أن تسجل الكويت انتعاشا 
في النمو االقتصادي نتيجة ارتفاع 
أسعار النفط العاملية خالل الوضع 
الراهن وتســجيل فائض مبيزان 

املدفوعات. 
ارتفــاع  وجــاءت تقديــرات 
التضخــم نتيجة زيــادة األرقام 
القياســية ألســعار املســتهلك 
وارتفاع الطلب عن العرض،  أما 
على املدى املتوسط فمن املتوقع 
أن تشهد الكويت عجزا في النمو 
االقتصادي نتيجة انخفاض أسعار 
النفط العاملية وتسجيل عجز في 

التفاصيل ص ١2ميزان املدفوعات.

»الصحة«: فرص انتشار الكوليرا غير واردة
عبدالكرمي العبداهلل

 أكــدت مصــادر صحيــة فــي تصريح
لـ »األنباء« أن املواطن املصاب بـ»الكوليرا« 
الــالزم حســب  العــالج  مــازال يتلقــى 
البروتوكوالت املعتمدة بهذا الشأن، الفتة 
إلــى أن املواطــن كان قد قدم مــن العراق، 
وظهــرت عليه أعراض املرض، وقام بعمل 

الفحوصات لتتبني إصابته باملرض. وبينت 
املصادر أن هنــاك عملية رصد ألي إصابة 
بـ »الكوليرا« مــن قبل وزارة الصحة عبر 
إجراءات احترازية، مشيرة إلى أن الوزارة 
لديها كواشــف وإمكانــات مخبرية خاصة 
بتشخيص احلاالت املشتبهة للمرض، الفتة 
إلــى أن فرص انتشــار املرض داخل البالد 

غير واردة.

كواشف وإمكانات مخبرية خاصة بتشخيص احلاالت املشتبهة للمرض

جهود فعالة في معاجلة حسابات 
العهد.. و»املالية«  متكنت من تسوية 

١.٤٤ مليار دينار منها
علي إبراهيم

كشــفت أرقام رســمية، اطلعت عليها »األنباء«، أن 
احلكومــة ممثلة في وزارة املاليــة أبدت مرونة وقدرة 
فائقــة في التعامل مع حســابات العهــد، حيث متكنت 
خالل العام املالي املنصرم ٢٠٢١ /٢٠٢٢ من تسوية ١.٤٤ 
مليار دينار من املبالغ املقدر حتميلها على هذا احلساب، 
وذلــك عبر قانون النقل بني أبــواب ميزانية الوزارات 
واإلدارات احلكوميــة. جــاء ذلك اســتنادا إلى القانون 
رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٢ اخلاص بالنقل بني أبواب ميزانيات 
الوزارات واإلدارات احلكومية، والذي أجاز لوزير املالية 
نقــل مبلغ ١.٤٤ مليار دينار من وفــر اعتمادات أبواب 
املصروفات للســنة املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، في إطار العمل 
على تالفي مالحظات اجلهات الرقابية املتعلقة بتضخم 
أرصدة حساب األصول املالية احمللية واألجنبية )العهد 
ســابقا(، وذلك من خالل تسوية أكبر مبلغ ممكن منه 

التفاصيل ص ١2خالل السنة املالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢.

 التفاصيل ص 6

قرصنة موقع وكالة 
»فارس« وجتدد 

االحتجاجات
وأطباء يتهمون 

السلطات 
بالتسبب في العمى 

ناشطات خالل احتجاجهن تضامناً مع النساء في إيران عبر تنظيم للمتظاهرين
حملة جماعية لقص الشعر في لندن     )رويترز(

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت  PDF الصفحة 
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حظوظ »األخضر السعودي« ال تزال قائمة رغم اخلسارة من پولندا  )أ.ف.پ(

 أمل »األخضر السعودي« 
قائم .. والوعد مع املكسيك

تونس ال تعرف طريق 
املرمى.. وأستراليا تفوز!

السفير البلجيكي لـ »األنباء«: 
أراهن على فوز »الشياطني 

احلمر« مبونديال قطر
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االحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ محليات

املستشار عادل الهويدي
وكيًال حملكمة التمييز

السماح للطلبة الكويتيني بااللتحاق
بجامعة Queen Margaret البريطانية

صدر مرسوم بتعيني املستشار عادل الهويدي وكيال 
مبحكمة التمييز. وجاء في املرسوم:

مادة أولى: ُيعني املستشار عادل عثمان عبداهللا علي الهويدي 
- وكيال مبحكمة التمييز اعتبارا من ١/١٠/٢٠٢٢.

مادة ثانية: على وزير العدل تنفيذ هذا املرسوم، وينشر في 
اجلريدة الرسمية.

أصــدر وزيــر التربية ووزيــر التعليم 
العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني قرارا 
بشأن تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيني 
Queen Margaret University فــي جامعــة

البريطانية.
وتضمن القرار:

مادة أولى: ُيضاف برنامج الدكتوراه تخصص 
Queen فــي جامعــة Aura& Oral Sciences

Margaret University, Edinburgh إلى برامج 
الدراسات العليا املنصوص عليها بالقرار 
الوزاري رقــم ٤٠/٢٠١٤ الصادر بتاريخ ١٧
فبراير ٢٠٢٠م، بشــأن القائمة املستحدثة 
ملؤسسات التعليم العالي التي ُيسمح للطلبة 
االلتحاق بها للدراسة ببرامج البكالوريوس 

والدراسات العليا في اململكة املتحدة.
مادة ثانية: يجب أن يتبع البرنامج الدراســي 
الذي ســيلتحق به الطلبة نظــام التعليم 
التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام احلضور 

املنتظم خالل األسبوع الدراسي.
مادة ثالثة: يجب أن يكون البرنامج الدراسي 
الذي ســيلتحق به الطلبة قــد اجتاز املدة 
الدراســية احملددة ملنح الدرجــة العلمية، 
وذلــك بتخريج الدفعة األولــى من الكلية 

التي تطرح هذا البرنامج.
مادة رابعة: يجــب مراعاة القــرارات املنظمة 
لاللتحاق ولنظام الدراســة في مؤسسات 
التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب 
مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت 
متطلبات احلصول عليهــا وفقا للقرارات 
املنظمة لهــا الصادرة عــن وزارة التعليم 

العالي في دولة الكويت.
مادة خامســة: يســري هذا القرار اعتبارا من 
تاريخــه، وُيلغى كل نــص يخالف ما ورد 
بهذا القرار، وُينشر في اجلريدة الرسمية.

مادة سادســة: على جهات االختصاص العلم 
والعمل مبوجبه.

Aural Sciences في برنامج الدكتوراه تخصص

يوسف املزروعي
وكيًال لديوان احملاسبة

صدر مرســوم بتعيني يوســف املزروعي وكيال لديوان 
احملاسبة. وجاء في املرسوم:

مادة أولى: ُيعني يوســف إبراهيــم املزروعي - وكيال لديوان 
احملاسبة.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء إبالغ هذا املرســوم الى 
يوسف ابراهيم املزروعيمجلس األمة، وُيعمل به من تاريخ صدوره.

املستشار عادل الهويدي

إشهار مبرة الفضول اخليرية
أصدرت وزيرة الشــؤون االجتماعية 
والتنمية املجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون 
املرأة والطفولة، رئيسة املجلس األعلى 
لشــؤون ذوي اإلعاقة مــي البغلي قرارا 

بإشهار مبرة الفضول اخليرية.
وجاء في القرار:

مادة أولى: تشهر مبرة الفضول اخليرية ملدة 
غيــر محدودة، وينشــر ملخص نظامها 

األساسي في اجلريدة الرسمية.
مادة ٢: ُيعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 
نشره في اجلريدة الرسمية، وعلى جهات 

االختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وتضمن النظام األساسي ملبرة الفضول 

اخليرية ما يلي:
قامــت وزارة الشــؤون االجتماعيــة 
بتســجيل مبــرة باســم مبــرة الفضول 
اخليرية ومقرها دولة الكويت، وذلك بهدف 
مســاعدة الفقراء واحملتاجني واملتعففني 
واأليتــام واألرامــل واملعاقني واملســنني 
ومســاعدة احملتاجني مــن املرضى بدفع 
رســوم اخلدمات الطبية أو العالجية أو 
إيفادهم خارج دولة الكويت بعد موافقة 
اجلهــة املعنية أو املســاهم فــي ذلك، ما 
لم تتكفل جهة رســمية بذلك ومســاعدة 
وعالج مدمني املخدرات ورعاية التائبني 
أو املساهمة في ذلك ومساعدة احملتاجني 
ألداء فريضة احلج والعمرة أو تســيير 
رحــالت لذلك وإنشــاء حلقــات حتفيظ 
القرآن والتعريف باإلســالم وفق الكتاب 
والُسنة أو املساهمة في ذلك وتقدمي املنح 

الدراسية ومساعدة طالب العلم احملتاجني 
وتقدمي مشــروع إفطار صائم في شــهر 
رمضان أو املســاهمة في ذلك والتعاون 
مع الهيئات واملؤسسات اخليرية في دولة 
الكويت وتبادل اخلبرات معها في مجال 
البر واخلير والنفع العام وتوثيق روابط 
القربى وصلة الرحم، وللمبرة القيام بأي 
نشاط آخر من أعمال البر أو النفع العام 
أو ما من شــأنه حتقيق الهدف العام لها، 
وذلك طبقا ملا يقرر مجلس اإلدارة وبشرط 

أال يتعارض ذلك مع أغراض املبرة.
واملؤسسون هم:

١ - عبداهللا جنم عبداهللا الزهاميل.
٢ - صالح رومي عواد الفضلي.

٣ - ابراهيم صالح دعسان الفضلي.
٤ - عوض يحيى عوض شالش.
٥ - بدر مسعد مزبان الزهاميل.

٦ - عبداهللا اجبير فهد العاردي.
٧ - عثمان شنيف عطيه الفضلي.

٨ - عبدالهادي فرحان خلف شاهر.
٩ - عادل عوض عودة شاهني.

١٠ - خضر راشد خضير الفضلي.
ويديــر شــؤون املبرة مجلــس إدارة 
مكون من ٩ أعضاء يتم اختيارهم مبعرفة 
اجلمعيــة العموميــة ملدة ســنتني قابلة 
للتجديد ملدد مماثلة وتبدأ السنة املالية 
للمبرة في األول مــن يناير من كل عام، 
وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة 
االولى، فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي 

في آخر ديسمبر من العام التالي.

الصويان: إبعاد ٢١ صيادًا ملخالفات بسيطة 
يغلق موسم امليد فعليًا قبل موعده

محمد راتب

أكــد رئيــس االحتــاد 
الكويتي لصيادي األسماك 
ظاهــر الصويــان أنــه مت 
إلــى  حتويــل ٢١ صيــادا 
اإلبعــاد من قبــل اجلهات 
املعنية بسبب وجود غزل 
أحــادي الشــعيرة معهــم 
على املراكب، رغم أنهم لم 
يكونوا فــي البحر وكانوا 
فــي محطة تعبئة الوقود، 
ولم يتم ضبطهم يصيدون 

بــه، مطالبا بتحويلهــم للجهات املختصة 
ومحاســبتهم علــى حمل الغــزل املمنوع 
ومعاقبتهم وفق القانون وليس إبعادهم.

وأضاف الصويان أن موسم صيد امليد 
انتهى فعليا بســبب املخالفات قبل انتهاء 
موعده األصلي في ١ ديسمبر، مناشدا سمو 
رئيس مجلس الوزراء بالنظر إلى مطالب 
الصيادين املستحقة ورفع الظلم عن هذه 
الطبقة الكادحة العاملة علــــى توفــــــير 

األمن الغذائي.
وتابــع: قطــاع الصيد 
يتعــرض لهــزة عنيفــة 
بســبب تعســف بعــض 
اجلهات، موضحا أن هناك 
مخالفات بسيطة من بعض 
الصيادين، لكن املؤســف 
أن يتــم إبعادهــم بدال من 
محاســبتهم، إذ إن إبعــاد 
عمالــة الصيد على خلفية 
بعض املخالفات البسيطة 
يتسبب في إغالق مواسم 
الصيد قبــل موعدها، كما 
يتسبب في قلة املنتج احمللي وعدم توافره.

ودعا املسؤولني إلى النظر لقطاع الصيد 
ومعاملته مثل باقي قطاعات األمن الغذائي، 
خاصــة أن ما يحدث يجعــل قطاع الصيد 
قطاعا طاردا للكوادر الوطنية، كما يجعل 
أصحاب رخص الصيد يعزفون عن مهنة 
الصيــد، الفتا إلى أن التعســف من بعض 
اجلهات ســيقضي على القطــاع، ويجعل 

مهنة الصيد في مهب الريح.

احتاد الصيادين يناشد رئيس الوزراء رفع الظلم عن الطبقة الكادحة

ظاهر الصويان

«األنباء» تنشر أسعار استغالل األراضي واألرصفة في ٣ موانئ: 
٢٠٠٠ دينار لرصيف اخلدمات البترولية سنويًا

أصدر وزيــر التجــارة والصناعة 
ووزيــر الدولــة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات رئيس مجلس 
إدارة مؤسســة املوانئ مازن الناهض 
قــرارا وزاريــا بشــأن تعرفة أســعار 
استغالل األراضي واألرصفة في موانئ 
الشــويخ والشعيبة والدوحة التابعة 
ملؤسســة املوانئ على أن يكون سعر 
املتر في أراضي املؤسســة من األرض 
الفضاء بـ ٢٠٠ فلس شهريا وفي املبنى 
املسقف أو املظالت بنصف دينار شهريا، 
أما املكاتب فتكلفة املتر ٣ دنانير شهريا 
واملستودعات املغلقة بدينار و١٠٠ فلس 

شهريا.
أما حول استغالل األرصفة فتبلغ 
تكلفة املتر الطولي للحوض املستقل 
للسفن ٢٥ دينارا ســنويا والرصيف 
املســتخدم لغرض جتاري ١٠٠ دينار 
سنويا والرصيف غير التجاري (خدمات 

بترولية) ٢٠٠٠ دينار سنويا.
وجاء في القرار:

بنــاء على مــا تقتضيــه املصلحة 
العامة:

مادة أولى

حتدد أســعار اســتغالل األراضي 
واألرصفة مبوانئ الشويخ والشعيبة 
والدوحة على النحو الوارد باجلدول 

املرفق بهذا القرار.
مادة ثانية

يصدر مدير عام مؤسســة املوانئ 
الكويتية القــرارات والنماذج الالزمة 

لتطبيق هذه األسعار.
مادة ثالثة

تلغى جميع القرارات الصادرة بشأن 
أسعار اســتغالل األراضي واألرصفة 
مبوانئ الشويخ والشعيبة والدوحة 

قبل تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة رابعة

على اجلهــات املختصة - كل فيما 
يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به 
اعتبارا من تاريخ نشــره في اجلريدة 

الرسمية.

في الشويخ والشعيبة والدوحة.. و٢٠٠ فلس شهرياً ملتر األرض الفضاء.. ونصف دينار للمتر في املبنى املسقف 

تعديل الالئحة التنفيذية لقانون املساعدات العامة:
٣ آالف دينار إغاثة ملن تصيبه نكبة خاصة

أصدرت وزيرة الشؤون 
االجتـــــماعية والــــتنمية 
املجتمعيــة ووزيرة الدولة 
لشؤون املرأة والطفولة مي 
البغلي قرارا بتعديل بعض 
مواد الئحة قانون املساعدات 

العامة.
وتضمن القرار:

مادة أولى

تستبدل نصوص املواد 
(١٥، ٢٠، ٢٥، ٣٤، ٤٥) مــن 
(٤٤/أ)  الــوزاري  القــرار 
لسنة ٢٠٢١ املشار اليه أعاله 

بالنصوص التالية:
مادة ١٥

يحق ملــن تصيبه نكبة 
خاصــة أن يتقدم لــالدارة 
خالل ستة أشهر من احلادث 
بطلب احلصول على مساعدة 
إغاثة مبــا ال يتجاوز ثالثة 
آالف دينار كويتي (للحادث 
الواحد)، ويبني في طلبه ما 
أصابه من ضــرر مرفقا به 
تقرير مــن اجلهات املعنية 
البيانــات  كافــة  شــامال 
(وإحضار شــهادة أوصاف 
ورخصــة البنــاء الصادرة 
من بلدية الكويت) والوقائع 
التي تساعد على تقدير قيمة 
االضــرار التي حلقت به مع 

التقيد مبا يلي:
أ - متنــح املســاعدة ملالك 
العقــار إال اذا تنــازل عنها 

كتابة للمستأجر.
ب - فــي حالــة احلصــول 
على مساعدة من جهة أخرى 
يجوز منح املتضرر مساعدة 
بحد أقصى ٥٠٠ د.ك إذا رأت 

اللجنة حاجته الى ذلك.
ج - فــي حــال كان العقار 
املتضــرر مســجال باســم 

الزوجــني مبوجــب وثيقة 
التملك الصــادرة من ادارة 
التسجيل العقاري، يستلزم 
إلدارة  الطرفــني  حضــور 
الرعاية االسرية لتوقيعهما 
علــى تفويض مــن أحدهما 

لتسلم املبلغ.
ويجوز للجنة أن توصي 
بالقيــام بزيــارة ميدانيــة 
ملوقــع احلــادث اذا ارتــأت 
ذلك، ويصدر قــرار صرف 
املســاعدة بناء على موافقة 

جلنة املساعدات العامة.
مادة ٢٠

يجــب جتديد اســتمارة 
الفحــص الطبي ســنويا ما 
لم حتدد اجلهة الطبية مدة 
أقل إلعادة الفحص كشرط 
الستمرار صرف املساعدة، 
وتســتثنى احلــاالت غيــر 
القابلة للشفاء والدائمة من 
جتديــد اســتمارة الفحص 

الطبي.
مادة ٢٥

يشترط الستحقاق اليتيم 
املساعدة ما يلي:

أ - االنتظام بالدراســة في 
كل مراحلها.

ب - التســجيل لدى ديوان 
اخلدمــة املدنيــة أو الهيئة 
العامة للقوى العاملة، وفي 
حالة رفــض اليتيم للعمل 
أو عدم اســتكمال اجراءات 
التعيني، ال يستحق املساعدة.

ويستمر صرف املساعدة 
لليتيم حلني االلتحاق بعمل 
أو توافر مصدر رزق له أيهما 
أقرب، وفي حالة تعدد االيتام 
ينطبق عليهم ما يسري على 

االسرة من أحكام.
وفــي جميــع االحوال ال 

وتســبب بفعله فــي فقدان 
مصدر الدخل (االستقالة - 
االنقطاع عن العمل - .....)، 
ويستثنى من ذلك املتسبب 
بفعله في فقدان مصدر الدخل 

قبل ٢٠١٦/٩/١٨.
مادة ٤٥

يستثنى من شرط االقامة 
الستحقاق املساعدة احلاالت 

التالية:
١ - الطلبــة الدارســون في 
اخلارج للحصول على مؤهل 
دراسي بعد الثانوية العامة 
وأقاربهــم املرافقني لهم من 

الدرجة االولى.
البعثــات  أســر   -  ٢

الديبلوماسية.
٣ - املرضى الذين يتلقون 
العالج فــي اخلارج - ممن 
تســتدعي حالتهم مواصلة 
 - اخلــارج  فــي  االقامــة 

ومرافقوهم.
٤ - أبناء احلضانة العائلية 
والذيــن يرافقــون األســر 

احملتضنة لهم باخلارج.
٥ - املطلقة أو األرملة من غير 
كويتي واحلاضنة ألبنائها 
بحكم قضائي واملقيمة بدولة 

جنسية األبناء.
مادة ثانية

تضاف مادتان برقم (١٥
مكــررا، ١٥ مكــرر أ) للقرار 
الوزاري (٤٤/أ) لسنة ٢٠٢١

املشــار اليــه أعــاله يكون 
نصفهما على النحو التالي:

مادة ١٥ مكررا

في جميع األحوال يحق 
العامة  للجنــة املســاعدات 
أن تقرر قيمة مبلغ االغاثة 
حســب الضرر الواقع على 

يدمج ملف اليتيم ضمن ملف 
والدته املطلقة أو األرملة.

مادة ٣٤

يعتبر عاجــزا ماديا من 
تتوافر فيه الشروط التالية:

- أن يكــون ال دخــل له أو 
يقل دخله هو وأسرته عما 
كان يستحق حال تقاضيه 

املساعدة وفقا للقانون.
- ثبوت عدم قدرته على عمل 

آخر لزيادة دخله.
- أن يكون مــن ال دخل له 
مسجال لدى ديوان اخلدمة 
املدنيــة أو الهيئــة العامــة 
للقــوى العاملــة للحصول 
علــى وظيفــة، إال اذا ثبــت 
مبســتند رسمي رفض تلك 
اجلهات تسجيله لديها لعدم 
انطباق الشروط أو عدم إنهاء 
اجراءات تصديق الشــهادة 
مــن املكتب الثقافــي التابع 
لوزارة اخلارجية للخريجني 
من خــارج دولة الكويت أو 
مــن وزارة التعليم العالي، 
وتصرف املساعد ملن لم ينه 
إجراءات تصديق شهادته ملدة 
ثالثة أشــهر ويجوز للجنة 

حتديدها ملدة مماثلة.
- أال يكــون لديــه دخــل 

العقار وفق التالي:
- شقة - بحد أقصى ١٠٠٠

د.ك.
- دور - بحد أقصى ٢٠٠٠

د.ك.
- منــزل بالكامــل - بحــد 

أقصى ٣٠٠٠ د.ك.
مادة (١٥ مكررا أ)

للجنة املساعدات العامة 
رفــض الطلب فــي احلاالت 

التالية:
١ - اذا وقــع احلادث بفعل 
متعمد مبوجب تقرير قوة 

االطفاء العام.
٢ - اذا وقع احلادث بسبب 
اإلهمــال مثل (زيــادة حمل 
كهربــاء/ ســوء متديــدات 
كهربائيــة/ عبــث أطفــال) 
مبوجب تقرير قوة االطفاء 

العام.
العقــار غيــر  اذا كان   - ٣
مرخص جراء بناء مخالف 
لقرارات بلدية الكويت مثل 
(خيمة/ غرف كيربي/الخ).

٤ - اذا كان العقــار مؤمنــا 
عليه.

٥ - اذا تبني من خالل البحث 
امليداني ان صاحب احلادث ال 
يقيم بنفس عنوان احلادث.

٦ - أو أي حاالت اخرى ترى 
اللجنة عدم استحقاقها.

مادة ثالثة

يلغى كل نص يتعارض 
مع أحكام هذا القرار.

مادة رابعة

يعمل بهذا القرار اعتبارا 
من  تاريخ نشره باجلريدة 
الرســمية، وعلــى جهــات 
االختصــاص العلم وتنفيذ 

ما جاء به.

ً شروط الستحقاق اليتيم للمساعدة.. وحتديد العاجز ماديا

جدول أسعار استغالل األراضي واألرصفة في ميناء الشويخ – الشعيبة – الدوحة 
أوال: أسعار املؤسسة

طبيعة سداد األسعارالسعر د.كطبيعة االستغاللم
شهريا للمتر٠٫٢٠٠أرض فضاء/ الساحات املكشوفة١
شهريا للمتر٠٫٥٠٠مبنى مسقف/ مظالت/ املستودعات املفتوحة٢
شهريا للمتر٢مبنى٣
شهريا للمتر٣املكاتب٤
شهريا للمتر١٫١٠٠املستودعات املغلقة٥
شهريا للمتر٢وسائط تفريغ وحتميل البضائع السائبة٦

ثانيا: األرصفة
طبيعة سداد األسعارالسعر د.كطبيعة االستغاللم
سنويا٢٥املتر الطولي للحوض املستغل للسفن١
سنويا٥٠املتر الطولي للحوض من قبل احلوض اجلاف٢

الرصيف املستخدم بغرض جتاري بحري/ ٣
سنويا١٠٠رصيف خدمي

الرصيف التجاري غير املستخدم من قبل ٤
سنويا١٥٠املؤسسة

سنويا٢٫٠٠٠رصيف غير جتاري (خدمات بترولية)٥

سير ناقل (وسائط تفريغ وحتميل البضائع ٦
شهريا٢السائبة)

ثالثا: أحواض املراكب
طبيعة سداد األسعارالسعر د.كطبيعة االستغاللم
يومي٢٠من صفر إلى ٢٥ مترا١
يومي٢٥من ٢٥ مترا إلى ٥٠ مترا٢
يومي٣٠من ٥٠ مترا إلى ١٠٠ متر فأكثر٣

رابعا: األسعار واملساحات حسب كل فئة في حالة قيام املستثمر بالبناء

طبيعة االستغاللم
طبيعة سداد األسعار عن املتر شهريا

من صفر إلى 
١٠٫٠٠٠م٢

من ١٠٫٠٠٠م٢ إلى 
٥٠٫٠٠٠م٢

أكثر من ٥٠٫٠٠٠م٢

١٠٫٧٥٠٠٫٥٠٠مخازن١
٠٫٣٥٠٠٫٣٠٠٠٫٢٥٠مبنى مسقف/ شبرات٢
٢٫٠٠٠١٫٥٠٠١٫٠٠٠املكاتب٣
١٫٥٠٠١٫٢٥٠١٫٠٠٠مصانع٤
دينار للمتر املكعبصوامع٥

متنح املساعدة ملالك العقار إال إذا تنازل عنها كتابة للمستأجر ويجوز للجنةزيارة موقع احلادث

في جميع األحوال يحق للجنة املساعدات أن تقرر قيمة مبلغ اإلغاثة حسب الضرر الواقع على العقار 

٢٥ دينارًا سنويًا تكلفة استغالل املتر الطولي حلوض السفن و١٠٠ دينار للرصيف اخلدمي
٢٠ دينارًا يوميًا الستغالل أحواض املراكب حتى ٢٥ مترًا.. و ٣ دنانير شهريًا للمتر في املكاتب

مي البغلي
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رئيس الوزراء هّنأ رئيس ولي العهد هّنأ رئيس سورينام بالعيد الوطنياألمير هّنأ رئيس سورينام بالعيد الوطني
سورينام بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد 
نــواف األحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
تشان سانتوخي رئيس جمهورية سورينام مبناسبة 

العيد الوطني لبالده.

بعث صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئــة إلــى الرئيس تشــان 
ســانتوخي رئيس جمهورية 
سورينام الصديقة عبر فيها 
ســموه عــن خالــص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا سموه له موفور الصحة 
والعافية وجلمهورية سورينام 
وشــعبها الصديق كل التقدم 

واالزدهار.

بعث ســمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمــد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
تشان ســانتوخي رئيس 
ســورينام  جمهوريــة 
الصديقــة ضمنها ســموه 
خالص تهانيه مبناســبة 
العيد الوطني لبالده راجيا 
له وافر الصحة والعافية.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

مبنى األدلة اجلديد يضم أكبر املختبرات اجلنائية على املستوى اإلقليمي مجهزًا بأحدث األجهزة املتطورة

«الرسالة اإلنسانية»: نأمل أن يشمل العفو 
جميع من دانهم القضاء داخل وخارج الكويت

تـقـدمـــت جمعيــة 
الرسـالـــة االنـســـانية 
الوطنية إلى مقام صاحب 
الشــيخ  الســمو األمير 
نواف األحمد بأسمى آيات 
الشــكر والعرفــان على 
مبادرة سموه اإلنسانية 
التي تقضي باســتكمال 

ملف العفو األميري.
وقالت في بيان لها 

اصدرته امس:
االعــتـــزاز  بـكـــل 
والتقديــر واالفتخار، 
تتقدم جمعية الرسالة 
اإلنسانية الوطنية إلى 
مقــام صاحب الســمو 

األمير الشيخ نواف األحمد بأسمى آيات 
الشــكر والعرفــان على مبادرة ســموه 
اإلنســانية التي تقضي باستكمال ملف 
العفو األميري ليشمل بقية من صدرت 
بحقهم أحكام قضائية في قضايا سابقة، 
وليضمهــم حتت جناح العطاء األميري 
الســامي، الذي عرف بــه أمير التواضع 

واملكرمات.
ويســعد اجلمعيــة كذلــك أن تثمــن 
عاليا النظــرة األبوية احلانية الصادقة 
من قبل صاحب الســمو ألبنــاء الوطن 
تعزيزا للمصاحلة الوطنية، ومتهيدا لطي 
صفحة املاضي، وبدء صفحة جديدة تعلي 
قدر الكويت، وحتفظ لها أمنها وسالمها 

ووحدتها الوطنية.
وتشرف اجلمعية بأن تشيد كل اإلشادة 
مبوقف وجهود سمو ولي العهد الشيخ 

مشعل األحمد وبدعمه وتأييده ومباركته 
خطوة صاحب السمو اإلنسانية األبوية 
املباركة. وال يفــوت اجلمعية أن تتقدم 
بعظيم الشكر وجزيل التقدير إلى رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح الذي وضع ملف العفو 
على رأس قائمة أولويات احلكومة إميانا 
من سموه بأنه يخدم الوطن واملواطنني.

وأعربت جمعية الرســالة اإلنسانية 
الوطنية عن أملها في أن يشمل هذا العفو 
األميري األبوي السامي جميع من دانهم 
القضاء وأصدر ضدهم أحكاما سواء كانوا 
داخل الكويت أو خارجها، لتعم الفرحة 
وتكتمل البهجة، وتلتقي األسر الكويتية 

بأبنائها في ود وخير وصفاء.
حفظ اهللا الوطن وقائد الوطن، ووفق 

اجلميع إلى ما فيه خير الوطن.

تقدمت بالشكر إلى القيادة السياسية

سفير بلغاريا: نسعى إلحياء خط الطيران املباشر مع الكويت

أسامة دياب

أكد السفير البلغاري لدى 
البالد دمييتــار دمييتروف 
«االهتمام بالفعاليات الثقافية 
وبالتواصل في املجال الثقافي 
بني بلــدي بلغاريــا وبلدي 
الثاني الكويت»، مضيفا أنه 
ســيتم «االحتفــال بالذكرى 
الـــ ٦٠ لتأســيس العالقات 
الديبلوماســية بني البلدين 

السنة املقبلة».
وفي تصريــح صحافي، 
على هامش حفل موســيقي 
أقامه بحضور عدد كبير من 
أبناء جاليته ومن املواطنني 
مســاء اخلميس املاضي في 
مقــر إقامتــه، قال الســفير 
دمييتــروف إن «هذا احلفل 
يقام مبناســبة أول حضور 
ضخــم لفرقة أوبرا بلغارية 
إلى الكويت، حيث انه بفضل 
مركــز الشــيخ جابر األحمد 
الثقافي، يتم تنظيم سلسلة 
من احلفالت املوسيقية يشارك 
فيهــا طاقــم أوبــرا بلغاري 
تابــع للدولة، ويشــارك في 
هذا العرض الكبير املتطور 
أيضا، عــدد كبير من مغني 
األوبرا العامليني، وأمتنى أن 
ينال هــذا العــرض إعجاب 

اجلمهور الكويتي».
وتابع: «نحن دائما نركز 

«الطيران املباشر أحد الهموم 
الكبيــرة بالنســبة لي، وأنا 
أســعى الى إعادة إحياء هذا 
اخلط املباشر مجددا»، مضيفا 
أن «هناك اتفاقية قدمية بني 
بلدينــا في مجــال الطيران، 
واملفاوضات التــزال جارية 
بني البلدين بهدف حتديثها».
وحــول كيفية احلصول 
على تأشيرة لدخول بالده، 
أكد أن «كل كويتي ومقيم لديه 
تأشــيرة صادرة من إحدى 
دول شنغن، بإمكانه الدخول 
إلى بلغاريا دون احلاجة إلى 
تأشــيرة بلغاريــة رغــم أن 
بلغاريا ال تتبع منطقة شنغن 
بعد، إال أنها عضو في االحتاد 
األوروبــي، وتطبق بالكامل 
املعايير التي تطبقها الدول 
التابعة لشنغن لدى إصدار 
التأشيرة الوطنية البلغارية، 
ولذلــك يجــب أن يحصــل 
القادمون إلــى بلغاريا على 
تأشــيرة دخول في حال لم 
تكن لديهم تأشيرة شنغن».

وتابع: «أنا شخصيا، أقول 
إن بلغاريا دائما كانت تدعو 
الى إعفــاء التأشــيرات عن 
الكويتيني، وموقفها إيجابي 
جــدا، ولكن هنــاك إجراءات 
التابعة  تخص املؤسســات 
لالحتــاد األوروبــي وهــي 
املفوضية األوروبية والبرملان 

فعال أن مستوى التعليم في 
بلغاريا متقــدم للغاية، كما 
أن الشــعب البلغاري شعب 
مضياف ويرحب باألصدقاء 
مــن الكويــت، والكويتيون 
أشــخاص محترمــون فــي 
بلغاريــا، وهنــاك من ميلك 
منزال أو شقة في بلغاريا»، 
الوقــت نفســه  نافيــا فــي 
«احلصــول على اجلنســية 
البلغارية مقابل شراء عقار 
أو مقابل االســتثمار مببلغ 
معني، وذلك بعدما كانت هذه 

الفرصة متاحة سابقا».
وأوضــح دمييتروف أنه 
يشجع االستثمار في بالده، 
مشــددا على أنه «توجد في 
بلغاريــا إمكانيــات ممتازة، 
وتوفر فرصا للمستثمرين، 
ومن ضمنهم املســتثمرون 
الكويتيــون فــي كثيــر من 
املجاالت»، فإن تكلفة اإلنتاج 
في بلغاريا قليلة جدا، ونحن 
من أرخص الدول في االحتاد 
األوروبي، ونتيح للمستثمر 
اخلروج إلى السوق األوروبي 
الضخــم، ومن ثــم، ضريبة 
الدخل وضريبة الشركات في 
بلغاريــا قليلة جدا، إذ تبلغ 
فقط ١٠٪ وغير قابلة للزيادة 
مهما ارتفع حجم الدخل، كما 
انــه لدينا أيــد عاملة ماهرة 

وتتحدث اللغات األجنبية.

األوروبي ليتم إعفاء املواطنني 
الكويتيني من التأشيرة».

وتطرق السفير البلغاري 
إلى قضية الشهادات الصادرة 
عن جامعات بلغارية قائال: 
«نحن نسعى ألن يكون هناك 
اعتماد للشهادات البلغارية، 
وهناك الكثير من املواطنني 
البلغار الذيــن يعملون في 
الكويت بشهاداتهم البلغارية، 
ولم يكن هناك أبدا أي مشكلة 
مع شهاداتهم، وحتى اليوم ال 
توجد أي مشاكل في شهاداتنا، 
أما فيما يتعلق مبسألة اعتماد 
البلغارية، فهناك  الشهادات 
إجــراءات مــن قبــل وزارة 
التعليــم العالــي واجلهــاز 
الوطني لالعتماد األكادميي 
وجودة التعليم في الكويت 
وهــذه اإلجــراءات تخــص 
الكويتية، ولكن نأمل أن يتم 
اعتماد اجلامعــات واملعاهد 
البلغارية العليا للدراســة، 
وخصوصــا أن هنــاك عددا 
من الكويتيــني تخرجوا في 
جامعات بلغارية خصوصا 
في مجــال الطب وأســهموا 
إسهاما كبيرا في تطوير قطاع 

الصحة بالكويت.
وقال السفير دمييتروف: 
بلغاريا مكان ممتاز للدراسة 
اجلامعية، كمــا أن خريجي 
بلغاريا من الكويتيني، أكدوا 

دمييتار دمييتروف أشار خالل حفل موسيقي أقامه مبقر إقامته إلى أن التبادل الثقافي أحد جسور التواصل بني الشعوب

جانب من احلضور                  (متني غوزال) السفير دمييتار دمييتروف

علــى أهميــة العالقــات بني 
الشعوب، والثقافة من أقوى 
وأقرب اجلسور بني الشعوب، 
ونحــن نــرى أن العالقــات 
الثقافيــة لها دور خاص في 
تقــارب الشــعوب، ونحــن 
نشــجع دائما موســيقيينا 
ومغنينــا للمشــاركة فــي 
الكويــت التــي كانــت دائما 
منفتحــة علــى تنظيم مثل 

هذه الفعاليات».
وتابــع: «لدينــا جاليــة 
ال بــأس بهــا مــن املثقفــني 
واملوســيقيني،  والفنانــني 
وهم يشاركون ويساهمون 
فــي احليــاة الثقافيــة فــي 
الكويــت، ويشــاركون فــي 
تبادل اخلبرات بني البلدين 

في املجال الثقافي».
وردا علــى ســؤال عــن 
التعــاون الطبي بــني بالده 
والكويت، أجاب دمييتروف 
بأن «التعاون الطبي له دور 
إيجابي جدا  في العالقات بني 
البلدين، ونحن لدينا الكثير 
من األطباء واملمرضات الذين 
يعملون منذ سنني طويلة في 
الكويــت»، مضيفا أن «عدد 
اجلالية حاليا ال يتجاوز الـ 

٥٠٠ شخص».
وفيمــا يتعلق مبســألة 
الطيران املباشر بني البلدين، 
قــال الســفير البلغــاري أن 

العويهان: الكويت متتلك أحدث املختبرات اخلاصة
بالكشف عن اجلرائم واملخدرات واملؤثرات العقلية

منصور السلطان

أكد مدير عام اإلدارة العامة 
لألدلــة اجلنائية اللــواء عيد 
راشــد العويهــان أن الكويت 
متتلــك أفضــل املختبــرات 
اخلاصــة بكشــف اجلرائــم 
واملخدرات واملؤثرات العقلية، 
باإلضافة الــى وجود كفاءات 
بشــرية متدربة عامليا. مؤكدا 
وجود تعاون وتبادل اخلبرات 
مع مختبرات مجلس التعاون 
اخلليجي، ومشاركات علمية 
دائما ما تكون دقيقه بنتائجها 
خاصة في فحوص املخدرات 
املصنعــة وهــي مــن اصعب 
الفحوص نظرا لتغيير حالتها 

الكيميائية.
وأوضح اللواء العويهان أن 
اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية 
تتلقى الدعــم الكامل من قبل 
النائــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
طالل اخلالــد، والذي انعكس 
ايجابا على املوظفني والعمل، 
مما ســاهم في تطوير العمل 

او مؤثرات عقلية أو ســموم 
بأحدث االجهزة العلمية على 
أيدي متخصصني من حاملي 
الشهادات العلمية، كما تقوم 
باستقبال وفحص حتليل جميع 
العينات املضبوطة (هيروين، 
حشيش، شــبو، كيميكال...) 
املضبوطة مع املتهمني وفحصها 
في املختبر اجلنائي لبيان إن 
كانت حتتــوي على مخدرات 

أو مؤثرات عقلية.
وأكــد العويهان أن االدارة 
العامــة لألدلــة اجلنائية هي 

يتم عمل كتاب توصية بإدراج 
هــذه املادة فــي اجلداول على 
حسب تصنيفها هل هي تتبع 
املخدرات او املؤثرات العقلية 
وبعد ذلك يتم مخاطبة اللجنة 
املشتركة للتنســيق والعمل 
فــي تنفيذ القوانــني اخلاصة 
باملخدرات واملؤثرات العقلية.

وحــول مشــروع مبنــي 
االدارة العامة لألدلة اجلنائية 
اجلديد أعلن اللواء العويهان 
أن املبنــى تقدر مســاحته بـ 
٢٠ الف متر مربع في منطقة 
جنوب السرة سيسلم لوزارة 
الداخلية منتصف العام املقبل، 
وســيكون صرحــا حكوميا 
ذا تصميــم يواكــب التطور 
العاملــي احلديث، وســيضم 
اكبــر املختبــرات اجلنائيــة 
على املستوى االقليمي ويجهز 
بأحــدث االجهــزة املتطورة، 
باإلضافــة الــى انشــاء اكبر 
أرشــيف ومختبــر خــاص 
بالبصمة (DNA) في الشرق 
االوسط وآخر لفحص املواد 

املخدرة.

من تسمح وتصدر املوافقات 
الالزمــة لإلفــراج اجلمركــي 
الكيميائية  للمــواد  اخلــاص 
وخاصة املــواد التي مت حظر 
اســتيرادها اال بشروط نظرا 
لدخولها ضمن أسباب التسمم 

الكحولي املميت.
وأضاف اللــواء العويهان 
أن هناك طرقا ذكية يقوم بها 
املهربون جللب املواد املخدرة 
الى البالد من خالل اســتيراد 
أعشاب دوائية شعبية وعند 
فحصهــا يتبــني انها حتتوي 
على مــواد مخــدرة، كما يتم 
جلب بعض أنــواع املخدرات 
عن طريق شراء مواد غذائية 
املــواد  حتتــوي علــى تلــك 
املخدرة من بعض الدول التي 
تسمح ببيعها. وأوضح اللواء 
العويهان ان التعاون بني االدارة 
العامة لالدلة اجلنائية ووزارة 
الصحة ياتي وفق بروتوكول 
متفــق عليــه في حــال ورود 
مواد جديدة وثبوت انها مادة 
مخدرة او مؤثرة عقليا وأنها 
ال تدخل في التراكيب الدوائية 

ً تطوير العمل في استقبال وإجناز املعامالت إلكترونيا

اللواء عيد راشد العويهانالشيخ طالل اخلالد

في تلقــي وإجنــاز املعامالت 
إلكترونيا عبر موقع اإلدارة.

وبــني العويهــان أن إدارة 
املختبرات لها دور كبير وجبار 
في الكشف عن أي مادة مخدرة 
من فحص عينات األشخاص 
املطلوبني واملتهمني املرســلة 
من مختلف اجلهات احلكومية 
كالنيابة العامة واإلدارة العامة 
ملكافحــة املخــدرات واإلدارة 
العامة للجمارك وبعض اجلهات 
األخرى، وذلك ملعرفة إن كانت 
حتتوي على أية مواد مخدرة 

سفارة الهند احتفلت بيوم الدستور
أسامة دياب

احتفلت سفارة الهند 
الهندي  الدســتور  بيوم 
الـثـانـــي والـسـبـعيـن 
 ،(Samvidhan Divas)
حيث يتم االحتفال بهذا 
اليــوم كل عــام، حيــث 
مت اعتماد الدســتور من 
التأسيســية  اجلمعيــة 
الهندية فــي ٢٦ نوفمبر 
١٩٤٩ ودخل حيز التنفيذ 

في ٢٦ يناير ١٩٥٠.
وبهذه املناسبة، قالت 
القائمــة باألعمــال لدى 
الهندية سميتا  السفارة 
باتيل إن يوم الدســتور 
فــي الهند هــو عيد لكل 
مواطن في الهند لالحتفال 
التأسيســية  بالوثيقــة 
للدميوقراطيــة الهندية، 
أكبــر دميوقراطيــة في 

العالم.
وأشــارت باتيــل إلى 
السياق العاملي واحمللي 
امللــيء بالتحديــات في 
الفتــرة التــي مت خاللها 
صياغة الدستور وأشادت 
برؤيــة أعضاء اجلمعية 
التي تضم  التأسيســية 
امــرأة، مضيفــة أن   ١٥
دستور هو أكبر دستور 
مكتوب في العالم، وهو 
يضمن احلقوق األساسية 
ملواطنيهــا، كما أشــادت 
فــي خطابهــا بضحايــا 
الهجــوم اإلرهابــي على 
مومبــاي في ٢٦ نوفمبر 
٢٠٠٨. واختتمت اخلطاب 
بقراءة «مقدمة الدستور 
الهندي»، كما قرأ عدد من 
الطالب الهنود في الكويت 
الهندي  الدستور  مقدمة 
بـ ١٦ لغة هندية مختلفة 
مثل األسامية والبنغالية 
والغوجاراتية والهندية 
والكانادية والكونكانية 

واملاالياالية واملاراثية والنيبالية واألودية 
والبنجابية والسنســكريتية والســندية 
والتاميلية والتيلوغوية واألردية. ودعت 
أعضــاء اجلاليــة الهنديــة فــي الكويــت 

للمشاركة في حدث يوم املغتربني الهنود 
Pravasi Bharatiya Divas-٢٠٢٣ الذي يعقد 
في إندور خالل الفترة من ٨ إلى ١٠ يناير 

.٢٠٢٣

القائمة باألعمال في السفارة ذكرت أنه أكبر دستور مكتوب في العالم

القائمة باألعمال لدى السفارة الهندية سميتا باتيل

عدد من الطالب الهنود يقرأون مقدمة دستور بالدهم         (متني غوزال)

جانب من احلضور خالل احتفال السفارة الهندية بيوم الدستور

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو
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متيزنا بعدة نقاط رئيسية أهمها أن أغلب املؤلفني محليون ومخاطبة جميع شرائح املجتمع وفئاته املتخصصة منها وغير املتخصصة
نهدف إلى الثقافة اإلسالمية الناصعة من خالل الترجمة وإبراز وسطية اإلسالم وسماحته والتشجيع على القراءة وتعزيزها 

قيم الدار تكمن في «الثقة واألمانة واملسؤولية والنصيحة واإلبداع» ونشر اخلير ونحرص على خدمة الكتاب واملؤلف مبا ينفع القارئ
اإلقبال الكبير على إصدارات  الدار من مختلف الفئات واألعمار يؤكد أن الكتب اإللكترونية ليست منافسة للورقية

مبارك الدوسري لـ«األنباء»: اخلط الثقافي اإلسالمي مييز إصدارات «دار مدى» 

ثامر السليم

دائمــا ما يكون معرض 
الدولــي للكتاب  الكويــت 
قبلــة مهمة لكثير من دور 
النشــر لتواصل مسيرتها 
املباشــر مــع  وتواجدهــا 
اجلماهيــر ال ســيما مع ما 
يحظــى بــه املعــرض من 
تاريخ عريق، وإقبال كبير 
من اجلماهير والزوار سواء 
من الكويت أو من خارجها، 
فضال عن فعالياته الثقافية 
الثرية في نوعيتها وعددها.
«دار مــدى» للدعايــة 
واإلعالن والنشر والتوزيع 
واإلنتاج الفني تركت بصمة 
واضحــة في عالم النشــر 
من خالل الكتــاب الثقافي 
اإلسالمي الذي تقدمه بطابع 
جميــل ومغاير عن غيرها 

من دور النشر.
صاحب ومؤسس «دار 
مدى» مبارك الدوسري قال 
إن هــذه املشــاركة تعتبر 
السادسة على التوالي في 

ونشــر لألحاديث النبوية 
الصحيحــة والدفــاع عن 
السنة النبوية ورد الشبهات 
حولها، مع طباعة رسائل 
علمية محكمة ماجســتير 
واســتكتاب  ودكتــوراه 
األكادمييــني فــي مجاالت 
الثقافة اإلسالمية املتنوعة، 
مــع احلــرص علــى دعــم 
ومساندة املؤلفني الشباب 
وتوجيههم التوجيه السليم 

في التأليف والنشر.
وذكــر أن اإلقبــال على 
إصــدارات الدار هــذا العام 
متيز عن األعوام الســابقة 
بحضــور مختلــف الفئات 

و«فذلكم اهللا» وتربية القلب 
بأسماء اهللا احلسنى - هدى 
احلوال، والوضوح في عالم 
الروح عائشة املهمل، و١٠٠

فائدة من سورة يوســـف 
- د. أحمد الهيفي، وغيث 
القلوب وربيع الصدور - 

عادل السويط.
ولفت إلى أن أهداف الدار 
املساهمة في صناعة الثقافة 
واملعرفة باعتبارها جزء من 
الصناعات املهمة في كل بلد 
واملساهمة في نهضة ووعي 
العربي  الوطن  القارئ في 
واإلسالمي من خالل نشر 
املفيد واجلميل في الثقافية 

اخلير، مؤكدا ان هذه الشركة 
لها قطاعات متعددة كقطاع 
الدعاية واإلعــالن وقطاع 
النشــر والتوزيع وقطاع 

اإلنتاج الفني.
يذكر ان مدى دار نشــر 
فــي  تأسســت  كويتيــة 
ســبتمبر ٢٠١٥، أسســها 
الدوســري  مبــارك فهــد 
وهو متخصص في مجال 
الصحافة واإلعالم ومتفرغ 
للعمل في هذا املجال (ضمن 
العمل فــي الباب اخلامس 
كرائــد أعمــال)، وهي منذ 
نشأتها سعت إلى التركيز 
العلمــي  علــى املســتوى 

واألعمــار، خصوصــا من 
اجليل اجلديد الذي يبحث 
عن الكتب املطبوعة الورقية، 
مما يعطي انطباعا بأن الكتب 
اإللكترونية ليست منافسة 
للكتــب الورقية بينما هي 
مكملة لهــا، والدليل إقامة 
املعــارض واحلضور  هذه 

الغفير فيها.
وأشــار إلــى أن اإلقبال 
الكبير علــى بعض الكتب 
كان ملحوظا وخاصة جديد 
الــدار والتــي منهــا كتاب 
جميل الرواية مختصر في 
السيرة النبوية من البداية 
إلى النهايــة - خالد قزار، 

اإلسالمية الناصعة، كما أنها 
جســر ثقافي ومعرفي بني 
العربية والغربية  الثقافة 
من خالل الترجمة ونشــر 
اخلير ووســطية اإلسالم 
وسماحته، والتشجيع على 
القراءة وتعزيزها ونشــر 
القيم وســماحة ووسطية 
واعتدال هــذا الدين، كذلك 
دعم وخدمة ورعاية الكتاب 
واملؤلــف واملقدم مبا ينفع 

القارئ واملشاهد.
وأشار الدوسري إلى أن 
قيم الــدار تكمن من خالل 
الثقة، األمانة، املسؤولية، 
النصيحــة، اإلبداع، نشــر 

واإلثراء املعرفي والثقافي 
الرصــني واجلاد مبا يخدم 
القارئ واملكتبة، من خالل 
كتاب ذي تخصص شرعي 
وعلمي وأكادميي وأصحاب 
منهج وسطي معتدل ملفهوم 
اإلســالم ومحاســنه، كما 
حرصت الدار على اختيار 
واحملتــوى  املواضيــع 
املنشــور بعنايــة فائقــة 
ورعاية عالية، مع جودة في 
اإلخراج والطباعة الراقية، 
مركزين على اجلمهور العام 
ويســتفيد مــن إصداراتنا 
القارئ املتخصص واملثقف 
العام، واضعة أهدافا وقيما 
لها حتدد مسارها وفق رؤية 
متجــددة في عالم النشــر 
رغم املعوقات والصعوبات 
التــي تواجه كل من يعمل 
فــي هــذا القطــاع، والدار 
حترص على املشاركة في 
املعارض احمللية والدولية 
سواء باحلضور املباشر أو 
من خــالل وكالء التوزيع 

املعتمدين لدينا.

شاركت في النسخة اخلامسة واألربعني من املعرض للمرة السادسة على التوالي مبجموعة متنوعة من املطبوعات

مبارك الدوسري مع الزميل ثامر السليممدير عام «دار مدى» مبارك الدوسري

الكويــت للكتاب،  معرض 
الفتا إلــى متيز الــدار في 
النشر والتوزيع بعدة نقاط 
رئيســية أهمهــا أن أغلب 
املؤلفني محليون، إضافة إلى 
التركيز على اخلط اإلسالمي 
العام الذي يخاطب شرائح 
املجتمع وفئاته، املتخصصة 

منها وغير املتخصصة.
وبني الدوسري أن اخلط 
اإلسالمي الثقافي متثل في 
كتب متعددة في الســيرة 
اهللا  وأســماء  النبويــة 
احلسنى و«فوائد ولطائف 
قرآنية»، ورســائل لطيفة 
فقهية وأخالقية وتربوية 

حضور شبابي بارز باإلصدارات اجلديدة
أضاف املؤلفون الشباب نكهة خاصة 
في معرض الكويت الدولي للكتاب الـ ٤٥، 
من خالل تنظيم حفالت توقيع لكتبهم 

وإصداراتهم اجلديدة.
وقد تخلل املعرض الذي اختتم أعماله 
أمس السبت عدد كبير من حفالت توقيع 
الكتب ملشاركني كتاب سواء من الكويت 
أو خارجهــا، وقد أضــاف هذا احلضور 
الشــبابي متيزا كبيــرا ملعرض الكويت 

الدولــي للكتاب، ويبرز حرص القائمني 
على املعرض على تقدمي كل أوجه الدعم 

للشباب في هذا احملفل الثقافي.
ومن املعتاد أن تنتشر حفالت توقيع 
الكتــب في معارض الكتب وتســتقطب 
اجلمهــور وتزيــد من مبيعــات الكتاب 
كــون القــارئ يلتقي الكاتــب ويحصل 
على توقيعه على الكتاب ليكون نسخة 

خاصة ومميزة.

نواف احلمود شارك في معرض 
الكتاب بـ ٣ لوحات متميزة

تهاني الراسبي

أعــرب املصــور الفوتوغرافي نواف 
احلمود عن فرحته بعودة افتتاح معرض 
الكويت الدولي للكتاب في دورته اخلامسة 
واألربعني، واحلضــور الكثيف من قبل 
اجلماهير على زيارة املعرض، الفتا إلى 
أن ذلك يبرز أهمية هذا احملضن الثقافي 
وحرص اجلماهير على الفعاليات الثقافية 

التي يقدمها املعرض.
وأضاف احلمود أنه يشارك هذا العام 
في فعاليات املعرض للمرة الثانية، وتأتي 
من خالل اجلناح اخلاص بنقابة الفنانني 

التشــكيليني حتت رعايــة إدارة الفنون 
التشــكيلية، مضيفا أنه يعتبر املصور 
الفوتوغرافي ضمن عضوية نقابة الفنانني 

التشكيليني.
وأشار إلى أن مشاركته تأتي في مجال 
التصوير مع نقابة الفنانني التشكيليني 
وباقي املشاركني بأعمال فنية وخزفية، 
الفتــا إلــى أن أعماله تضــم ثالث صور 

فوتوغرافية «بورتريه».
وتعكس لوحات احلمود شخصيات 
واقعيــة بزوايا فريدة مــن نوعها تأخذ 
املشــاهد إلى قراءة تفاصيل ثرية خلف 

مالمح كل صورة.

ضمن جناح نقابة الفنانني التشكيليني حتت رعاية إدارة الفنون التشكيلية

املصور الفوتوغرافي نواف احلمود أمام أعماله التي شارك بها في املعرض

اجلريد استعرض صفحات مضيئة
من تاريخ الثقافة الكويتية

استعرض رئيس الهيئة اإلدارية 
مبشــروع املثقفني أســتاذ التاريخ 
الدكتــور عايد اجلريد مســاء أمس 
التاريخــي للثقافــة  الــدور  األول 
الكويتيــة فــي محاضــرة بعنوان 
(صفحات مضيئة من تاريخ الثقافة 
الكويتيــة) ضمن فعاليات معرض 
الكويت الدولي للكتاب الـ ٤٥. وأشار 
اجلريد خالل احملاضرة التي نظمها 
املجلس الوطنــي للثقافة والفنون 
واآلداب بالتعاون مع مشروع املثقفني 

والتي أدارها الباحث في التاريخ صالح املسباح 
إلى الدور الــذي لعبه املصلحون واملثقفون 
الكويتيون فــي التثقيف واإلصالح والدفاع 
عــن القضايا اإلســالمية فــي النصف األول 
من القرن العشــرين. وبني أن رؤيتهم كانت 
تنبثق من منطلقات «إسالمية وعروبية» وكان 
مــن أبرزهم مصلح الكويت وعاملها الشــيخ 
عبدالعزيــز الرشــيد الذي غــرس مفاهيمه 
الثقافية واإلصالحية في نفوس الشباب منذ 
أن كان أستاذا للتاريخ باملدرسة (املباركية) 
عام ١٩١٧. وأضاف ان الرشيد كان من الداعني 
لتأسيس (املكتبة األهلية) عام ١٩٢٣ فكان يرى 
املكتبات من وسائل اإلصالح وأيضا كان له 
نشــاط في (النادي األدبــي) عام ١٩٢٤ حيث 
قدم أول محاضرة فــي تاريخ الكويت وكان 
موضوعها (أهمية الشــباب في عهد البعثة 
النبوية واعتماد اإلسالم على شبان الصحابة 
وشــجاعتهم). وقال ان الرشــيد أصدر أول 
صحيفة كويتية وهي (مجلة الكويت) عام ١٩٢٨

ليطرح من خاللها مواضيعه اإلصالحية وركز 

على شــهادات علماء الغرب للدين اإلسالمي 
بالقــوة وللنبي ژ بالصــدق. وأكد ان دور 
الشيخ الرشيد لم يتوقف عند وطنه بل كان 
يشارك املصلحني املسلمني ملعاجلة قضاياهم 
فقد شارك باملنتدى اإلسالمي بالبحرين عام 
١٩٢٩ وقدم محاضرة عن (اإلسراء واملعراج) 
وحتــدث فيها عن النبي محمد ژ ومعراجه 
وشدد على قراءة األحاديث الصحيحة واالقتداء 
بأخالق النبي الطاهرة وصفاته التي امتاز بها 
على ما ســواه. وأشار إلى محاضرات ألقاها 
الرشيد ومنها محاضرة عن (اخلطابة) والتي 
ذكر فيهــا إن النبي شــعيبا ژ هو أول من 

استخدم اخلطابة في إصالح األمة.
كما أشار إلى محاضرة ألقاها الرشيد في 
البصرة بعنوان (جمعية الشبان املسلمني) 
حتــدث فيهــا عن اإلحلــاد وطلــب أن يكون 
للمصلحني دور في تنفير الناس منه وأيضا 
كان له نشاط في مدينة (بومباي) مركز التجار 
الكويتيني الذين قاموا بإنشاء (جمعية الشبان 
املسلمني) فيها وقدم عام ١٩٣٢ محاضرة هناك.

د. عايد اجلريد متحدثا خالل احملاضرة
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رئيس الوزراء للدارسني في أميركا: الوطن يتوّسم فيكم كل اخلير 
للمشاركة في منائه وازدهاره متسلحني بالعلم واملعرفة

الكويت - كونا: أكد سمو 
الشــيخ أحمد نــواف األحمد 
الصباح رئيس مجلس الوزراء 
أن الوطن لم ولن يدخر وسعا 
في سبيل توفير كافة اإلمكانات 
ألبنائه الطلبة، معلنا سموه 
فــي هذا الصدد عــن ترحيب 
وموافقة مجلس الوزراء على 
زيــادة مخصصــات الطلبــة 
املبتعثني باخلارج بواقع ٥٠٪ 
جتسيدا إلميان الدولة بأنهم 
مســتقبلها الواعــد وثروتها 

احلقيقية.
جاء ذلك في كلمة متلفزة 
وجهها ســمو رئيس الوزراء 
إلى أبنائه الطلبة املشاركني في 
املؤمتر السنوي الـ٣٨ لالحتاد 
الوطني لطلبة الكويت - فرع 
املتحــدة األميركية  الواليات 
الــذي يعقد فــي مدينة لوس 
اجنيليس بوالية كاليفورنيا 
برعاية ســموه حتت شــعار 

«شباب يسمو به الوطن».
وأعرب سموه عن سعادته 
بالتواصل مــع أبنائه الطلبة 
من خالل املؤمتر الـ٣٨ الحتاد 
طلبة الكويت - فرع الواليات 
املتحدة األميركية، متمنيا لهم 
جميعا كل التوفيق والســداد 
ومغتنما هذه املناسبة ليتحدث 

إليهم حديث األب ألبنائه.
وقال ســموه إنه «من هذا 
املنطلــق أشــد علــى أيديكم 
أبنائي لالجتهاد واملثابرة في 
التحصيل لتحقيــق أهدافكم 
املنشــودة وطموحات وآمال 
ذويكــم ووطنكــم، فالوطــن 
يتوسم فيكم كل اخلير ألجل 
النهــوض بدوركــم اإليجابي 
واملشاركة في منائه وازدهاره 
متســلحني بالعلــم واملعرفة 
وتقاليدنــا األصيلــة واثقني 
بأنفسكم وقدراتكم متوكلني 

على اهللا».
وتوجه سموه في هذا املقام 
بتحية إجالل وتقدير إلى أولياء 
األمور الكرام «األيدي احلانية 
التي ذللــت الصعاب وهيأت 
املناخ املالئــم لتتحملوا هذه 
املسؤولية، سائال املولى تبارك 
وتعالــى أن يرشــدكم طريق 
الصــواب وأن يوفق اجلميع 
ألجل رفعة ورقي وطننا الغالي 

الكويت». 
مــن جانبه، أكد ســفيرنا 

التي بذلهــا (االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت فرع الواليات 
املتحدة) لالعداد والتحضير 
لهذا املؤمتر الذي أصبح عالمة 
مميزة في تاريخ وجود الطالب 
الكويتيني في الواليات املتحدة.
مــن جهــة أخــرى، توجه 
البديــوي للطلبــة  الســفير 
برســالتني أبرز فيهما أهمية 
حرصهــم علــى حتصيلهــم 
مــن  واالســتفادة  العلمــي 
وجودهم في الواليات املتحدة 
التي رأى انهــا «توفر أفضل 
املؤسسات التعليمية ومتتلك 
أعلى قــدرات البحث العلمي 
والدراسات». وأوصاهم أيضا 

مهامكم ووجودكم للدراسة في 
الواليات املتحدة».

وتابع السفير البديوي ان 
«حتملكم للغربة واالبتعاد عن 
وطنكم وأهاليكم هو لتحقيق 
حلمكم الذي تعملون من أجله 
اال وهو نيل الشهادة اجلامعية 
او العليا لذا فإنني بالرغم من 
تأكدي وإدراكي بأنكم جميعا 
على قدر املسؤولية وخير من 
ميثل دولتنا الغالية فإنني أود 
أن أدعوكــم جميعا الى ايالء 
دراستكم ومتابعتكم األكادميية 

األولوية واألهمية».
كمــا دعاهم في هذا املجال 
الى «اتبــاع النظم والقوانني 
األميركية» مضيفا «يســتمر 
مؤمتركم هــذا باالنعقاد عاما 
بعد عــام وبالتميز والتطور 
والبــروز كعالمــة الفتــة في 
مسيرة الكويت الدميوقراطية».

من جانبه، أكد ممثل الهيئة 
العامة للشــباب عبدالرحمن 
اجلاســر حرص الهيئة على 
املشاركة في املؤمتر السنوي 
لالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
فرع الواليات املتحدة، راعيا 
ومشــجعا وداعمــا للطلبــة 
الدارســني في اخلــارج حيث 
يعتبــر أكبــر جتمع شــبابي 

كويتي خارج الكويت.
وقال اجلاســر فــي كلمة 
ألقاها أمــام املؤمتر إنه ألجل 
شباب الكويت «نعمل وجنتهد 
في ابتكار املشــاريع ووضع 
اخلطــط واالســتراتيجيات 
ملســتقبل مشرق لكل شبابنا 
املبتعثني». وأكد حرص هيئة 

بعدم جعل دراستهم «تقليدية 
واعتيادية» وأن يتسلحوا بكل 
ما هو جديد من علم ومعرفة، 
داعيا في هــذا املجال الطلبة 
الى التكاتــف والتعاضد ومد 

يد العون لبعضهم.
وفي ســياق متصــل، أكد 
الســفير الكويتي أهمية هذا 
املؤمتــر الســنوي بالنســبة 
للسفارة والقنصليات العامة 
واملكاتب امللحقة في واشنطن 
ولوس أجنيليس، قائال «انه 
يعكس حرصنا على التواصل 
أفراحكم  وإياكم ومشاركتكم 
وأنشطتكم واالستماع منكم 
الى كل ما من شأنه أن يسهل 

الشباب على دعم قطاع التعليم 
وتشــجيع الطلبة الستكمال 
تعليمهــم األكادميي «في أول 
يوم منذ حصولهم على شهادة 
الثانويــة من خالل مشــروع 

(مركز االرشاد األكادميي)».
وأشار الى أن هذا املشروع 
يســاعدهم فــي احلصــول 
علــى بعثة متميــزة بأفضل 
العالــم  حــول  اجلامعــات 
ويرشدهم الستكمال سيرتهم 
الذاتية وكتابة رسالة القبول، 
باإلضافــة إلــى ورش العمل 
والــدورات، مؤكــدا أن هــذا 
املشــروع يعتبــر «أحد أهم 
املشاريع التي تسعى الهيئة 
الســتقطاب أكبر عدد ممكن 

من املسجلني فيه».
بدوره، قال رئيس االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت - فرع 
الواليات املتحــدة األميركية 
يوســف أشكناني إن املؤمتر 
الثامــن والثالثــني لطلبــة 
الكويت فــي أميــركا يعتبر 
اكبر جتمع للطلبة الكويتيني 
خارج الكويت، مؤكدا أن هذا 
املؤمتر ال ميتاز بعدد مشاركيه 
فقط بل أيضا بتنوع برامجه 
وندواته وضيوفــه على مر 

السنني.
وأضاف أشكناني انه جاء 
شعار املؤمتر «شباب يسمو به 
الوطن» من منطلق إمياننا بأن 
الشباب هم الركيزة األساسية 
لبناء الوطن، فهم شباب قادر 
على نهضة الوطن ولن يرضى 
إال بســمو الكويــت في أعلى 

املراتب وتصّدر احملافل.

سموه أكد في كلمة متلفزة وجهها إلى املشاركني في املؤمتر الـ ٣٨ الحتاد الطلبة فرع أميركا أن الوطن لن يدخر وسعاً في توفير كل اإلمكانات ألبنائه الطلبة

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

لـــدى الـواليـــات الـــمتحدة 
األميركية جاسم البديوي أن 
«املبــادرة األبويــة الكرمية» 
التــي قدمها رئيــس مجلس 
الوزراء ســمو الشــيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح بشــأن 
زيــادة املخصصــات املاليــة 
للمبتعثــني تعكــس حــرص 
القيادة السياسية في الكويت 
على «رعاية وضمان استقرار 

طلبتنا في اخلارج».
جاء ذلك فــي كلمة ألقاها 
السفير البديوي أمام املؤمتر 
السنوي الـ٣٨ لالحتاد الوطني 
لطلبة الكويت فرع الواليات 

املتحدة األميركية. 
الشــكر  البديوي  ووجــه 
واالمتنان لسمو رئيس مجلس 
الــوزراء على املضي قدما في 
زيــادة املخصصــات املاليــة 
للمبتعثني في اخلارج بنسبة 
٥٠٪، الفتا الى االهمية الكبرى 
التي توليهــا القيادة للطالب 
والطالبات «الذين يعدون ثروة 

الكويت احلقيقية».
البديوي  الســفير  وتقدم 
باســمه وباســم املشــاركني 
واحلضــور بـ«أســمى آيــات 
التحيــة واإلجالل إلــى مقام 
والدنا وقائد مسيرتنا صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد وإلى سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد متمنني 
الصحــة  دوام  لســموهما 
والعافية والتوفيق والسداد 
ملــا فيه خير دولتنــا الغالية 

الكويت».
وأشاد «باجلهود الطيبة» 

يوسف اشكنانيعبد الرحمن اجلاسرالسفير جاسم البديوي

إميان الروضان: الكويت حتتاج 
إلى الشباب إلعادة أمجادها 

سلمى احلجاج : ٧ ركائز
في إستراتيجية الكويت ٢٠٣٥

حمد العنزي: توظيف
الطلبة عبر «الغامن أكادميي»

قالت الرئيس التنفيذي 
لشركة زين إميان الروضان 
ان شــركة زين سعت الى 
دعم هذا املؤمتر على مدار 
الـ٢٠ عاما املاضية وكانت 
فيها من الداعمني األساسيني 
لهذا املؤمتر وكل ما يتطلع 
إليه من تفعيل لدور الشباب.
الروضان  وأضافــت 
أنــه في املرحلــة احلالية 
الكويت حتتاج من الشباب 
مطلبا أساسيا وهو الوعي 
بأهميتهم في إعادة الكويت 

ألمجادها، داعية الطلبة الى االستفادة من االنفتاح املوجود 
في أميركا واحلرية املوجودة في الكويت.

 قالــت مديــر عــام 
املوارد البشــرية في بنك 
اخلليج سلمى احلجاج إن 
استراتيجية الكويت ٢٠٣٥
فيها ٧ ركائز، إحداها هي 
رأس املال البشري اإلبداعي 
وهذا ما يتطابق مع عنوان 
املؤمتر احلالي، داعية الطلبة 
الى االستفادة من تواجدهم 
في اخلارج واالستفادة من 
الوقت احلالــي من خالل 
تطوير تعليمكم ودراستكم.

قال مدير املوارد البشرية في «صناعات الغامن» حمد 
العنزي إن صناعــات الغامن كونت برنامج الغامن أكادميي 
الذي عن طريقه يتم توظيف الطلبة من خالل عمل برنامج 
ملدة من ٦ إلى ٩ أشــهر ميكن من خالله أن يفتح الطالب 

مجاال جديدا للشركة.

إميان الروضان

سلمى احلجاج

الديحاني: الكويت املستثمر األول في األردن
قــال  عمــان - «كونــا»: 
ســفيرنا لــدى األردن عزيز 
الديحانــي إن الكويــت تعد 
املســتثمر األول فــي األردن 
مببلغ ٥٫٥ مليارات دينار أي 
ما يعادل نحو ١٨ مليار دوالر.

وأعرب الديحاني خالل لقاء 
نظمته جمعية رجال األعمال 
األردنيني أمس حتت عنوان 
«تطور العالقات االقتصادية 
األردنية - الكويتية» عن أمله 
أن يتوسع التعاون االقتصادي 
بــني البلدين الشــقيقني إلى 
مستوى التعاون السياسي.

األردن  أن  إلــى  ولفــت 
والكويت وقعا حتى اآلن نحو 
٧٣ اتفاقية مشــتركة اغلبها 
اقتصاديــة، وأن العمل جار 
لترتيب عقد اجتماعات اللجنة 
املشتركة واللجنة الفنية بني 

البلدين.
العالقــات  عمــق  وأكــد 
التاريخية التي تربط الكويت 

لالســتثمار فــي األردن فــي 
مشــاريع عــدة» مضيفــا أن 
«األردن يعنينــا واالهتمــام 
به هــو توصية مــن القيادة 
السياسية في الكويت لبناء 
عالقات اقتصادية رائدة بني 

البلدين».
الديحانــي  واســتعرض 

الــدور اإلنســاني الكويتــي 
في إســناد اجلهود األردنية 
أزمات  الســتيعاب تداعيات 
اللجــوء فــي املنطقــة مثمنا 
دور جمعيــة رجــال األعمال 
األردنيني في تعزيز عالقات 
بــني  التعــاون االقتصــادي 
البلدين ومناقشة القضايا التي 
تهم القطاع اخلاص الكويتي 

واألردني.
مــن جانبه، قــال رئيس 
جمعية رجال األعمال األردنيني 
حمــدي الطباع خــالل اللقاء 
إن الكويــت من ابــرز الدول 
املســتثمرة فــي األردن الــى 
جانب كونها أحد أهم الشركاء 

التجاريني.
وأضاف الطباع أن الكويت 
حتتــل املرتبــة الثانية على 
مستوى الدول العربية بحجم 
البورصة  االســتثمارات في 
األردنيــة حيــث بلغت ١٫١٢٨
مليار دوالر خالل عام ٢٠٢١.

السفير عزيز الديحاني خالل مشاركته في ملتقى جمعية رجال األعمال األردنية

واألردن بفضل رعاية واهتمام 
وحرص القيادة السياسية في 
البلدين بقيادة صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
وأخيــه العاهل األردني امللك 

عبداهللا الثاني.
وأشار إلى أن هناك «توجها 
كبيرا لرجال األعمال الكويتيني 

احلرس الوطني بحث تبادل اخلبرات اإلعالمية
مع ممثلي املؤسسات العسكرية في دول اخلليج

اســتقبل مديــر مديرية 
التوجيــه املعنــوي العقيد 
د.جدعــان فاضــل جدعان 
الوفود اإلعالمية العسكرية 

لدول مجلس التعاون.
ورحب العقيد د.جدعان 
فاضــل جدعــان بالوفــود 
الشقيقة ونقل إليهم حتيات 
القيادة الكرمية في احلرس 

الوطني.
اللقــاء بحــث  وتخلــل 
التعاون في املجال اإلعالمي، 
وتبادل اخلبرات في مجاالت 
اإلعالم والتوعية والعالقات 
العامــة، مبــا يســهم فــي 
حتقيــق التطــور ومواكبة 
كافة املســتجدات اإلعالمية 
وحماية منتسبي املؤسسات 
العسكرية في دول اخلليج 
الشــقيقة واحلفــاظ علــى 

دفــع عالقات التعــاون مع 
العســكرية في  املؤسسات 

دول مجلس التعاون.
وتأتي الزيارة بالتنسيق 
بني األمانــة العامة ملجلس 

لــدول اخلليــج  التعــاون 
العربية ووزارة الدفاع في 
الكويت لالطالع على العمل 
اإلعالمــي فــي املؤسســات 

العسكرية.

العقيد د.جدعان فاضل جدعان مع الوفود املشاركة

الروح املعنوية العالية لهم.
وقــام الوفــد اإلعالمــي 
بجولة في أقســام مديرية 
التوجيــه املعنــوي، مثمنا 
جهود احلرس الوطني في 

حتية إجالل وتقدير إلى أولياء األمور الكرام «األيدي احلانية التي ذللت الصعاب وهيأت املناخ املالئم لتتحملوا هذه املسؤولية» 
السفير جاسم البديوي: الواليات املتحدة توفر أفضل املؤسسات التعليمية ومتتلك أعلى قدرات البحث العلمي والدراسات

ملشاهدة الڤيديو

«املستقبل الطالبي» حتصد مقاعد 
احتاد أميركا بـ ١١٥٧ صوتًا

آالء خليفة

فازت قائمة املســتقبل الطالبي في انتخابات االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الواليات املتحدة األمريكية، 
بحصولها على ١١٥٧ صوتا، مقابل ٩٣٠ صوتا لقائمة الوحدة 
الطالبية املنافسة. وبلغ فارق األصوات بني القائمتني ٢٢٧

صوتا، ويعد هذا الفوز الثالث لقائمة املســتقبل الطالبي 
بتاريخ احتاد طلبة اميركا. وكان قد بلغ عدد الطلبة املقيدين 
الذين يحق لهم التصويت فــي انتخابات الهيئة اإلدارية 
الحتاد فرع الواليات املتحدة األميركية ٢٦٧٢ طالبا وطالبة، 
وذلك حســب الكشوف التي مت اعتمادها من قبل مناديب 
القوائــم، بينما بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم نحو ٢١٢٥
طالبا وطالبة. وشهدت عملية الفرز تسجيل اعتراض من 

قائمة الوحدة الطالبية التي امتنعت عن حضور الفرز.
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العنزي لتخصيص أرض إلنشاء منتزه ترفيهي باجلهراء
قــدم عضــو املجلــس 
البلدي م.عبداهللا العنزي 
اقتراحا بتخصيص أرض 
إلنشاء منتزه ترفيهي كبير 
وناد رياضي في محافظة 

اجلهراء.
العنــزي فــي  وقــال 
إلى  اقتراحــه: باإلشــارة 
قانــون البلديــة رقم ٣٣
لسنة ٢٠١٦ بشأن البلدية 
واملادة ٢١ التي تختص في 
البلدي، ومبا أن  املجلس 
«املشروعات السياحية» 
شركة مســاهمة كويتية 
مملوكة للدولة تأسســت 
عــام ١٩٧٦، وهــي اجلهة 
املختصــة  الرئيســية 
واملســؤولة عــن تنظيم 
السياحة والترفيه  قطاع 
الكويــت ومعنيــة  فــي 

الكويت والواجهة البحرية 
واجلزيــرة اخلضراء في 
محافظة العاصمة ونادي 
البحري ونادي  الشــعب 
رأس األرض وأحــواض 
السباحة ونادي اليخوت 
في حولي، وشاطئ املسيلة 
في مبارك الكبير ومنتزه 
جليب الشيوخ في محافظة 
الفروانية، ومنتزه اخليران 
وشاطئ العقيلة ومشروع 
منتزه جنوب الصباحية 
ونادي الفحيحيل البحري 

في األحمدي.
العنزي: ومبا  وأضاف 
أن الشــركة هــي املعنيــة 
بتنفيــذ مشــاريعها فــي 
كل محافظــات الكويت إال 
أن محافظــة اجلهراء منذ 
تأســيس الشــركة لم يتم 

إنشاء أي منتزه أو ناد في 
موقعها اجلغرافي وتعتبر 
احملافظة في وقتنا هذا من 
أكبر احملافظات وذات كثافة 
سكانية كبيرة تقدر بحوالي 
٦١٠ ألف نسمة تقريبا من 
مواطنــني ومقيمــني لهــم 
احلق في أن تكون مشاريع 
الشــركة ضمــن خطتهــا 

املستقبلية.
لذا أقترح:

٭ تخصيص أرض إلنشاء 
منتزه ترفيهي كبير يشمل 

كل اخلدمات.
٭ تخصيص أرض إلنشاء 
ناد رياضي وترفيهي يشمل 
أحواض ســباحة وألعابا 
مائيــة ومالعــب رياضية 
شاملة كافة اخلدمات أسوة 

بباقي األندية.

م.عبداهللا العنزي

وتطويــر  بتشــغيل 
وإدارة األصــول واملرافق 
الســياحية والترفيهيــة 
الشــركة  وقــد ســاهمت 
منذ تأسيســها في إنشاء 
عدة منتزهات وأندية في 
مواقع مختلفة مثل: أبراج 

منيرة األمير تسأل عن أسباب تأخر املدن العمالية
قدمت عضو املجلس البلدي 
م.منيرة األمير عددا من األسئلة 
حول املدن العمالية وســكن 

العمالة في الكويت.
وقالــت األميــر: نظــرا 
التي يحظى  الكبيرة  لألهمية 
بها موضوع سكن العمال في 
الكويتي وما يترتب  الشارع 
عليه من آثار مختلفة، ولتحقيق 
مزيد من املعرفة الدقيقة حول 
التصــرف احلكومي في هذا 
امللف ودور البلدية فيه حتى 

اآلن، أتقدم باألسئلة التالية:
٭ ما تقييــم البلدية لتجربة 
مدينــة الشــدادية ومدينــة 
صبحــان للعمــال من حيث 
الفاعلية واستقطاب الشركات 

الستغاللها؟
٭ ما حجم اإلشغال في املدن 
الشدادية  القائمة حاليا مدينة 

البلدي للتخصيص؟
٭ ملــاذا ال يتــم العمل على 
توصيل اخلدمات (كهرباء ومياه) 
أثناء تنفيذ املشروع بالتنسيق 
ليتزامن  املعنية  الوزارات  مع 
توصيل اخلدمات مع االفتتاح 
جتنبا للتعطيل أو اســتخدام 

حلول مؤقتة ومكلفة؟
لتوفير  البلدية  ٭ ما خطــة 
عناصــر جاذبة لالســتثمار 
القطاع  لضمــان مشــاركة 
اخلــاص في هذه املشــاريع 
عموما ومشروع املدينة العمالية 
العمال في اجلهراء  وســكن 

خصوصا؟
٭ كيف ميكن االستفادة من 
جتارب الدول احمليطة بنا من 
النواحي االستثمارية واإلنشائية 
والتنظيمية؟ وهل قامت البلدية 
عبــر مكاتبها االستشــارية 

بدراسة هذه التجارب وحتليل 
أدائها لالستفادة منها؟ يرجى 
إطالعنا على هذه الدراســات 

إن وجدت.
٭ مــا فتــرة االســتغالل 
االستثماري في هذا النوع من 
املشاريع حسب تصور البلدية؟
٭ هنــاك العديد مــن أوجه 
القصور في توفير اخلدمات 
القائمــة حاليا مثل  للمــدن 
التجارية  عدم توافر احملــال 
وجتهيز أماكن الترفيه وتوفير 
املواصالت وغياب األمن، هل 
لدى البلديــة أي تصور حلل 

هذه املشكالت؟
٭ هل هناك توجه لعمل مدن 
عمالية أو سكن عمالة للعامالت 
في الكويت في املستقبل؟ يرجى 
شــرح اإلجابة حال النفي أو 

اإليجاب.

م. منيرة األمير

ومدينة صبحان؟
٭ ما أســباب تأخر املشاريع 
اخلاصــة باملــدن العماليــة 
ومشاريع سكن العمال كل هذه 
السنوات من وجهة نظر البلدية؟

٭ ما األسس املعتمدة الختيار 
املواقع املعروضة على املجلس 

إعداد: بداح العنزي b-alenzi@hotmail.comاملجلس البلدي

انطالق اختبارات «التعليم الديني» ٧ ديسمبر
عبدالعزيز الفضلي

أعلنت إدارة التعليم الديني في وزارة 
التربية جدول االختبارات املوحدة للمعاهد 

الدينية نهاية الفترة الدراسية األولى للعام 
الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، والتي تنطلق األربعاء 
٧ ديســمبر املقبل للصفوف من اخلامس 

إلى احلادي عشر.

أخطاء في تصحيح اختبارات العام املاضي يدفع ثمنها الطلبة

عبدالعزيز الفضلي

فــي مفاجــأة لــم تكن في 
احلســبان ونــادرا ما حتدث 
ولكنهــا وقعــت فــي إحــدى 
الثانويــة  مــدارس املرحلــة 
مبنطقة الفروانية التعليمية، 
أن طالبا في الصف العاشــر 
قد رســب فــي الــدور الثاني 
العام املاضــي وبقي لإلعادة 
وبعد مرور شهرين على بدء 
العام اجلديد وهو مستمر في 
«العاشر» ويدرس مع زمالئه 
في الصف ويقــدم اختبارات 
قصيرة، إال أن املفاجأة كانت 
األسبوع املاضي، حيث تبني 
أنــه ناجح من الــدور الثاني 
وينقل للصف احلادي عشر، 
واملنطقــة التعليمية أخطأت 

وفــي تفاصيــل احلادثــة 
التي كشفتها مصادر مطلعة 
لـ «األنباء»، أن الطالب كان في 
الصف العاشر العام املاضي، 
وكانــت نتيجة الــدور األول 
دخولــه دورا ثانيــا في مادة 
الرياضيات واختبر وفوجئ 
برسوبه، فتقدم بكتاب تظلم 
عن طريــق منطقة الفروانية 
التعليميــة حيث أبلغوا ولي 
األمر بأنه راسب، مشيرة الى 
انــه بعد بدء العام الدراســي 
استمر الطالب بالصف العاشر 
وكان اســمه ضمن كشــوف 

الطلبة.
وأضافت املصــادر: إال أن 

التــي لــم يختبرها أساســا، 
خاصــة أنــه فــي التخصص 
العلمــي. وأحملــت املصــادر 
الــى أن هــذه ليســت احلالة 
الوحيــدة، بــل ان هناك أكثر 
من حالــة وقعت نهاية العام 
الدراسي املاضي بنفس املنطقة 
التعليميــة، وذلــك ألســباب 
تختص بالتصحيح اجلماعي 
وإدخال الدرجات في برنامج 
الطالب ومراجعتها والتدقيق 
فيهــا، كما أنهــا أوضحت أن 
اخلطــأ مشــترك بــني جميع 
األطــراف من إدارة مدرســية 
وقسم شؤون االمتحانات في 
املنطقة التعليمية ومركز نظم 

املعلومات بوزارة التربية.
وتابعت: كان من الواجب 
على اجلميع متابعة املوضوع 
منذ بدء العام الدراسي ومعرفة 
مصير الطلبــة الذين تقدموا 
بتظلمات نهاية العام املاضي، 
إال أن عدم املتابعة والتواصل 
بــني جميــع األطــراف وعدم 
احلرص على التحديث املستمر 
لبرنامج سجل الطالب كانت 
أســبابا كافيــة ليدفــع ثمنها 
أبناؤنــا الطلبــة بضيــاع ما 
يقارب شــهرين من الدراسة، 
موضحة أنه ما زال هناك أكثر 
من طالب حلاالت مشابهة لهذا 

الطالب.

املفاجــأة حدثــت بتاريــخ ١٧
نوفمبر اجلاري حني تعرض 
الطالــب لوعكة صحية، فقام 
ولي أمره مبراجعة املدرســة 
للحصول على «تقرير مرضي» 
ملراجعة املركز الصحي حرصا 
على غياب ابنــه بعذر طبي، 
منوهة الى انــه بعد الدخول 
على ســجل الطالب في جهاز 
احلاسوب اتضح انه بالصف 
احلادي عشر وليس العاشر، 
وبعــد التدقيــق واملراجعــة 
إضافــة الى الربكــة التي في 
اإلدارة املدرسية مت إبالغ ولي 
األمر بــان هنــاك خطأ حدث 
وتتحمله املنطقة التعليمية، 
حيــث لم يتم إبالغ املدرســة 
بأن الطالب ناجح وينقل الى 

الصف احلادي عشر.
وأوضحت املصادر انه بعد 
املراجعة والتواصل مع املنطقة 
التعليمية مت استخراج شهادة 
جديدة لــه، تلقــت «األنباء» 
نسخة منها بتاريخ ٢٠ الشهر 
اجلاري، تفيد بانه ناجح وينقل 
للصف احلادي عشر، متسائلة 
عن كيفيــة تعويض الطالب 
لدرجات الفصل الدراسي االول 
في صفه اجلديد بعد مرور كل 
هذا الوقت، اضافة الى شرح 
املقــررات الدراســية فــي كل 
املجاالت واالختبارات القصيرة 

منطقة الفروانية التعليمية تعترف بنجاح طلبة راسبني بعد مرور شهرين من الدراسة!

نسخة من شهادة جناح الطالب استخرجت في ٢٠ نوفمبر اجلاري

في جمع الدرجات بعد أن قدم 
تظلما ولكنها أبقته في الصف 

العاشر.

مصادر لـ «األنباء»: اخلطأ مشترك بني إدارة مدرسية وشؤون االمتحانات ومركز نظم املعلومات في «التربية» 
طلب ولي األمر احلصول على «تقرير مرضي» لغياب ابنه كشف األمر.. وهذه ليست احلالة الوحيدة

وزير التربية استمع إلى مطالب ومشكالت املراجعني
عبدالعزيز الفضلي

واصــل وزير التربيــة ووزير التعليــم العالي والبحث 
العلمي د.حمد العدواني صباح أمس استقبال املراجعني في 

مكتبه بديوان عام وزارة التربية بجنوب السرة.
جاء ذلك في إطار تفعيل سياســة الباب املفتوح والذي 
انتهجها العدواني منذ تقلده املنصب، ومتاشيا مع توجيهات 
مجلس الوزراء بضرورة تســهيل آلية العمل داخل وزارات 
وقطاعات الدولة. واطلع حمد العدواني على معامالت املراجعني 
في قطاعــات الوزارة واجلهــات التابعة لها، واســتمع إلى 
مطالبهم ومشــكالتهم للســعي نحو حلها وفــق اإلمكانات 
املتاحة مع االلتزام باللوائح والنظم والقوانني املعمول بها في 
وزارة التربية. حضر استقبال املراجعني مع الوزير الوكيل 
املساعد للتعليم العام أسامة السلطان، والوكيلة املساعدة 
للشؤون اإلدارية والتطوير اإلداري رجاء بوعركي. يذكر أن 
العدواني يقوم باستقبال املراجعني عن طريق حجز مواعيد 

من خالل منصة «متى».

واصل استقبالهم في ديوان عام الوزارة بجنوب السرة

د.حمد العدواني خالل استقباله مراجعة بحضور أسامة السلطان

«الصحة» متيقظة لرصد أي إصابة بـ «الكوليرا»

عبدالكرمي العبداهللا

أكــدت مصــادر صحيــة فــي تصريح 
لـ«األنباء»، أن املواطن املصاب بـ «الكوليرا» 
الــالزم حســب  العــالج  اليــزال يتلقــى 
البروتوكوالت املعتمدة بهذا الشأن، الفتة 
إلى أن املواطن كان قادما من العراق، وظهرت 
عليه أعراض املرض، وقام بعمل الفحوصات 

لتتبني إصابته باملرض.
وبينت املصــادر أن هناك عملية رصد 
ألي إصابــة بـ «الكوليرا» مــن قبل وزارة 
الصحة عبر إجراءات احترازية، مشــيرة 
إلــى أن الوزارة لديها كواشــف وإمكانات 
مخبرية خاصة بتشخيص احلاالت املشتبهة 
للمرض، ومت تعميم اإلجــراءات املطلوبة 
ألخذ العينات والتشخيص املخبري على 

جميع اجلهات العالجية املعنية.
وذكرت املصادر انه مت تعميم بروتوكوالت 
العالج الصادرة من منظمة الصحة العاملية 
ومركز مكافحة األمراض بالواليات املتحدة 

على جميع اجلهات العالجية.
وأفــادت بأن الوزارة تتابــع على مدار 
الساعة أحدث املعلومات عن مرض الكوليرا 
بالتنسيق مع اجلهات املعنية، الفتة إلى أن 
فرص انتشار املرض داخل البالد غير واردة.
وشددت املصادر على ضرورة مراجعة 
أقرب مركز صحي للقادمني من الدول املنتشر 
فيها املرض، منها العراق، عند ظهور أعراض 
اإلســهال خالل ٧ أيام مــن تاريخ عودتهم 

حرصا على صحتهم وصحة ذويهم، داعية 
أيضا إلى ضرورة عدم جلب أي مواد غذائية 
معهم جتنبا للمــرض، مع جتنب مصادر 
املياه واألكل غير املأمونة عند الســفر مع 
ضــرورة اتباع اإلرشــادات الصحية التي 
يتم توزيعها على املســافرين للعراق في 

املنافذ الصحية.
وكانــت وزارة الصحــة رصدت إصابة 
مواطن مبــرض «الكوليــرا» ظهرت عليه 
أعراض املرض عقب عودته من دولة مجاورة 

تعاني بسبب تفشي املرض.
وقالت الصحة في بيــان صحافي، انه 
مت تقدمي العالج الــالزم للمريض في أحد 
املستشفيات الوزارة وعزله حتى استكمال 
الشــفاء، كما مت التعامــل مع املخالطني له 
حسب البروتوكوالت املعتمدة ومتابعتهم 

للتأكد من سالمتهم.
وطمأنت الى أن فرص انتشــار املرض 
داخل البالد غير واردة، مبينة أهمية اتخاذ 
احليطة واحلذر للمواطنني واملقيمني عند 
السفر ألي دولة يتفشى فيها الوباء والتأكد 
من جتنب مصادر مياه الشرب واألطعمة 

غير اآلمنة.
وأهابــت الوزارة بالذيــن تظهر عليهم 
أعراض مثل احلرارة واإلسهال خالل ٧ أيام 
من وصولهم من إحدى الدول التي يتفشى 
فيها املرض التوجه إلى أقرب مركز صحي 
لتلقي االستشارة والعالج الالزم، متمنني 

السالمة للجميع.

كواشف وإمكانات مخبرية خاصة لتشخيص احلاالت املشتبه فيها

         فرص انتشار املرض داخل البالد غير واردة.. وضرورة مراجعة 
أقرب مركز صحي للقادمني من الدول املنتشر فيها املرض

العاملون في البلدية يعتصمون اليوم
دعا رئيس وأعضاء مجلس إدارة نقابة العاملني في بلدية الكويت 
إلى االعتصام الذي تنظمه النقابة لالحتجاج على جتاهل ومماطلة 

مجلس وديوان اخلدمة املدنية ملطالبهم والتي تتمثل في: 
٭ بدل املوقع لشاغلي الوظائف الهندسية. 

٭ بدل االنتقال للعاملني في الوظائف ذات الطابع الهندسي. 
٭ بدل نوبات لشاغلي الوظائف اإلشرافية للعاملني بإدارات التدقيق 
واملتابعة الهندسية وإدارات السالمة وإزالة املخالفات وإدارة اإلنشاءات. 
٭ بدل تلــوث/ بدل خطر/ بدل ضوضاء/ بــدل ضبطية قضائية 

لشاغلي الوظائف الهندسية. 
٭ بدل طريق للعاملني في الوظائف ذات الطابع الهندسي للعاملني 
فــي املراكز اخلارجية في البلدية.  وقال رئيس مجلس إدارة نقابة 
العاملــني في بلدية الكويت م. صباح عيــد العقاب إن العاملني في 
البلدية والدولة يستحقون كل تقدير وتشجيع أسوة بزمالئهم في 
الــوزارات األخرى، كما اكد رفضه التمييز بينهم وعدم تخليه عن 
مطالبهم املشروعة، واضاف أن العاملني في البلدية مت حرمانهم من 
أبســط حقوقهم وال يتقاضون ما يتقاضاه زمالؤهم في الوزارات 
األخرى شاغلو الوظائف ذات الطابع الهندسي بتجاهل مجلس اخلدمة 
املدنية ملطالبهم العادلة رغم اســتيفائها جلميع الشروط القانونية 

وضخامة املسؤولية امللقاة على عاتقهم. 
وأعلن أن هذا االعتصام ما هو إال اخلطوة األولى التي ستتبعها 
خطوات حتــى تتحقق مطالب نقابة البلدية كما أن النقابة لن تقف 

مكتوفة األيدي أمام هذا الظلم الكبير الذي يقع على عمالها.
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يورد د. أحمد الهيفي في بداية املؤلف 
ما سطره العالمة الشنقيطي من االنتصار 
للقرآن وبيان اعجازه بهذه احلروف املقطعة 
التــي افتتحت بها ســورة يوســف )الر( 
كأخواتها من سور القرآن، وهي شهادة بأن 
اخللق عاجزون عن معارضة القرآن، مبثله 
مــع انه مركب من هــذه احلروف املقطعة 

التي يتخاطبون بها.
ولعل من الفوائــد العظيمة املثبتة ما 
اختلف فيه العلماء من سبب تسمية سورة 
يوســف بأحســن القصص، ومنها انه لم 
ترد قصــة في القرآن تتضمــن من العبر 
واحلكم ما تضمنته قصة يوســف گ ، 
وبيان ذلك في آخرها )لقد كان في قصصهم 
عبرة ألولي األلباب( وقيل سميت أحسن 
القصص حلسن مجاوزة يوسف گ عن 
اخوته وصبره على أذاهم وعفوه عنهم بعد 
االلتقــاء بهم، عن ذكر ما تعاطوه، وكرمه 
فــي العفو عنهــم حيث قــال: )ال تثريب 
عليكم اليوم( وقبل ألن فيها ذكر كل شيء: 
األنبياء والصاحلني واملالئكة والشياطني 
واجلــن واإلنس واالنعام والطير وســير 
امللوك واملمالك والتجار والعلماء واجلهال، 
وفيها ذكر التوحيد والفقه والسير وتعبير 

الرؤى.. وغيرها. )تفسير القرطبي(.

قصة تامة كاملة
ويرصد د. أحمد الهيفي اللغة اللطيفة 
والفائــدة العظيمــة للعالمــة الشــيخ 
عبدالرحمن السعدي في تفسير آية )نحن 
نقص عليك أحســن القصص( حيث انها 
قصة تامة كاملة حسنة بعيدا عما ذكر في 
االســرائيليات التي ال يعرف لها سند وال 
قائــل، وأغلبها كذب، فعلى العبد ان يفهم 
عن اهلل ما قصه ويدع ما ســوى ذلك مما 

ليس عن النبي ژ ينقل.
ومن الفوائد كذلك تأصيل علم تعبير 
الرؤى، وهو علم مهم يهبه اهلل ملن يشاء 
من عباده، وكيف فســر العالمة الشــيخ 
عبدالرحمن السعدي رؤيا نبي اهلل يوسف 
)إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر 
رأيتهم لي ساجدين(، فكما ان هذه االنوار 
زينة الســماء وجمالها ، فكذلــك االنبياء 
والعلماء زينة لالرض وجمالها وبهم يهتدى 

في الظلمات. وفــي اآليات أصل أال نقص 
الرؤيا على غير شفيق وال ناصح وال على 
من ال يحســن التأويل فيها، وما يدل على 
جواز ترك إظهار النعمة عند من تخشــى 

غائلته حسدا وكيدا.
وميضي د. أحمد الهيفي في رصد الفوائد 
في ســورة يوسف من تفسيري السعدي 
والقرطبي في تأصيل املســابقة كشــرعة 
من الشــريعة وخصلة بديعة وعون على 
احلــرب، وقد فعلها ژ بنفســه وبخيله، 
وأيضا إعمال األمارات في مسائل من الفقه 
كالقسامة وغيرها، وكذلك ان الذنب الواحد 
يستتبع ذنوبا متعددة، وال يتم لفاعله اال 
بعدة جرائم، وهذا ما يسمى بشؤم الذنب 

وآثاره التابعة والسابقة.

صبر اختيار
وفــي لفتــة لطيفة يرصدهــا د. أحمد 
الهيفي من تفسير القرطبي لآلية الكرمية 
)واهلل غالب على أمره( وكيف ان اهلل امضى 
أمره وقضاءه بعد عديد احملن واالبتالءات، 
فسبحان اهلل الغالب على أمره. وكيف جنى 
اهلل يوسف گ، وهو من عباده املخلصني 

من محنة امرأة العزيز، وهي محنة اعظم 
من محنــة اخوته، ألنه صبر عليها صبر 
اختيار مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوع 
الفعل، وكيف ان يوسف گ لم يقع منه 
هم أصال بل هو منفي عنه لوجود البرهان 
وهو ما اثبته شهادة يوسف نفسه وجزمه 
ببراءته ثم اعتراف املرأة للنسوة واعتراف 
زوجها واعتراف الشــهود، وفوق كل ذلك 
وقبله وبعده شهادة رب العاملني ببراءته، 

وانه ال ميكن إغواء املخلصني.
ويؤصــل د. أحمــد الهيفــي في إحدى 
الفوائد مســألة ان القرائن يعمل بها عند 
االشتباه، وكذلك االشارة الى ان العبد اذا 
ابتلي بني أمرين: إما فعل  معصية او عقوبة 
دنيوية فعليه أن يختار العقوبة الدنيوية 
على مواقعة الذنب املوجب للعقوبة الشديدة 
في الدنيــا واآلخرة، وكمــا ان على العبد 
عبوديــة في الرخاء فعليه عبودية له في 
الشدة، كما فعل يوسف گ بدعوته من 
معه قبل دخوله السجن وايضا عندما دخل 
الســجن، داعيا الى التوحيد ومحذرا من 
الشرك، وهذا أصل الدعوة التي حرص نبي 
اهلل يوسف على ايصالها للفتيني اللذين 

والشرع، وعلم تعبير الرؤيا وعلم التدبير 
والتربية. كما انه ال بأس ان يخبر االنسان 
عما في نفسه من صفات الكمال من علم أو 
عمل إذا كان في ذلك مصلحة ولم يقصد به 
العبد الرياء وسلم من الكذب لقول يوسف 
عليه السالم )اجعلني على خزائن األرض 
إني حفيظ عليم( وكذلك ال تذم الوالية اذا 
كان املتولي فيها يقوم مبا يقدر عليه من 
حقــوق اهلل وحقوق عبــاده وانه ال بأس 

في طلبها اذا كان اعظم كفاءة من غيره.
ويؤصل العالمة القرطبي، كما يرصد 
د.أحمد الهيفي، الدليل على التحرز من العني 
والعني حق، وقد قال رســول اهلل ژ »ان 
العني لتدخل الرجل القبر واجلمل القدر« 
وهذا قول علماء االمة ومذهب اهل السنة 
وواجب على كل مســلم اعجبه شــيء أن 
يبّرك، فإنه إذا دعا بالبركة صرف احملذور 

ال محالة.
ويجيز العالمة الشيخ السعدي استعمال 
املكايد التي يتوصل بها الى احلقوق وان 
العلم بالطرق اخلفية املوصلة إلى مقاصدها 
مما يحمد عليه العبد، وامنا املمنوع التحيل 
على اسقاط واجب او فعل محرم. كما يجيز 

رأى كل منهما رؤيا وأرادا تفسيرها، فبدأ 
بالتوحيد والنهي عن الشرك، ثم بعد ذلك 

شرع في تفسيرهما.

حفظ األديان
ويســتند د. أحمد الهيفي الى ما أكده 
العالمة الشيخ عبدالرحمن السعدي من ان 
املسلم إذا وقع في مكروه وشدة، فال بأس 
ان يستعني مبن له قدرة على تخليصه او 
االخبار بحاله، وان هذا ال يكون شــكوى 
للمخلوق، وهو ما فعله سيدنا يوسف گ 
عندما قال ألحد الفتيني: )اذكرني عند ربك(. 
وكذلك تأصيل املصالح الشرعية املتمثلة في 
حفظ األديان والنفوس والعقول واالنساب 
واالموال، فكل ما تضمن حتصيل شيء من 
هذه االمور فهو مصلحــة، وكل ما يفوت 
شــيئا منها فهو مفســدة ودفعه مصلحة 
وذلك اســتنباطا من تفسير يوسف گ 

لرؤيا امللك.
ويشير العالمة السعدي الى ان جباية 
االرزاق - إذا أريد بها التوسعة على الناس 

من غير ضرر يلحقهم - ال بأس بها.
ويؤكــد فضيلــة العلم، علــم االحكام 

استعمال املعاريض القولية والفعلية املانعة 
له من الكذب كما فعل يوسف گ، حيث 
ألقى الصواع في رحل اخيه ثم استخرجها 
منه موهما انه سارق وليس فيه اال القرينة 
املوهمة الخوته )معاذ اهلل أن نأخذ إال من 
وجدنا متاعنا عنده( ولم يقل من سرقه.

ويشير قول اهلل تعالى على لسان إخوة 
يوســف )ما جئنا لنفســد في األرض وما 
كنا سارقني( الى ان السرقة من أكبر انواع 
الفساد في األرض، وفي قولهم )وما شهدنا 
إال مبا علمنا( اي ال يجوز لالنسان ان يشهد 
اال مبا علمه، وحتققه إما مبشاهدة أو خبر 
من يثق به وتطمئن اليه النفس لقولهم.

الرضا والتسليم
ويرصــد العالمــة القرطبــي كما ذكر 
د.أحمد الهيفي فائدة عظيمة في قول اهلل 
تعالى على لســان يعقــوب گ )قال بل 
سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل(.. ان 
الواجب على كل مسلم اذا اصيب مبكروه 
في نفســه او ولده او ماله ان يتلقى ذلك 
بالصبر اجلميل والرضا والتسليم ملجريه 
عليه وهو العليــم احلكيم ويقتدي بنبي 
اهلل يعقوب وســائر النبيني صلوات اهلل 
عليهم اجمعني، كما يؤكد أن احلزن ليس 
مبحظور، وإمنا احملظور الولولة وشــق 

الثياب والكالم مبا ال ينبغي.
ومن الفوائد املرصودة في هذا املؤلف 
البديع من تفســيري القرطبي والسعدي 
جواز الشــكوى عند الضر أي اجلوع، بل 
واجــب على العبــد اذا خاف على نفســه 
الضر مــن الفقر وغيــره ان يبدي حالته 
إلى من يرجو منه النفع، وليس ذلك قدحا 

في التوكل.
ويختــم املؤلف الفوائــد بالداللة على 
صحــة نبــوة نبينا محمــد ژ ألنه انزل 
عليه هذا القرآن وفصل فيه هذه القصة مع 
انه ژ لم يكن حاضرا لدى أوالد يعقوب 
عندما اجمعوا أمرهم على املكر به وجعله 
في غيابة اجلب، فلوال ان اهلل أوحى إليه 

ذلك ما عرفه من تلقاء نفسه.

عباده من  يشاء  ملن  اهلل  يعطيه  الرؤى  تعبير  علم 
ارتكاب أخف الضررين أولى من ارتكاب أعظمهما
التعدد يستتبع  فالواحد  الذنوب  شؤم  من  احلذر 
وكيده حسده  ُيخشى  من  عند  النعمة  إظهار  ترك  جواز 
القرائن يعمل بها عند االشتباه.. »ُقّد قميصه من دبر«
الدعوة رأس  والتوحيد  املهم..  ثم  باألهم  يبدأ  الداعية 
ال بأس ملن وقع في مكروه أن يستعني مبن يقدر على تخليصه
جباية األرزاق جائزة إذا أريد بها التوسعة على الناس

ال ُيالم اإلنسان على السعي في دفع التهمة عن نفسه
ال تذم الوالية إذا قام املتولي بحقوق اهلل وحقوق عباده
ال بأس في طلب الوظيفة إذا كان أعظم كفاءة من غيره
العني حق والتحرز منها ضرورة وهو مذهب أهل السنة
جواز استعمال املكايد املتوصل بها إلى احلقوق
سوء الظن مع وجود القرائن غير ممنوع وال محرم
احلزن ليس محظورًا.. بل الولولة وشق الثياب
الشكوى إلى اهلل ال تنافي الصبر اجلميل

د. أحمد الهيفي

القرآن كالم اهلل عز وجل، وكتابه املبني، نزل به الروح األمني على رسوله الكرمي محمد ژ من لدن حكيم عليم بلسان عربي مبني، منهجا وشريعة وحياة 
للناس أجمعني. والقرآن الكرمي يحوي بني دفتيه قصص األنبياء واملرسلني واألقوام السابقني، ومن أحسن القصص كما ذكر ربنا عز وجل قصة الكرمي 

ابن الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن ابراهيم عليهم وعلى نبينا محمد الصالة والسالم أجمعني. وسورة يوسف التي أنزلت 
على نبينا محمد ژ في فترة من الوحشة والغربة واالنقطاع لنبينا ودعوته، بعد عام احلزن ووفاة أم املؤمنني السيدة خديجة رضي اهلل عنها وعم النبي 
وحاميه أبي طالب، كانت مبنزلة املواساة والتثبيت لقلب النبي وهو ـ كما يعاني هذه الفترة احلرجة، يعاين عبر آيات السورة معاناة أخيه يوسف گ 

العديد من احملن واالبتالءات، كيد اإلخوة، واجلب، واخلوف، والترويع، والرق، وكيد امرأة العزيز والنسوة، ثم السجن، ثم الرخاء والسلطان املطلق. 
وفي هذه اآلفاق العظيمة، وفي رحلة تأمله وتدبره لهذه السورة الكرمية، يبحر بنا د. أحمد براك الهيفي في اجوائها عبر التفاسير املثبتة وفي مؤلفه 

البديع »100 فائدة من سورة يوسف« مستجيبا القتراح الشيخ د. عبدالعزيز محمد السدحان عند مراجعته كتاب 100 فائدة من تفسير القرطبي، بأن 
يجمع د. الهيفي فوائد سورة يوسف من تفسيري القرطبي والسعدي في رسالة مستقلة، وهو ما عزم د. الهيفي على تنفيذه، فجمعها، وأضاف اليها فوائد 

سورة يوسف من كتاب 1000 فائدة من تفسير أضواء البيان للشنقيطي فخرج هذا املؤلف ويحوي اكثر من 100 فائدة.

جمعها في مؤلف حوى 72 صفحة من تفسيَري القرطبي والسعدي وأضاف إليهما من تفسير أضواء البيان للشنقيطي

د. أحمد الهيفي يرصد 100 فائدة من سورة يوسف

من الفوائد

املركــزي  اجلهــاز  أعلــن 
لتكنولوجيا املعلومات إطالق 
مبادرة »مسار« لتسريع عجلة 
التحــول الرقمــي فــي القطاع 
احلكومي بالشراكة والتعاون 
مع شــركة مايكروسوفت أحد 
التكنولوجيــا  قطــاع  رواد 
العامليــني، وبحضــور ممثلني 
من 16 جهة حكومية مستفيدة 
من املبادرة للتعرف على آلية 
سير العمل فيها واإلطالع على 
جتارب إقليمية ودولية مماثلة.
مــن جهتهــا، قالــت هيــا 
الودعاني املدير العام للجهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات، 
إن »مســار« مبــادرة وطنية 
رقمية متكاملة تؤسس لبناء 
خارطة طريق للتحول الرقمي 
للجهات احلكومية، باالستناد 
إلى اختصاصات وأولويات كل 
جهة، مشيرة الى أهميتها في 
رفع مؤشرات احلياة الرقمية 
في البــالد، وتعزيــز معايير 
االستدامة في األعمال لتحسني 
جودة اخلدمــات االلكترونية 
املتعاملني،  واالرتقاء بتجربة 
لتحقيــق رؤية كويت جديدة 
٢٠35 التــي تضــع التحــول 
الرقمي كجزء أساسي في أجندة 
اإلصالح والتطوير للمخططات 
االقتصاديــة الطويلــة األمد، 

أن أشــار تقرير األمم املتحدة 
الصــادر في عــام ٢٠٢٠ ، إلى 
أن أكثــر مــن 48% مــن دول 
العالم تقدم خدمات حكومية 
رقمية مبتوســط عاملى يبلغ 
41 خدمــة رقمية. بدوره، قال 
املدير العام ملايكروسوفت في 
الكويت: عالء الدين كرمي، إن 
مبــادرة »مســار« تعمل على 
حتديــد أولويات واحتياجات 
مختلف املؤسسات احلكومية 
من التحول الرقمي، واالطالع 
على ما وصلت إليه حكومات 
دول املنطقة والعالم من جتارب 
ناجحة فــي التحول الرقمي، 
ووضع خارطة طريق مفصلة 
للمشاريع املراد تنفيذها مبا 
يتوافق مع أولويات وأهداف 
اجلهة املعنية، وتقييم الوضع 
احلالــي والقيمــة املضافــة 
مــن التحــول الرقمــي، هــذا 
باإلضافــة إلــى وضع خطط 
تفصيليــة لتنفيذ مشــاريع 
التحــول الرقمي لالســتفادة 
التكنولوجيــا  مــن قــدرات 
لتحســني مستوى اإلنتاجية 
ورفع مستوى أداء املوظفني 
وبناء القدرات الرقمية ودعم 
االبتكار، باإلضافة إلى االعتماد 
على البيانات الذكية لتحسني 

عملية اتخاذ القرار.

مــن جهتــه، قــال نائــب 
املديــر العام للجهــاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات د.عمار 
احلسيني، ان االتفاق على مفهوم 
موحد ألسس التحول الرقمي في 
القطاع احلكومي يشكل التحدي 
األكبر أمام تفعيل مبادرة مسار 
وحتويلهــا إلى واقع، مشــيرا 
الى ان التحول الرقمي مسيرة 
ورحلــة لتغييــر أداء األعمال 
بغية تطوير اخلدمات وتقدميها 

بأفضل صورة للمستفيدين.
وأضــاف احلســيني فــي 
مداخلة خاصة بحلقة نقاشية 
حتت عنوان» ملاذا مسار؟ « كانت 
ضمن فعاليــات حفل اإلطالق 
ملبادرة مسار، ان مسار وثيقة 
تضع األسس لكل جهة حكومية 
لتحقيق االستراتيجية الوطنية 
للتحول الرقمي، مشيرا الى أن 
مسؤولية تفعيل املبادرة للدفع 
قدما بعجلة التحول الرقمي تقع 
علــى عاتــق اإلدارة العليا في 
كل جهة حكوميــة، وموضحا 
ان مســار تعــد فرصة ممتازة 
لكل جهــة حكومية لكي تضع 
وثيقة عمل خاصة بها حتتوي 
أولوياتها وبرامجها وخططها 
للخمــس ســنوات القادمة مع 
االلتــزام بربطها برؤية كويت 

جديدة ٢٠35.

ضمن اجلهود املستمرة لتسريع عجلة التحول الرقمي في القطاع احلكومي

متابعة من احلضورهيا الودعاني تلقي كلمتها

حيــث تشــكل التكنولوجيــا 
وتقنية املعلومات عامل متكني 
رئيســيا مــن أجــل التغيير. 
وأردفــت الودعانــي في كلمة 
ألقتها بالورشة التعريفية، ان 
املبادرة تدعم »مسار« وحدة 
التحول الرقمي الوطنية نحو 
حتسني القدرة التنافسية ورفع 
الكفاءة التشغيلية في القطاع 
احلكومي للوصول الى نظام 
رقمــي مؤمتت وفعــال يثري 
املشاركة املجتمعية، موضحة 
ان الشراكة االستراتيجية مع 
شــركة مايكروسوفت إلجناز 
ســرعة  ســتعزز  املبــادرة 
حتقيقهــا، حيــث ستكـــرس 
»مايكروســوفت« خبراتهــا 
العاملية وحلولها التكنولوجية 
املتقدمة للمساعدة على إجناز 
حتقيق رؤية اجلهاز واجلهات 
احلكومية األخرى واحلكومة 
في خطــة التنميــة للوصول 
بالكويت نحو مستقبل مزدهر 
ومستدام«. واختتمت الودعاني 
بالتأكيد على أهمية الربط بني 
التقنيــات الرقمية وحتســني 
مستوى أداء اخلدمات املقدمة، 
مشيرة الى أن مبادرة »مسار« 
ستركز على حتقيق االستفادة 
القصوى مــن الثورة الرقمية 
لتقدمي اخلدمات، خصوصا بعد 

 »املركزي لتكنولوجيا املعلومات« يطلق 
مبادرة »مسار« بالشراكة مع »مايكروسوفت«
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٠٧-٠١ إنترغالكتيك:  RM مجموعة
أربعة جنوم جديدة في كوكبة ريتشارد ميل

أربع قراءات جديدة للعيار CRMA٢ املطور داخل الشركة

«الشايع» حتتفل بافتتاح أول فروع «ألو يوغا» بالكويت
احتفلت مجموعة الشايع، 
الرائدة  الشــركات  إحــدى 
عامليــا في إدارة وتشــغيل 
العالمات التجارية العاملية، 
أمس بافتتاح «ألو يوغا»، 
الرائدة  التجاريــة  العالمة 
عامليا في أســاليب احلياة 
الراقية، موقعها  العصرية 
اإللكتروني وأول فرع لها في 
األڤنيوز في الكويت. ويأتي 
ذلك في إطار الشــراكة بني 
الطرفني تعكس استراتيجية 
النمو لقطاع البيع بالتجزئة 
لدى مجموعة الشايع، والتي 
تولــي األولويــة لتجربــة 
الزبائن وراحتهم، وإيجاد 

مجتمع متآلف ومتناغم.
يضم محل «ألو يوغا» 
الــذي ميتد على مســاحة 
٥٠٠ متــر مربــع جتربــة 
غامــرة تعكــس الرســالة 
العاملية للعالمة التجارية 
الضــوء  تســليط  فــي 
علــى احلــركات اخلاصة 
املخصصة إليقاظ احلواس 
وإللهام النشــاط وتعزيز 
األلفــة واالنســجام فــي 
املجتمــع. وصمــم احملــل 
علــى أيدي أفضل اخلبراء 
لتكون التشكيالت احلديثة 
محط أنظار مرتادي املتجر 
وزواره، مبا يشمل املالبس 
األداء،  الرياضيــة عاليــة 
واألزياء العصرية الراقية 

قال داني هاريس، الشريك 
املؤسس والرئيس التنفيذي 
املشارك لشركة «ألو يوغا»: 
«تتمتع «ألو يوغا» مبيزة 
التناغــم التام مع أســلوب 
احلياة املتفرد لزبائننا في 
منطقة الشرق األوسط، نظرا 
لكونها عالمة جتارية تدعم 
الصحة والرفاهية. نتطلع 
للتواصــل مــع زبائننا في 
الكويت مــن خالل موقعنا 
للتسوق اإللكتروني وأول 
فرع للعالمة التجارية الذي 
سيفتتح أبوابه في األڤنيوز 
- الكويــت. وتشــكل هذه 
اخلطوة جزءا أساسيا من 
استراتيجية توسع العالمة 
التجارية ومنو أعمالها في 
قطاع جتارة البيع بالتجزئة، 

من خالل التركيز على تقدمي 
جتربة رائعة وممتعة تضمن 
الراحــة للزبائن في الوقت 
الذي نتطلع فيه نحو إطالق 
عالمة «ألو يوغا» في مزيد 

من األسواق».
بــدوره، قــال جــون 
هادن، الرئيس التنفيذي 
ملجموعة الشايع: «يسعدنا 
اليوم االحتفال بافتتاح هذا 
احملل اجلديد بالشراكة مع 
العالمة التجارية الشهيرة 
«ألو يوغا» من أجل تقدمي 
جتربــة فريدة من نوعها 
لزبائننا. لقد شهدنا خالل 
السنوات القليلة املاضية 
منوا متزايدا بعدد الراغبني 
في شراء املالبس الرياضية 

األنيقة.

الشراكة مع املجموعة ستتيح للعالمة التجارية مواصلة خططها التوسعية في قطر واإلمارات

وليد الشريعان وجون هادن وسعاد خالد العرب وريبيكا جوبو وإيريك بودزورسكي وريتشارد مورغان لدى االفتتاح

التي حتاكي آخر صيحات 
العالمة  املوضة. وتهــدف 
التجاريــة التــي تتخذ من 
لوس أجنيليس مقرا لها إلى 
االرتقاء باملالبس الرياضية 
الراقية التي ميكن ارتداؤها 
أثناء أداء التمارين واألنشطة 
البدنية، وتتيح في الوقت 
ذاته التمتع مبظهر أنيق عند 
استخدامها بشــكل يومي، 
وذلك عبر تشكيلتها الفريدة 
من األلبســة واملستلزمات 
الرياضيــة املصنوعــة من 
مواد عالية اجلودة وصديقة 
للبيئة، والتي تتناسب مع 
احتياجات الرجال والنساء 

على حد سواء.
افتتاح  وتعليقــا علــى 
العالمة التجارية في الكويت، 

الكويت للتأمني تختتم دورة اإلسعافات األولية
نظمت شركة الكويت للتأمني 
دورة إسعافات أولية ملوظفيها 
والبالغ عددهم ١٥ موظفا على 
مدار يوم كامــل بالتعاون مع 
اجلامعة األسترالية، وتأتي هذه 
الدورة ضمن برامج الشــركة 
التي تهدف إلى رفع اجلاهزية 
الطبية إميانا منها بأهمية حياة 
اإلنسان أين ما وجد على هذه 

األرض.
تعــرف  الــدورة  خــالل 
حقيبــة  علــى  املشــاركون 
وقــد  األوليــة،  اإلســعافات 
استعرضت الدورة مقدمة في 
اإلســعافات األولية واحلماية 
الشخصية من العدوى وكيفية 
التعامــل مع احلاالت املرضية 
وإصابــات العمل مع التطبيق 

مت اختبــار املتدربني وتوزيع 
شهادات حضور على اجلميع، 
كما مت توزيع الرخص الدولية 
مــن جمعية القلــب األميركية 
«Heart Saver» علــى اللذيــن 

اجتازوا االختبار بنجاح.
وختامــًا، توجهــت فجــر 

الصايغ، مدير قسم التواصل 
لشركة الكويت للتأمني بالشكر 
إلدارة اجلامعــة األســترالية 
وجلمعيــة القلــب األميركيــة 
وجلميع القائمني على اجلهود 
الــدورة  إلجنــاز  املبذولــة 

التدريبية بنجاح.

العملــي، واإلنعــاش القلبــي 
الرجفــان  والرئــوي ومزيــل 

اخلارجي.
يذكر أن فعاليــات الدورة 
أطلقــت فــي مبنــى اجلامعة 
األســترالية صباح الثالثاء ١٥

اجلــاري، وفي ختــام الدورة 

بورصة الكويت شريك إنساني جلمعية الهالل األحمر

اســتمرارا لقيامها بواجب 
املسؤولية االجتماعية، واصلت 
بورصة الكويت دعمها جلهود 
جمعية الهالل األحمر الكويتي 
كشــريك إنســاني، وذلك عبر 
رعايــة حملة «تعليــم أطفال 
األسر احملتاجة داخل الكويت» 
للعــام الثاني علــى التوالي، 
والتي تهدف إلى ضمان حصول 
األطفــال على فــرص التعليم 
وتخفيــف العبء عن األســر 
احملتاجة. واستطاعت احلملة 

مــن جانبه، أعــرب ناصر 
السنعوسي، رئيس أول - إدارة 
التسويق واالتصال املؤسسي 
فــي بورصــة الكويــت، عــن 
اعتزازه باستمرار هذه الشراكة، 
قائال: «تفخر بورصة الكويت 
بشراكتها االســتراتيجية مع 
جمعية الهالل األحمر الكويتي 
كشــريك إنســاني، وتســعى 
دومــا إلحداث تأثيــر إيجابي 
في املجتمع. وفي هذا الصدد، 
نعلــن اليوم عن رعاية حملة 

«تعليم أطفال األسر احملتاجة 
داخل الكويــت» للعام الثاني 
علــى التوالي، بهــدف متكني 
قدرات األجيال القادمة علميا 

واقتصاديا واجتماعيا».
كمــا أضاف السنعوســي: 
«تؤمن بورصــة الكويت بأن 
للتعليــم دورا أساســيا فــي 
حتقيــق التنمية املســتدامة، 
ممــا جعله محــورا رئيســيا 
في إســتراتيجية الشركة منذ 

إنشائها».

للعام الثاني على التوالي

ناصر السنعوسيد. هالل الساير حلظة تكرمي

التــي بدأت في العام ٢٠١٥ من 
دفع جزء من الرسوم الدراسية 
لـ١٨٠٠٠ طالــب وطالبة حتى 
العــام ٢٠٢١، مبا في ذلك كافة 

التكاليف الدراسية لأليتام.
تعليقــا علــى اســتمرار 
الشراكة، قال د.هالل الساير، 
رئيس مجلــس إدارة جمعية 
الهالل األحمر الكويتي، «نفخر 
بتعاوننا املستمر مع بورصة 
الكويــت الذي يؤكــد عالقتنا 

املتينة على مدى السنوات.

طرحــت ريتشــارد ميــل 
-٠٧ RM مجموعة الساعات

٠١  انترغالكتيــك الفريــدة، 
التــي متثل دعــوة لالنطالق 
فــي رحلة استكشــاف تعود 
الــى فجر التاريــخ، حيث لم 
يكن هناك في البداية ســوى 
الفــراغ، قبل أن تظهر ماليني 
النجوم املتأللئة عندما حدث 
العظيــم، وتعــد  االنفجــار 
مجموعة الســاعات اجلديدة 
املبتكــرة فريــدة متامــا من 

نواحي التصميم والتنفيذ.
وتتألف مجموعة الساعات 
النســائية اجلديدة من اربع 
ســاعات تتســم بالغمــوض 
واجلاذبية الساحرة، وتأتي 
 ®TPT مصنوعة من الكربون
ومرصعة باألملاس وبنتوءات 

من الذهب األحمر.
التطوير  وأشارت مديرة 
اإلبداعي لدى ريتشــارد ميل 
سيسيل غينات الى ان الكون 
بدأ بانفجار عظيم وسط ظالم 
اسود هائل، تولدت عنه ماليني 
النجــوم، قائلــة ان عالمــة 
ريتشارد ميل ارادت بوحي من 
نشأة الكون ان «تعيد التفكير 
في أسلوبها املتعلق بترصيع 
الكرمية، باعتبارها  األحجار 
طريقة لتجميع العناصر معا 

بأسلوب مكثف».
وتبــرز فــي كل ســاعة 
خصائصهــا اخلاصة بها، اذ 
Dark ٠٧-٠١ RM تأتي الساعة

Night لتدل على نشأة األبراج 
التــي ال حصر لهــا، واملمثلة 
بنتــوءات الذهــب الالمعــة، 
ويتألــق املــاس بــدوره في 
Starry ٠٧-٠١ RM الســاعة
Night املشــتملة على ســوار 
من الكربون TPT، وكذلك في 
Bright ٠٧-٠١ RM الســاعة

األحجــار الكرميــة هذه على 
خبرة ريتشارد ميل في العمل 
مع الكربــون TPT، فبخالف 
الذهب الذي يســمح للحرفي 
بتشــكيل نتوءاتــه بأدواته 
املعتــادة لضمــان الترصيع 
احملكــم ألحجار املــاس، فإن 
صالبــة الكربــون TPT تدفع 
احلرفي الى استخدام ادوات 
اكثر دقة تأتي مزودة بأدوات 
طحن ماسية إلجراء الترصيع 

بالشكل املطلوب.
املــاس ونتوءات  ورصع 
الذهــب األحمــر املصقــول 
يدويــا فــي التركيبــات ذات 

األقطــار املختلفــة، وفي هذا 
السياق، اضافت غينات: يعد 
استخدام النتوءات كعناصر 
زخرفية أسلوبا جماليا يسلط 
الضوء تدريجيا على انفجار 
الضوء هذا، وتختلف املوانئ 
وتركيباتهــا بــني الســاعات 
األربع، مثل االختالف املشار 

اليه بني اساورها.
الســاعات  وتشــتغل 
األربــع فــي هــذه املجموعة 
CRMA٢ بعيــار  الفريــدة 
ابتكرتــه وتصنعــه  الــذي 
دار الســاعات، ويعــد نظام 
حركــة اوتوماتيكية هيكلية 
مصنوعا من التيتانيوم من 
الصنف ٥ ومــزودا بوظيفة 
الســاعات والدقائق، وبدوار 
الهندســة وتتســم  متغيــر 
مــادة الكربــون TPT بكونها 
مــادة حرفية خفيفة ومتينة 
ذات مظهر مخملي غير المع 
يعزز الشعور بالدفء ويجعل 
ملمسها وارتداءها لطيفني، في 
حني انها تضمن احلماية املثلى 
لنظام احلركة، كذلك يضمن 
الكربــون TPT مظهــرا رائعا 
لكل ساعة، بفضل االختالفات 
الفريدة التي يحدثها التطعيم 
الدمشقي والزخارف املموجة 
التي جتعل من كل ساعة قطعة 

متفردة ال نظير لها.
ويســاهم تألــق املــاس 
TPT الذي يبــرزه الكربون
فــي املظهــر الســاحر لهذه 
املجموعــة اجلديــدة التــي 
جتمع بني اجلماليات البديعة 
والراحة املتناهية والتقنية 
العالية، وتأتي هذه الساعات 
األربــع اجلديــدة لتشــكل 
جنوما تضمن استمرار تألق 
٠٧-٠١ ضمن  RM مجموعة

كوكبة ريتشارد ميل.

Night ذات الســوار املصنوع 
من الذهب األحمر ٥N املعالج 
بالنفث الدقيــق، أما القطعة 
الرابعة من مجموعة الساعات 
Misty Night، فتمثل  ٠٧-٠١ RM
قبة ســماوية متأللئة مزينة 
.٥N بأعمدة من الذهب األحمر
التبايــن بــني  ويســاهم 
املــاس وكربون TPT في هذه 
املجموعــة فــي ان يبــرز كل 
منهما جمال اآلخــر بطريقة 
تظهر خصائصهما بوضوح، 
وحتقــق انســجاما الفتا بني 
الظــالم والضــوء، وتشــهد 
خصائــص تقنيــة ترصيــع 

املطيري لـ«األنباء»: خصومات تصل إلى ٧٠٪ 
في مهرجان التحدي بتعاونية أبوفطيرة

محمد راتب

أعلــن املديــر املعــني في 
جمعية أبو فطيرة التعاونية 
عيســى دهام املطيــري في 
لـ«األنبــاء» إطالق  تصريح 
أضخم املهرجانات التسويقية 
في تاريــخ اجلمعية، حتت 
عنوان «مهرجــان التحدي» 
والــذي يســتمر حتــى ٢٨

اجلاري بخصومات تصل إلى 
٧٠٪ على تشكيلة متنوعة من 
السلع الغذائية واالستهالكية 

واألساسية بدعم من اجلمعية وكبرى الشركات.
وذكر بأنه مت التواصل مع كبرى الشركات 
املتخصصــة والتــي قامت بتوفيــر مختلف 
األصنــاف التي تزيد على ٥٠٠ صنف، ودعم 
املهرجان بتخفيضات حقيقية، مشيرا إلى أن 
ما قامت به الشركات دليل على الثقة الكبيرة 
بسياســة مجلس اإلدارة ومبســاهمي ورواد 

جمعية أبو فطيرة. وأشــار 
إلــى أن مهرجــان التحــدي 
يهدف إلى حتطيم األســعار 
لصالــح املســتهلكني الذين 
سيجدون تنوعا غير مسبوق 
في األصناف املقدمة ســواء 
الغذائية أو االســتهالكية أو 
األساســية، حيــث حرصت 
الشركات على توفير جميع 
أصنافها في املهرجان إلحداث 
التنافــس مــع  حالــة مــن 
الشركات األخرى، إلى جانب 
دعم اجلمعية املنتجات التي 
حتمل شعار اجلمعية كالكلينكس والبالستيك.

وتابع املطيري بأنه ســيتم عمل مهرجان 
اخلضار احمللي بدعم ٥٠٪ من اجلمعية كل يوم 
سبت، وذلك تشجيعا منا للمنتجات الكويتية، 
موضحا أننا ســنعمل في جمعية أبو فطيرة 
التعاونية على إطالق املهرجانات التسويقية 
والتنسيق مع الشركات شركائنا في النجاح.

عيسى املطيري

باقة ورد

باقة ورد نهديها إلى خالد 
بدر العــرف الذي يعمل في 
للطيــران  العامــة  اإلدارة 
املدنــي، على ذوقــه العالي 
وحسن اســتقباله وتعامله 
املراجعني والتســهيل  مــع 

عليهم. عساك عالقوة.

خالد بدر العرف

أخبار أمنية

وفاة وإصابة ٨ أشخاص في انقالب 
وتصادم ثالثي على «األرتال» و«اجلهراء»

منصور السلطان - أحمد خميس

توفي مواطن إثر انقالب سيارته على 
طريق األرتال.

ووفق ما أفاد مصدر أمني لـ «األنباء»، 
فإنه ورد بالغ إلى إدارة العمليات املركزية 
مســاء أمس األول يفيد بوقوع حادث 
انقالب مركبة على طريق األرتال، وعلى 
الفور مت توجيه مركز إطفاء الوفرة إلى 
موقع احلــادث، وعنــد الوصول تبني 
أنه انقــالب مركبة دفع رباعي أدى الى 
وفاة قائد املركبة، حيث مت إخراج اجلثة 

وتسليمها الى جهات االختصاص.
من جهة أخرى، لقي شخص خمسيني 
وطفل يبلغ من العمر ١١ عاما مصرعهما 
وأصيب ٥ آخرون بجروح خطيرة إثر 
حادث تصادم ثالثي على طريق اجلهراء.

رجال املرور واإلطفاء توجهوا فور 
ورود البالغ إلــى موقع احلادث، وعند 
الوصول تبني انه تصادم ثالث مركبات 
وإصابة سبعة أشــخاص، حالتني منهم 

حرجة مت نقلهما الى املستشــفى، حيث 
فارق مسن يبلغ من العمر ٥٠ عاما وطفل 
يبلغ ١١ عاما، فيما مت ادخال املصابني الـ٥
غرفة العناية وجرى إخضاعهم للعالج.

انقالب املركبة أدى إلى وفاة قائدها

استخدام كاميرات ضبط السرعة بتقنية 
املسافات بني منطقة الوفرة وميناء عبداهللا

عبداهللا قنيص 

 قام قطاع املرور بتركيب كاميرات 
ضبــط الســرعة «p٣p» والتي تقوم 
باحتساب املسافة والسرعة على الطريق 

الواصل بني منطقة الوفرة وميناء عبداهللا 
«طريق ٣٠٦» وذلك فــي االجتاهني. 
وأوضح مصدر مــروري لـ «األنباء» 
أن وضع كاميرات السرعة تلك يعود 
سببه إلى تزايد احلوادث املرورية التي 

نتجت عنها وفيات واصابات بســبب 
السرعة على طريق ٣٠٦، وقيام بعض 
الشباب بإجراء مسابقات سرعة على 
الطريق، وهكذا فإن هذه اخلطوة هدفها 

احلد من احلوادث املرورية.

منصور السلطان

أصيب ٤ عمال بإصابات بالغة اثر انهيار سقف منزل قيد اإلنشاء 
فــي منطقة العمرية صباح امس. وأفاد مصدر إطفائي لـ «األنباء»، 
بأنه فور ورود بالغ لرجال قوة اإلطفاء يفيد بانهيار منزل في منطقة 
العمرية، توجه رجال اطفاء مركــزي الفروانية واإلنقاذ الى موقع 
البالغ، حيث تبني ان ســقف منزل قيد اإلنشاء سقط على ٤ عمال 
خالل عملهم وانحشار أحدهم حتت األنقاض. وأضاف املصدر: مت 
على الفور اســتخدام اجهزة وآليات خاصة لرفع األنقاض وإخراج 
العامل الذي تعرض إلصابة بالغة والعمال الثالثة اآلخرون ونقلهم إلى 
مستشفى الفروانية، فيما باشر رجال اإلطفاء التحقيق واستدعاء 

املنزل اليزال قيد اإلنشاءاملقاول للوقوف على أسباب انهيار السقف على العمال.

إصابة ٤ عمال في انهيار سقف منزل قيد اإلنشاء
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مديرو املستشفيات 
واملراكز الصحية

املوقف السياسي

عبد احملسن محمد احلسيني

طرق عملية لتحبيب 
أبنائنا وبناتنا في الصالة

نقطة تربوية

عبداهللا الدوسري

باتت املظاهر تشكل عبئا كبيرا على جيوب كثير من الناس، 
فلم تعد من الكماليات بالنســبة لهم وإمنا من األساسيات، 
فاملظاهر أوال وأخيرا عند شــريحة كبيرة من الناس، حتى 
كادوا أن يجعلوها قانونا ملزما وحقيقة وواقعا، فهم يحرصون 
عليها حرصا شديدا وكأنها من ضروريات احلياة القصوى 
التي ال غنى للمرء عنها، وليس األمر مقصورا على مجتمعنا 
الكويتي وإمنا في كل املجتمعات، حتى اننا نكاد نصدق ذلك.

 وقد وصل احلال إلى تقييم الشخص نفسه حسب مظهره، 
فال شــأن لهم بجوهره، وال يعنيهم ذلك شيئا، فاملظهر هو 
الفيصل في عيونهم، ومن أجل ذلك أصبحت املظاهر الزائفة 
منتشــرة في كل مكان وعندنا في الكويــت خاصة زادت 
وانتشرت، وغالبية هؤالء الناس ينطبق عليهم املثل الشعبي 
اجلميل الذي يقول: عندك تغرم؟ قال عندي، قال عندك تأكل؟ 
قال ال ما عندي، وهــذا واقع احلال، كثير منهم يتظاهرون 
بالغنــى وهم غارقون بالديون حتــى آذانهم، ال ميلكون إال 
راتبهم وهذا الراتب ال يتســلمون منه سوى النصف، وهذا 
النصف ال يقاوم ســوى أيام قليلة ثم يصبح اجليب خاويا 

تسفوه الرياح.
انظــروا إلى الوالئم واألعراس والبذخ فيها، كل ذلك من 
أجــل التباهي والتفاخر، وهذا دليل على انعدام القناعة عند 
بعض الناس، وكأنهم لم يسمعوا املثل القائل: «الناس مخابر 
وليس مناظر» بل إن تصرفاتهم قلبت هذا املثل احلكيم رأسا 
على عقب فصار: الرجال مناظر وليسوا مخابر، ظنا منهم أن 
املال هو كل شيء في هذه احلياة، وقد أثبت علم النفس مبا ال 
يدع مجاال للشك أن هذه العينة من الناس يعانون من النقص 
في شخصياتهم، فيفرغون هذا النقص بهذه األفعال الغريبة، 
محاولة منهم لتغطية نقصهم، وهذا ما يسمى بعقدة املظاهر.
إن أهل الرشد والعقالء ال يبحثون عن املنظر وال يهمهم 
ذلك وإمنا يهمهم اجلوهر ألنه األساس، واملرء يقاس مبعدنه، 
واملشكلة احلقيقية في هذه الظاهرة تكمن في أن بعض الناس 
يصدقون أهل املظاهــر الكاذبة وينخدعون بهم، علما بأنها 
كذبة كبيرة ووهم، وبســبب ذلك وقع أناس بسطاء وعلى 
نياتهم ضحيــة اإلعجاب باملظهر، وضحك على ذقونهم من 

هذا الباب وابتزوا.
 إن املظاهر الكاذبــة أنواع كثيرة فرمبا أعجبت بحديث 
رجل وكبر في عينك واســتعجلت فــي الثناء عليه قبل أن 
تسبر غوره وتعرفه جيدا، وإذا بك وعلى حني غرة تكتشف 
العكس وينقلب ثناؤك إلى ذم ألن باطنه خالف ظاهره، ومن 
هــذه األنواع أيضا تقليد اآلخرين واملبالغة في اقتناء كل ما 
يظهرهم بأنهم األفضل، إن ديننا الســمح وشريعتنا الغراء 
تأمرنا بحسن املظهر، وتنهانا عن البذخ والسرف، يقول اهللا 
تعالــى: (وال جتعل يدك مغلولة إلى عنقك وال تبســطها كل 

البسط فتقعد ملوما محسورا) «اإلسراء: ٢٩».
.. ودمتم ساملني

جنحت قطر باقتدار، وأصبحت محط أنظار كل قارات 
العالم بتنظيم مسابقة كأس العالم على أرضها، ورفعت رؤوس 
الشعوب اخلليجية والعربية واإلسالمية ألنها حققت ما عجزت 
عنه أمم ضاربة في عمق التاريخ، وبطبيعة احلال لم يأت هذا 
من فراغ أو صدفة بل بقبول روح التحدي واإلصرار على 
النجاح. فاليابان بجاللة قدرها ومجدها االقتصادي عندما 
راودها حلم إقامة املونديال على أرضها لتكسر احتكار أوروبا 
واألميركتني للمونديال اشتركت معها كوريا اجلنوبية في 
تنظيم النسخة رقم ١٧ لبطولة كأس العالم عام ٢٠٠٢ ولهذا 
أقيمت املباريات على مالعب اليابان وكوريا اجلنوبية، ولكن 
قطر مبفردها نظمت البطولة، وفي سبيل ذلك أنفقت نحو 
٢٥٠ مليار دوالر، وإذا كان أهل احلقد والشــر والضغائن 
يرون أن قطر خســرت أموالها هذه نقــول لهم نعم قطر 
أنفقت ربع تريليون دوالر، لكن هذه األموال اســتخدمت 
في تهيئة بنيتها التحتية وشــيدت املالعب ذات املواصفات 
العاملية، ووسعت طرقها وسياحتها، وكل خدماتها األخرى، 
ولو بنت تلك املرافق بعد ١٠ سنوات ستكلفها ما ال يقل عن 
تريليون ونصف التريليون دوالر، وهذا اســتثمار طويل 
املدى يكفيها لعشرات السنني ويخدم أجيالها القادمة، ناهيك 
عن السمعة الدولية، فقطر اليوم دخلت التاريخ احلديث من 
أوسع األبواب لتقول للعالم: هنا قطر البلد اخلليجي العربي 
اإلسالمي الذي يقام على أرضه املونديال، أثبتت أن الريادة 

ال تقاس باملساحة أو عدد السكان.
ولم يقف فكر اإلبداع عند هذا احلد بل أكدت اعتزازها 
باإلسالم حيث استغلت أجواء املونديال، وروجت للمظاهر 
اإلسالمية ومنعت تناول املسكرات في املالعب، وجلبت أجمل 
األصوات في اآلذان ليتعرف زوارها من شــتى بقاع األمم 
واألديان على سماحة وطبيعة اإلسالم الذي يتهم مبا ليس فيه.

ولم تســتفد قطر وحدها من هذا احلدث العاملي فمنذ 
اإلعالن الرســمي عن تنظيم قطر لــكأس العالم عام ٢٠١٠

استبقت بعض الدول اخلليجية األحداث لتستفيد من إقامة 
هذا احلدث العاملي في قطر فعلى سبيل املثال كثفت اإلمارات 
تركيزها في تنمية السياحة، وافتتحت الكثير من املنتجعات 
واملتاحف واملرافق السياحية جلذب زوار كأس العالم في قطر 
قبيــل أو بعد املونديال، ولهذا كانت معظم رحالت الطيران 
التي حتمل املشجعني لقطر قدموا من دبي والنسبة القليلة 
منهــم ترانزيت، والغالبية العظمــى منهم انتهزوا الفرصة 
لالستمتاع السياحي في دبي وأبوظبي.. أرأيتم كيف يدار 

الفكر االقتصادي؟
أما نحن في الكويت فأغلقنا علينا منافذنا وجمدنا الزيارات 
السياحية ألجل غير مسمى، وكأن تنشيط السياحة في ديرتنا 

رجز من عمل الشيطان.
كنا نتمنى اإلسراع في إقامة مرافق سياحية وترفيهية، 
لتجذب أنظار مشــجعي كأس العالم فــي قطر بعد انتهاء 
البطولة، ولكن بكل أســف لم نبادر بصنع هذا التطوير بل 
وأهملنا في تطوير ما لدينا من مرافق ســابقة حتى وصل 
بنا احلال ألن نتمنى رجوع عجلة الزمن للخلف عندما كان 

يطلق على الكويت «درة اخلليج».
ورغــم تخرج الكثير من مواطنينــا من أعرق جامعات 
العالم ومنهم بال شــك أصحاب خبرة وكفاءة في مختلف 
املجاالت، إال أنه بكل أسف يتم تهميشهم، وهذه واحدة من 

أسباب تأخر بالدنا.
في النهاية، نؤكد أن حالنا ســيظل على ما هو عليه إذا 
لم نغير من طريقة تفكيرنا القدمية التي ساعدت بشكل أو 
بآخر على انتشار الفساد اإلداري، وإشاعة أجواء اإلحباط 

بني املواطنني.
واخلالصة: تعلموا من دول اجلوار وكفانا تصريحات تذروها 

الرياح.

كانت في السابق وظيفة مدير مستشفى 
أو مركز صحي تسند إلى اإلداريني وليس 
األطباء، وكانت وزارة الصحة ترسل عناصر 
للتخصص في إدارة املستشفيات في جامعات 
أميركية وبريطانية لتخريج هذه العناصر 
كمتخصصــني في إدارة املراكز الصحية، 
خاصة بعد أن شعرت «الصحة» باحلاجة إلى 
إداريني متخصصني إال أن الوزارة أخذت 
تعني األطباء العاملني في املراكز الصحية 
كميديرين للمراكز الصحية التي يعملون 
بها رغم أن هذا األسلوب ال يساعد املسؤول 
اإلداري علــى القيام مبا يتوجب عليه في 

اإلشراف ومتابعة عمل املركز الصحي.
وهذا ما ملســناه من إهمال في بعض 
املراكز من ناحية النظافــة ومتابعة دوام 
العاملني في املراكز، وبالتالي فإننا نتمنى لو 
قام وزير الصحة بجولة تفقدية في بعض 
املراكز الصحية واملستشفيات لالطالع على 
مظاهر الفوضى املتفشــية في بعض هذه 

املستشفيات.
كان في الســابق هنــاك إداري يقوم 
باألعمال اإلدارية لهذه املراكز حيث يتابع 
النظافة في أقسام املركز الصحي ويساعد 
في حل شكوى املواطنني املراجعني للمركز، 
ألنه من الصعب أن يقوم الطبيب مبتابعة 
أعمال النظافة واإلدارة، بعد أن أمضى دراسته 
وخبراته في التركيز على معاجلة املرضى 

ومتابعة أوضاعهم الصحية.
وزير الصحة د.أحمــد العوضي لديه 
ميزة كبيرة تتمثل في أنه تدرج وتنقل في 
عدة مواقع خالل عمله بوزارة الصحة وهذا 
يجعله على دراية كاملة بأوضاع املستشفيات 
واملراكز الصحية، ونتوقع أن يجري تنظيمات 
حديثة يحاول من خاللها معاجلة السلبيات 
املتواجدة فــي املراكز الصحية، وحبذا لو 
اهتم الوزير العوضي بأهمية تعيني مديرين 
إداريني للمستشفيات واملراكز الصحية حتى 
نحافظ على صحــة املواطنني واملراجعني 
وذلك باالهتمام بالنظافــة العامة للمراكز 
الصحية ومتابعة تواجد الطبيب املتخصص 
كذلك بإمكانية متابعة الصيدليات في املراكز 
الصحية ليهتم بتوفير األدوية التي يحتاج 

إليها املرضى.
املهم أن صحة الناس هي األساس والذي 
يجب أن يلقــى االهتمام والرعاية الدقيقة 
من قبل وزير الصحة ووزارته املســؤولة 

عن صحة الناس..
٭ حديث شــريف: قال رسول اهللا صل اهللا 
عليه وســلم: «إن اهللا تعالى يحب إذا عمل 

أحدكم عمال أن يتقنه».
واهللا املوفق.

في املقال الســابق حتدثنا عن أهمية 
غرس الصالة في نفوس أبنائنا وأعطينا 
قواعــد مهمة في فهم آليــة التربية على 

الصالة.
وفي هذه املقال سنتكلم عن طرق عملية 
لتربية أبنائنــا على هذه العبادة العظيمة 
التي هي عمود اإلسالم وبها يدخل املسلم 

اجلنة ويدخل تاركها النار والعياذ باهللا.
فأول طريقة عملية وأهمها هي: التهيئة 
النفسية واإلميانية للصالة. نعم هذه أهم 
نقطة في التربية على الصالة. وقد تأخذ 
سنوات وليس دقائق أو ساعات كما يظن 

البعض.
النبي ملسو هيلع هللا ىلص ظل ١٣ سنة في مكة يغرس 
العقيدة واإلميــان فلما هاجر إلى املدينة 
هاجر ومعه جبال شــامخة وثابتة وهم 
الصحابة رضــوان اهللا عليهم، ال تهزهم 
الفنت وال احملن وال تزيدهم االبتالءات إال 

رفعة ومكانة عند اهللا جل جالله.
وهذه املرحلة وهي التهيئة تكون بغرس 
اإلميان في نفوس أبنائنا فنتحدث عن اهللا 
جل جالله وعن أسمائه وصفاته ومعانيها 
وما تعني هذه األسماء من معان عظيمة 
وجليلة، فنشرح مثال اسم اهللا املؤمن أي 
املصدق إلميان عباده، اخلالق الذي خلق 
كل املخلوقات عظيمها وصغيرها، اللطيف 
الودود املجيب الكرمي اجلواد الغفور الرحيم 
القريب احلفيظ. أسماء كثيرة لها من اجلالل 
والعظمة والسطوة على النفس، ٩٩ اسما 
نستطيع أن نشرحها بطرق مختلفة وجميلة 
حتى تتعلق قلوبهم به سبحانه، وتشتاق 
له نفوسهم فيحبونه ويسعون لرضاه. 

فيصلون محبة لــه ورهبة منه وهنا 
لن نتعب في تذكير أبنائنا للصالة ألنهم 
يصلون هللا ال يصلون لنا، وهذا هو الهدف 
األساسي من تعليم أبنائنا الصالة وهو أن 
يصلوا هللا من دون مراقبة منا، فال يتركون 
الصالة إذا غبنا عنهم. بل يصلون سواء كنا 
معهم ام كنا بعيدين عنهم (مراقبة ذاتية).

وإن شاء اهللا نكمل في الطرق العملية 
لتحبيب أبنائنا للصالة في املقال القادم.

العالج في مصحــات ملن ابتلي بهذه 
السموم، ثم املواجهة والضرب بيد من 

حديد على ايدي املهربني واملروجني.
٭ آخر الكالم: لفتة كرمية ومقدرة، إقدام 
النائــب األول لرئيس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ طالل اخلالد بتخصيص 
جزء من وقته ملقابلة مواطنني شاركا 
في إلقاء القبض على آســيوي يروج 
املخدرات، هذا اللقاء رسالة لكل الشرفاء 
على هذه األرض الطيبة بأنهم شركاء مع 
إخوانهم رجال األمن في مكافحة تلك 
اآلفة، وأن كل مواطن يجب أن يكون 
خفيرا على أمن وطنه، وليس هناك ما 
مينع من تقــدمي مكافآت مجزية ألي 
مواطن أو مقيم يقود لضبط تاجر أو 
مروج، على أن تتناسب هذه املكافأة مع 
أهمية القضية.  كما ال يفوتني اآلن أن 
أثمن احلملة التي نظمتها اإلدارة العامة 
للعالقات العامة فــي وزارة الداخلية 
بسوق شرق، بحضور ضباط متميزين 
لهم خبرات وقدرة على توصيل رسالة 
توعوية مباشرة للمواطن واملقيم، حفظ 

اهللا الكويت من كل مكروه.

يجب على وزارات الدولة إيجاد آلية 
مماثلة في الترشيح لتلك الوظائف عن 
طريق القرعة ممن تنطبق عليهم شروط 
باملؤسسات  الترشح لشغلها أســوة 
العسكرية بعد اجتياز االختبار لقطع 
الطريق على من يصل إلى هذه املناصب 
العدالة  بالواسطة، وبذلك ســتتحقق 

وإعطاء كل صاحب حق حقه.
كذلك يجب على ديوان اخلدمة املدنية 
إيجاد آلية ملكافأة األعمال املمتازة بدال 
من الوضع الفوضوي الذي تعيشه بعض 
الوزارات التي حترم الكثير ممن تتوافر 
فيهم شروط االستحقاق احلصول عليها 
بسبب مزاجية بعض املسؤولني الذي 
يعتمدون على االنتقائية واحملسوبية 
دون النظر إلى شروط االختيار لهذه 

املكافأة.. ومنا إلى من يهمهم األمر.

لذلك هناك من يقول: ان هناك ارتباطا بني 
تقدم الدولة واملجتمع وطريقة استخدام 
الطريق، كما نرى في بريطانيا وأملانيا 
واليابان وماليزيا وسنغافورة كأمثلة 
على مواقــع حضارية راقية والتي ال 
تقتصر فقط على عرق معني أو قومية. 
إن هناك فئة ليست قليلة من سائقي 
املركبات يضربون بهذه القوانني عرض 
احلائط، فهم يرفضون تطبيق «ثقافة 
الطريق اإليجابية احلضارية» ويصرون 
على ما هو سلبي وخاطئ وضار من 
التصرفات علــى الطريق، واملصيبة 
األعظم أن تلك املسألة ليست منتوج 
جهــل وعدم معرفة مبــا هو إيجابي 
وحضاري، فهؤالء يعرفونها متام املعرفة 
ويدركون مخاطر وعواقب جتاهل «ثقافة 
الطريق اإليجابية»، فيحكمون أهواءهم 
على حساب عقولهم، لتتحول طرقاتنا 
إلى مقبرة كبيرة تبتلع الطفل، والشاب، 
والرجل، واملرأة، والعجوز واملريض، لم 
تكن الغاية يوما من الطرقات أن تكون 
أداة الستنزاف األرواح وإتالف املمتلكات 
لذلك غياب ثقافــة الطريق اإليجابية 
احلضارية، هي من أهم األسباب وراء 
هذه احلوادث القاتلة الصانعة للموت 

واملأساة بني العوائل.

املتوهم والتقدير الزائف من غيرهم، 
وهي ميزة ال تضفي لهم سوى بريق 
وقتي وملعان حلظي قد يزول مع أول 
تعامــل مهم، وهذا ال ينفي في املقابل 
وجود الذين نالوا ما ذكرنا عن جدارة 

واستحقاق.
كما ان األلقاب والشهادات العلمية 
أو غيرها يســتحيل أن تثبت حقيقة 
املرء أو أن تدل علــى أفضليته على 
غيره من دون الدراية التامة باملواقف 
الشــخصية واملمارسات التي تصدر 
منه، فكم عرفنا من أناس حاصلني على 
شهادات عليا وهم فارغون مما تصرح 
به وخالــني مما تقتضيه، وفي املقابل 
نبصر آخرين لم ينالوا هذه الشهادات 
لكن اسمهم املجرد بدون ألقاب أعظم 
من كل لقــب الرتباطه بكرم اخالقهم 
وبعطائهم النبيل وصنيعهم اإلنساني، 
اللقب مجرد صفة  النهاية يبقى  ففي 
تنسب للشخص وتعرف إليه بغير اسمه، 
وتبقى الشهادة العلمية مجرد ورقة ما 

لم تثبت صحتها في الواقع.
٭ يقول جي ســي رايل: ال ينظر اهللا إلى 
الغنى أو األلقاب أو التعليم أو اجلمال، 
هناك شيء واحد فقط ينظر إليه اهللا، 

وهو الروح.

وذلك بتشكيل جلنة عليا لهذا الغرض، 
وثالثا العالج ملن ابتلي بهذه السموم 
بإنشاء مركز تأهيلي يضم كوادر وطنية 
وافضل املختصني على مستوى العالم، 
وأخيرا تشكيل جلنة قانونية وتشريعية 

لسرعة احملاكمات وتغليظ العقوبات.
وتعد هذه احملــاور وصفة دقيقة 
ملرض مزمن كنا نعاني منه، وشخصيا 
أرى أن خفض الطلب على الســموم 
بالتحصني وبرسالة إعالمية أهم تلك 
احملاور ويلي ذلك في األهمية توفير 

الدولة أن تنتهج هذا النهج في الترشح 
للوظائف اإلشرافية مبختلف اجلهات 
احلكوميــة بدال مــن الوضع احلالي 
الذي يخضع في الغالب إلى الواسطة 
واحملسوبية في تسكني تلك املناصب.

وهذه هي الثقافة املرفوضة. 
إن الثقافــة فعل «تراكمي تعليمي 
متطور مع الزمن»، وليس فعال وراثيا 
فاإلنســان ال يولد مثقفا وال متعلما، 
امنا يؤثر فيــه مجمل احمليط العائلي 
واالجتماعي والثقافي وأيضا االنضباط 
القانوني ملؤسسات الدولة، فكلها تصب 
التي  الفرد  ثقافــة  وتتحرك لصناعة 
تنعكــس مع الوقت على «ثقافة قيادة 
املركبات». هذه العوامل والتأثيرات هي 
املصنع احلقيقي لثقافة وسلوكيات أي 
شعب، وثقافة الشــارع هي انعكاس 
حقيقي لثقافة البيــت والعائلة وقوة 
مؤسسات الدولة النظامية والقانونية، 

بال زيف وإظهار مكامن التضليل، لهذا 
فاختيار هذا النهج بالتحديد راجع لكونه 
األجنح في إسقاط األقنعة، خصوصا 
التي يرتديها من يحســبون أنفسهم 
أنهم األفضل ويدافعون بضراوة عن 
األلقاب املزيفة التي يلصقونها ألنفسهم 
بعد تضخم أناهم الفــارغ، أو الذين 
يفتخرون بشهاداتهم التي تفتقد ألية 
قيمة إضافية حقيقية للميدان العلمي 
والعملي، كما ان هؤالء بالذات ال ميكن 
أن جتدهم في املواضع التي يكشــف 
فيها عن املواقف الشريفة بال خوف من 
ردة فعل أي كان، هم فقط يلجأون إلى 
ألقابهم للفت األضواء وجلذب االهتمام 

حتول دون اســتمرار الوضع على ما 
هو عليه واســتهداف الكويت بأطنان 
من املخدرات املنوعة وجتاهل ارتفاع 

معدالت اإلقبال على هذه السموم.
أوجه القصور الســابقة جتاوزها 
النائب األول بخطوات وبدايات متثلت 
أوال بتقدمي الدعــم الكامل لهذا امللف 
واإليعاز للمختصني وأصحاب الشأن 
بالعمل وفق ٤ محاور، األول يختص 
بالتوعية، انطالقاً من أن الوقاية خير 
من العــالج، والثاني يتعلق باملكافحة 

وجدت استياء بني أوساط من تضررت 
مصاحله ونفوذه في القبول الذي كان 
يطبق سابقا بنظام يسهل الترضيات، 

ما دمر كل عمل وطموح.
بعد جناح الفكرة نقترح على وزارات 

معينة» وتتطلب بيئــة مختلفة، فهي 
الشــخصي والعائلي،  للتنقل  ليست 
بـ«االقتصاد» و«العمل  وهي مرتبطة 
اإلنتاجي» وخاصة في املزارع واملصانع 
وسكان القرى واألرياف، وهي حتتاج 
إلى تدريب «خاص» ويفترض أنها حتتاج 
إلى رخصة «حرفية» ملن يحتاجها فقط. 
إلى  الثقافة والرقي والوصول  إن 
احلالــة احلضارية أحد انعكاســاتها 
وتطبيقاتها علــى ارض الواقع تكون 
على الطريق وفي أسلوب قيادة املركبات 
،وهذا يعكس ثقافة «جزء من املجتمع» 
التي قد تكــون إيجابية صحية وهذا 
املطلوب وقد تكون على العكس «سلبية» 

اليوم نوعا من أنواع مظاهر التفاخر التي 
يتم السعي لنيلها بكل الطرق املمكنة 

ولو على حساب كل ما هو أخالقي.
فمنذ متى كان االرتقاء في ســلم 
النجاح احلقيقي وبلوغ املجد بطرق ال 
متت لألخالق احلسنة بأي صلة؟ وهل 
يعقل أن حتكم على أفضلية أحد على 
غيره ملجرد أنه ميتلك شيئا ال يعكس 

الواقع كما هو؟!
وتطرقي هنا إلى احلديث عن األلقاب 
والشهادات ليس مبعرض إعطاء صورة 
قامتة عليهــا أو االنتقاص والتجريح 
ومحاولة النيل من كل من يحملها، لكن 
الغرض من ذلك كله هو كشف احلقائق 

اخلطوات املتسارعة واملباركة للنائب 
الوزراء ووزير  لرئيس مجلس  األول 
الداخلية الشيخ طالل اخلالد في مواجهة 
املخدرات وتبنيه حملة مؤسسية  آفة 
للتطهير من آفة املخدرات تدعونا إلى 
التفاؤل بأننا مقبلون على حقبة جديدة 
وفق آليــات حديثة في التعامل تعتمد 
على خطط استراتيجية علمية باعتبار 
أن اجلهد املؤسسي والعمل املشترك في 
قضايا وملفات بعينها يثمر بالضرورة 

نتائج جيدة.
في السابق، كانت هناك جهود مقدرة 
ملواجهة هذه اآلفة إال أن االهتمام كان 
يعتمد على محور املكافحة دون محاور 
وخطط تكميلية كتقدمي الدعم والعالج 
ملا استدرجوا إلى نفق اإلدمان وتدشني 
ســور قوي يحول دون دخولهم هذا 
النفق ومرافق عالجية منوذجية يخرج 
منها الشخص متعافيا متاما للحيلولة 
دون انتكاسة تعيده إلى املربع األول.

املخدرات خطر مدمر يضرب بقوة 
أبناءنا وشــبابنا حاضرهم  ويسلب 
ومستقبلهم وهذا استوجب إعداد خطط 

العسكرية في  جنحت املؤسسات 
تطبيق فكرة قبول الطلبة الضباط عن 
طريق القرعة التي تهدف إلى حتقيق 
العدالة بني املتقدمــني وقطع الطريق 
على الواســطة التي نخرت في جسد 

املجتمع الكويتي.
الفضل يعود فــي تطبيق فكرة 
«القرعة» بالسلك العسكري إلى سمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، حفظه 
اهللا، حينما كان يشــغل منصب نائب 
رئيس احلرس الوطني، وبعد ذلك طبقت 
وزارة الداخليــة هذه الفكرة، ومن ثم 
وزارة الدفاع في قبول الطلبة الضباط 
التي طبقت ذلك اإلجراء للمرة األولى 

خالل األيام املاضية.
فكرة القرعة بشــكل عام وجدت 
استحسانا كبيرا لدى املتقدمني، فيما 

الناس»  إن كيفية قيــادة «بعض 
للمركبــات تعكس «ثقافة ســلبية» 
الشديد أصبحت  موجودة، ولألسف 
القيادة أمرا خطيرا مع وجود هذا اجلانب 
الثقافي «السلبي» حيث االستهتار وعدم 
احترام إشارات املرور واالمتناع عن 
الهاتف  األمان واستخدام  لبس حزام 
أثناء القيادة وغياب االلتزام في املسارات 
واحلارات، وأيضــا هذه «احلرب في 
الشوارع املستمرة في أوقات الزحام» 
حيث تالصق املركبات ومعارك اخلروج 
من الشــوارع الفرعية في شكل غير 
نظامي ودون احترام للغير، ناهيك عن 
الكارثة الكبرى في استخدام الشاحنات 
الضخمة والوانيتات املرعبة كمركبات 
سباق خطرة وأداة للتنقل بني حواري 
وشــوارع املدينة، وإحصائيات املوت 
الكارثية دليل مســتمر متواصل على 
أدوات كهذه للقتــل بدون أي يوقف 
اســتعمالها احد، وخاصة مع انتشار 
قيادتها من املراهقني وأصحاب الهوس 

االستعراضي املريض. 
لتنقل  إن «السيارات» مخصصة 
األفــراد والعائالت وقضــاء اللوازم 
اليوميــة، ولكــن «الشــاحنات» هي 
مركبات ذات طبيعة «خاصة» و«أهداف 

في زمننا هذا كثيرون هم أولئك 
الذين يتبجحون علينا بأدبهم وفنهم 
وما يحملونه من ألقاب، فيكتبون للناس 
األفــكار اجلميلة ويقومــون بإظهار 
أعمالهم الرائعة ويدعون اإلحســاس 
الشديد باآلخرين، بينما هم في واقع 
احلال ليسوا متناغمني مع ما يقولون أو 
يفعلون، فتجدهم يتعالون على العوام 
ويتجاهلونهــم وال يعطون القيمة إال 
ألصحاب البريق والشأن واملنفعة في 

تعاملهم!
أننا اصبحنا وسط  هذا وبخالف 
مجتمعات حتسب حساب املظاهر قبل 
أي حساب آخر حتى لو كان األمر متعلقا 
بالقيم األخالقيــة فإنه يتم جتازوها 
وعدم االكتراث لهــا، لهذا ال أرى أن 
هنالك إهانة للــذات أكثر من التعامل 
معها من منطلق سطحي مغلف بالنفاق، 
كاستخدام الطرق غير الشرعية إلثبات 
أفضليتها لآلخرين عن غيرها وإن كانت 

على النقيض من ذلك.
كما أن أغلب األلقاب في املجتمعات 
املتخلفة ال تعني شيئا على مستوى 
القيمة العلمية والعملية، ألنها ال تعبر 
دائما عن احلقيقة وليســت مقياسا 
لألفضلية، خصوصا أن األلقاب أصبحت 
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٥ نواب: ضم اإلدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة
تقــدم ٥ نــواب باقتــراح 
بقانون بشأن توحيد الدعوى 
العمومية وضم اإلدارة العامة 
للتحقيقات إلى النيابة العامة.

ويقضي االقتراح الذي تقدم 
به النواب أسامة الشاهني وخالد 
العتيبي ومهند الساير وشعيب 
شعبان وحامد البذالي بتوحيد 
الدعوى العمومية وضم اإلدارة 
العامة للتحقيقات إلى النيابة 
العامة، ونصت مواد االقتراح 

بقانون على ما يلي:
مادة أولى

املــادة  بنــص  يســتبدل 
التاسعة من القانون رقم (١٧) 
لسنة ١٩٦٠ املشار إليه النص 

التالي:
«تتولــى النيابــة العامــة 
التحقيــق  ســلطة  وحدهــا 
والتصرف واالدعاء في جميع 

اجلرائم»
مادة ثانية

تنشــأ نيابة تســمى نيابة 
اجلنــح تتبع النيابــة العامة، 
وتؤلف من عدد كاف من احملامني 
العامني األول واحملامني العامني 
ورؤساء النيابة العامة (أ، ب) 
ووكالء النيابــة العامة (أ، ب، 

ج).
مادة ثالثة

ينقل أعضاء اإلدارة العامة 
للتحقيقات املوجودون باخلدمة 
في تاريخ العمل بهذا القانون 
إلى الوظائف املعادلة لدرجاتهم 
الوظيفيــة فــي النيابة العامة 
مــع احتفاظهــم بأقدميتهــم 
وعالواتهم الدورية، وذلك وفقا 
للجدول املرفق بهــذا القانون 
للعمــل بنيابة اجلنح، وتكون 
أقدمية أعضــاء اإلدارة العامة 
للتحقيقات املنقولني للعمل في 
نيابة اجلنــح محصورة فيما 
بينهم في نيابة اجلنح كما كانت 
قبــل نقلهم إليهــا وال تتداخل 
مع أقدميــات أعضــاء النيابة 
العامة وأعضاء القضاء إال في 
حال أن قرر النائب العام نقل 

واملعينــني كمحققني في جهاز 
العامــة للتحقيقــات  اإلدارة 
بحيث يتم تخيير العسكريني 
ما بني البقاء في وزارة الداخلية 
واالحتفاظ برواتبهم ومزاياهم 
املالية كما كانت عليه، أو تقدمي 
استقالتهم واالنتقال إلى نيابة 

اجلنح.
املادة اخلامسة

ال يجــوز نقل عضو نيابة 
اجلنح إلى نيابة أخرى إال بعد 
مضي عشر سنوات من تاريخ 
إقرار القانون أو مبوافقة النائب 
العام، وكذلك ال يجوز نقل عضو 
نيابة اجلنح للعمل كقاض في 
أي محكمة إال بعد مضي عشر 
سنوات من تاريخ نفاذ القانون 
أو مبوافقــة املجلــس األعلــى 
للقضاء، وذلــك النقل جوازي 
للنائب العام واملجلس األعلى 
للقضاء، وليس به أي التزام.

املادة السادسة

بعد أن الحظ املشرع كثرة 
أعضاء اإلدارة العامة للتحقيقات 
الذين يشغلون وظيفة مدع عام 
وهــي وظيفة قياديــة أمضى 
الذين يشغلونها  األشــخاص 
سنوات طويلة من اخلدمة، قام 
املشرع بصياغة هذه املادة التي 
متنح كل مــن هو بدرجة مدع 
عام ممن ال يرغب في االستمرار 
بالعمــل لــدى النيابــة العامة 
«نيابــة اجلنح» مدد ســنوات 
اعتبارية عند التقاعد ايا كانت 
هذه املدد املضافة دون التقيد 
بقانون التأمينات االجتماعية 
او القوانني والقرارات األخرى 
املنظمــة للحد األقصــى للمد 

االعتبارية.
كما نصت املادة نفسها على 
اســتحقاق املذكورين معاشا 
تقاعديا باحلد األقصى املقرر 
كما لو كان امت سنوات اخلدمة 
املطلوبة مع استثنائه من سن 
التقاعــد الوارد باجلدول رقم 
٧ للبنــد رقم ٦ مــن املادة ١٧
بالقانون رقم ٦١ لســنة ١٩٧٦

بإصــدار قانــون التأمينــات 

نفاذ القانون أو مبوافقة املجلس 
األعلى للقضاء.

مادة سادسة

مينح من هــو بدرجة مدع 
عام ممن ال يرغب باالستمرار 
بالعمل لدى نيابة اجلنح مدد 
ســنوات خدمة اعتبارية عند 
التقاعــد أيــا كانت هــذه املدد 
املضافــة دون التقيــد بقانون 
أو  االجتماعيــة  التأمينــات 
القوانــني والقــرارات األخرى 
املنظمة للحــد األقصى للمدد 

االعتبارية.
معــاش  يســتحق  كمــا 
تقاعــدي اســتثنائي باحلــد 
األقصى املقــرر كما لو كان قد 
أمت ســنوات اخلدمة املطلوبة 
مع اســتثنائه من سن التقاعد 
الــوارد باجلدول رقــم ٧ وفقا 
للبند ٦ من املادة ١٧ بالقانون 
رقــم ٦١ لســنة ١٩٧٦ بإصدار 
قانون التأمينات االجتماعية. 
كما يستحق معاش استثنائي 
شهري يعادل بدل طبيعة العمل 

التي كان يتقاضاها.
كما مينح مكافأة نهاية اخلدمة 
تعادل مرتب سنتني، ويحسب 
على أساس آخر مرتب تقاضاه 
والعــالوات  البــدالت  شــامال 

واملكافآت السنوية.
ويصرف لــه بدل نقدي عن 
رصيد إجازاته الدورية التي لم 
ينتفع بها بحسب قرارات مجلس 
الوزراء شأن بيع رصيد اإلجازات.

على أن يتقدم بطلب اإلحالة 
للتقاعد خالل ثالثة أشــهر من 

عليها أعضاء النيابة العامة أو 
القضاة، سواء أثناء اخلدمة أو 
عند التقاعد، كما يسري عليهم 
ســن التقاعــد املقــرر ألعضاء 

النيابة العامة والقضاة.
يلغى كل حكم يتعارض مع 
أحــكام هذا القانون، كما يلغى 
القانون (٥٣) لسنة ٢٠٠١ املشار 

إليه.
مادة عاشرة

على رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء - كل فيما يخصه - 

تنفيذ هذا القانون.
ونصت املذكرة اإليضاحية 
لالقتراح بقانون على ما يلي:

املادة األولى

يهــدف املشــرع مــن خالل 
املــادة األولى لتوحيد الدعوى 
العموميــة من بحيــث تتولى 
النيابة العامة وحدها ســلطة 
التحقيــق والتصرف واالدعاء 
في جميــع اجلرائم وعلى ذلك 
يلغــى االســتثناء املعمول به 
حاليا والذي تتولى من خالله 
اإلدارة العامة للتحقيقات سلطة 
التحقيــق والتصرف واالدعاء 
في اجلنح حسب األوضاع التي 
بينهــا القانــون، وذلك بعد أن 
أصبــح العمل بهذا االســتثناء 
غير مجد بسبب زوال األسباب 

التي أدت إلى نشوئه.
املادة الثانية

متت صياغة هذه املادة ليتم 
من خاللها فصل اإلدارة العامة 

تاريخ نقله إلى نيابة اجلنح ملن 
يرغب باالستفادة من املميزات 

املذكورة بالبنود السابقة.
مادة سابعة

يستمر أعضاء اإلدارة العامة 
للتحقيقات في القيام بأعمالهم 
إلى حني نقلهم إلى النيابة العامة 
«نيابة اجلنح»، كما تؤول جميع 
القضايا وأوراق اإلدارة العامة 
للتحقيقات وحقوقها والتزاماتها 
إلى النيابة العامة، على أن يتم 
ذلك كله خــالل عام من تاريخ 

العمل بهذا القانون.
مادة ثامنة

تســتبدل عبارات (أعضاء 
النيابــة العامــة أو احملقق أو 
الشــرطة) و(النيابة  محققــو 
العامة أو احملقق) بعبارة عبارة 
(أعضــاء النيابة العامة) أينما 
وردتــا في القانــون رقم (١٧) 

لسنة ١٩٦٠ املشار إليه.
مادة تاسعة

يسري على أعضاء اإلدارة 
العامــة للتحقيقــات املنقولني 
للعمل في النيابة العامة «نيابة 
اجلنح» وفق هــذا القانون، ما 
يســري علــى أعضــاء النيابة 
العامــة والقضــاة املطبق في 
شــأنهم املرســوم بقانون رقم 
(٢٣) لسنه ١٩٩٠ وذلك من حيث 
املرتبــات والبدالت والعالوات 
واملدد املبينة الالزمة كحد أدنى 
للبقاء في الدرجة الوظيفية وأي 
مميزات مالية وعينية يتحصل 

للتحقيقات عن وزارة الداخلية 
لتتبــع النيابــة العامــة ويتم 
االستفادة من احملققني واملدعني 
العامني العاملني في هذا اجلهاز، 
وقد حرص املشــرع على عدم 
نقل احملققني واملدعني العامني 
للعمل في النيابات القائمة حاليا 
وذلك مراعاة لألوضاع اإلدارية 
في هذه النيابــات، وبذلك يتم 
إنشاء نيابة تسمى نيابة اجلنح 
تتبع النيابة العامة وتؤلف من 
الدرجات اإلداريــة التالية: ١- 
محام عام أول، ٢- محام عام، 
٣ - رئيس نيابة أ، ٤- رئيس 
نيابــة ب، ٥- وكيــل نيابة أ، 
٦- وكيل نيابة ب، ٧ - وكيل 

نيابة ج.
املادة الثالثة

تنص هــذه املادة على نقل 
العامــة للتحقيقــات  أعضــاء 
املوجودين باخلدمة من تاريخ 
العمل بهذا القانون إلى وظائف 
معادلة لدرجاتهم الوظيفية في 
نيابة اجلنح وذلك وفقا للجدول 
املرفق مع القانون مع احتفاظهم 
بأقدميتهم وعالواتهم الدورية، 
كمــا يتــم نقل اعضــاء اإلدارة 
العامة للتحقيقات مبرسوم عدا 
من هــو بدرجة محقق ج فيتم 
نقلــة بقرار من وزير العدل أو 

اجلهة املختصة.
املادة الرابعة

الرابعــة  املــادة  عاجلــت 
العســكريني  مســألة وجــود 
الذين يحملون شهادة احلقوق 

االجتماعية.
كما يستحق املتقاعد معاشا 
اســتثنائيا شــهريا يعــادل 
بدل طبيعــة العمل التي كان 
يتقاضاهــا ومينــح مكافــآت 
نهايــة خدمــة تعــادل مرتب 
ســنتني يحســب على اساس 
آخــر مرتــب تقاضاه شــامال 
البدالت والعالوات واملكافآت 
السنوية ويصرف له بدل نقدي 
عــن رصيد إجازاتــه التي لم 
ينتفــع بها بحســب قــرارات 
مجلس الوزراء املنظمة لذلك 
الشأن، وذلك بشرط تقدمي هذه 
االســتقالة خالل ثالثة أشهر 
من تاريخ العمل بهذا القانون.

املادة السابعة
يتم تنفيذ هذا القانون خالل 
سنة من تاريخ إقراره بحيث 
تؤول جميع القضايا وأوراق 
العامــة للتحقيقــات  اإلدارة 

للنيابة العامة.
املادة الثامنة

نص املشرع على استبدال 
عبارة أعضاء النيابة العامة أو 
احملقق بعبارة أعضاء النيابة 
العامة حرصا منه على توحيد 
الدعوى العمومية في الكويت 
لتكــون بيــد النيابــة العامة 

وحدها.
املادة التاسعة

نصــت هــذه املــادة على 
املساواة ما بني أعضاء اإلدارة 
العامــة للتحقيقات املنقولني 
للعمــل إلــى نيابــة اجلنــح، 
العامــة  النيابــة  وأعضــاء 
والقضاة املطبق في شــأنهم 
أحكام املرســوم بقانون رقم 
٢٣ لسنه ١٩٩٠ من حيث كافة 
املزايا املالية والعينية ومدد 
البقاء في الدرجة وسن التقاعد 
وأي ميزة يســتحقها أعضاء 
النيابــة العامة والقضاة عند 

التقاعد.
يتم إلغاء كل حكم يتعارض 
مع أحكام هذا القانون مبا في 
ذلــك القانون رقم ٥٣ لســنة 

.٢٠٠١

قدموا اقتراحاً بقانون لتوحيد الدعوى العمومية بحيث تتولى النيابة العامة وحدها سلطة التحقيق والتصرف واالدعاء في جميع اجلرائم

شعيب شعبان حامد البذاليأسامة الشاهني مهند السايرخالد العتيبي

عضو نيابة اجلنح إلى أي نيابة 
أخرى، أو قرر املجلس األعلى 
للقضاء نقل عضو نيابة اجلنح 
للعمــل كقاض في أي محكمة، 
فعند ذلك النقل تكون أقدميته 
سارية بالشكل الطبيعي دون 
االستثناء الوارد في هذه املادة 
بشأن حصر األقدميات في نيابة 

اجلنح.
ويتم النقل مبرسوم، عدا من 
هو بدرجة محقق (ج) فينقل 
إلى وظيفة وكيــل نيابة (ج) 

بقرار من وزير العدل.
مادة رابعة

يكون نقــل أعضاء اإلدارة 
العامة للتحقيقات من ضباط 
إلــى نيابــة اجلنح  الشــرطة 
شــريطة تقدميهم استقالتهم، 
الداخليــة ومــن  مــن وزارة 
يرغب بالبقاء بوزارة الداخلية 
ينقــل إلى الوظائف املناســبة 
لتخصصاتهــم علــى أال تقــل 
رواتبهم ومزاياهم املالية عما 
كانوا يتقاضونه باإلدارة العامة 
للتحقيقــات قبل صــدور هذا 

القانون.
مادة خامسة

ال يجــوز نقل عضو نيابة 
اجلنــح الــي نيابة أخــرى أال 
بعد مضي عشــر ســنوات من 
تاريخ إقرار القانون أو مبوافقة 
النائب العام، وكذلك ال يجوز 
نقل عضو نيابة اجلنح للعمل 
كقاض فــي أي محكمة أال بعد 
مضي عشر سنوات من تاريخ 

شاركا في جلسة البرملان العربي

سعد اخلنفور: ما استعدادات «األشغال» ملوسم األمطار؟
وجه النائب سعد اخلنفور 
ســؤاال إلى وزيرة االشــغال 
الكهربــاء  العامــة ووزيــرة 
واملــاء والطاقــة املتجــددة 
أماني بوقماز، قال في مقدمته: 
تعرضــت البالد خالل عطلة 
نهاية األسبوع املاضي ملوجة 
من األمطار، أدت الى تعرض 
العديد مــن الطرق واملناطق 
لتكدس املياه لفترات طويلة 

وتعطل حركة املرور.
وطالب تزويده باآلتي:

١ـ  ما استعدادات وزارة األشغال 
العامة ملوســم األمطار؟ وهل 

توجد خطط مسبقة استعدادا 
لهــذا املوســم، مــع تزويدي 
باخلطــط والقــرارات الدالــة 

على ذلك؟ 
٢ ـ مــا القدرة االســتيعابية 
لشبكة صرف مياه األمطار؟ 
وكيف يتــم التعامل فنيا إذا 
ازدادت كميــة األمطــار عــن 
القدرة االستيعابية للشبكة؟ 
٣ ـ هل انتهت وزارة االشغال 
من أعمال الصيانة الضرورية 
واملطلوبــة لتالفــي تداعيات 
األمطار التي تسببت في أضرار 
غير مســبوقة خالل األعوام 

أجهزة حديثــة موجودة في 
أي من الدول ولم يتم تزويد 

الوزارة بها؟ 
٥ ـ يرجــى تزويدي بكشــف 
يبــني حصر األجهــزة وآالت 
واملعدات التي متتلكها الوزارة 
واجلهات املعنية بالتعامل مع 
موسم االمطار وتاريخ شراء 

كل منها؟
٦ـ  يرجى تزويدي بآلية تعامل 
وزارة االشــغال مع مشــكلة 
تطايــر احلصى فــي جميع 
طرق الكويت؟ وما امليزانية 

املرصودة لذلك؟

الســابقة؟ وهل مت التأكد من 
جاهزية جميع محطات الرفع 
واملعاجلــة للصرف الصحي 

للعمل بصورة منتظمة؟ 
٤ ـ هــل مت تزويــد الــوزارة 
مؤخــرا بأيــة آالت جديــدة 
للتعامل مع موســم االمطار 
امليــاه وتنظيــف  وتكــدس 
شبكات الصرف الصحي، إذا 
كانت اإلجابــة بنعم فيرجى 
تزويدي مبا يفيد ذلك، وهل 
متتلك اإلدارة أحدث األجهزة 
واآلالت العاملية للتعامل مع 
أزمة موسم األمطار أم أن هناك 

استفسر عن آلية التعامل مع مشكلة تطاير احلصى

سعد اخلنفور

عبداهللا فهاد: كم عدد القسائم الصناعية؟
وجه النائب عبداهللا فهاد 
ســؤاال إلــى وزيــر التجــارة 
الدولــة  والصناعــة ووزيــر 
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات مازن الناهض، عن 
عدد القسائم الصناعية اململوكة 
للدولة املؤجرة إلى الشركات 
والقطاع اخلاص واملطورين. 
ونص الســؤال علــى ما يلي: 
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي: 
١- عــدد القســائم الصناعية 
اململوكــة للدولة املؤجرة إلى 
الشــركات والقطــاع اخلاص 

واملطورين وأماكن تلك القسائم.
٢- كشف بأسماء الشركات املستأجرة واملطورة 

ومدة العقد وسعر التأجير للمتر.
٣- صورة من معاييــر التعاقد مع املطورين 
والشركات املستأجرة للقسائم اململوكة للدولة 

وإجــراءات اإلعالن والتعاقد 
املتبعة وكيفية تسعير قيمة 

اإليجار في هذه العقود.
٤- هــل مــددت عقود بعض 
الشركات املستأجرة والشركات 
املطورة؟ وما القيمة اإليجارية 
في فترة التمديد؟ وما السند 
القانونــي للتمديــد وحتديد 
القيمة اإليجارية؟ مع تزويدي 
باملستندات الدالة على ذلك.

٥- هل تسلمت الهيئة العامة 
للصناعة القسائم التي انتهت 

مدة عقودها؟
٦- هــل وقعت أي غرامــات عن فترات ما بني 

انتهاء العقود والتسليم؟
٧- ما اإلجراءات التي ستتخذها الهيئة العامة 
للصناعة بخصوص العقود التي انتهت مدتها 

أو شارفت على االنتهاء؟

أحمد الري وحمدان العازمي يؤديان القسم
 في اجلامعة العربية لالنضمام للبرملان العربي

القاهرة - هناء السيد

أدى عضــوا مجلس األمة 
اجلديــدان بالبرملــان العربي 
النائبان حمدان العازمي وأحمد 
الري القســم ممثلني للكويت 
بالبرملان العربي، وذلك خالل 
أعمال اجللسة الثانية من دور 
االنعقــاد الثالث مــن الفصل 
التشريعي الثالث، وذلك مبقر 
األمانة العامة جلامعة الدول 
العربية. كما شارك العضوان 
د.محمــد احلويلــة وخالــد 
العتيبــي كونهمــا عضويــن 
قدميني بالبرملان العربي ومت 
فوزهما نائبني مبجلس األمة.
بــن  وقــد تــرأس عــادل 
عبدالرحمن العسومي رئيس 
البرملان العربي، أعمال اجللسة 
العامــة  وناقشــت اجللســة 
مشــاريع القرارات والقوانني 
التي رفعتهــا اللجان التابعة 
للبرملان عقب اجتماعاتهم التي 
اليومني  اســتمرت على مدار 
املاضيــني، ملتابعة ورصد كل 
األحداث والتطورات السياسية 
في الدول العربية خالل العام 
احلالي، والسعي احلثيث حلل 
األزمات والقضايا العربية من 
خالل مسارات احلل السياسي 
ووضع إطار للدور الذي ميكن 
أن يقوم بــه البرملان العربي 

خالد العتيبي ود.محمد احلويلة وأحمد الري وحمدان العازمي

خالل الفترة املقبلة، باإلضافة 
إلى متابعة مستجدات األوضاع 
في فلسطني واليمن وسورية 
ولبنــان  والعــراق  وليبيــا 

والسودان والصومال.
كذلك ناقشت اجللسة أبرز 
املستجدات فيما يخص بعض 
القضايا مثل األمن املائي العربي 
الغذائــي، والتغيرات  واألمن 
املناخيــة وتأثيرات ذلك على 
دول املنطقة إلى جانب متابعة 

جلنــة الشــؤون االقتصادية 
واملالية بشأن املنتدى العربي 
حول متطلبات تعزيز التكامل 
االقتصادي بني الدول العربية، 
واســتكمال دراســة مشروع 
القانون االسترشادي في مجال 
الذكاء االصطناعي، ومشروع 
تقرير احلالة االقتصادية في 
الــدول العربيــة، إلــى جانب 
مناقشــة اجلهود التي يبذلها 
البرملان العربي في إطار عمله 

كافــة القضايا التي تهم املرأة 
والشــباب في الوطن العربي 
وأبرز تلك القضايا مشــروع 
قانون تتدارسه اللجنة حول 

مكافحة العنف ضد املرأة.
وشهدت اجللسة عددا من 
مشاريع القوانني االسترشادية 
اخلاصة بسبل تعزيز التكامل 
االقتصادي بني الدول العربية، 
واطلعت اللجنة على عدد من 
املوضوعات، منها مسودة تقرير 

القوانني  التشــريعي ووضع 
التي تصــب في صالح العمل 
العربــي املشــترك، باإلضافة 
إلى مناقشة عدد من القوانني 
االسترشــادية منهــا قانــون 
حلماية اخلصوصية ومكافحة 
جرائم االبتزاز اإللكتروني في 
العربية واســتعراض  الدول 
املســودة األوليــة خلارطــة 
طريق مكافحــة عمل األطفال 

في املنطقة.

محمد احلويلة: صدور بيان استنكار حول جتاوزات 
املفوضية األوروبية وتدخلها في الشأن الكويتي

القاهرة ـ هناء السيد 

أكد عضــو مجلس األمــة عضو عضو 
البرملان العربي د.محمد احلويلة على مواقف 
دولة الكويت الثابتة جتاه القضية املركزية 
قضية فلسطني فهي قضية كل كويتي وكل 
عربي وكذلك ما دفع نائب رئيس البرملان 
العربــي خليــل عطيــة لالشــادة مبواقف 
الالعبني الرياضيــني الكويتيني ورفضهم 
مقابلة العبي الكيان الصهيوني وهي اشادة 
مستحقة ومواقف ثابتة للشعب الكويتي 
جتاه رفضــه واســتنكاره والتصدي لكل 
احملاوالت التي يقوم بها هذا الكيان لالندماج 
مــع العالــم، وموقف الكويــت ثابت جتاه 
القضية الفلســطينية وهنا كانت اشــادة 
واســعة من قبل اعضاء البرملــان العربي 
علــى موقف الكويت العروبــي جتاه عدم 
التطبيع مع الكيان الصهيوني. جاء ذلك في 
تصريحات خاصة لـ«األنباء» بختام أعمال 

اجللسة العامة للبرملان العربي.
وقال احلويلة إن جلسة البرملان العربي 
تأتي بعد القمة العربية التي اســتضافتها 

اجلزائر الشــقيقة وحملت عنوان «قمة لم 
الشمل»وهو أشد ما حتتاج اليه األمة العربية 
في توحيد اجلهود وتوحيد الضغط العربي 
ملواجهة التحديات التي تواجه أمتنا العربية 
فنحن في محطة جدا مهمة من تاريخ أمتنا 
العربيــة ويأتي اجتماع البرملــان العربي 
ليعــزز ويؤكــد ويدعم كل القــرارات التي 
تخدم أمتنا العربيــة وكذلك متت املوافقة 
علــى عدة بيانات بشــأن العــراق واليمن 
وليبيا والصومال وهناك بيان خاص بشأن 
الكويت يتنــاول تصريحات نائب رئيس 
املفوضيــة األوروبية الــذي يعتبر تعديا 
صارخا ومرفوضا بالنظام القضائي ويعتبر 
تدخال في الشــؤون الداخلية للكويت ومت 
رفع هذا التصريح واستنكاره والتأكيد على 
احترام السلطة القضائية التي تتمثل في 
االستقاللية واحليادية الكاملة وايضا نفخر 
بالنظام الدميوقراطي والبرملاني للكويت 
وهــذه القرارات التي متــت املوافقة عليها 
واملصادقة عليها في جلســة البرملان كلها 
تصــب خلدمة أمتنا العربيــة في مواجهة 

هذه التحديات.

د.محمد احلويلة متحدثا للزميلة هناء السيد

عبداهللا فهاد
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حمد العبيد لوزير املالية: ما عدد من تقرر صرف معاشات 
استثنائية لكل منهم ومازالوا يتمتعون باالستثناء؟

وجه النائب حمد العبيد 
سؤاال إلى وزير املالية ووزير 
الدولة للشؤون االقتصادية 
عبد الوهاب الرشيد قال في 
مقدمتــه: تنص املادة ٨٠ من 
األمر األميري بالقانون رقم٦١
لســنة ١٩٧٦ بإصدار قانون 
التأمينــات االجتماعية على 
أنه «يجوز بقرار من مجلس 
الــوزراء منــح معاشــات أو 
مكافآت اســتثنائية للمؤمن 
عليهم وأصحاب املعاشات أو 
املستحقني عنهم أو لغيرهم 
مــن الكويتيــني ولــو كانوا 
من غيــر اخلاضعني ألحكام 
هذا القانــون» وقد منى الى 

كبيرة عن معدل املعاشــات 
التقاعديــة التي تصرف ملن 
سواهم من الغالب األعم من 
املتقاعدين ودون تبني ضوابط 
أو معايير تبرر هذا التفاوت.
وطالب بتزويده وإفادته 

باآلتي: 
١ ـ بيــان بعــدد مــن تقــرر 
صرف معاشــات استثنائية 
لكل منهم وما زالوا يتمتعون 
بهذا االســتثناء على أن يتم 
تصنيفهم وفقا ألحكام املادة 
إليهــا (املؤمــن  ٨٠ املشــار 
عليهم ـ أصحاب املعاشات ـ 
املســتحقني لهمـ  غيرهم من 
الكويتيني اخلاضعني ألحكام 

املشار اليها ان وجد. 
٥ ـ هــل هنــاك حــد اعلــى 

للمعاشات االستثنائية؟ 
٦ ـ اإلفــادة عــن إذا كانــت 
املؤسســة العامة للتأمينات 
االجتماعيــة هــي مــن يلزم 
تســتحق  التــي  باملبالــغ 
كمعاشــات اســتثنائية او 
اخلزانة العامة للدولة وفي 
حــال كانت اخلزانــة العامة 
للدولة هي التي تتحمل تلك 
املعاشات االستثنائية يرجى 
تزويدي بإجمالي املبالغ التي 
حتملتها خالل السنة املالية 
املنتهيــة ٢٠٢٢/٢٠٢١ وحتى 

تاريخه.

هذا القانون).
٢ـ  بيان مبتوسط معدل مقدار 
الزيادة في املعاش االستثنائي 
املمنوح للمســتحق حســب 

الفئات املشار اليها.
٣ ـ حتديــد النســبة املئوية 
ألصحــاب املناصب القيادية 
ممــن تقرر االســتفادة منهم 
ملعاشات استثنائية بالنظر 
الى اجمالــي عدد من منحوا 

هذا. 
٤ـ  توضيح ما إذا كانت هناك 
معايير وضوابط معمول لها 
ملنح املعاشات االستثنائية 
الزيــادة  وحتديــد مقــدار 
للفئات الــواردة باملادة ٨٠

حمد العبيد

علمي انه مت صرف معاشات 
استثنائية لبعض القياديني 
وغيرهــم تتفــاوت بصورة 

مبارك الطشة: هل متت إعادة تعيني محكومني؟
وجــه النائــب د. مبــارك 
الطشة سؤاال إلى وزير التربية 
ووزير التعليم العالي والبحث 
العلمي د. حمد العدواني قال 
فــي مقدمته: منى إلــى علمنا 
أن املديــر العام للهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
(باإلنابــة) اعتمــد قراريــن 
يحمالن رقم (٢٥٣٤) و(٢٥٣٥)، 
واملتعلقــني بإعــادة تعيــني 
محكومني فــي وظيفة (مدرب 
أ) بالهيئــة العامــة للتعليــم 
التطبيقــي والتدريب (املعهد 
الصناعي في الشويخ) حيث 
إن املذكورين سبقت ادانتهما 
في القضية رقم (٩٠١) لســنة 
٢٠١٦، املعروفة باســم (خلية 
العبدلي)، وشــملهما مرسوم 
العفو رقم (٢٠٣) لسنة ٢٠٢١، 
الصادر فــي ١٤ نوفمبر ٢٠٢١

بشــأن العفــو وتخفيض مدة 
العقوبة احملكوم بها على بعض 

األشخاص. 
وطالب بتزويده باآلتي:

ـ هل تتوافر في املشار اليهما 
شروط التعيني أو إعادة التعيني 
فــي الوظائف احلكومية وفقا 

تزويدي بصورة ضوئية منها.
ـ هل يتفق قرارا إعادة التعيني 
مع املادة الثالثة من املرسوم 
رقم (٢٠٣) لسنة ٢٠٢١ في شأن 
العفو وتخفيض مدة العقوبة 
التــي تنص على أن «ال يخل 
تطبيق هذا املرســوم مبا مت 
تنفيذه من غرامات وعقوبات 
مالية ويخضع املعفو عنهم من 
اعفي من تنفيذ باقي عقوبة 
احلبس احملكوم بها عليه او 
تخفيضها لســائر العقوبات 
التبعية التي يقرها القانون». 
ـ هل تتوافق القرارات (٢٥٣٤) 
و(٢٥٣٥)، مع املادة الرابعة من 
املرسوم رقم (٢٠٣) لسنة ٢٠٢١
في شأن العفو وتخفيض مدة 
العقوبــة التــي تنص على أن 
«يخضع جميــع املعفو عنهم 
مبوجــب هذا املرســوم لكافة 
التــي  الرســمية  اإلجــراءات 
تتخذها جهات االختصاص في 
حتديد نطاق سريانه وترتيب 
اآلثار الالزمة النقضاء العقوبات 
الصادر بشــأنها العفو بشكل 

نهائي».؟ 
ـ ما طبيعة اآلثــار القانونية 

أطــول من املــدد التي يقررها 
قانون اخلدمة املدنية، تزويدي 
بأي قرارات او تعاميم صدرت 
بحق املشار إليهما خالل فترات 
نظــر القضيــة أمــام القضاء 

الكويتي. 
ـ بحسب الرأي القانوني الذي 
استندت اليه الهيئة هل استند 
قرارا إعادة تعيني املذكورين 
في القرارين (٢٥٣٤) و(٢٥٣٥)، 
الى املادة (٢) من القانون رقم 
(٤٧) لســنة ٢٠٠٥ في شــأن 
إعــادة تعيني أعضــاء هيئة 
التدريس الســابقني بجامعة 
العامــة  الكويــت والهيئــة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
العمــل؟ وهــل نــص  إلــى 
صراحة على شمول «مدربي 
التطبيقــي»؟ ومــا التكييف 
القانوني لقراري إعادة التعيني 
ولفتــرة التوقــف عن العمل 
خالل نظر القضية واحلبس 
االحتياطــي؟ وهل ســتضم 
سنوات اخلدمة السابقة الى 
ملفي املذكورين؟ وما احلقوق 
الوظيفية والتأمينية املقررة 

لهما في تلك احلالة؟

واإلدارية واملالية التي ترتبت 
علــى صــدور حكــم محكمة 
التمييــز بإدانــة اثنــني مــن 
املوظفني فــي الهيئة بجرمية 
أمن دولــة؟ وهل كان من بني 
تلــك اآلثار صــدور قــرارات 
بالفصل من الوظيفة كعقوبة 
تبعية مترتبة على احلكم؟ وما 
رأي إدارة الشؤون القانونية 
في الهيئة؟ تزويدي بصورة 
ضوئية منه وهل تعد اجلرائم 
املســندة إلى املذكورين وفقا 
ملنطوق حكم احملكمة «مخلة 
بالشــرف واألمانــة»؟ ومــا 
طبيعــة العمــل الذي ســوف 
يؤديانه بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب بعد قراري 
عودتهما للعمل رقم (٢٥٣٤) 
و(٢٥٣٥)؟ وهل يجوز في ضوء 
ذلك إعــادة تعيينهما مدربني 
للطالب مــن أبنــاء الكويت؟ 
يرجــى تزويــدي بالقــرارات 
الصادرة بحق املشــار اليهما 
ترتيبا على هــذا احلكم وهل 
مت فصلهما تأديبيا بعد صدور 
األحكام؟ أم ألســباب تتعلق 
بغيابهمــا عن العمــل لفترات 

 د. مبارك الطشة

ملرسوم نظام اخلدمة املدنية؟ 
ـ ما السند القانوني والالئحي 
للقراريــن (٢٥٣٤) و(٢٥٣٥)، 
اللذين اعتمدهما مدير الهيئة 
العامــة للتعليــم التطبيقــي 
والتدريــب باإلنابة في شــأن 
إعادة تعيني املشار إليهما في 
وظيفتــي (مــدرب أ) باملعهد 
الصناعي في الشــويخ؟ وهل 
املديــر باإلنابــة مذكرة  طلب 
قانونية تتضمن الرأي القانوني 
بشأن إعادة تعيينهما من إدارة 
الشؤون القانونية في املعهد؟ 
إذا كان اجلــواب باإليجــاب 

ه باجلنس اآلخر عمدًا في صفاته وسماته اجلنسية نواب: جترمي من تشبَّ
تقــدم النواب د.حســن 
جوهــر ومهنــد الســاير 
ود.عبدالعزيــز الصقعبي 
وعبــداهللا املضف ومهلهل 
باقتــراح بقانون  املضــف 
بتعديل املادة ١٩٨ من القانون 
رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار 
قانون اجلزاء، ونصت مواده 

على ما يلي:
املادة األولى

يستبدل بنص املادة ١٩٨
مــن القانون رقم ١٦ لســنة 
١٩٦٠ املشــار إليــه، النــص 
اآلتــي: «يعاقــب كل من أتى 
إشارة أو فعال مخال باحلياء 
في مكان عام او بحيث يراه 
او يسمعه من كان في مكان 
عام او تشبه عمدا باجلنس 
اآلخر في خصوصية صفاته 
وسماته اجلنسية احملددة له 
بغيــر علة طبية متحققة او 
تزّيا مبالبسه املقصورة عليه 
بحسب العرف السائد واآلداب 
العامة والعادات املرعية في 
البــالد عدا مــا كان ألغراض 
ثقافية في األماكن املعدة لذلك، 
باحلبس مدة ال جتاوز سنة 
واحــدة او بغرامة ال جتاوز 

بجعلهــا نصوصا منضبطة 
محددة املعاني ترسم حدود 
اإلثــم اجلزائــي بوضوح ال 
لبس فيه، وال تتركه رهينة 
والتفســيرات  للتأويــالت 
املتضاربة، كما يضع ما يقع 
من األفعال في دائرة اإلباحة 
خصوصــا اذا كان التشــبه 
باجلنس اآلخر غير مقصود 
لذاته وإمنا لعلة طبية متحققة 
صحية كانت أم نفسية، وقد 
تكون قسرية حاجة املريض 
بها للعالج أولى من حاجته 
للــردع والعقاب او اذا كانت 
تلك األفعال لألغراض الثقافية 
في األماكن املعدة لتكون ضمن 
القيود الواردة على إباحة ذلك 
حتى ال يطلق العنان ألفعال 
التشبه باجلنس اآلخر وتشيع 
بني الناس دون رادع او ضابط 
بخــالف مــن تنكــس طريق 

الفطرة السليمة.
وبناء على ما ســبق، فقد 
أتــى هذا االقتراح لســد هذه 
الثغرة التشريعية ونص املادة 
األولى منه بصورة واضحة 
وصريحــة على جتــرمي من 
تشبه باجلنس اآلخر عمدا في 
خصوصية صفاته وسماته 

ال جتاوز ألفي دينار أو بكلتا 
هاتني العقوبتني».

املادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء 
أو الوزراء - كل فيما يخصه - 
تنفيذ هذا القانون، ويعمل به 
من تاريخ نشره في اجلريدة 

الرسمية.
ونصت املذكرة اإليضاحية 
لالقتــراح بقانــون بتعديــل 
املادة ١٩٨ من القانون رقم ١٦

لســنة ١٩٦٠ بإصــدار قانون 
اجلــزاء على ما يلي: تشــبه 
أي اجلنسني الذكر او األنثى 
باجلنس اآلخر أمر مستنكر 

جديدا هو «التشبه باجلنس 
اآلخر بأي صورة من الصور»، 
معلال ذلك بقوله: «بأن النص 
جاء دون أن يتضمن معيارا 
موضوعيــا منضبطا يتعني 
مراعاتــه لتحديد ذلك الفعل 
املؤثم قانونا، وما يعد تشبها 
باجلنــس اآلخر ومــا ال يعد 
كذلــك، بــل جــاءت عبارتــه 
العمــوم واالتســاع  بالغــة 
ميكــن حتميلهــا بأكثــر من 
معنى، على نحــو قد تتعدد 
معه تأويالتهــا، وما أوردته 
املذكرة اإليضاحية للقانون من 
صور التشبه يكشف عن مدى 
االتساع الذي ميكن ان حتمل 

ومنهي عنه شرعا، فضال عن 
أنه مخالف للفطرة الســوية 
التــي فطر اهللا عليها عباده، 
فقــد قــال ژ: «لعــن اهللا 
املتشبهني من الرجال بالنساء 
النســاء  واملتشــبهات مــن 
بالرجال»، واللعن هو الطرد 
من رحمــة اهللا، وملا كان قد 
صدر حكم احملكمة الدستورية 
في الطعن رقم ٥ لسنة ٢٠٢١

«دستوري»، بعدم دستورية 
التعديل الذي جاء به القانون 
رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٧ على املادة 
١٩٨ من قانــون اجلزاء الذي 
أضاف الى األفعــال املعاقب 
عليها مبوجب تلك املادة فعال 

عليه هذه العبارة، وافتقادها 
الى عناصر الضبط واإلحكام 
املوضوعي، وانطوائها على 
خفــاء وغموض قد يقع معه 
الكثير فــي دائرة التأثيم، اذ 
يصبح تقدير األمر في النهاية 
متروكا للجهات القائمة على 
تطبيق القانون وفقا لتقديرها 

ودون ضابط يقيدها».
وحيث ان عدم دستورية 
نص التعديل املشار اليه ترك 
فراغا تشريعيا يجب ان يسد 
بتشريع يتفق وحكم احملكمة 
الدســتورية ســابق البيان، 
ويتالفى احملاذير الدستورية 
عند سن النصوص اجلزائية 

اجلنسية احملددة له بغير علة 
طبية متحققة او تزّيا مبالبسه 
املقصورة عليه بحسب العرف 
السائد في البالد بنية التشبه 
لغير األغــراض الثقافية في 
األماكــن املعــدة لذلــك، كما 
حــرص نص التجــرمي على 
متكني احملقق او احملكمة من 
التحقق من العلة الطبية إن 
كان لذلك مقتضى عبر املراكز 
الطبية املختصة، وللمحكمة 
في سبيل معاجلة االختالالت 
الصحية او النفسية للمتشبه 
أن تأمــر بإخضاعــه للعالج 
او إيداعــه في األماكن املعدة 
لذلك بحسب األحوال، كما قرر 
النص عقوبة مغايرة للعقوبة 
األصلية في حال العودة الى 
مثل تلك األفعال احملرمة شرعا 
واملستنكرة من املجتمع املسلم 
احملافظ، وهو ما نصتت عليه 
الفقرة األخيرة من املادة األولى 
اذا عاد ألفعال التشبه املجرمة 
خالل ٣ ســنوات من صدور 
احلكم البات باإلدانة وتكون 
العقوبة احلبس ملدة ال تزيد 
علــى ســنتني او بغرامــة ال 
جتاوز ألفي دينــار أو بكلتا 

هاتني العقوبتني.

متكني احملقق أو احملكمة من التحقق من العلة الطبية عبر املراكز املختصة

مهلهل املضف عبداهللا املضفد.حسن جوهر د.عبدالعزيز الصقعبي مهند الساير

ألف دينــار او بكلتــا هاتني 
العقوبتني.

وللمحقــق او احملكمة - 
حســب مقتضى احلال - أن 
يتحقــق من العلة الطبية إن 
كان لذلك مقتضى عبر املراكز 

الطبية املختصة.
تأمــر  أن  وللمحكمــة 
بإخضاع املتشبه للعالج او 
إيداعه في األماكن املعدة لذلك 

بحسب األحوال.
فإذا عاد إلى أفعال التشبه 
باجلنس اآلخر خالل ٣ سنوات 
من صدور احلكم البات باإلدانة 
تكون العقوبة باحلبسة ملدة 
ال تزيد على سنتني أو بغرامة 

عادل الدمخي يطلب من وزير اخلارجية أسماء 
أعضاء مجلس السلكني الديبلوماسي والقنصلي

وجــه النائــب د. عــادل 
الدمخــي ســؤاال إلــى وزير 
الشــيخ ســالم  اخلارجيــة 
العبداهللا ، طالب فيه بتزويده 

وإفادته باآلتي: 
١ ـ تزويدي بأســماء أعضاء 
مجلس السلكني الديبلوماسي 

والقنصلي.
٢ ـ مــا اختصاصات مجلس 
الديبلوماســي  الســلكني 

والقنصلي؟
٣ ـ ما أســماء وأسباب عدم 
مباشرة عمل بعض رؤساء 
البعثات التمثيلية الذين صدر 
فيهم مراسيم نقلهم إلى مقار 
عملهم في البعثات التمثيلية 

في اخلارج حتى تاريخه؟ 
٤ـ  تزويدي بأســماء وأعداد 
الديبلوماسيني في البعثات 

ومؤهالتهم الدراسية بشكل 
مفصل. 

٦ـ  صــدر قــرار مــن وزارة 
اخلارجية رقــم ٥٣ بتاريخ 
بشــأن طلــب   ٢٠٢٢/١١/١٦
النقل مــن الوظائف املدنية 
العامة إلى وظائف السلكني 
الديبلوماســي والقنصلــي 
يرجى االفــادة عن املعايير 
التي وضعتها الوزارة إلدراج 
التخصصات للتقدمي، وملاذا 
لــم يتــم إدراج تخصــص 
(احملاسبة/ متويل) من ضمن 
التخصصــات التي أدرجت 
في القرار وهي تخصصات: 
(التسويق، اإلدارة، االقتصاد، 
التجارة الدولية) علما بأن 
التخصصات تأتي من ضمن 
دائرة اختصاص كلية واحدة 

مع بيان أسباب ذلك؟ 
ـ هــل يقــوم املوظفــون   ٩
البعثــات  فــي  اإلداريــون 
التمثيلية في اخلارج بالقيام 
بواجبات العمل الديبلوماسي 
التقارير  القيام بكتابــة  من 
السياســية واالقتصاديــة 
القنصلية  والقيام باألعمال 
وتنفيــذ تعليمات رؤســاء 
البعثات التمثيلية إذا كانت 
اإلجابــة باإليجــاب، ملاذا ال 
تكــون لهــم األولويــة فــي 
النقل للكادر الديبلوماســي 

والقنصلي. 
١٠ـ  هل قامت وزارة اخلارجية 
بابتعاث أشخاص يحملون 
الشهادة الثانوية أو الدبلوم، 
في حالة اإليجاب بنعم، يرجى 

بيان أسباب ذلك.

والتي تشمل أيضا احملاسبة. 
٧ـ  اإلفادة عن ســبب إضافة 
تخصص علم نفس من ضمن 
التخصصات املطلوبة للنقل 
للســلك الديبلوماسي، وهل 
هناك حاجة أو إدارة في وزارة 
اخلارجية حتى تتفق الدراسة 

مع طبيعة الوظيفة. 
٨ ـ منى إلى علمنا بأن هناك 
العديد من املوظفني اإلداريني 
يحملون شهادات عليا معتمدة 
من قبل وزارة التعليم العالي 
في الكويت، ووزارة اخلارجية 
هــي الــوزارة الوحيــدة في 
الدولة التي ترفض مخاطبة 
ديوان اخلدمة املدنية ملعادلة 
الشهادات العلمية، يرجى ذكر 
أسماء املوظفني وتخصصاتهم 
الدراســية الذين مت رفضهم 

سأل عن اختصاصات املجلس وأسباب عدم مباشرة بعض رؤساء البعثات

 د. عادل الدمخي

اخلــارج  فــي  التمثيليــة 
ومؤهالتهم الدراسية بشكل 

مفصل. 
٥ـ  تزويدي بأســماء وأعداد 
البعثــات  فــي  اإلداريــني 
اخلــارج  فــي  التمثيليــة 

فارس العتيبي يطلب من «التجارة»
 جميع قرارات التكليف الداخلي

وجــه النائــب فــارس 
العتيبي ســؤاال إلى وزير 
التجارة والصناعة ووزير 
الدولة لشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيــا املعلومات 
الناهــض، طالــب  مــازن 
فيــه بتزويــده وإفادتــه 
باآلتــي: ١ ـ جميع قرارات 
التكليف الداخلي للوظائف 
اإلشرافية خالل عام ٢٠٢٢
في االدارة العامة للجمارك.

٢ ـ قائمة بأسماء املكلفني 
الرســمية فــي  باملهمــات 

االدارة العامة للجمــارك خالل عام ٢٠٢٢
ونــوع التذاكــر احملجوزة لهــم من حيث 
الدرجة ودرجاتهم الوظيفية مع تزويدنا 
بصــورة ضوئية عن جميــع املخاطبات 
الداخلية واخلارجية اخلاصة بهذا الشأن.

٣ـ  قائمة بأسماء االشرافيني 
اداريا  الذين مت مجازاتهم 
في االدارة العامة للجمارك 
خالل عام ٢٠٢١ وتقييمهم 
عن عام ٢٠٢١ مع تزويدنا 
بصــورة ضوئيــة عــن 
القرارات املتخذة بشأنهم 
خالل عامــي ٢٠٢١ و٢٠٢٢

(تكليــف داخلــي ـ ندب ـ 
تثبيت - تسكني ـ صرف 

مكافآت - مجازاة).
٤ ـ قائمة بأســماء مديري 
االدارات واملراقبني ورؤساء 
األقسام في االدارة العامة للجمارك مع بيان 

مؤهالتهم العلمية ومناصبهم.
٥ ـ هل مت االعالن عن الوظائف اإلشرافية 
الشاغرة في اإلدارة العامة للجمارك؟ مع 

تزويدنا مبا يفيد ذلك.

للوظائف اإلشرافية خالل عام ٢٠٢٢ في اإلدارة العامة للجمارك

 فارس العتيبي

صالح عاشور: ما إجراءات «الشؤون» 
جتاه اجلمعيات باملناطق السكنية؟

وجــه النائــب صالح 
عاشور سؤاال إلى وزيرة 
االجتماعيــة  الشــؤون 
املجتمعيــة  والتنميــة 
وزيــرة الدولة لشــؤون 
املرأة والطفولة مي البغلي، 
حــول إجــراءات وزارة 
الشؤون االجتماعية جتاه 
التابعة للجمعيات  املقار 
واللجان اخليرية باملناطق 
السكنية، نص على ما يلي: 
يرجــى إفادتي وتزويدي 
باآلتــي: ١- مــا إجراءات 

وزارة الشــؤون االجتماعية جتاه املقار 
التابعــة للجمعيات واللجــان اخليرية 

باملناطق السكنية؟
٢- مــا اجلمعيــات واللجــان اخليريــة 
املوجودة باملناطق السكنية؟ مع تزويدي 
بقائمــة يبني فيها اســم اجلمعية، ومقر 
اجلمعية، واملنطقة السكنية، والعنوان، 

وأرقام الهواتف.
٣- هل أرســل إنذار لهم بشأن وجودهم 
فــي املناطق الســكنية؟ وهــل وجه لهم 

إنذار نهائي؟
٤- هل خاطبتم البنوك بوقف حساباتهم 
البنكية حسب القانون والالئحة بتنظيم 
العمل اخليــري حلني تعديل وتصحيح 
أوضاعهم؟ مع تزويدي بأسماء اجلمعيات 
واللجان اخليرية التي أوقفت حساباتهم 

وبأسماء البنوك املخاطبة.

٥- هل أرســلت الوزارة 
كتبــا إلــى وزيــر الدولة 
البلدية التخاذ  لشــؤون 
اإلجراءات القانونية حيال 
اجلمعيات واللجان التابعة 
لها والتي لها مقار باملناطق 
السكنية؟ مع تزويدي بها  

إن وجدت.
٦- هل أرســلت الوزارة 
كتبا إلــى وزارة الكهرباء 
واملاء والطاقــة املتجددة 
لقطع التيار الكهربائي عن 
هذه املقار املخالفة للقانون 
كونها في املناطق السكنية؟ وما اإلجراءات 
بهذا الشأن؟ مع تزويدي بها إن وجدت.

٧- هل أحيلت اجلمعيات واملبرات املخالفة 
والتي لم تلتزم بقــرار اإلغالق للجهات 
املختصة، للتحقيق معهــم لعدم إغالق 
الفروع غير املرخصة؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجــاب، فيرجى تزويــدي مبا يثبت 
ذلك، وإذا كانــت اإلجابة النفي، فيرجى 

تزويدي باألسباب.
٨- كشــف يبــني فيه عدد الفــروع غير 
املرخصــة لكل جمعية ومبرة ومواقعها 
والتي مت إغالقها (كل جمعية ومبرة على 

حدة).
٩- كشــف يبني فيه مواقع الفروع غير 
املرخصة لكل جمعيــة ومبرة والتي لم 
تغلق حتى تاريخ ورود هذا السؤال (كل 

جمعية ومبرة على حدة).

صالح عاشور

فالح الهاجري: ملاذا لم يتم تشغيل 
مستوصف قطعة ٧ في «جابر األحمد»؟

وجه النائب د.فالح الهاجري سؤاال إلى وزير الصحة 
د.أحمد العوضي عن سبب عدم تشغيل الوزارة مستوصف 

قطعة ٧ مبنطقة جابر األحمد.
ونص الســؤال على ما يلي: يوجــد في منطقة جابر 
األحمد ثالثة مســتوصفات جاهــزة البنيان واخلدمات، 
لكــن ال توجد خدمة فعلية إال باثنــني فقط، في قطعة ١

وقطعة ٦، أما قطعة ٧ فمازال ال يعمل، وال تتوافر خدمة 
٢٤ ساعة ألي مستوصف ما يضطر األهالي بعد منتصف 

الليل للذهاب إلى منطقة الصليبخات.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١ ـ ملاذا لم تشغل الوزارة املستوصف في قطعة ٧؟
٢ ـ ملاذا لم تشــغل املســتوصفات الثالثة خلدمة مدينة 

جابر األحمد على مدار ٢٤ ساعة؟

سأل عن عدم تشغيل املستوصفات على مدار ٢٤ ساعة

د.فالح الهاجري
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جهود فعالة ملعاجلة حسابات العهد.. «املالية» سّوت ١٫٤٤ مليار دينار منها

علي إبراهيم

كشــفت أرقــام رســمية، 
اطلعــت عليها «األنباء»، عن 
أن احلكومة ممثلة في وزارة 
املاليــة أبدت مرونــة وقدرة 
فائقة في التعامل مع حساب 
العهد، حيث متكنت خالل العام 
املالي املنصرم ٢٠٢٢/٢٠٢١ من 
تسوية ١٫٤٤ مليار دينار من 
املبالغ املقدر حتميلها على هذا 
احلســاب، وذلك عبر قانون 
النقــل بــني أبــواب ميزانية 
الوزارات واإلدارات احلكومية.

وأجاز نــص القانون رقم 
٤٧ لسنة ٢٠٢٢ اخلاص بالنقل 
بني أبواب ميزانية الوزارات 
واإلدارات احلكوميــة لوزير 
املالية نقــل مبلغ ١٫٤٤ مليار 
دينــار مــن وفــر اعتمــادات 
أبــواب املصروفــات للســنة 
املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ إلى أبواب 
امليزانيــة األخــرى فيما بني 
الوزارات واإلدارات احلكومية، 
وكذلك النقل من مبلغ الوفر 
في اعتماد نفس الباب فيما بني 
الوزارات واإلدارات احلكومية، 
شــريطة أال يترتب على ذلك 
زيادة في جملــة االعتمادات 
الواردة بقانون ربط ميزانية 
السنة املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ مع 
االلتزام بالبنود واألنواع املقرر 

حساب األصول املالية احمللية 
واألجنبيــة (العهد ســابقا)، 
وذلك من خالل تسوية أكبر 
مبلغ ممكن منه خالل السنة 
املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، حيث التزال 
أرصدة هذا احلساب متضخمة 

ميزانيتها في ســنوات مالية 
سابقة.

وحــدد القانــون ٥ جهات 
حكوميــة ال ميكنهــا تغطية 
املبالغ املصروفة على حساب 
العهد حسب أبواب مصروفات 

دينار، و٥٥٫٣٦ مليونا لوزارة 
التربية، و٧٨٧٫٠٩ مليون دينار 

لوزارة الصحة.
أنــواع  وأظهــر تفصيــل 
وبنود مصروفات ميزانيات 
التــي  اجلهــات احلكوميــة 

رغم اجلهود املبذولة من قبل 
وزارة املاليــة الرجاعــه إلى 
مســتوياته الطبيعية بعدما 
لــم تتقيــد عدد مــن اجلهات 
احلكومية بالصرف في حدود 
االعتمــادات املقــررة لها في 

امليزانية بقيمة إجمالية تصل 
إلــى ٩٢٦٫٣٧ مليــون دينار، 
الدفــاع  اســتحوذت وزارة 
علــى ٣٧٫٠٤ مليــون دينــار 
اخلارجيــة  ووزارة  منهــا، 
بلغت حصتها ٤٦٫٨٧ مليون 

املبالــغ  ال ميكنهــا تغطيــة 
املصروفة على حساب العهد 
موزعة على اجلهات احلكومية 
بنودا متعلقة بالعالج باخلارج 
وخدمات تقدمها وزارة الصحة، 
حيث جاء املبلغ املطلوب لبند 
«اخلدمات الصحية باخلارج 
- مواطنني» بقيمة تصل إلى 
٥١٦٫٧٦ مليون دينار، أما بند 
اخلدمات الصحية باخلارج - 
مخصصات املرضى واملرافقني 
بـ ١٨٩٫٦٣ مليون دينار، بينما 
بلغــت اخلدمــات الصحيــة 
باخلارج - طلبة ومبعوثني 
ما قيمته ٤٨٫٥ مليون دينار. 
و١٣٫٤٢ مليــون دينــار لعقد 
العاملني في البعثات واملكاتب 

اخلارجية.
وحدد القانــون ٥ جهات 
حدث فيها عجز مالي بالباب 
األول للمصروفات، اخلاص 
بتعويضات العاملني، بقيمة 
إجماليــة تصــل إلــى ٥١٧٫٦

مليون دينار، حيث سجلت 
وزارة الداخلية عجزا بـ ٢٢٤٫٨

مليون دينار، ووزارة اإلعالم 
عجزا بـ ٣٦٫٣ مليون دينار، 
بـــ ٩٨٫٣٧ التربيــة  ووزارة 

مليون دينار، ووزارة الكهرباء 
واملاء بـ ١٠٠٫٦٤ مليون دينار، 
ووزارة األوقــاف بـــ ٥٧٫٤٦

مليون دينار.

خالل ٢٠٢٢/٢٠٢١ .. و٥ وزارات ال ميكنها تغطية املبالغ املصروفة على احلساب وفق أبواب مصروفات امليزانية

إجراء املناقالت املالية إليها.
القانون إلى  ويسعى هذا 
تالفــي مالحظــات اجلهــات 
علــى  املســجلة  الرقابيــة 
الوزارات واإلدارات احلكومية 
واملتعلقــة بتضخــم أرصدة 

٤٨٫٥ مليون دينار اخلدمات الصحية للطلبة واملبعوثني.. ١٣٫٤٢ مليونًا للعاملني باملكاتب اخلارجية٥١٦٫٧٦ مليون دينار لـ «العالج باخلارج».. و١٨٩٫٦٣ مليونًا مخصصات املرضى واملرافقني

األسعار مستمرة في الزيادة.. ألعوام 
جــاءت التقديرات مبواصلة ارتفاع اســعار االيجارات وشــراء املركبات 
واألثاث والصيانة املنزلية والســجائر واملشــروبات غيــر الكحولية خالل 

االعوام القادمة، وان يشهد قطاع النقل عدم استقرار في االسعار.
فيما تشهد اسعار املالبس وملبوسات القدم والطعام والثقافة والترفيه 
والفنادق واملطاعم والصحة والتعليم ووسائل التواصل انخفاضات متتالية 

على مر األعوام.

٥ قواعد مالية في صرف
 «البدل النقدي» و«الصفوف األمامية»
حدد قانون ربط ميزانية السنة املالية احلالية ٢٠٢٢ /٢٠٢٣

نحو ٥ قواعد يجب على اجلهات احلكومية االلتزام بها في شأن 
البدل النقدي لرصيد اإلجازات ومكافأة الصفوف األمامية.

وفي شأن بدل اإلجازات، أكد القانون أنه يتوجب عرض 
املعامالت الناجتة عن بيــع رصيد اإلجازات لكل حالة على 
مراقبي شؤون التوظف للتأكد من االستحقاق، كما يتوجب 
على وحدة الرقابة املالية باجلهة التأكد من سالمة الصرف، 
كما ال يجوز النقل من بدل نقدي أثناء اخلدمة (مدني) لتعزيز 
بنود املكافآت، ويجــوز بعد موافقة وزارة املالية النقل من 
الوفر الناجت في بنــود الباب األول إلى بند بدل نقدي أثناء 

اخلدمة لتعزيز الصرف عليه في نهاية السنة املالية.
وجلهة مكافــأة الصفوف األمامية، قضى القانون بعدم 
جواز صــرف القيمة اخلاصة باملكافأة إال بعد توقيع إقرار 
وتعهد من املستفيد منها بأنه اطلع على قرار مجلس الوزراء 
رقم ٦٨٦ لسنة ٢٠٢٠ وأن حالته مستوفية للمعايير، وتوقيع 
املسؤول املباشــر والوكيل املساعد على استيفاء املوظفني 
املســتحقني للمعايير، وعدم قيام اجلهة بالصرف إال بعد 
استيفاء كل املعايير وأخذ موافقة وزار ة املالية على الصرف.

االقتصاد الكويتي انتعاش وفائض باملدى القصير.. وعجز باملستقبل

أحمد مغربي - علي إبراهيم 

خلــص تقرير حكومي 
حول سيناريوهات تغيرات 
النفط املستقبلي،  أسعار 
وتأثيرها على أداء االقتصاد 
الكويتي، إلى أن استدامة 
منو االقتصاد ال ميكن ان 
تكون إال من خالل تنويع 
مصادر الدخل، األمر الذي 
يحتاج إلى تكاتف اجلهود 

الوطنية بكل نطاقاتها.
وأظهــر التقرير، الذي 
حصلت عليه «األنباء»، أنه 
في جميع األحوال ومبجرد 
انخفاض اسعار النفط على 
املدى املتوسط فقد يتأثر 
االقتصاد بصورة واضحة، 
مبينــا بذلــك ضعفــه من 
خالل اعتماده على النفط 
كمصدر رئيســي للدخل، 
وعنــد مالحظة مدى تأثر 
القطــاع غير النفطي جند 
أنــه يحقق منــوا ولكن ال 
يرقى الى املستوى املطلوب 
نحــو االعتمــاد عليه في 
حال انهارت اسواق النفط 

العاملية.
وزاد التقريــر أن هــذا 
األمــر يتطلــب ضــرورة 
االستغالل األمثل الرتفاع 
أسعار النفط العاملية في 
الوقــت الراهــن وتوجيه 
اإليــرادات نحــو تنويــع 
مصــادر الدخل في جميع 
قطاعات الدولة املتنوعة، 
ووضع سياسات جادة في 
تطويــر القطــاع الزراعي 
والصحــي  والصناعــي 
والســياحي والتعليمــي 
الفساد  وغيره، واجتثاث 
بشــتى انواعــه، لتحقيق 
استدامة النمو االقتصادي 

للكويت.
ووفقــا للتقريــر الذي 
ارتكــز علــى اســتخدام 
منــوذج االقتصــاد الكلي 
العامــة للمجلس  لألمانة 
األعلى للتخطيط والتنمية، 
متت منذجة توقعات ارتفاع 
اسعار النفط العاملية لعام 
٢٠٢٢ ليصــل متوســط 
سعر برميل النفط اخلام 
إلــى ٩٩ دوالرا  العاملــي 
خالل العــام، مع افتراض 
تقديرات موحــدة لزيادة 
حجم انتاج النفط الكويتي 
خــالل االعــوام (٢٠٢٢ - 
٢٠٢٦) ومن ثم مت تطبيق 
٣ سيناريوهات بافتراض 
انخفــاض اســعار النفط 
العامليــة وتأثيرها  اخلام 

دوالر للبرميل لعام ٢٠٢٦.
الثانــي:  الســيناريو 
افترض انخفاض أســعار 
النفط العاملية لعام ٢٠٢٣
بنحو ٦٠ دوالرا للبرميل 
مــع اســتمرار انخفاضها 
خالل األعــوام التي تليها 
مبقدار ١٠ دوالرات للبرميل 

سنويا.
الثالــث:  الســيناريو 
افتــرض ارتفــاع اســعار 
النفط العاملية لعام ٢٠٢٣
إلــى ١٠٠ دوالر للبرميــل 
لتنخفض خــالل االعوام 
التــي تليهــا وتصل كحد 
دوالرا   ٨٠ الــى  أقصــى 

للبرميل لعام ٢٠٢٦.
الناجت احمللي 

وأشار التقرير إلى أرقام 
الناجت احمللي اإلجمالي، إذ 
الكويتي  شــهد االقتصاد 
عجــزا بنحــو ٢١٫٥٣٪ في 

السيناريو الثاني حدوث 
عجز كبير بنحو ٢١٫٢٥٪، 
الثالث  أما في السيناريو 
فيشهد عجزا بنحو ٠٫٦٠٪.

وشــهد القطــاع غيــر 
النفطي من الناجت احمللي 
االجمالــي، عجــزا بنحــو 
٦٫٦٨٪ فــي العــام ٢٠٢٠، 
وقدر منــوه بنحو ٣٫٩٨٪ 
لعامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢، وعلى 
املــدى املتوســط، يالحظ 
حــدوث منو متقــارب في 
جميع السيناريوهات، ففي 
السيناريو األول حدث منو 
بنحو ٥٫١٣٪، وفي الثاني 
منــو بنحــو ٥٫٠٤٪، وفي 
الثالث يشــهد منوا بنحو 

.٪٥٫٢٣
أسعار املستهلك

بــني التقريــر أنه على 
مستوى معدالت التضخم 
بالكويت، شــهدت االرقام 

٢٠٢١ و٢٠٢٢ بنحو ١٥٦٫٩٪، 
وعلــى املــدى املتوســط، 
يالحظ في السيناريو األول 
حدوث تراجع بنحو ٣٫٥٤٪ 
وفي الثاني تراجع بنحو 
٥٫٦٥٪، وفي الثالث تراجع 

بنحو ٢٫٥١٪.
وشهد احلساب اجلاري 
تقلصا في العام ٢٠٢٠ مبا 
يعادل ٣٢٫٢٨٪، وقدر منوه 
فــي عامــي ٢٠٢١ و٢٠٢٢
٨٦٫٨٨٪، وعلــى  بنحــو 
املدى املتوسط، يالحظ في 
الســيناريو األول حدوث 
 ،٪١٫٥٤ بنحــو  تراجــع 
وفي الثاني تراجع بنحو 
٣٥٫٥٢٪، وفي الثالث تراجع 

بنحو ٤٫٧٧٪.
احلســاب  وســجل 
املالي الذي يقيس الفارق 
بــني صافــي املوجــودات 
واملطلوبات املالية تراجعا 
في العام ٢٠٢٠ مبا يعادل 

العــام ٢٠٢٠، وقدر منوه 
لعامــي   ٪١٩٫٢٧ بنحــو 
٢٠٢١ و٢٠٢٢، وعلى املدى 
املتوســط، يالحــظ فــي 
الســيناريو األول حدوث 
منو ضئيل بنحو ٠٫٢١٪. 
وفــي الســيناريو الثاني 
وجود عجز بنحو ٦٫٦٠٪، 
الثالث  أما في السيناريو 
فنالحظ وجود منو بنحو 

.٪٢٫٩١
وأظهر التأثر الواضــح 
للقطاع النفطي من الناجت 
احمللي اإلجمالي، إذ شــهد 
القطاع النفطي عجزا كبيرا 
بنحو ٣٩٫١٩٪ في ٢٠٢٠، مع 
تقدير منوه بنحو ٥١٫٨٢٪ 
لعامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢، وعلى 
املــدى املتوســط، يالحظ 
حــدوث تراجع في جميع 
ففــي  الســيناريوهات، 
الســيناريو األول يقــدر 
عجزه بنحو ٢٫٨٢٪، وفي 

القياسية ألسعار املستهلك 
اســتقرارا في عــام ٢٠٢٠

خالل جائحة كورونا، اال 
انه قــدر ارتفاعهــا بنحو 
١٫٤١٪ في عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢

على أن تبلــغ ذروتها في 
الربــع الثالــث مــن العام 
٢٠٢٢ بنحــو ٢٫٨٪، وعلى 
املــدى املتوســط، يالحظ 
األول  الســيناريو  فــي 
انخفــاض معدل التضخم 
ملــا دون الصفــر بنحــو 
الســيناريو  ٠٫٠٦٪، وفي 
الثانــي انخفاضه ملا دون 
الصفر بنحــو ٠٫٢٦٪، أما 
في الثالث فأظهر ارتفاعه 

بنحـو ٠٫١١٪.
ميزان املدفوعات

وعلى مســتوى ميزان 
املدفوعات، فقد حقق منوا 
في العام ٢٠٢٠ مبا يعادل 
٢١٢٫٨٢٪ وقدر منوه لعامي 

٢٤٫٩٢٪ وقــدر منــوه في 
عامــي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ بنحو 
املــدى  وعلــى   ،٪٤٦٫١٦
املتوســط، يالحــظ فــي 
الســيناريو األول حدوث 
تراجع بنحو ٧٥٫٨٩٪، وفي 
الثاني منو بنحو ٢٥٫٤٣٪، 
وفي الثالث تراجع بنحو 

.٪٥٫٤٥
وعلى صعيد احلساب 
الرأسمالي والذي يتضمن 
التحويالت الرأسمالية بني 
الكويت وبقية العالم، فقد 
سجل منوا في العام ٢٠٢٠
مبا يعادل ٨٧٨٫٠٦٪ وقدر 
منوه في عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢

بنحو ٣٧٫٠٨٪، وعلى املدى 
املتوســط، يالحــظ فــي 
الســيناريو األول حدوث 
 ،٪٤٫٣٠ بنحــو  تراجــع 
وفي الثاني تراجع بنحو 
١٨٫٠٠٪، وفي الثالث تراجع 

بنحو ٣٫١١٪.

«األنباء» تنشر ٣ سيناريوهات حكومية حلركة أسعار النفط وأثرها على االقتصاد

املؤشــرات  أداء  علــى 
االقتصادية للكويت على 
املدى املتوسط، فقد شدد 
على أنه ال بد من اشــراك 
القطاع اخلاص ليكون له 
دور فعال في منو وازدهار 
االقتصاد الوطني، والذي 
مازال دوره هامشيا، إذ ال بد 
من ان يشهد نهضة واسعة 
وكبيرة ليتسنى له قيادة 
النشاط االقتصادي في ظل 
جهاز دولة مؤسسي داعم 
وهو ما تصبو إليه رؤية 

 .٢٠٣٥
السيناريوهات الـ ٣

السينــاريــــــو األول: 
افتــرض انخفاضــا حادا 
في اسعار النفط العاملية 
لعام ٢٠٢٣ بنحو ٤٧ دوالر 
للبرميــل ليعاود ارتفاعه 
خالل االعــوام التي تليها 
وتصــل كحد أقصــى ٦٣

اسـتدامة منو االقتصـاد ال ميكن حتقيقهـا إال بتنويع مصادر الدخل بعيـدًا عن النفط 

والتعليمي  والسياحي  والصحي  الزراعي  القطاع  لتطوير  جادة  سياسات  وضع  ضرورة 

القطاع غيـر النفطي يحقق منـوًا ولكن ال يعتمد عليـه في حال انهيار أسـعار النفط 

ضرورة إشراك القطاع اخلاص ليكون له دور فعال في منو وازدهار االقتصاد الوطني



اقتصـاد
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أحمد اخلالدي: «مصفاة الزور».. جتعل الكويت العبًا رئيسيًا
في تصدير زيت الوقود واملشتقات عالية اجلودة عامليًا

أهم  أحد  الزور  مصفاة  تعد 
املشاريع االستراتيجية ملؤسسة 
البترول وأكبر املشاريع العاملية في 
البالد.. حدثنا عن هذا املشروع.

٭ في البداية، ال بد من القول 
إننا نعيش حلظات تاريخية، 
منذ إعالن الشركة الكويتية 
البتروليــــــة  للصناعــات 
املتكاملة (كيبك)، في السادس 
من نوفمبر، عن التشــغيل 
التجاري للمرحلة األولى من 
مصفاة الزور، التي تعد أكبر 
مصفاة تكرير نفط في العالم 
تبنــى على مرحلــة واحدة، 
وتبلغ طاقتها القصوى ٦١٥

ألف برميل يوميا. 
وقد بدأ التشغيل التجريبي 
للمصفاة فــي مايو املاضي، 
عبر تشــغيل وحدة تقطير 
النفــط اخلام، وبــدء إنتاج 
وحتسني زيت الوقود، ثم بدأ 
أول تشغيل جتاري للمصفاة، 
من خالل إمداد وزارة الكهرباء 
بنحو ٢٧٨ ألف طن من زيت 
الكبريت  الوقود منخفــض 
لتشــغيل محطــات توليــد 

الكهرباء في البالد.

االستدامة،  مسألة  عن  ماذا 
البيئة.. كيف  واحملافظة على 

تواجه املصفاة هذا التحدي؟
٭ من املؤكد أن مصفاة بهذا 
احلجــم صممت وفق أحدث 
وسائل التكنولوجيا، حيث 
حتتوي على أكبــر وحدات 
إلزالة الكبريــت في العالم، 
وإنتاج زيت الوقود منخفض 
الكبريت، ووحدات السترجاع 
ومعاجلــة غازات الشــعلة، 
وأجهــزة ملراقبــة انبعاثات 
الغــازات امللوثــة وأنظمــة 
للمراقبــة الدائمــة جلــودة 
الهــواء، ووحــدات ملعاجلة 
الســوائل  وتدوير مخلفات 

وهي مؤهلة لتحميل أي من 
املنتجات السائلة مثل النافثا 
والكيروسني والديزل ويتم 
توريــد تلــك املنتجــات الى 
اجلزيرة من حظيرة اخلزانات 
في املصفــاة عبر ٤ خطوط 

أنابيب حتت سطح البحر.

كيف  كهذا،  ضخم  مشروع 
وفر فرص عمل كبيرة للكوادر 

الوطنية؟
٭ مشــروع املصفــاة أتــاح 
العديد من الفرص الوظيفية 
للكوادر الوطنية، من حديثي 
التخــرج أو ذوي اخلبــرة، 
فنحن في مجموعة الصيانة 
مثال، بلغت نسبة «تكويت» 
العمالة لدينا، من املهندسني 
واملهندسات، أكثر من ٩٥٪، 
كذلــك مت توقيع أكثر من ١٣

عقدا رئيســيا في مجموعة 
الصيانــة إلشــراك القطــاع 

حيويا كبيرا لتصريف النفط 
الكويتي بأنواعه املختلفة من 
خالل تكريره فــي املصفاة. 
وإلى جانب الزيادة الكبيرة 
في طاقة التكرير فإن الكويت 
رئيســيا  العبــا  ســتكون 
فــي تصديــر زيــت الوقود 
منخفض الكبريت للســوق 
العاملي وغيره من املشتقات 
النفطيــة عاليــة اجلــودة 
املطابقة للمواصفات العاملية، 
مما سيساهم في زيادة العائد 
االقتصــادي واملــارد املالية 

للدولة. 
وكمــا أشــرنا ســابقا، تعد 
املصفاة مصدرا رئيسيا إلمداد 
وتزويد محطات توليد الطاقة 
الكهربائية بزيت الوقود ذي 
احملتوى الكبريتي املنخفض 
والصديــق للبيئــة بكميات 
ثابتة ومســتقرة ومأمونة، 
بحســب متطلبــات وزارة 

وامليكانيكية وصيانة املعدات 
الدقيقــة،  الــدوارة واآلالت 
إلى جانب بعض العقود مع 
الشــركات املصنعة لبعض 
األنظمة مثل أنظمة التحكم 
الرئيسية املتكاملة وأنظمة 
املراقبة والتحكم بالشــبكة 
الكهربائية وتفريغ وحتميل 
املــواد احلفازة. هذه العقود 
مــن شــأنها أن تســاهم في 
تنمية القطاع اخلاص احمللي 
وتوفيــر فــرص وظيفيــة 
للمواطنــني واملواطنات في 

جميع التخصصات.

كم تبلغ نسبة العمالة الوطنية 
من املوظفني واملوظفات لديكم 

حاليا؟
٭ بالنسبة ملوظفي كيبك، فإن 
نسبة العمالة الكويتية كما 
ذكرنا ســابقا جتاوزت ٩٥٪ 
من مهندســني ومهندســات 

اخلاص احمللي، وهذه العقود 
توفر أكثر من ٥٥٠ وظيفة، 
وحتى اليوم مت تعيني نحو 
١٤٠ موظفــا وموظفــة مــن 
الكويتيني في عقود الصيانة، 
ومن املتوقع زيادة هذا العدد 
خالل العام املقبل، وذلك وفقا 
للخطة املوضوعة واألعداد 
املنصوص عليها في العقود.

اشرح لنا أكثر عن تأثير مصفاة 
الزور في اخلطة التنموية الشاملة 

للكويت.
٭ مشــروع مصفــاة الزور 
أحــد أهم مشــاريع التنمية 
البــالد، وهــو أيضــا  فــي 
مــن الركائز األساســية في 
اخلطة االستراتيجية ٢٠٤٠
ملؤسسة البترول الكويتية، 
حيث تعتبــر مصفاة الزور 
منفذا اقتصاديا استراتيجيا 

الكهرباء، كذلك فإن إشــراك 
إلى  القطاع اخلاص يــؤدي 
منو ودعم االقتصاد احمللي، 
وهذا يتطابق مع توجيهات 
مؤسسة البترول، وال شك أن 
هذه املنتجات العالية اجلودة 
ستؤمن إمكانات مادية كبيرة 

للدولة.

كيف ترون فاعلية دور القطاع 
اخلاص في القطاع النفطي عموما؟
٭ متاشــيا مــع توجيهــات 
مؤسسة البترول الكويتية، 
وعمال بخطتها االستراتيجية 
٢٠٤٠، التــي مــن عناصرها 
الرئيســية تعظيم مشاركة 
الوطنــي اخلاص،  القطــاع 
وقعنا في مجموعة الصيانة 
١٣ عقــدا رئيســيا وعقــودا 
مساندة أخرى لتقدمي خدمات 
وتنفيذ أعمال صيانة مختلفة، 
منهــا الصيانــة الكهربائية 

وغيرهم، أما بالنسبة لعمالة 
املقاول، فإن النسبة املقررة لـ 
«التكويت» يجب أال تقل عن 
٣٠٪. وبشــكل عام أستطيع 
أن أؤكــد أن أفــراد وكــوادر 
هذه العمالة الوطنية الفنية 
واإلدارية كلهم طاقة وحماس 
ولديهم أفكار إبداعية مبتكرة، 
ونحــن نفتخــر بالعمل مع 
هذه املجموعة من الكفاءات 
الوطنيــة الشــابة والواعدة 
ونتطلع إلى زيادة أعدادهم 

وفق اخلطط املوضوعة.

ماذا عن زيادة الطاقة التكريرية، 
احلالية  املصفاة  ومنتجات 

واملستقبلية؟
٭ املصفــاة تتكــون مــن 
ثالث مصاف متشابهة، يتم 
تشــغيلها على ثالث مراحل 
متعاقبــة، طاقــة كل واحدة 
مــن املصافــي الثــالث ٢٠٥

ألف برميل يوميــا، وقريبا 
سيتم إجنازها جميعا حتى 
نصل إلى الطاقة التكريرية 
القصوى للمصفاة والتي تبلغ 

٦١٥ ألف برميل يوميا. 
أمــا املنتجات فكلهــا عالية 
اجلــودة، ومتطابقــة مــــع 
املواصفـــــات واملعاييــــــر 
األوروبيـــــة والعامليــــــة، 
ومنها النافثا والكيروســني 
والديزل، إضافة إلى املنتجات 
املنخفضة الكبريت واملتوافقة 
مع أعلى املقاييس العاملية. 
ومن املتوقع مستقبال تطوير 
مصفاة الزور وإضافة وحدات 
تصنيــع جديــدة مــن أجل 
حتويلها الى مصفاة حتويلية 
كاملة قادرة على إنتاج وبيع 
منتجات بتروكيماوية وزيادة 
الكيروســني  إنتــاج كميات 
والديزل وتقليل إنتاج زيت 

الوقود.

مدير مجموعة الصيانة باملصفاة في لقاء مع «األنباء»: توظيف عدد كبير من الكويتيني حديثي التخرج وذوي اخلبرة.. و٩٥٪ من موظفي مجموعة الصيانة كويتيون

الناجتة عن عمليات التكرير 
في املصفــاة، بحيث تنتفي 
احلاجة لتصريفها الى البحر 
بتطبيق تقنية عدم تصريف 

السوائل.

تابعة  صناعية  جزيرة  ثمة 
للمصفاة، حدثنا عنها؟

٭ مت تشييد أضخم جزيرة 
صناعيــة تبعــد نحــو ١٧
البحر  كيلومترا عن شاطئ 
بطول ١٫١ كم وعلى ارتفاع ٢٠

مترا عن سطح البحر، وتضم 
مبنى خدميا لدعم العمليات 
مكونا من ٥ طوابق، باإلضافة 
الى محطة كهربــاء ومهبط 

للطيران العمودي. 
وتستخدم اجلزيرة لتصدير 
املنتجات البترولية السائلة 
من خالل منصتني للتحميل، 
وفيها أربعة أرصفة يحتوي 
كل منها على ٨ أذرع حتميل، 

تدشـني املرحلة األولى من التشـغيل التجاري للمصفاة مطلع الشـهر اجلـاري.. إجناز تاريخي

يوميًا برميل  ألف   ٦١٥ طاقتها   .. واحدة  مرحلة  على  تبنى  العالم  في  تكرير  مصفاة  أكبر  «الزور»  املصفاة حتتوي على أكبر وحدات إلزالة الكبريت وإنتاج زيت الوقود منخفض الكبريت في العالم

أشاد مدير مجموعة الصيانة في مصفاة الزور م.أحمد حبيب اخلالدي، باإلجناز التاريخي، املتمثل في 
تدشني التشغيل التجاري للمرحلة األولى من مشروع مصفاة الزور في ٦ نوفمبر اجلاري، والذي قامت 
بتنفيذه الشركة الكويتية للصناعات البترولية املتكاملة «كيبك». وأشار اخلالدي، في مقابلة مع «األنباء» 
إلى أن «مصفاة الزور» تعد أحد أهم مشاريع التنمية في البالد، فيما تعد أكبر مصفاة تكرير نفط في العالم 

تبنى على مرحلة واحدة، وتبلغ طاقتها القصوى ٦١٥ ألف برميل يوميا. وكشف اخلالدي عن أن نسبة 
املوظفني الكويتيني، في مجموعة الصيانة حاليا ال تقل عن ٩٥٪، مؤكدا أن مشــروع املصفاة أتاح 
الكثير من فرص العمل للكوادر الوطنية، من الشــباب والشابات حديثي التخرج أو من ذوي اخلبرة.. 

وفيما يلي التفاصيل:

أحمد مغربي

مصفاة صديقة للبيئة.. صممت بأعلى املعايير العاملية

٣٠٠ مبنى على مساحة ١٦ كيلومترًا مربعًا

قال م.أحمد حبيب اخلالدي إن املصفاة 
صممت لتكون صديقة للبيئة، إذ تتم فيها 
معاجلة االنبعاثات الغازية واألبخرة وملوثات 
الهواء بأعلى وسائل التكنولوجيا العاملية وفقا 
لالشتراطات البيئية، فضال عن عدم تصريف 
املياه الصناعية ورميها في البحر، حيث تتم 
معاجلة املياه في نظام انعدام التصريف، ثم 

يعاد تدويرها واستخدامها من جديد. 

وأضاف أنه من ميــزات هذه املصفاة 
الفريدة كذلك احتواؤها على نظام استرداد 
غاز الشعلة، وذلك خلفض الشعالت إلى احلد 
األدنى كما مت توفير شعالت أرضية تعمل 
من دون إصدار أدخنة وبضجيج منخفض، 
فضال عن احتوائها على محطات رصد جوي 
ومراقبة مستمرة جلودة الهواء، طبقا ملعايير 

الهيئة العامة للبيئة.

أوضح اخلالدي أن مساحة املصفاة عموما 
تبلغ ١٦ كيلومترا مربعا، ومت تشييد ما يقارب 
٣٠٠ مبنى مثل املبنى الرئيسي والذي حاز جائزة 
املنظومة العاملية لتقييم االستدامة، وكذلك املباني 

املخصصة للمرافق العامة، ومباني اخلدمات، 
ومباني الصيانة وورشها ومخازن قطع الغيار 
املختبرات ومراكز  الكيماوية ومباني  واملواد 
التدريب وغرف التحكم الرئيسية وامليدانية.

ششتري: نسعى إلى ترسيخ مكانة «اخلليج» املجتمعية
القت جهود بنك اخلليج 
املتواصلة للتفاعل مع املجتمع 
جناحــا قياســيا فــي ٢٠٢٢، 
السيما على وسائل التواصل 
االجتماعــي، إذ متكن البنك 
من زيادة عدد متابعيه على 
مختلف قنوات التواصل، منذ 
بداية العــام احلالي مقارنة 
مع العام السابق، فيما ارتفع 
عدد التفاعالت من تعليقات 
وردود وإعادة مشاركة بشكل 

ملحوظ.
وفي هــذا اإلطــار، قالت 

مســؤول أول االتصاالت املؤسســية في بنك 
اخلليج دعاء ششتري: نحرص في بنك اخلليج 
علــى التفاعل والتواصل مع املجتمع بشــكل 
عام وعمالء البنك بشكل خاص طوال العام، 
وفي مختلف املناسبات، سواء بشكل مباشر 
أو عبر قنوات التواصل االجتماعي املتنوعة، 
لترســيخ مكانة «اخلليج» املجتمعية سواء 
من حيث اخلدمات املصرفية املتميزة أو دوره 

الرائد في املسؤولية االجتماعية. 

وأضافــت: نفتخــر مبــا 
حققناه من تواجد فاعل في 
املجتمع خالل ٢٠٢٢، ونتطلع 
ملزيد من التفاعل والتواصل 
معهــم مســتقبال، إميانا من 
البنك بأهمية هذه الوســائل 
وقدرتها على الوصول ألكبر 

عدد من اجلمهور. 
وتابعت: نحــرص دائما 
على إطالق مبادرات نوعية 
جديدة وبناء عالقات أعمق مع 
اجلمهور، من خالل الفعاليات 
التي ينظمها البنك على مدار 
العام، ضمن مسؤولياته االجتماعية، وكذلك 
مــن خالل احملتوى القيــم الذي يتم بثه على 

قنوات ووسائل التواصل االجتماعي. 
وذكرت أن بنك اخلليج يستهدف من خالل 
الفعاليات التي ينظمها رد اجلميل للمجتمع، 
باعتباره بنكا محليا رائدا في العمل املصرفي 
مــن ناحية، ودعم رواد األعمال من الشــباب 
الكويتي والشــركات الصغيرة واملتوســطة 

من ناحية أخرى.

دعاء ششتري

«التجارة» للشركات واملؤسسات التجارية: 
وّفقوا أوضاعكم وفقًا لتصنيف األمم املتحدة

مصطفى صالح

أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة 
لشــؤون االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومات 
مــازن الناهض القرار رقم (١٦٧) لســنة ٢٠٢٢، 
بشــأن توفيق أوضاع الشــركات واملؤسسات 
التجارية وفقا لتصنيف األمم املتحدة لألنشطة 
االقتصادية. وفي تفاصيل القرار، الذي سينشر 
اليوم (األحد) باجلريدة الرسمية (الكويت اليوم)، 
فإن القرار يلزم بتعديل جميع تراخيص الشركات 
واملؤسسات التجارية الصادرة وفقا للقانون رقم 

١١١ لسنة ٢٠١٣، بشأن تنظيم تراخيص احملالت 
التجارية، لتوفيق أوضاعها من األنشطة احمللية 
الى األنشــطة الدولية وفقا لنظــام املطابقة أو 
املواءمة لألنشطة االقتصادية «Mapping»، وما 
يقابلهــا في الدليل املوحد لتنصيف األنشــطة 
االقتصادية بدول مجلــس التعاون اخلليجي. 
وأوضح القرار أن فترة السماح للشركات بتوفيق 
أوضاعها، ستكون من تاريخ صدور هذا القرار 
فــي ٢٤ نوفمبــر ٢٠٢٢، حتــى تاريخ ٣١ مارس 
٢٠٢٣، وذلك من خالل الدخول على موقع الوزارة 

املختص بالشركات والتراخيص.

الكويت تبدأ استقبال طلبات 
املقاولني لتنفيذ «كورنيش اجلهراء» 

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن بلدية الكويت بدأت عملية التأهيل 
املسبق ملشروع تطوير واجهة بحرية مبحافظة اجلهراء 
حتت مسمى كورنيش اجلهراء والذي سيقام على مساحة 
٧٫٣ كيلومترات مربعة. وفي التفاصيل قالت املجلة ان 
بلدية الكويت دعت الشركات املعنية باملشروع إلى تقدمي 
وثائق التأهيل املســبق في موعد غايته ٢ مارس ٢٠٢٣
بشــأن عقد تصميم وبناء وتشغيل الواجهة البحرية، 
وينص على بناء وتطويــر الواجهة التي تبعد حوالي 
٣٢ كيلومتــرا إلى الغرب من مدينة الكويت.  ويتضمن 
التطوير عددا من املكونات للواجهة منها ميدان الدخول، 
وسوق مبســاحة ١٨٥ ألف متر مربع ومدينة ترفيهية، 
باإلضافة لرصيف ترفيهي يشمل مبنى يدار طوليا في 
املــاء وعجلة دوارة ومناطق جــذب أخرى مثل االلعاب 
األفعوانية ورصيف VIP ومبنى مرصد ومراقبة بلفيدير، 
باإلضافة الى مول على الشريط الساحلي مبساحة ١٦٥الف 
متــر مربع، ومنتــزه ريفربوكــس وأكادميية رياضية، 
ومتحف ألمناط احلياة الكويتية وحديقة مائية، ناهيك 

عن مقر مقر لبلدية الكويت ومسجد ومكتبة.

«وربة» شريك إستراتيجي لـ «فيد ماركت»
طارق عرابي

اختتمت أمس مشاركة بنك 
وربة في معرض «فيد ماركت» 
الــذي أقيــم على مــدى يومي 
اجلمعة والسبت املاضيني في 
مجمع التالل مبنطقة الشويخ، 
حيث جاءت هذه املشاركة في 
إطار برنامــج البنك الرائد في 
املســؤولية االجتماعية القائم 
علــى دعــم املجتمــع الكويتي 
على اختالف شــرائحه لنشــر 
الثقافــة والتوعيــة الصحيــة 
برعايته للعديد من الفعاليات 
االجتماعيــة التــي تركز على 
توفير احللول املصممة خلدمة 
املجتمع والبدائل الصحية لهم 
وحتقيق أعلى قدر من الفائدة 
على مختلف األصعــدة. وأكد 
«وربــة» أن دعمــه ملعــرض 
«فيــد ماركــت» يأتــي انطالقا 
من اهتمامــه املتواصل مبجال 

تقدمي كل أشكال الدعم املمكنة 
بالتعاون مع اجلهات والهيئات 
الرسمية املعنية بتقدمي وتطوير 
اخلدمات الصحيــة، وذلك من 
خالل تقدمي العديد من املبادرات 
التي تستهدف االرتقاء باخلدمة 
وتطوير سبل تقدميها سواء من 
خالل إنشاء مراكز طبية، أو من 
خالل رعايــة ودعم العديد من 

وأضافت املطوع: «إن فكرة 
املعرض هي االهتمام واملساهمة 
بصحــة األطفــال مــن الدرجة 
األولى، وتوفير الغذاء املناسب 
لهم والذي يغطــي احتياجهم 
اليومي، باإلضافة إلى أن الهدف 
مــن وجود هــذا املعرض يأتي 
لتوعية أوليــاء األمور لصحة 

أبنائهم».

التوعوية واخلدمية  األنشطة 
لوزارة الصحة والهيئات التابعة 
لها. وكانت مؤسس ومنظم «فيد 
ماركت» عروب املطوع قد أشادت 
بالرعاية االســتراتيجية لبنك 
وربــة ملعرض «فيــد ماركت»، 
شــاكرة دور البنــك املســتمر 
وســعيه لترك بصمة واضحة 

جتاه املسؤولية املجتمعية».

في إطار برنامجه للمسؤولية االجتماعية القائم على دعم املجتمع الكويتي

جانب من معرض «فيد ماركت»جناح بنك وربة في معرض «فيد ماركت»  (متني غوزال)

اخلدمات الصحية وما يتعلق 
بــه مــن أنشــطة وفعاليــات، 
األساســي  لــدوره  تقديــرا 
فــي حيــاة املجتمــع وأفــراده 
ومــا متثلــه من أهميــة كونها 
تنعكس على مختلف جوانب 
احلياة واألنشطة وفي مقدمتها 
االقتصاد الذي يعد عصب احلياة 
املعاصرة. ويعمل «وربة» على 

ملشاهدة الڤيديو
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١٫٣ مليار جنيه أرباح «الوطني ـ مصر» في ٩ أشهر

أعلن بنك الكويت الوطنيـ  مصر عن نتائجه املالية 
لفترة التسعة أشهر األولى من العام احلالي، واملنتهية 
في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢، حيث حقق البنك أرباحا صافية 
قدرها ١٫٢٨٨ مليار جنيه مصري، مقابل ١٫٠٥ مليار جنيه 
خالل نفس الفترة من العام املاضني بنمو ٢٢٫٥٥٪ على 

أساس سنوي.
وأوضح البنك في بيان صحافي، أن صافي إيرادات 
النشاط ارتفع إلى ٣٫١٣ مليارات جنيه، مقابل ٢٫٤٥ مليار 
جنيه خــالل الفترة ذاتها من ٢٠٢١ بنســبة منو بلغت 
٢٨٫١٪، فيما زادت ودائع العمالء لتصل إلى ٧١٫٠١ مليار 
جنيه في ٣٠ ســبتمبر ٢٠٢٢، مقابل ٦٢٫٠٢ مليار جنيه 

بنهاية عام ٢٠٢١ بنسبة منو بلغت ١٤٫٥٪.
وارتفع إجمالي أصول البنك إلى ٨٧٫٢١ مليار جنيه 
حتى نهاية الربع الثالث من العام احلالي، مقابل ٧٧٫٤٩
مليار جنيه بنهاية عام ٢٠٢١ بنسبة منو ١٢٫٥٤٪، فيما 
بلغ صافي رصيد القروض والتسهيالت االئتمانية ٤٨٫٢٧
مليار جنيــه حتى نهاية ســبتمبر ٢٠٢٢ مقابل ٤٠٫٧٢

مليار جنيه في نهاية عام ٢٠٢١ بنسبة منو ١٨٫٥٤٪.
هذا، وقد منت حقوق امللكية بنســبة ٥٫٠٩٪ لتصل 
إلى ١٠٫٨٢٢ مليارات جنيه مقابل ١٠٫٢٩٨ مليارات جنيه 

مصري بنهاية عام ٢٠٢١.
منو قوي 

وتعقيبــا على النتائج املاليــة، قالت نائب الرئيس 
التنفيذي ملجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس 
إدارة بنك الكويت الوطنيـ  مصر شيخة البحر: «يبرهن 
النمو القوي الذي يحققه الوطنيـ  مصر من جديد على 
صحة رهان املجموعة منذ أكثر من ١٥ عاما على اإلمكانات 

الهائلة والفرص الواعدة في السوق املصري».
وأوضحــت البحــر أن مصر تشــكل أحد األســواق 
الرئيســية لنمو أعمال املجموعــة، حيث أصبح للبنك 

«أكبر االســتثمارات الكويتية في مصر» بصمة كبيرة 
داخــل القطاع املصرفي املصري لكونه من بني أســرع 
البنوك منوا، وهو ما تعكسه املؤشرات املالية التي تؤكد 
أن البنك على املســار الصحيح نحو مزيد من التوسع 

وتعزيز احلصة السوقية.
وأشــارت إلــى التركيز على نقل خبــرات املجموعة 
خاصة في مجال التحول الرقمي لتعزيز القوة التنافسية 
لبنك الكويت الوطنيـ  مصر وحتقيق مزيد من التكامل 

مــع املجموعة األم مبا يعزز تنويع مصادر الدخل التي 
ينتهجها البنك.

وأضافت: «نســتهدف فــي الوطنــي ـ مصر تطوير 
املعامالت املصرفية وحتســني جودتها استجابة لطلب 
الســوق املتزايد إلى جانب االهتمام بتشــجيع القطاع 
اخلاص عبر زيادة محفظة قروض الشركات الصغيرة 
واملتوســطة إضافة إلى توســيع نطاق عمليات البنك 
وتنويعها بحيث تغطــي املزيد من املناطق اجلغرافية 

والوصول إلى املزيد من العمالء».
أداء متوازن

من جهته، قال نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
والعضو املنتدب لبنك الكويت الوطني ـ مصر ياسر الطيب: 
«تعكس قوة نتائج األعمال قدرة منوذج أعمالنا على مواصلة 
النمو رغم التحديات االستثنائية محليا وعامليا بسبب تداعيات 
جائحــة كورونا واحلرب الروســيةـ األوكرانية واضطرابات 
سالســل اإلمداد وأزمات االســتيراد وتغييرات ســعر صرف 

العمالت األجنبية مقابل اجلنيه املصري».
وأشــار الطيب إلى أن منو أعمال الوطني ـ مصر متوازنة 
على مســتوى كافة أنشــطة األعمال مع احلفاظ على معدالت 
كفاءة ونســبة مخاطر تتناســب مع حتقيق النمو واستدامة 
األعمال على حد ســواء، وذلك بفضل السياسة احلكيمة التي 
ينتهجها البنك ومنوذج أعماله املرن القادر على تلبية احتياجات 

العمالء وتنويع مصادر الدخل. 
وأضاف أن أرباح الوطنيـ  مصر تأتي من العمليات االئتمانية 
مع قطاع الشركات، حيث تضم محفظة البنك االئتمانية تنوعا 
كبيرا في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى 
أو متوسطة وصغيرة وهو ما ميثل انعكاسا لتنوع االقتصاد 
املصري باإلضافة إلى تنامي مساهمة قطاع التجزئة في األرباح.
وأكــد أن البنك يســعى إلى تعزيز موقعــه أكثر في قطاع 
التجزئــة املصرفية خالل الفترة القادمــة عبر تقدمي خدمات 
ومنتجــات متطورة لألفراد والتي تناســب مختلف شــرائح 
العمالء وترســخ لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكافة 

متطلباتهم واحتياجاتهم املالية.
كمــا أشــار الطيب إلــى أن الوطني ـ مصر يســعى جاهدا 
إلى دعم ومســاندة التوجه العاملي نحو االنتقال إلى اقتصاد 
منخفــض الكربون ودعم كافة املشــاريع صديقة البيئة التي 
حتقق االســتدامة وتعتمد بشــكل أكبر على الطاقة املتجددة 

لتقليص حجم االنبعاث الكربوني.

بنمو ٢٢٫٥٥٪ على أساس سنوي.. و١٢٫٥٪ منو األصول إلى ٨٧٫٢١ مليار جنيه

ياسر الطيب شيخة البحر

شيخة البحر: منو األرباح يؤكد صحة الرهان على الفرص الواعدة في السوق املصري
نعمـل على نقل خبـرات املجموعة مبجـال التحول الرقمـي لتعزيز قوة البنك التنافسـية 
العمل على زيادة حصتنا السوقية بتطوير اخلدمات وحتسني جودتها لتلبية الطلب املتنامي

ياسـر الطيـب: البنك يسـجل أداًء قويًا ومعـدالت منو مرتفعـة في كل مؤشـراته املالية
نسـعى إلـى تعزيز موقعنـا بقطـاع التجزئـة املصرفية عبـر تقـدمي منتجات أكثـر تطورًا
«الوطنـي - مصـر» يدعـم التوجـه العاملـي لالنتقـال إلـى اقتصـاد منخفـض الكربـون

«هيونداي شمال اخلليج» تختتم «خلك متحمس 
وجاهز مع عروض العودة للمدارس» وتعلن الفائزين

«جينيسيس G٩٠» حتصد لقب
«موتور تريند» ألفضل سيارة في ٢٠٢٣

اختتمت شــركة شــمال 
اخلليــج، الوكيل احلصري 
لسيارات هيونداي في الكويت 
حملتها الترويجية اخلاصة 
بكأس العالم ٢٠٢٢ وموسم 
العــودة للمــدارس بإعالن 
الفائزين بجوائز احلملة التي 
انطلقت حتت شعار «خلك 
متحمس وجاهز مع عروض 
العودة للمدارس» وشملت 
كل موديــالت هيونداي من 
سيارات السيدان واملركبات 
الرياضية املتعددة االستخدام 

والسيارات العائلية.
وقد أجري الســحب في 
مقــر وزارة التجارة، حيث 
فــاز خالد ســعيد وإبراهيم 
عبدالهادي بتذكرة لكل منهما 
حلضــور املبــاراة النهائية 
ملســابقة كأس العالم ٢٠٢٢
والتي تقام في قطر، والتي 
تعد أهم األحداث الرياضية 
التــي يتطلــع املاليني حول 
العالم من عشاق كرة القدم 
حلضور إحــدى مبارياتها، 
كما فاز (رومان ويسزراد) 
بجائزة نقدية قيمتها ١٠٠٠٠

دوالر، وتعتبر هذه اجلائزة 
من أعلى الهدايا املقدمة عبر 
احلمالت الترويجية في قطاع 

حصـــــــدت سيـــــارة 
جينيسيس G٩٠، لقب أفضل 
سيارة لعام ٢٠٢٣ من «موتور 
تريند»، ومت اإلعالن عن هذا 
اإلجناز خالل مؤمتر صحافي 
الفاخرة،  التجارية  للعالمة 
أقيــم فــي معــرض لــوس 
أجنيليس الدولي للسيارات 

في ١٧ اجلاري.
وســطرت جينيســيس 
إجنازا إضافيــا يضاف إلى 
ســجالتها الهائلــة، محققة 
الفــوز للمــرة الثالثــة في 
هــذه جائــزة مرموقــة، إذ 
سبق وصنفت GV٧٠ أفضل 
ســيارة رياضيــة متعــددة 
االستخدامات لعام ٢٠٢٢، و
G٧٠ أفضل سيارة لعام ٢٠١٩.
وبهــذه املناســبة، قالت 
كلوديــا ماركيــز، مديــرة 
شــركة  فــي  العمليــات 
جينيســيس موتور أميركا 
الشمالية: يسعدنا منح مجلة 
«موتــور تريند» ســيارتنا 
الســيدان الرائدة G٩٠ لقب 
ســيارة العام ٢٠٢٣. تفخر 
أسرة جينيسيس بتحقيق 
املزيد مــن اإلجنازات، األمر 
الــذي يؤكــد جناحنــا فــي 
تقــدمي منتجــات وطرازات 

نضع العميل دائما في مركز 
اهتمامنــا، وعليــه فنحــن 
نسعى باستمرار إلى تعزيز 
القيم املضافة املرتبطة باسم 

هيونداي وشمال اخلليج.
وأضــاف: تعبــر قيمــة 
اجلوائــز عن تقديرنا للثقة 
التــي مينحنا إياها عمالؤنا 
األعزاء، وفي الوقت نفســه 
تعكــس موقــع هيونــداي 
كشــريك رســمي لبطولــة 
كأس العالم قطر ٢٠٢٢ حيث 
انطلقت حملتنا الترويجية 
بالتوازي مع شراكة هيونداي 
العاملية للبطولة التي حتظى 

إلى مجموعة من االختبارات 
علــى يــد نخبــة مــن طاقم 
حترير «موتور تريند»، منها 
القيادة على الشوارع العادية 
وحلبات السباق للتأكد من 
خاصية التحكم واألداء على 

مسارات مختلفة.
لــو، رئيــس  إد  وقــال 
التحرير فــي مجلة موتور 
تريند: نحن فخورون بتكرمي 
جينيســيس G٩٠ بجائــزة 
ســيارة العــام ٢٠٢٣. على 
الرغــم أن جينيســيس هي 
الوافــد اجلديد نســبيا إلى 
قطــاع املنتجــات الفاخرة، 

بأعلــى درجــات االهتمــام 
محليــا وعامليــا ويتابعهــا 
عشــاق الكرة بشــغف إلى 
جانب توافق موعد احلملة 
مع موسم العودة للمدارس، 
وقد اغتنمنا هــذه الفرصة 
النادرة لتقدمي عرض مميز 
يقربنا مــن العمالء ويدخل 
مزيدا من البهجة على قلوبهم 

وحياتهم.
من ناحية أخــرى، عبر 
الفائزون عن بالغ سعادتهم 
بالفوز وتقدموا ببالغ شكرهم 
لشــركة شمال اخلليج على 
العروض الرائعة واجلوائز 

املجزية.
جديــر بالذكــر أن حملة 
«خلــك متحمس وجاهز مع 
عــروض العودة للمدارس» 
القت إقباال كبيرا، خصوصا 
بــني  بإبــداع  أنهــا ربطــت 
مناسبتني هما بطولة كأس 
العالم قطر ٢٠٢٢ وموســم 
العودة للمدارس وشملت كل 
موديالت هيونداي املعروفة 
بأعلــى درجــات اجلــودة، 
االعتماديــة التي ال تضاهى 
وتصاميمهــا العصرية إلى 
جانــب أحــدث مواصفــات 
التكنولوجيا واألداء املتفوق.

إال أن العالمــة التجارية قد 
أحدثت ضجة هائلة من خالل 
اجلمع بني األسلوب الراقي 
والتكنولوجيــا املتطــورة 
الشــامل املدروس.  والنهج 
Gيعد طراز جينيسيس ٩٠

حتفــة فاخرة، كل مــا تراه 
وتلمســه وجتربه قد متت 
دراســته وتصميمــه بدقة 
وعناية فائقة. لهذه األسباب 
وأكثر، متكنت جينيسيس 
G٩٠ من حصد لقب سيارة 
العــام ٢٠٢٣، وقــد أرســت 
معيارا جديــدا للفخامة في 

عالم السيارات.

إداريو «جينيسيس» خالل تسلم اجلائزةتوزيع اجلوائز على الفائزين

السيارات في الكويت خالل 
هذا املوسم.

وبهــذه املناســبة، قــال 
خلــدون عبداحلافظ، مدير 
التسويق والعالقات العامة 
ملجموعــة شــمال اخلليج: 
بدايــة، أود تهنئة الفائزين 
بهذه اجلوائــز القيمة التي 
مت اختيارها بعناية لتدخل 
الفرحة واحلماس على قلوب 
محبــي عالمتنــا التجارية. 
إن توطيــد أواصــر العالقة 
مع عمالئنــا الكرام هو أحد 
األسس الرئيسية التي تقوم 
عليها فلسفة هيونداي، حيث 

مميزة، ومبستويات عالية 
من حيــث التصميم واألداء 
واجلــودة والراحــة، تلبية 
لكافة تطلعات عمالئنا الكرام.
وخاضت G٩٠ منافسات 
قويــة ضــد ٢٠ ســيارة من 
الطرازات األخرى، ومتكنت 
مــن حتقيــق أفضــل تقييم 
املعاييــر  أفضــل  محققــة 
املعتمــدة في حدث «موتور 
الســنوي، لتكون  ترينــد» 
أكثر السيارات كفاءة وجذبا، 
متغلبة على الطرازات األخرى 
احلديثــة لعــام ٢٠٢٣. كمــا 
خضعت املركبات املرشحة 

«املتحد» يجري سحب «احلصاد» ٧ ديسمبر املقبل
ضمن برنامج احلصاد اإلسالمي، حساب 
السحب االول على اجلوائز الذي يقدمه البنك 
األهلــي املتحد، يجري البنك يوم الســابع 
من ديسمبر املقبل، السحب الشهري الذي 
يترقبه عمالء احلصاد اإلسالمي إلعالن الرابح 
سعيد احلظ الذي سيفوز باجلائزة البالغ 
قيمتها ١٠٠ ألف دينار، وذلك حتت إشراف 
وحضور ممثلــي وزارة التجارة في املبنى 

الرئيسي للبنك األهلي املتحد.
وبهذه املناســبة، أفاد رئيس التسويق 
وتطوير املنتجات في إدارة اخلدمات املصرفية 
لألفراد بالبنك األهلي املتحد أمريش ناندكيول 
يار: ينفرد حساب احلصاد اإلسالم مبجموعة 
مــن املميزات احلصرية، حيث يعد أبســط 
وأسهل برنامج ادخار، فضال عن ميزة فتح 
احلساب عبر االنترنت بكل سهولة ويسر 

مع ميزة اإليداع الفوري في احلساب.
وأضاف: يسهم برنامج جوائز احلصاد 
اإلســالمي في تعزيز نشــر ثقافة التوفير 
والتشجيع على االدخار بني أفراد املجتمع، 
كما يسهم في تغير حياة عمالئه إلى األفضل 
من خالل الفوز باجلوائز القيمة التي تسهم 

في إدخال الســعادة في نفوسهم، ومن هذا 
املنطلق يحرص البنك على املراجعة الدورية 
لهيكل السحوبات وتعديلها مبا يتوافق مع 

متطلبات وطموحات عمالء البنك الكرام.
ويقدم حســاب احلصاد اإلسالمي في 
باقته اجلديدة مجموعة أوسع من املزايا، 
حيــث يحظى الرابحون من عمالء املتحد 
بجائــزة شــهرية بقيمة ١٠٠ ألــف دينار 
باإلضافة إلى ١٠ جوائز أســبوعية بقيمة 

١٠٠٠ دينار لكل جائزة.

«Pio -Tech» ع اتفاقية مع «بيتك» ُيوقِّ
لتطبيق تكنولوجيا أمتتة العمليات الروبوتية

وّقع بيت التمويل الكويتي 
Pio-» بيتــك» مع شــركة»
الشــركات  إحــدى   ،«Tech
الرائــدة في حلــول التحول 
الرقمــي والتطوير، اتفاقية 
لتطبيــق تكنولوجيا أمتتة 
 (RPA) العمليات الروبوتية
.(UiPath) املدعومة ببرنامج
وتعقيبــا على االتفاقية، 
العمليــات  رئيــس  قــال 
للمجموعــة فــي «بيتــك»، 
إن  أبوالهــوس  عبــداهللا 
تكنولوجيا أمتتة العمليات 
الروبوتية (RPA) ســتوفر 
للبنك القدرة على خلق بيئة 
تكنولوجيا مبتكرة من شأنها 
أمتتــة العمليــات املصرفية 

يتضمن حتسني تكنولوجيا 
أمتتة العمليــات الروبوتية 
لزيــادة احلصة الســوقية، 
وتوســيع قاعــدة العمــالء، 

لضمان احلد األدنى من وقت 
االستجابة، وتعزيز جتربة 
العميل بشــكل عام، ومتهيد 
الطريق نحو مزيد من حلول 

التحول الرقمي مستقبال.
فــي غضــون ذلــك، قال 
التنفيذي لشــركة  الرئيس 
طــارق   ،«Pio-Tech»
إلــى  نظــرا  الســفاريني: 
مكانــة «بيتــك» كمؤسســة 
مالية إسالمية رائدة عامليا، 
جاهديــن  نســعى  فإننــا 
لدعمــه بخدماتنا وفق أعلى 
مستويات االلتزام واملثابرة 
لتلبيــة توقعاتــه وتزويده 
بأفضل احللــول والتقنيات 
احلديثة في القطاع املصرفي.

كمــا أنــه يتيــح للموظفني 
البيئــة املناســبة لزيــادة 
التركيز على األنشطة التي 
العمــالء وتعزز  تســتهدف 

القيمة املضافة. 
وأضــاف أبوالهــوس أن 
املبادرة ستحسن العمليات 
الداخلية بشكل كبير، وتسرع 
العمليات الطويلة، وتخفض 
التكاليف التشغيلية، وحتسن 

دقة العمليات.
وأعــرب عــن ســعادته 
 ،«Pio-Tech» بالتعــاون مع
تطبيــق  أن  إلــى  مشــيرا 
تكنولوجيا (RPA) سيرفع من 
مستوى العمليات الداخلية 
للبنك وتنفيذها بسرعة ودقة 

طارق السفاريني عبداهللا أبو الهوس

وتســريعها مبا يســهم في 
تعزيز رضــا العمالء ومنو 

األعمال.
وأشــار إلى أن املشروع 
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تواصل قاعة «األرينا» الرهيبة 
إقامــة احلفــالت  مبجمــع ٣٦٠ 
الناجحة واالســتثنائية، وآخر 
هذه احلفــالت احلفل الذي أقيم 
مســاء اخلميس املاضي لشركة 
«ليلة عمر» والذي قام بإحيائه 
جنم اجليل املطرب تامر حسني 
وملكة االحساس املطربة إليسا 
من خــالل حفــل مبهــر مبعنى 
الكلمــة ومســرح مت تصميمــه 
بشــكل مميــز،  حيث اســتعان 
القائمون عن «ليلة عمر» بأحدث 
التقنيات فــي اإلضاءة و«الفاير 
وركس»، والذي متت االستعانة 
به من «القاهــرة» باإلضافة الى 
الصــوت واحلفــل مــن تنظيم 
وجتهيز «باشــا جروب» حسني 
موسى وهندسة اإلضاءة شركة 
«هاي اليت» وهندســة الصوت 
لشركة «ليلك»، وقدم احلفل املذيع 
الرائع سلمان النجادي بأسلوب 
غير تقليدي نال إعجاب احلضور 
الكبير، وما هي اال حلظات حتى 
كان احلضــور مــع أولى فقرات 
احلفل مــع النجمة إليســا التي 
ظهــرت بإطاللة الفتــة وباهرة، 
وقدمت النجمة اللبنانية مجموعة 
من أغانيها الرومانسية اجلميلة 
اجلديــدة والقدمية التي حفظها 
اجلمهور ورددها معها، فتمايلت 
معهم على املسرح، وتفاعلت مع 
احلاضرين حلفلها، وكانت إليسا 

أعربت عن سعادتها قبل احلفل 
بقولها: «متحمسة للغاية وسعيدة 
بااللتقاء بجمهور الكويت الذي 
تربطني به حالة عشــق وحب» 
حيث غنت لهم اغاني مثل هنغني 
كمان وكمان والتي أشــعلت بها 
حمــاس جمهورهــا الكبير ومن 
أول دقيقة التــي قدمتها دويتو 
مع املطرب املغربي سعد املجرد 
وأنا وبس وعلى حس حكايتنا 
وحكايات وبتمون ونفسي اقوله 
وعلى بالي حبيبي وسهرنا يالليل 
وأسعد واحدة وأجمل إحساس 
وغيرهــا مــن االغانــي لتغادر 
املســرح بعد ان تركت اجلمهور 

في حالة من النشوة والسعادة، 
وما هي اال حلظات معدودة حتى 
صعد املذيع سلمان النجادي على 
املسرح ليقدم النجم تامر حسني 
بطريقة جميلة أثنى عليها حسني 
أثناء صعوده على املسرح، حيث 
بدأ فقرته بأغنية «نولع الدنيا» 
التي ولع بها حماس احلضور.

وعقب االغنية رحب حسني 
باحلضور الكبير ووجه كلمات 
إعجاب لهم وللكويت التي يسعد 
دائما بتواجده فيها، وعقب ذلك 
أبهر حســني احلضــور بباقة 
مــن أجمل أغانيــه، حيث علت 
هتافاتــه وترديــد كلمــات كل 

أغنية قدمها في هذه الليلة التي 
وصفها حسني عقب احلفل عبر 
حسابه في «انستغرام» بأنها من 
أجمل حفــالت العمر بالكويت 
شــكرا جمهور الكويت الراقي 
العظيم محبتكم «اللي شوفتها 
النهارده عمري ما هنســاها»، 
شــكرا لكل اجلاليــات العربية 
الغالية شكرا للجالية املصرية 
احلبيبة شرفتوني ونورتوني 
وأبهرتوني، وبالعودة لالغاني 
التي قدمها حســني والتي ردد 
اجلمهور معه كلماتها التي كانوا 
يحفظونها كلماتها عن ظهر قلب، 
فقد أشعل جنم اجليل املسرح، 

للنجم الشــاب بدر الشــعيبي 
ملشاركته الغناء، وهذا أمر اعتاد 
عليه جمهور تامر حسني في كل 
مكان على تشجيعه للمطربني 
الشــباب، حيث أشــاد حسني 
مبوهبة بدر الشــعيبي ونوع 
الفــن الذي يقدمــه، فقدما معا 
دويتو ألغنية تامر حسني «ليه 
طلة» وللحقيقة أبهرا احلضور 
بأدائهمــا لالغنيــة، حيث كان 
تفاعل اجلمهــور معهما كبيرا 
واستثنائيا، وعقب ذلك واصل 
تامر حســني ظهــوره املتميز 
وقوتــه علــى املســرح، حيث 
دخــل في حــوارات طريفة مع 

حيــث ألهــب األجواء وأشــعل 
حماس احلضــور ومحبيه من 
كل الفئــات العمريــة فتعالت 
صيحاتهــم وتصفيقهم احلار 
في ســهرة وصفــت باخليالية 
حيث ان تفاعــل اجلماهير مع 
تامر حسني شكل ظاهرة غير 
مســبوقة أذهــل اجلميع ومن 
األغاني التي قدمها أغاني حلو 
املكان، عشأجني، يانا يا مفيش، 
ارجعلي، مبطلناش إحساس، 
أحلى كالم، زي األيام دي، سجل 
يا تاريخ، ليه طله، خدنا مناعة، 
كل مرة، يا تاعبني، بشــوقك، 
وفاجأ حسني اجلمهور بدعوته 

اجلمهور الذي تعالت ضحكاته 
معــه، وهذا ليــس بجديد على 
جنم اجليل الذي يتمتع بخفة دم 
كبيرة فقدم أغاني مبهجة وأغاني 
حزينة للمجاريح من اجلمهور 
مثل نور عيني وعينيا بتحبك 
وانت اختيار التي يعتبرها من 
أهم االغنيات التي قدمها خالل 
مشواره الفني، كما غنى حسني 
أغاني من فيلمه الشهير «عمر 
وسلمى» باإلضافة الى العديد من 
االغاني األخرى ليسدل الستار 
على واحد من اجمل احتفاالت 
٢٠٢٢ على اإلطالق والذي أشاد 

اجلمهور بدقة التنظيم فيه.

اليسا وعبدالعزيز الزيدي من شركة «ليلة عمر» دويتو تامر حسني وبدر الشعيبي

املذيع سلمان النجادي

جانب من احلضور

العمرجنم اجليل فاجأ اجلمهور بدويتو مع بدر الشعيبي ألغنية «له طلة» حفالت  بأجمل  احلفل  وصف  وحسني  الكويتي  للجمهور  عاشقة  إليسا 

ملشاهدة الڤيديو

في حفل استثنائي لـ «ليلة عمر» وسط حضور جماهيري كبير قدمه «النجادي» بتميز

تامر حسني «وّلع الدنيا» في «األرينا» تامر حسني «وّلع الدنيا» في «األرينا» 
وإليسا «أسعد واحدة»وإليسا «أسعد واحدة»

تكرمي شكران وكويفاتي في «أيام الثقافة السورية»
دمشق - هدى العبود

برعاية رئيس مجلس الوزراء 
م. حسني عرنوس واحتفاء بذكرى 
تأســيس وزارة الثقافـــة الـــ ٦٤

انطلقــت بدمشــق احتفاليــة أيام 
الثقافة السورية حتت عنوان «تراث 
وإبداع» على مسرح األوبرا في دار 

األسد للثقافة والفنون.
وفي كلمة االفتتاح قالت وزيرة 
الثقافة د.لبانة مشوح «نحتفل اليوم 
بذكرى تأسيس وزارة الثقافة، أربعة 
وســتون عاما من العمل املخلص 
الدؤوب في الكشف عن كنوز تراثنا 
احلضــاري العظيــم وحمايته من 
التشويه والعبث، وصونه لألجيال 
القادمــة، واجلهد احلثيث في بناء 
الركيــزة األساســية في احلضارة 
البشــرية الذي أعني به اإلنســان 
بانتمائــه احلضــاري، وغنى زاده 

املعرفي ورقي تعبيراته».
وأكدت د.مشوح على أن االحتفال 
بذكرى تأسيس الوزارة ال يقتصر 
على يوم بعينه وال يحده مكان، بل 
إنه احتفاء معمم في أرجاء الوطن، 
وعلــى مــدار العام تتحــد فيه كل 

وسائط إبداع اإلنسان السوري.
وتضمن االفتتاح تكرمي عدد من 
املبدعني السوريني، وهم املايسترو 
سمير كويفاتي، والفنانة شكران 
مرجتــى، واألديــب عبــد الكــرمي 
ناصيف، واملخرج مأمون اخلطيب، 
والفنان التشكيلي نبيل السمان، 
وعرضــا بصريــا ألبــرز األعمال 
املسرحية والسينمائية والتشكيلية 
واألدبية التي تعكس تطور املشهد 
الثقافي الســوري الزاخر بالتراث 
باإلبداع، باإلضافة إلى لوحات فنية 
راقصة شــارك فيها مجموعة من 
األطفــال واليافعني والشــباب من 
جميع احملافظات السورية، وعرض 
راقص لفرقة آرام للمسرح الراقص، 
كما لونت الفرقة الوطنية للموسيقا 
العربية بقيادة املايســترو عدنان 
فتــح اهللا احلفل بأنغام ســورية 

مميزة.
يذكر أن فعاليات احتفالية أيام 

الســورية تســتمر لغاية  الثقافة 
الســادس والعشــرين من الشهر 
اجلاري بأكثر من مائة وستني فعالية 
ثقافيــة في املجاالت الســينمائية 
واملسرحية والفكرية والتراثية على 
امتــداد اجلغرافيا الســورية. هذا، 
وتســتمر هذه الفعالية ملدة أربعة 

أيام تشــمل املعــارض واملنتديات 
والعــروض الفنية من مســرحية 
وغنائية ودرامية، يشارك فيها عدد 
كبير من فئات السوريني املكونني 

للمحتويات الثقافية بأنواعها.
بدورها، قالت الفنانة شــكران 
مرجتــى املكرمــة من قبــل وزارة 

الثقافة: أهدي هــذا التكرمي لروح 
والدتي السيدة عائدة أبو الشامات، 
وأقول هذا التكرمي هو نتاج جهود 
جماعية نتيجة العمل الفني الذي 
جمعنــي مــع أبــرز املخرجني في 
الوســط الفني.. وأمتنى الشــفاء 
العاجــل للمخــرج الكبير هشــام 
شــربتجي، ولعرابــي الفنان امين 
زيدان، وأســتاذي العاملي غســان 
مســعود، ولكل انسان وقف معي 
وامسك بيدي وللمعهد العالي للفنون 
املسرحية، ولكل الزمالء واألصدقاء 
وحتديــدا دفعتــي، واحلقيقة هذا 
التكــرمي يقدم ســورية بصورتها 
الثقافيــة احلضاريــة احلقيقيــة، 
من هنا انطلقت مشــاركة سورية 
باملهرجانات العربية السينمائية، 
وكان لنا متثيل مبهرجان القاهرة 
ومبهرجــان قرطــاج، واألعمــال 
الســورية حصــدت جوائــز قيمة 

يفتخر فيها..
يذكر ان املؤسسة العامة للسينما 
ستعرض أفالما من إصداراتها، وهي 
(املخدوعــون والعاشــق واإلفطار 
األخير وسائق الشاحنة والشراع 
والعاصفــة، ومرة أخــرى والفهد، 
وحكاية من دمشــق) في صاالتها 

بدمشق واحملافظات السورية.
أما مديرية املسارح واملوسيقا 
بفعاليــات  حاضــرة  فســتكون 
االحتفاليــة مــن خــالل عــروض 
مسرحية متنوعة للكبار والصغار، 
منها مسرحية (احلكايات الثالث) 
لألطفال والعرض املسرحي الراقص 
(لوحــات من التــراث الشــعبي) 

ومسرحية (ديستوبيا).
كما ســتقدم الهيئة العامة لدار 
األســد للثقافة والفنون أمسيتني 
موسيقيتني، األولى بعنوان (إبداعات 
سورية) حتييها الفرقة السيمفونية 
الوطنية السورية بقيادة املايسترو 
ميساك باغبودريان، والثانية حفل 
ختام الدفعة األولى من مشــروع 
احلاضنــة املوســيقية بإشــراف 
املثنى علي، كذلك حتتضن العرض 
السينمائي األول لفيلم «الطريق» 
للمخرج عبداللطيف عبداحلميد. من أجواء افتتاح مهرجان «أيام الثقافة السورية»

«٢ لإليجار» جديد بيومي فؤاد
القاهرة ـ خلود أبو املجد 

 بعــد ما صور عــددا من االفالم 
السينمائية منها «مغامرات كوكو»، 
انتهى الفنان بيومي فؤاد من تصوير 
فيلمه اجلديد «٢ لإليجار» مبشاركة 

الفنان محمد ثروت.
تدور احداث الفيلم حول عرض 
بيومي فؤاد ومحمد ثروت أنفسهما 
لإليجــار، وتدور أحــداث العمل في 

إطار اجتماعي كوميدي.
وإلى اآلن لم حتدد الشركة املنتجة 
موعدا نهائيا للعرض، وهو من إخراج 

شادي علي.

سوسن بدر: «دخلت معهد املسرح
من ورا أبويا وملا عرف قاطعني»

القديــرة  الفنانــة  قالــت 
سوسن بدر خالل ندوة تكرميها 
مبهرجان شرم الشيخ الدولي 
للمسرح الشبابي إن والدها كان 
له حتفظ على دخولها املعهد 
العالي للفنون املسرحية بسبب 
صعوبة املهنة والطريق، ولم 
يكن يعرف حينها أنها ال تصلح 
ألي شيء سوي أن تكون ممثلة، 
وبعد مناقشات عدة اتفقت على 
دخولها أي كلية أخرى على أن 
تلتحق باملعهد بعد إنتهائها من 
دراستها اجلامعية، وقد كان. 
وتابعــت بدر فــي الندوة 

التي أدارها الزميل جمال عبدالناصر قائلة: 
بالفعل التحقت بكلية العلوم ولم أجد نفسي 
فيها، فقررت أن أذهب للمعهد وجنحت في 
اختباراتــه، دون أن يعرف والدي، وعرف 
بعد أن قدمت أعماال في التلفزيون، وصدم 
ألنني كذبت عليــه، وقاطعني فترة ولكن 
عندما وجد جناحي في املجال بدأ يستسلم.
وعــن «أم الدنيــا» التي تقدمــه قالت: 
مــن أحب وأهم األعمــال اللي تقدم في كل 

املنطقة العربية، في ظل التطور احلضاري 
واإللكتروني الكبيــر وهذا العالم الغريب 
فعندما عرض علّي املشــروع أحببته جدا 
وقدمناه، وهدفي منه حتقق عندما قابلت 
باملصادفة طفلة صغيرة وقالت لي «انتي 
اللي بتطلعي تتكلمي عن التماثيل الكبيرة 
وانتــي حاطة طرحة زرقا قلتلها اســمهم 
املصريني القدماء»، وسعادتي كانت كبيرة 

ألن هذا يعني أن رسالتي وصلت.

سوسن بدر والزميل جمال عبدالناصر في الندوة

خالل ندوة تكرميها مبهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

الفنانة شكران مرجتى.. وتكرمي في «أيام الثقافة السورية»
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أنباء سورية

«ضريبة املوز» تثير موجة سخرية
والقرار يدخل حيز التنفيذ اليوم

هجوم «للقاعدة» يقتل ويصيب عسكريني باليمن

رئيسة تايوان تترك زعامة احلزب احلاكم 
بعد خسارته في االنتخابات احمللية

وكاالت: يدخل قرار احلكومة السورية 
فــرض ضريبة مقدارها ٢٠٠ ليرة على كل 
كيلو موز لبناني مســتورد، حيز التنفيذ 
اليوم، وســط موجة من السخرية سادت 
مواقــع التواصل االجتماعــي حول القرار 
الفريد من نوعه الذي يأتي وســط أســوأ 
أزمة اقتصادية تعيشها سورية منذ عقود.
احلكومــة التــي وافقت علــى توصية 
اللجنة االقتصادية بناء على اقتراح وزارة 
التجارة الداخلية وحماية املســتهلك قبل 
أيام، سوغت هذه الضريبة الغريبة بـ«دعم 
شراء محصول احلمضيات» من املزارعني 

في الساحل السوري.
وصور سوريون ساخرون القرار على 
انــه معركــة بني املوز املســتورد من جهة 
والتفاح واحلمضيــات املنتجة محليا من 

جهة أخرى.
وذهبت اغلب التعليقات الساخرة الى 
ان املوز خصوصا والفواكه عموما اصبحت 
جميعها من الكماليات لم يعد للســوريني 
رفاهية االختيار بني أنواعها، بعد ان ساء 
الوضــع االقتصــادي لدرجــة جعلتهم ال 

يبحثــون اال عن األساســيات الضرورية 
كاخلبز واالرز والزيت والسكر واخلضار، 
اضافة الى املالبس واحملروقات مع دخول 
الشــتاء، وكلها مواد حتلق أسعارها عاليا 
بحيــث متنــع املواطن العــادي من مجرد 
التفكير في شراء الفواكه، ما يعني نظريا 
أن القــرار لن يحقق األهــداف التي وضع 
ألجلها.  وجاء القرار بعدما وافقت اللجنة 
االقتصادية األسبوع املاضي، على استيراد 
٥٠ ألــف طن من املــوز اللبناني بناء على 
طلب كل من وزارتــي االقتصاد والزراعة 

حتى ابريل املقبل.
يذكر أن إنتاج سورية من احلمضيات كان 
انخفض خالل موسم ٢٠٢١-٢٠٢٢، بنسبة 
٢٧٫٣٪ عن إنتاج السنوات اخلمس املاضية.

وعزا مدير مكتب احلمضيات في وزارة 
الزراعة، ســهيل حمدان، انخفاض اإلنتاج 
ألسباب، منها عدم تأمني الكميات املطلوبة من 
مياه الري لنمو وتطور الثمرة، والسيما في 
املراحل احلرجة لنموها، إضافة إلى تراجع 
مخزون الســدود، في حــني كان للتقلبات 

املناخية دور أيضا.

عواصم - وكاالت: قالت مصادر أمنية 
ومحلية إن ثالثة على األقل من قوات األمن 
اليمنية بينهم ضابط برتبة رائد قتلوا في 
هجوم نفذته عناصر من تنظيم «القاعدة» 

مبحافظة شبوة في جنوب شرق البالد.
وأضافت املصادر لوكالة «رويترز» أن 
الهجوم مت بعبوة ناســفة زرعتها عناصر 
التنظيم واستهدفت مركبة عسكرية تابعة 
للواء األول لقوات دفاع شبوة في منطقة 
املصينعة بشبوة مما أدى إلى مقتل الرائد 

ســالم اجلبواني العولقي، قائد كتيبة في 
اللــواء، واثنني من مرافقيــه بينما أصيب 

ثالثة آخرون على األقل.
وأكدت قوات «دفاع شبوة» مقتل الضابط 

حيدرة «بكمني غادر لقوى االرهاب».
وأوضح بيان لقوات اللواء األول (دفاع 
شبوة) أن قوات اللواء تنعى الرائد سالم 
محمد حيدرة قائد الكتيبة الثانية في اللواء 
والذي قتل بكمني غادر نفذته قوى اإلرهاب 

في بلدة املصينعة بشبوة.

تايبيه - وكاالت: أعلنت رئيســة تايوان 
تساي إنغ-ون استقالتها من زعامة احلزب 
احلاكم بعد تكبده خســارة فــي االنتخابات 
احمللية. وقالت تساي للصحافيني إن «نتائج 
االنتخابات لم تأت كما توقعنا... أحتمل كل 
املسؤولية واســتقيل فورا من رئاسة حزب 

دي بي بي».
وأدلى الناخبون امس بأصواتهم الختيار 
رؤســاء بلديات وقضاة ومســؤولني آخرين 
فــي ٢٢ مدينة ومقاطعة في تايوان، مبوازاة 
استفتاء حول اقتراح خفض سن االقتراع من 
٢٠ إلى ١٨ عاما والذي رفض. وخسر احلزب 

التقدمي الدميوقراطي بزعامة تســاي، أربع 
بلديــات من ســت شــملتها االنتخابات منها 

العاصمة تايبيه.
في املقابل، تعهد حزب «كي إم تي» املعارض 
الذي رسخ عالقاته مع الصني عندما كان في 
السلطة «بالعمل جاهدا للحفاظ على السالم 
في املنطقة» وذلك لدى إعالن رئيســه الفوز 

في االنتخابات احمللية في مؤمتر صحافي.
وقال إريك تشو «سنكرس أنفسنا للشعب 
التايواني بإخالص، سنكون مخلصني حتى 
تتاح حلــزب كوميتانــغ فرصــة للفوز في 

االنتخابات (الرئاسية) في ٢٠٢٤».

أزمة احملروقات تفاقم معاناة السوريني وتهدد بشّل احلياة
فــي  تلــوح  وكاالت: 
أزمــة  األفــق الســوري 
محروقات يبــدو أنها لن 
تكــون كســابقاتها، وقد 
تؤدي الى شلل في معظم 
مناحــي احلياة الســيما 
النقــل وكل ما يرتبط به 
من نقل املنتجات الزراعية 
والغذائية الى نقل املوظفني 
والعمــال الى أشــغالهم، 
األســعار  عــن  فضــال 
التــي يربطها  اجلنونية 
التجار باضطرارهم لشراء 
احملروقــات من الســوق 

السوداء. 
أغلـــــب  فقـــــد بدأت 
احملافظــات، تعلــن عــن 
أزمــة نقل خانقــة، جراء 
تخفيــض طلبات الوقود 
لـ«ألكازيات» بنسبة أكثر 
مــن ٥٠٪، باإلضافــة إلى 
زيادة مدة رسائل املازوت 
والبنزين، إلــى أكثر من 
أســبوعني، بينما تساءل 

العديد مــن املتابعني عن 
واقع توريدات النفط من 
إيران، التي لم يصل منها 
أي ناقلة نفــط منذ أكثر 
من شــهر علما ان طهران 
سبق ووعدت برفع كميات 
النفط املصدرة الى سورية 
من مليونني الى ٣ ماليني 

برميل شهريا. 
وتسبب نقص الوقود 
البنزين  وتأخر رســائل 
واملازوت بأزمة نقل خانقة 
فــي جميــع احملافظات، 
وأصبــح منظــر مئــات 
السوريني وهم ينتظرون 
اي وسيلة نقل تقلهم الى 
وجهاتهم لساعات شائعا 
فــي جميــع احملافظــات 

السيما في دمشق. 
وممــــا زاد معانـــــاة 
كل  وعلــى  الســوريني 
املستويات، جراء النقص 
في احملروقات، ما تسبب 
به مــن زيــادة ســاعات 

إلى  الكهربائــي  التقنــني 
نحو ساعة وصل واحدة 
طوال اليوم في الكثير من 

املناطق. 
وذكرت وســائل إعالم 
مواليــة، أن أزمــة النقل 
فــي محافظتــي الالذقية 
وطرطــوس بــدأت تلقي 
بظالل كبيرة على حركة 
الناس، ما تسبب بزيادة 
املعاناة اليومية للموظفني، 
الذين اضطر الكثير منهم 
ألخذ إجازات من أعمالهم، 
بسبب عدم قدرتهم على 
الوصــول إليهــا، وذلــك 
بحسب ما أكد موقع «أثر 

برس».
وفي محافظات دمشق 
وريفهــا وحلــب وحماة 
وحمص، أعلنت مصادر 
فــي شــركة محروقــات 
التابعــة للنظــام، أنه مت 
تخفيض طلبات املازوت 
إلــى احلدود  والبنزيــن 

الدنيــا، بســبب نقــص 
التوريدات، لكنها لم تشر 
هذه املرة إلى قرب وصول 
أي ناقلــة نفــط جديدة، 
مضيفة وفي تعليق على 
شــكاوى أزمة النقل، بأن 
أولوية توزيع احملروقات 
فــي الفتــرة احلالية هي 
احليويــة،  للمنشــآت 

كاملشافي واألفران.
وفــي ســياق متصل، 
نقلت مواقع سورية عن 
مصــدر إعالمــي مطلــع، 
أن شــركة محروقــــات 
احلكوميــــــة تغطــــــي 
احتياجــات احملافظــات 
فــي الفتــرة احلالية من 
املخازين القليلة املوجودة 
في خزاناتها، باإلضافة إلى 
بعض التوريدات القادمة 
من مناطق سيطرة قوات 
الدميوقراطيــة  ســورية 
«قسد» الكردية، مؤكدا أنه 
منذ أكثر من شهر لم تصل 

أي ناقلة نفط من إيران.
وعليه نقل عن مصدر 
مقــرب مــن «قســد» بأن 
القــوات األميركية قامت 
مؤخرا بالتحكــم بإنتاج 
النفط في حقول اجلزيرة 
السورية، ومنعت عناصر 
ما يســمى اإلدارة الذاتية 
التابعــة لـ «قســد»، من 
متريــر أي شــحنات الى 
مناطق ســيطرة حكومة 
دمشق، والتي كانت تصل 
في بعض األحيان إلى نحو 
٢٠ ألف برميل يوميا. وأكد 
املصدر ذاته، بحســب ما 
نقل عنه موقع «اقتصاد»، 
أن القوات األميركية تتحكم 
كذلك بكميات النفط التي 
تتزود بها «قسد». وعبر 
املصدر عــن اعتقاده بأن 
أميركا تفعل ذلك، تسهيال 
للعملية العسكرية البرية 
التركيــة املرتقبــة فــي 

الشمال السوري.

روسيا تستخدم صواريخ  كروز
«منزوعة الرؤوس النووية» لقصف أوكرانيا

عواصــم- وكاالت: قالــت وزارة الدفاع 
البريطانية إن مخزون روسيا من الصواريخ 
بعيدة املدى استنفد للغاية، لدرجة أنها على 
األرجح تنزع الرؤوس احلربية النووية من 
صواريخ «كروز» النووية القدمية لتطلقها 

على أوكرانيا.
وفي حتديثها االستخباراتي اليومي بشأن 
الوضع في أوكرانيا، قالت الوزارة امس إن 
الصور أظهــرت حطام صــاروخ كروز من 
طراز «إيه إس-١٥» مت إسقاطه على ما يبدو، 
وهــو صاروخ صمم في الثمانينيات حلمل 
الرؤوس النووية حصرا، بحسب ما نقلته 

صحيفة «الغارديان» البريطانية.
وأضافت أنه على الرغم من أن استخدام 
هذه الصواريخ سيستمر في إحداث بعض 
األضــرار، فإنه «من غيــر املرجح أن يحقق 
تأثيرات يعول عليها ضد األهداف املقصودة».

واعتبــرت الدفاع البريطانيــة أنه «من 
شــبه املؤكد أن روســيا تأمل فــي أن تعمل 
هذه الصواريخ كشراك خداعية، وأن تشتت 

الدفاعات اجلوية األوكرانية».
في غضــون ذلك، حصلت أوكرانيا على 
مزيد من وعود الدعم في مواجهة موســكو 
امس، في الذكرى التسعني لـ «الهولودومور» 
املجاعة التي سببها عمدا النظام الستاليني في 
ثالثينيات القرن املاضي وباتت تلقى صدى 
أكبر منذ الغزو الروسي في ٢٤ فبراير املاضي.

وأكــد الرئيــس األوكرانــي فولودميير 
زيلينســكي أن شــعبه ســيصمد في وجه 
الهجمات الروســية التي تتســبب بانتظام 

فــي انقطاع كبيــر في الكهربــاء واملياه مع 
حلول فصل الشتاء.

وقال زيلينســكي في مقطع ڤيديو على 
تطبيق تلغرام إن «األوكرانيني مروا بأمور 
رهيبة. وعلى الرغم من كل شيء احتفظوا 
بالقدرة على عدم االنصياع وحبهم للحرية. 
في املاضــي أرادوا تدميرنا باجلوع واليوم 
بالظالم والبرد»، مؤكدا «ال ميكن كسرنا».

وتوجــه عدد من القــادة األوروبيني إلى 
كييــڤ إلحياء ذكرى املجاعة التي تعتبرها 

أوكرانيا «إبادة جماعية».
وذكرت وسائل إعالم في پولندا وليتوانيا 
أن رئيسي حكومتي البلدين اللذين يدعمان 
كييــڤ، ماتــوش مورافيتســكي وإنغريدا 
ســيمونيت، اجريا محادثــات في العاصمة 
األوكرانية ركزت على موجة جديدة محتملة 
من الهجرة األوكرانية إلى أوروبا هذا الشتاء.

هذا، واستضاف الرئيس األوكراني قمة 
دوليــة فــي كييڤ ناقشــت األمــن الغذائي 
والصادرات الزراعية مع رئيس املجر ورؤساء 
وزراء بلجيكا وپولندا وليتوانيا، بينما ألقى 
الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون ورئيسة 
املفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين 

خطابني عبر دائرة تلفزيونية.
ووقــع املجتمعون بيانا مشــتركا حول 
تكثيــف عملية املفاوضات بشــأن انضمام 
أوكرانيا إلى حلف شمال األطلسي (الناتو)، 
وتعزيــز املســاعدة ألوكرانيــا، ودعــم بدء 
املفاوضــات بشــأن انضمــام أوكرانيا إلى 

االحتاد األوروبي.

كييڤ حتصل على مزيد من وعود الدعم في الذكرى التسعني لـ «الهولودومور»

(رويترز) الرئيس األوكراني ونظيره املجري مع رؤساء وزراء ليتوانيا وبلجيكا وپولندا في كييڤ أمس  

مالك «تويتر» سيدعم ديسانتيس إذا ترشح للرئاسة  األميركية
واشــنطن ـ وكاالت: أعلن 
مالك شركة «تويتر» امللياردير 
األميركــي إيلــون ماســك أنه 
ســيدعم رون ديسانتيس إذا 
قــرر حاكم فلوريدا ترشــيح 
نفســه في انتخابات الرئاسة 

عام ٢٠٢٤.
وقال ماسك إن «تفضيلي 
لرئاسة عام ٢٠٢٤ هو شخص 
عاقل وسطي. كنت آمل أن يكون 
هذا هو احلال بالنسبة إلدارة 
بايدن، لكني أشعر بخيبة أمل 

حتى اآلن».
وعندما ســئل عما إذا كان 
سيدعم ديســانتيس في عام 
٢٠٢٤ قال ماســك في تغريدة 

«نعم».
واضــاف «للتذكيــر، كنت 
مؤيدا بقــوة لرئاســة أوباما 
وبايدن وصوتت (على مضض) 

لبايدن على ترامب».
قــد  ديســانتيس  وكان 

للحزب اجلمهوري للرئاســة 
لعام ٢٠٢٤.

وفي سياق ذي صلة، ملح 
مغنــي الراب كانييه ويســت 
الغــارق فــي سلســلة مــن 
املشاكل إلى أنه يعتزم الترشح 
لالنتخابات الرئاسية األميركية 
املقبلة مؤكدا أنه عرض على 
ترامب أن يكون مرشحا معه 

إقامته في فلوريدا لكنه وصف 
لقاءه معه بأنه كان «سريعا» 

و«هادئا».
ثم أوضح ترامب أن «حديثا 
فــي السياســة» دار بينهمــا، 
مضيفــا «قلت لــه أنه ينبغي 
أال يترشــح مطلقا للرئاسة» 
وأن «كل الناخبــني الذيــن قد 
يكونون لديه يجب أن يصوتوا 

لترامب».
وتعرض املغني األسود في 
اآلونة األخيرة النتقادات حادة 
الرتدائه خالل أسبوع املوضة 
في باريس قميصا كتبت عليها 
عبارة «حياة البيض مهمة».

الذي  ويشكل هذا الشعار 
اليمــني املتطرف  يســتخدمه 
األميركي تعديال السم حركة 
«بــالك اليفــز ماتــر» (حياة 
السود مهمة)، التي تناضل ضد 
العنصرية املمارســة في حق 

األميركيني من أصل أفريقي.

كنائب للرئيس.
ونشــر املغني الــذي غير 
اســمه إلى «يي» سلسلة من 
مقاطع الفيديو عبر حســابه 
على «تويتر» مرفقة بشــعار 

«يي ٢٤».
وأشار ويســت البالغ ٤٥

عاما في أحد هذه املقاطع إلى 
محادثــة أجراهــا مــع ترامب 
الذي أعلن هو نفسه ترشحه 

النتخابات ٢٠٢٤.
وقال يي «طلبــت منه أن 
يكون نائــب الرئيس» مؤكدا 

أن ترامب «راح يصرخ» به.
 وسبق للمغني املشاكس 
في عاملي املوســيقى واألزياء 
أن ترشــح على نحو مفاجئ 
النتخابــات ســنة ٢٠٢٠ لكنه 
لم يحصل سوى على ٧٠ ألف 

صوت.
وأكــد ترامــب أنــه تناول 
العشاء مع جنم الراب في مقر 

املغني كانييه ويست يلمح إلى اعتزامه خوض السباق االنتخابي إلى البيت األبيض ويدعو ترامب للترشح نائباً له

كانييه ويسترون ديسانتيس

فــاز مؤخــرا علــى منافســه 
الدميوقراطي تشارلي كريست 
بنحــو ٢٠ نقطة مئوية ليعاد 
انتخابه حاكما لفلوريدا ويعزز 
وضعه كأبرز جنم صاعد في 

احلزب اجلمهوري.
وينظر إلي ديسانتيس على 
أنه منافــس محتمل للرئيس 
السابق دونالد ترامب كمرشح 

الصني: جتدد االحتجاجات على إجراءات إغالق «كورونا» 
بكــني ـ وكاالت: جتســد الغضــب 
الشعبي في الصني من توسيع إجراءات 
اإلغالق للحد من تفشي «كوفيد-١٩» في 
أنحاء البالد في صورة احتجاجات نادرة 
من نوعها خرجت في إقليم شينجيانغ 
الذي تسكنه االقلية العرقية «الويغور» 
املسلمة في غرب الصني والعاصمة بكني 
مع تسجيل اإلصابات بالڤيروس رقما 

قياسيا جديدا.
ورددت احلشــود، التــي خرجــت 
إلى الشــوارع في أورومتشي عاصمة 
إقليم شينجيانغ، هتافات تقول: «أنهوا 
اإلغالق!» رافعني قبضاتهم في الهواء 
بعدما أثار حريق مميت شب اخلميس 

الفائت الغضب بسبب إجراءات اإلغالق 
التي طال أمدها، وذلك حسبما أظهرت 
مقاطع ڤيديو مت تداولها على وســائل 
التواصل االجتماعي الصينية مســاء 
أمس االول. كما أظهرت مقاطع الڤيديو 
أشخاصا في ساحة وهم يرددون النشيد 
الوطنــي للصني، بينمــا هتف آخرون 

بأنهم يريدون حتريرهم من اإلغالق.
ونشر املقطع من مدينة أورومتشي 
حيــث ظل الكثير من ســكانها، البالغ 
عددهــم أربعــة ماليني نســمة، حتت 
واحد من أطــول اإلغالقات في الصني 
ومنع الكثير منهم من مغادرة منازلهم 
ملدة تصل إلى ١٠٠ يوم. وفي العاصمة 

بكني على بعــد ٢٧٠٠ كيلومتر، خرج 
بعــض الســكان اخلاضعــني لإلغالق 
في احتجاجــات محــدودة أو واجهوا 
املســؤولني احملليــني بشــأن القيــود 
املفروضة على حركتهم وجنح البعض 
فــي الضغط عليهم لرفــع هذه القيود 

قبل املوعد احملدد.
وكان حريق شب في مبنى شاهق 
في أورومتشي وأسفر عن مقتل عشرة 
أشخاص مبنزلة الشرارة التي أطلقت 
الغضب العام. وانتشرت قصة احلريق 
على وسائل التواصل االجتماعي وتوقع 
العديــد مــن مســتخدمي اإلنترنت أن 
الســكان لــم يتمكنــوا مــن الهرب في 

الوقت املناسب ألن املبنى كان يخضع 
لإلغــالق اجلزئــي. ونفــى مســؤولو 
أورومتشي في مؤمتر صحافي عقدوه 
بشكل مفاجئ امس أن تكون إجراءات 
احلد من تفشــي كوفيــد-١٩ هي التي 
أعاقت الهروب واإلنقاذ، لكن مستخدمي 
اإلنترنت اســتمروا في التشــكيك في 

الرواية الرسمية.
ووفقــا إلحصــاء أجرتــه وكالــة 
«رويتــرز» ملنشــورات الســكان على 
وســائل التواصــل االجتماعي، رفعت 
ما ال يقل عن عشــرة جتمعات سكنية 
أخــرى إجــراءات اإلغالق قبــل املوعد 
النهائي املعلن بعد أن اشتكى السكان.

إيران: قرصنة وكالة «فارس» وسط جتدد االحتجاجات 
وخامنئي يدعو «الباسيج» لتشديد اإلجراءات ضد «املشاغبني»

عواصم - وكاالت: تعرضت 
وكالــة أنبــاء إيرانيــة تابعة 
للحكومة للقرصنة على خلفية 
االحتجاجــات املتواصلة منذ 
أكثــر من شــهرين إثــر وفاة 
الشــابة الكردية مهسا أميني 
بعد توقيفها فــي طهران من 
قبل «شــرطة األخالق» التي 
اتهمتها بانتهاك قواعد اللباس 

الصارمة.
أنبــاء  وأشــارت وكالــة 
«تســنيم» شبه الرسمية إلى 
أن «مجموعــة من املقرصنني 
جعلت موقع وكالة أنباء فارس 

غير متاح لبضع حلظات».
وتعد وكالة «فارس» لألنباء 
واحدة من املصادر الرئيسية 
للمعلومــات التــي تنشــرها 
الدولــة بشــأن االحتجاجات 
الدائرة في إيران، والتي تصفها 
الوكالة عمومــا بأنها «أعمال 

شغب».
وأشــارت «فــارس» أمس 
إلــى أن دخول املســتخدمني 
إلى موقعها اإللكتروني تعطل 
بعد «عملية قرصنة وهجوم 
إلكتروني معقدين نفذا أمس 
األول»، وفقــا لبيان نشــرته 
الوكالــة علــى قناتهــا علــى 

«تلغرام».
وأوضحــت أن «الهجمات 

أثنــاء  خامنئــي  وحــث 
اســتقباله وفــدا مــن قــوات 
التعبئة «الباســيج» التابعة 
للحرس الثــوري في طهران 
أمس على تشــديد اإلجراءات 
ضد احملتجني، في تصريحات 
رمبــا تصعــد حملــة قمــع 
االضطرابــات ضــد النظــام، 
املســتمرة منذ أشــهر، وقال: 
«قرصنة وكالة أنباء إيرانية 
تابعــة للدولــة علــى خلفية 
االحتجاجــات هــو واحد من 

فــي العاصمة طهران. وهتف 
الطــالب مندديــن بـ«جرائــم 
وانتهاكات» السلطات، بحسب 
موقع «ايران انترناشيونال»، 
كما جتمــع أيضا طالب كلية 
النســيج بجامعــة أميركبير 
للتكنولوجيا، وراحوا يغنون 
معــا، تضامنــا مــع زمالئهم 

املعتقلني في السجون.
من ناحية أخرى، أصدرت 
مجموعــة مــن ١٤٠ طبيــب 
عيــون بيانا حــذروا فيه من 
أن طلقات اخلرطوش وطلقات 
كرات الطالء التي تستخدمها 
قوات األمن تسببت في إصابة 
الكثيريــن مــن املتظاهريــن 
بالعمــى فــي عني واحــدة أو 
العينني، بحسب موقع (صبح 

ما) اإلخباري اإلصالحي.
الى ذلك، قالت أسرة مغني 
الراب اإليراني توماج صاحلي، 
الــذي اعتقل بســبب تأييده 
االحتجاجــات، إن حياته في 
خطــر بعدما بــدأت محاكمته 

أمس بعيدا من اإلعالم.
وجــاء في تغريــدة ملركز 
حقوق اإلنسان في إيران ومقره 
نيويورك أن «اجللسة األولى ملا 
يسمى محاكمة توماج صاحلي 
أجريت من دون حضور محام 

من اختياره».

أكثر املهام أهمية للباسيج».
فــإن  خامنئــي،  ووفــق 
الواليات املتحدة تطالب بتخلي 
إيران عــن برنامجها النووي 
وتغيــر الدســتور وحتصــر 
نفوذها داخل حدودها وتغلق 
صناعاتها الدفاعية، وشدد على 
أنه «ال ميكن ألي إيراني قبول 

مثل هذه الشروط».
وفي حتد خلامنئي، جتددت 
االحتجاجــات، حيــث جتمع 
طالب جامعة العلم والثقافة 

سيدة مكبلة اليدين في إشارة رمزية خالل تظاهرات في اسطنبول للتضامن مع االحتجاجات في إيران أمس (أ.ف.پ)

اإللكترونيــة ضدهــا تشــن 
بشــكل يومي من عــدة دول، 
مبــا في ذلك األراضي احملتلة 
(إسرائيل)»، من دون إضافة 

املزيد من التفاصيل.
في غضون ذلك، أكد املرشد 
األعلى للثورة في إيران علي 
خامنئــي أن التفــاوض مــع 
الواليــات املتحدة لــن ينهي 
االضطرابــات التي تشــهدها 
بــالده، معتبرا ان واشــنطن 

ستطالب دائما باملزيد.
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طيب!!!

املصافحة.. واملصاحلة.. واملسامحة (٢)
بعد مرور قرابة ١٠ سنوات على «التوتر 
الشديد» للعالقات بني القاهرة وأنقرة، هل 
حان وقت املصاحلة؟ سؤال طرحه الشارع 
السياســي في البلدين عقب «املصافحة» 
األولى للرئيسني السيسي وأردوغان والتي 
متت في الدوحة أثناء حضورهما افتتاح 

كأس العالم.
أملح الرئيس التركــي للصحافيني في 
طائرة العودة من الدوحة إلى «مؤشرات» 
قدمتها أنقرة للقاهرة، دون إفصاح، وأعتقد 
أنه قصــد «التحقيق» اجلزئــي ألحد أهم 
مطالب القاهرة العشــرة لعودة العالقات 
أال وهو إســكات قنــوات وأبواق «جماعة 
اإلخوان» التي تتخذ من األراضي التركية 
منصة لها، فاضطرت بعضهم - مثل معتز 
مطر - ملغادرة تركيا واللجوء لبريطانيا، 
كما قررت إيقاف برامج ملذيعي «اإلخوان»: 
محمد ناصر وحمزة زوبع وهشام عبداهللا، 
ومنعت ظهور هيثــم أبوخليل على قناة 
«الشرق»، واتخذت موقفًا «إيجابيًا» جتاه 
حسام الغمري، فاحتجزته بتهمة التخابر مع 
دولة أجنبية بتهمة التحريض على العنف 
ضد مصر فيما عرف بحراك ١١/١١ الفاشل.
وتســبب التشــدد التركي مع قيادات 
ورمــوز «اجلماعة» في استشــعار هؤالء 
للخطر، واحتمال تعرض التنظيم لعواقب 
بداية التقارب بني أنقرة والقاهرة ووصل 
األمر الى البدء في تغيير أسماء الكيانات 
والشــركات والروابط التابعــة للجماعة 
والتي حتمل دالالت «إخوانية» مثل جمعية 
«رابعــة» وطالب ضد االنقالب وغيرهما، 

ووصل األمر ملنعهم اســتخدام مصطلح 
«االنقــالب» ذاته في فضائيــات اإلخوان 

التي تبث من تركيا.
والســؤال هنا: ما الذي تنتظره تركيا 
من مصر في املقابل؟.. وهل يكفي القاهرة 

ما قدمته أنقرة؟
الســؤال األول أجــاب عنــه الرئيــس 
أردوغان عندما قال: مطلب بالدي الوحيد 
من املصريني أن يقولوا ملن يتخذ مواقف 
معاديــة ضد تركيا في منطقة املتوســط 

«نريد إرساء السالم في املنطقة».
أما الشق الثاني من السؤال فلم يخرج 
من القاهرة أي تعديالت أو إضافات على 
«شروط املصاحلة» التي حددتها مصر منذ 
أعوام، والتي تلخصــت وقتها في التزام 
أنقــرة بالقانون الدولي للبحار حتى يتم 
ترســيم احلدود البحريــة، وعدم حدوث 
اتفــاق مصــري - تركي منفــرد مبعزل 
عن اتفاق شــامل على احلــدود البحرية 
مــع اليونان وقبرص، وخروج تركيا من 
ليبيا، وإبرام اتفاق ملزم مينع التدخل في 
سورية والعراق (تتوغل القوات التركية 
فــي أراضي الدولتــني اآلن)، وقف جميع 
املنابر اإلخوانية التي تهاجم مصر ودوًال 

خليجية من األراضي التركية.
وطبعــًا في السياســة ال عــداوات أو 
صداقات دائمــة.. بل مصالح تتصالح أو 
تتعارض.. واأليام املقبلة «حبلى» بتطورات 

متسارعة.
أدعو اهللا أن تكون خيراً للجميع.

وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

احلكومة: ال صحة لتقليص حصة املواطن
 من اخلبز املدعم على بطاقة التموين

القاهرة - هالة عمران

نفى املركز اإلعالمي ملجلس 
الوزراء ما انتشــر من أنباء 
بشــأن إصدار قرار بتقليص 
حصة املواطن من اخلبز املدعم 

على البطاقات التموينية.
وأوضح املركز اإلعالمي في 
بيان أمس أنه قام بالتواصل 
مع وزارة التموين والتجارة 
الداخليــة، التــي نفــت تلك 
املعلومات، مؤكدة أنه ال صحة 
لتقليــص حصة املواطن من 
اخلبــز املدعم على البطاقات 
التموينية، وأنه لم يتم إصدار 

أي قرارات بهذا الشأن.
وشددت على انتظام صرف 
حصة املواطن من أرغفة اخلبز 
املدعــم املســتحقة لــه على 
البطاقات التموينية بشــكل 
طبيعي، بواقع ٥ أرغفة يوميا 
بإجمالي ١٥٠ رغيفا شــهريا، 
بسعر ٥ قروش للرغيف، دون 
أي انتقاص، مشيرة إلى أنه 

لســد حاجــة املواطنني على 
البطاقــات التموينية، ويتم 
طــرح رغيف اخلبز بســعر 
٥ قــروش ألصحاب بطاقات 
التموين، وتتحمل الدولة فارق 
تكلفة اخلبز، إذ تصل تكلفة 
إنتاج الرغيف إلى ٨٥ قرشا، 
أي تتحمل الدولة ٨٠ قرشا في 
كل رغيف يتم إنتاجه ويتحمل 

املواطن ٥ قروش فقط.

التي  يتم احتســاب األرغفة 
يتــم توفيرها علــى البطاقة 
خالل الشهر بنقاط مجمعة، 
على أن يقوم حاملو البطاقات 
التموينية بصرف فارق نقاط 
اخلبز في شكل سلع غذائية 
وغيــر غذائيــة مــن املنافــذ 

التموينية املختلفة.
وتنتــج املخابــز البلدية 
يوميــا ٢٧٠ مليــون رغيــف 

الشغور مرشح لالمتداد حتى فبراير ريثما يقتنع
فرجنية ومعوض بالتنحي لصالح مرشح توافقي

بيروت - عمر حبنجر

خفت وهج جلسات مجلس النواب النتخاب 
رئيس للجمهورية، جلسة بعد أخرى، فاحلماس 
الذي بدأ نيابيا وشــعبيا، في أولى اجللســات 
اضمحل في اجللسات التالية، وصوال الى اجللسة 
السابعة األخيرة، حيث تصرف معظم النواب 
وكأنهــم ميثلون أدوارا على مســرح وليســوا 
نوابا عن شــعب وأنهم مؤمتنون على مصالح 
من انتخبهم ليحموا الوطن والدستور وحتولوا 
إلى بيادق على رقعة شطرجن نيابية، أو ورقة 
بيضــاء في صندوق االقتراع، بانتظار الضوء 
األخضر اخلارجي، الــذي الحت آخر مواعيده 

االفتراضية في فبراير املقبل.
فهل يستطيع اللبنانيون الصمود معيشيا 
وصحيا على األقل، إلى ذلك الوقت االفتراضي، 
في ظل جتنب رئيس حكومة تصريف األعمال 
جنيب ميقاتي، دعوة مجلس الوزراء الى االنعقاد، 
حتــت إحلاح الضرورة، الى مرســوم يســمح 
بصرف املليــارات من الليرات للمستشــفيات 
املهددة بالتوقف عن غسل كلى املرضى احملولني 
مــن وزارة الصحة وعلى حســابها أو مرضى 
السرطان املعلقني بحبال الوعود الواهية. كما 
أن اإلحجام عن دعوة مجلس الوزراء لالجتماع 
حرم اللبنانيني من متابعة مونديال قطر، ألن 
صرف ٥ ماليني دوالر بدل ربط لبنان بالشبكة 
املوزعة، يتطلب مرسوما في مجلس الوزراء، 
ومبا ان ثمة من عقد العزم على أال يرتكب هذه 
«اخلطيئة» املثيرة للحساسيات، فقد بادر رجل 
األعمال اللبنانــي بهاء احلريري إلى التواصل 
مع الشــبكة املعنية، واململوكة بعض أسهمها 
الى شــخصيات لبنانية، متبرعا بالتغطية ملا 

تبقى من أنشطة املونديال.
مصادر لبنانية متابعة استشهدت باملادة ٦٢
من الدســتور اللبناني (دستور الطائف) التي 
تنص على اآلتي: «في حال خلو ســدة رئاسة 
اجلمهورية، ألي علــة كانت، تناط صالحيات 
رئيــس اجلمهورية، وكالة، مبجلس الوزراء»، 
وقد طبق رئيس احلكومة األسبق متام سالم هذه 
املادة، خالل فترة الشغور التي سبقت انتخاب 

الرئيس السابق ميشال عون، بعد إضافة عبارة 
«مجلس الوزراء مجتمعا» من قبيل العرف.

والالفت أن وزيــر اإلعالم زياد مكاري أبلغ 
قناة «اجلديد» بأنه طلب من الرئيس ميقاتي عقد 
جلسة ملجلس الوزراء إلصدار مرسوم بصرف 
٥ ماليني دوالر للشركة الناقلة للمونديال، لكن 
ميقاتي فضل جتنب ذلك؟ األمر الذي أتاح لبعض 
األوساط اإلسالمية خصوصا، أن ترى في األمر 
محاوالت لتعميم الشــغور، متهيــدا لإلطاحة 
باتفاق الطائف ودستوره، عبر طرح تعديله، 

من باب التطوير، األخف وطأة على السمع.
وطبيعي أال يكون الرئيس ميقاتي شخصيا 
في مثل هذا الوارد، لكن األوساط عينها تعتبر 
في االمتناع عن دعوة مجلس الوزراء لالنعقاد 
حتى في حاالت الضرورة القائمة، إذعانا ضمنيا 
ملرسوم قبول اســتقالة احلكومة، الذي وقعه 
الرئيس ميشال عون، في آخر أيام واليته بتجاوز 

واضح لألعراف.
رئاسيا، املصادر املتابعة في بيروت ال تعول 
كثيرا على املنحى الفرنسي، حيال احلل في لبنان، 
فالرئيس اميانويل ماكرون يبحث عن النجاح 
لنفسه في بلده، من خالل األزمة اللبنانية، وسط 
انشــغاله بالدعاوى الناشــئة ضده واملتصلة 
بحملته االنتخابية الرئاسية األخيرة، ومن هنا، 
عدم تفاهمه مع أطراف عربية معنية، ورافضة 
للمقترح الفرنســي باالنفتاح على حزب اهللا، 
حيث يرى اجلانب العربي فيه اخلصام، ويريدون 

منه القبول بأن يكون اخلصم واحلكم.
في غضــون ذلك، وصل رئيس التيار احلر 
جبــران باســيل الى قطر، يرافقــه أحد أبنائه، 
حيث يتواجد عدد كبير من املســؤولني العرب 
والغربيني فــي الدوحة، ملتابعة املونديال، مما 
يتيح له املزيد من التواصل. وكان باسيل رفض 
في آخر لقاء له مع األمني العام حلزب اهللا السيد 
حسن نصراهللا، إفساح املجال أمام رئيس تيار 
املردة سليمان فرجنية، على الرغم من ضمانة 
نصر اهللا الشــخصية، مقترحــا التوافق على 

شخصية ثالثة، بالتفاهم مع فرجنية.
ويقول مصدر قريب من احلزب ان باسيل 
برفضــه دعم فرجنية، يســهم فــي إضعاف 

موقف فريق املمانعة، الذي يتريث في اتخاذ 
قراره النهائي بترشــيح فرجنيــة، كونه من 
غيــر اجلائز تقدميه إلــى اللبنانيني على انه 
املرشح املدعوم من الثنائي الشيعي، واملفتقد 

احليثية املسيحية.
غير ان صحيفة «الديار» القريبة من حزب 
اهللا نقلــت عــن مصادر سياســية مطلعة ان 
رئيــس مجلس النواب نبيه بري يتعاون مع 
رئيس حكومة تصريف األعمال جنيب ميقاتي، 
ورئيس احلزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط 
وحزب اهللا، للوصول الى مرشــح توافقي لن 
يتم اإلعالن عنــه، قبل فبراير املقبل، على أن 
يخرج االســم إلى العلن بعد ان يشعر النائب 
ميشال معـــــوض، بــأن أصواتـه لن تتعـدى 
الـــ ٤٠ صوتــا وان موقف جبران باســيل قد 
قطع الطريق على ترشــيح فرجنية من خالل 
تسريبه املقصود في باريس عن نية الرئيس 
بري طرح اسم توافقي، بعد الطلب الى معوض 

وفرجنية سحب ترشيحهما.
نائب األمني العام حلزب اهللا الشــيخ نعيم 
قاســم كــرر التأكيد علــى مواصفــات رئيس 
اجلمهوريــة املقبل، «والتي ال تنطبق على من 
يضع أولويته نزع سالح املقاومة»، مشيرا بذلك 
إلى املرشــح ميشــال معوض الذي اعتبر «ان 
أولويته إعادة بناء الدولة ال حماية السالح».

معوض استعرض أمس التطورات مع سفير 
اليابان في بيروت، وكان تشديدا على ضرورة 
احترام االستحقاقات الدستورية، وأولها انتخاب 

رئيس للجمهورية وتنفيذ اإلصالحات.
ويحــرص رئيس حركــة االســتقالل على 
التواصل مع ســفراء الــدول العربية، والدول 
الكبرى لوضعهم في صورة مواقفه السيادية 
التي جعلها عنوانا ملشــروعه الرئاســي وفي 

طليعتها استعادة بناء الدولة اللبنانية.
وبحســب موقع «لبنان ٢٤» فإن حزب اهللا 
يحاول نفي فكرة ترابط الساحة اللبنانية بعالقة 
إيران مــع دول القرار وبالتالي فإن احلزب لن 
يكون مســتعجال على تســوية رئاسية تريح 
األوروبيني في لبنان، ما لم حتصل إيران على 

تنازالت في مناطق أخرى.

مصادر ترى أن اإلحجام عن دعوة احلكومة الجتماعات «ضرورة» تعميم للشغور للتخلص من «الطائف» أو إذعاناً ملرسوم عون

رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع مستقبالً طالباً من احلزب بجامعة «احلكمة» بعد فوزهم في االنتخابات الطالبية  (محمود الطويل)
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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.
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للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

عالم عربي برع في الفلسفة والفيزياء من ٦ أحرف

عموديًا:

SudokuSudoku

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

الكندي

محمد عبدالرحمن

ااجرزخلاقا

للالعارفبا

رمميركلاال

يدليلخررءخ

انرورسوالو

ضنةقكلثغةا

يدرياسابرر

امزدلكلرمز

لباصايسعام

نيؤلونفلؤي

اتمالةرامة

يبيبطةنسحي

١ - موجع - والدة - ارقد، ٢ - منخفضات - الشوق، 
٣ - في فمك - عاصفة بحرية (معكوسة)، ٤ - مرض 
معدي (معكوسة) - من املقاييس (معكوسة)، ٥ - أبنائي - 
لالستفهام، ٦ - مغادر، ٧ - خاصتي - ضجر (معكوسة)، 
٨ - مطرب مصري، ٩ - وصل الثوب - متشابهان 
- غنّج (معكوسة)، ١٠ - علم مؤنث - مكان للرياضة.

اخلوارزمية
الرياضي

املدن
الناي

طبيب
حسنة
مؤامرة
مبيت

قبائل
العرب

غار
ثور

السفر
الصديق
سكينة
مؤازرة

األول
 اخلزرج
العارف
الكرمي

خليل
سرور

١ - في املقدمة - من آثار الفراعنة، ٢ - الهني (معكوسة) 
- يداوي، ٣ - قانطون - متشابهة، ٤ - بالد - علقم 
(معكوسة)، ٥ - حديث - مرض، ٦ - متشابهان - يضع 
خلسة - عقل (معكوسة)، ٧ - لإلضراب - الشجر الكثيف 
(معكوسة)، ٨ - عكس اخللف (معكوسة)، ٩ - مطربة 
لبنانية - أرشد (معكوسة)، ١٠ - بالد - يرشد (معكوسة).

أفقياً: عموديًا:
١ - أليم - اب - من، ٢ - وهاد - الوجد، ٣ - لسانك - نو 
(معكوسة)، ٤ - سل (معكوسة) - الكيل (معكوسة)، ٥ - 
أوالدي - كم، ٦ - مسافر، ٧ - لي - ملل (معكوسة)، ٨ - هشام 
عباس، ٩ - رفأ - ل ل - دلل (معكوسة)، ١٠٩ - ميادة - نادي.

١ - أول - الهرم، ٢ - السهل (معكوسة) - يشفي، ٣ - يائسون - ا 
ا ا، ٤ - مدن - مر (معكوسة)، ٥ - كالم - علة، ٦ - ا ا - يدس - لب 
(معكوسة)، ٧ - بل - األيك (معكوسة)، ٨ - السلف (معكوسة)، 
٩ - جنوى كرم - دل (معكوسة)، ١٠ - مدن - يدل (معكوسة).

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

دراسات صحية

تواجه مشكلة في النوم؟.. حاول ممارسة الرياضة!

ميكن أن يساعدك اجلري الطويل أو جلسة 
شاقة في صالة األلعاب الرياضية على النوم 
ليال، وفقا للعلماء. حيث وجدت دراسة أجريت 
على أكثر من ٣٠ ألف بالغ في منتصف العمر أن 
أولئك الذين يحصلون على ضخ الدم بانتظام، 
عبر ممارسة الرياضة، كانوا أقل عرضة للحاجة 

إلى حبوب ملساعدتهم على النوم.
وفحص باحثون نرويجيون السجالت الطبية 
الطبية. وقال  الوصفات  للمتطوعني وبيانات 
أحد اخلبراء: «تشير هذه النتائج إلى أن اللياقة 
البدنية ميكن أن تساعدك أيضا على النوم بشكل 
أفضل». وقال الفريق إن األطباء يجب أن يفكروا 
في نصح أولئك الذين يعانون من مشاكل في 

النوم مبمارسة الرياضة، بناء على النتائج.
وأرادت الدراسة، التي قادها فريق من اجلامعة 
النرويجية للعلوم والتكنولوجيا في تروندهامي، 
معرفة ما إذا كانت الصحة اجلسدية تؤثر على 
احتمالية بحث الشخص عن األقراص املنومة. 
ونظروا إلى ٣٤٣٥٧ شخصا تبلغ أعمارهم ٥٢

عاما في املتوسط.
Mayo وتظهر نتائج الدراسة، التي نشرت في
Clinic Proceedings، أن ٥٨٠٠ متطوع سعوا 
للحصول على أدوية للنوم خالل الدراسة التي 
استمرت ١٤ عاما. وهذا يعني أن ما يقرب من 
١٧٪ من مشاكل نوم املشاركني كانت خطيرة 
مبا يكفي لتطلب من الطبيب وصف األقراص 
املنومة. لكن املشاركني الذين كانوا في أفضل 
حالة بدنية ومارسوا الرياضة، استخدموا عددا 
أقل من هذه األدوية املنومة التي تستلزم وصفة 
طبية. ومع ذلك، تباينت قوة هذه النتيجة بني 

املجموعات.
وكان الرجال النشطون الذين تزيد أعمارهم 
على ٦٥ عاما هم األقل عرضة للبحث عن األقراص 
املنومة، ما يشير إلى أنهم استفادوا أكثر من 
ممارسة الرياضة. وتظهر النتائج أن الرجال 
األكثر لياقة كان لديهم خطر أقل بنسبة ١٥٪ 
للحاجة إلى األدوية ملشاكل النوم املزعجة التي 

يعانون منها.

ما أبرز األخطاء في طهو البيض والتي «تقتل» فوائده الغذائية؟

يحضر البيض بشكل الفت في وجبات الفطور، 
مبختلف مطابخ العالم، لكن هذا الطعام الغني 
إلى طريقة طهو صحية،  بالبروتني، يحتاج 
حتى يعود بالنفع على جسم اإلنسان. ويوصي 
خبراء الصحة مبراعاة جملة من الشروط عند 
طبخ البيض، حتى يظل محافظا على مزاياه 

الغذائية، ومن بينها:
يحتوي على قدر عال من البروتينات، سواء 
في البياض أو الصفار. ومصدر مهم من مصادر 
الدهون املفيدة للجسم مثل الدهون غير املشبعة. 
ويحتوي على عناصر غذائية مهمة مثل ڤيتامني 
«بي ٦» و«بي ١٢» وڤيتامني «د». لكن هذه املنافع 
قد ال تتحقق، في حال جرى حتضير البيض 

بطرق سيئة مثل:
القلي، أو إضافة الصلصات، ألن هذه الطريقة 
جتعله مشبعا بدهون غير صحية، ويصبح 
ضمن وجبة عالية السعرات احلرارية. وإذا كنت 
ممن يتبعون احلمية، فعليك أن تعلم أن ملعقة 
واحدة من الزبدة إلى املقالة من أجل حتضير 

البيض، يضيف إليك ١٠٠ سعرة حرارية.
كما أن تناول البيض نيئا ألجل االستفادة 
أكثر من بروتيناته، من املمكن أن يؤدي لإلصابة 
بعدوى بكتيريا تسمى «الساملونيال»، ألن البيض 
يحتاج إلى الطهو بحرارة ال تقل عن ٧١ مئوية، 

ألجل إبعاد عناصر ضارة.
أما إذا كنت تأكل البياض فقط، من أجل تفادي 
الدهون املوجودة في الصفار، فإنك ال تستفيد 
من عدة أحماض دهنية مفيدة موجودة في املح. 
وإذا طهوت صفار البيض على حرارة عالية، 
فإنه سيفقد عددا من فوائده، نظرا حلساسية 

بعض املواد املضادة لألكسدة جتاه احلرارة.

عن «سكاي نيوز»

املصدر: «ديلي ميل»



19
رياضـةاالحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢

مبارك اخلالدي

بعد فوزه في املباراة الودية الثانية 
ضمن معسكره املقام حاليا في مدينة 
دبي اإلماراتية، والذي جاء على حساب 
منتخب اجلزائر «احملليني» ١-٠، يسعى 
املنتخب الوطني األول لكرة القدم الى 

خوض مباراة ودية ثالثة.
وقد سجل هدف األزرق الوحيد في 
املباراة الالعب عيد الرشــيدي، وهو 
االنتصار الثاني تواليا للمنتخب منذ 
اشراف املدرب البرتغالي روي بينتو، 
اذ متكن من الفوز في جتربته الودية 

االولي على منتخب لبنان ٢-٠.
وعلمت «األنباء» ان ادارة املنتخب 
تبحــث عن مباراة وديــة ثالثة وقبل 
العــودة الى الكويت بنــاء على طلب 
اجلهاز الفني، اال انه وحتى يوم امس لم 
ترد إلدارة املنتخب اي ردود باملوافقة 
من جانب الفرق التي متت مخاطبتها.
ومــن املقرر أن تعود بعثة األزرق 
الي الكويت األســبوع اجلاري، حيث 
يدرس اجلهازان الفني واالداري موعدا 
محددا الجتماع املنتخب مجددا خالل 

الشهر املقبل استعدادا للمشاركة في 
بطولة كأس اخلليج العربي «خليجي 
٢٥» املقرر اقامتها في مدينة البصرة 

يناير املقبل.
 وكان اجلهازان الفني واالداري قد 
أبديا ارتياحا للمردود الفني والبدني 
للمنتخــب خــالل معســكره القصير 
في اإلمارات والنتائج االيجابية التي 
حتققــت، اذ منحــت دفعــة معنويــة 
إلدارة املنتخــب والالعبني خصوصا 
أن املدرب البرتغالي قد منح الفرصة 
ألغلــب الالعبني للوقوف على احلالة 

البدنية والفنية لكل منهم.
وتضم قائمة املنتخب كال من: ضاري 
العتيبــي، بــدر الصعنون، ســليمان 
عبدالغفور، حمد القالف، مشاري غنام، 
بدر جمال، راشــد الدوســري، حسن 
حمدان، خالد شــامان، خالد إبراهيم، 
سلطان العنزي، حمد حربي، عبدالعزيز 
وادي، عبداهللا الفهد، بدر طارق، علي 
خلف، مهدي دشــتي، فــواز عايض، 
أحمد الظفيري، مبارك الفنيني، عيد 
الرشيدي، محمد دحام، شبيب اخلالدي، 

األزرق جنح في الفوز على منتخب اجلزائر (احملليني)عبدالعزيز مروي.

القادسية والكويت في كأس زين اليوم

منافسات قوية في «بولينغ الصحافيني»

«سلة األبيض» ملواصلة االنتصارات

٤ العبات بـ «اجلمباز اإليقاعي» 
ميثلن الكويت في اإلمارات

مبارك اخلالدي

تنطلق مســاء اليوم منافســات اجلولة 
الثالثة من املجموعة األولى لبطولة كأس زين 
التنشيطية بإقامة ٤ مباريات أبرزها اللقاء 
الذي يجمع القادســية برصيــد ٦ نقاط مع 
الكويت بـ ٤ نقاط على ستاد نادي الشباب، 
وتقام املباراة في الساعة الـ ٦٫٣٥. ويخوض 
الفريقان املباراة في ظل غياب أغلب عناصرهما 

احملترفة والعبي املنتخب الوطني.
وفي التوقيت ذاته، يلتقي الساملية برصيد 
٣ نقــاط مع الفحيحيــل اخلالي رصيده من 
النقــاط، وذلك على ســتاد نــادي الكويت. 
وحلساب املجموعة ذاتها وفي الرابعة عصرا 
يلتقي برقان بـــ ٣ نقاط مع خيطان بنقطة 
واحدة على ملعب التضامن، وفي التوقيت 
نفسه يلتقي كاظمة وله ٤ نقاط مع اليرموك 
بنقطة واحدة على ستاد ناصر العصيمي.

أسفرت منافسات الدور األول من 
بطولــة البولينــغ للصحافيني التي 
ينظمها نادي البولينغ برعاية رئيس 
مجلس اإلدارة الشــيخ طالل احملمد 
عن حصول «األنباء» (١) على املركز 
األول برصيــد ١٦٧٨ نقطــة، وجاءت 
القبــس في املركــز الثانــي برصيد 
١٦٠٣ نقاط، واحتلــت جريدة الراي 
املركز الثالــث مبجموع ١٤٤١ نقطة، 

فيما جاءت جريدة اجلريدة في املركز 
الرابع برصيد ١٤٣٥، وجاءت املراكز 
من اخلامس الى التاسع من نصيب 
«األنباء» (٢) والوســط والكويتية 

والصباح وكونا.
البطولـــة منافسات  وشهـــــدت 
قوية بني الفرق املشاركة التي سعت 
إلى حتقيــق نتائج جيدة وحرصت 
علــى التواجد فــي دائرة املنافســة 

لدخول األدوار النهائية التي تنطلق 
يوم اجلمعة املقبل بني الفرق األربعة 
األولى املتأهلة للنهائي، حيث يلتقي 
«األنباء» (١) صاحب املركز األول مع 
اجلريدة احلاصل على املركز الرابع، 
ويواجه القبس الذي حصل على املركز 
الثاني في منافسات الدور األول الراي 
صاحب املركز الثالث، وذلك لتحديد 

الفائز بلقب البطولة.

هادي العنزي

يصطــدم الفريق األول لكرة الســلة 
بنادي القادســية بنظيــره الكويت في 
مواجهــة صعبة ومثيــرة جتمعهما في 
الـ ٧:١٥ مســاء اليوم على صالة االحتاد 
مبجمع الشــيخ ســعد العبداهللا، ضمن 
منافســات الدوري العام لكرة الســلة، 
وتســبقها مباراة جتمع النصر بكاظمة 

في الـ٥:١٥ مساء على ذات الصالة.
تبدو الظروف احلالة الفنية واملعنوية 
مختلفة قبل مواجهــة اليوم، فالكويت 
بطل العرب واخلليج يســعى ملواصلة 
انتصاراته في الدوري، واحلصول على 
نقطتي املباراة، فيما يأمل القادسية إحلاق 
أول هزمية ببطل النسخة السابقة للدوري، 
وتعويض خسارته املفاجئة أمام العربي 
(٧٥-٨٣) فــي اجلولــة املاضية، وعلى 
الورق تبدو حظــوظ «األبيض» كبيرة 
في حتقيق فوز متوقع على «األصفر»، 
نظرا ملا يضمه في صفوفه من عدد غير 
قليل من الالعبني املتميزين بقيادة املدرب 
األملاني بيتر شــومرز، فيما يأمل زميله 
الصربي برانكو ماكسيموفيتش جتاوز 
التعثــر أمام «األخضــر»، واملضي قدما 
للحصول علــى املراكز الســتة املؤهلة 
إلــى الدور الثاني واملنافســة على لقب 
الدوري، وقد جمع الكويت ٨ نقاط من ٤
انتصارات، فيما وصل رصيد القادسية 

من النقاط إلى ٧ بعد فوزه في ٣ مباريات 
وخسارة واحدة.

فــي املبــاراة الثانية، يبــدو كاظمة 
األقرب للفوز ومواصلة انتصاراته على 
حســاب النصــر، ملا يضمه مــن كوكبة 
يغلب عليها االنسجام والتجانس بقيادة 
املدرب الصربي ايفان جيرمج الذي حقق 

معهــم املركز الرابع فــي بطولة األندية 
العربية لكرة السلة التي أقيمت مؤخرا 
في الكويت، ويســعى «البرتقالي» إلى 
مواصلــة البقــاء في قمــة الترتيب مع 
الكويــت بالوصــول إلى النقطــة الـ ٨، 
وقد جمــع «العنابي» ٤ نقــاط من فوز 

وخسارتني.

يشارك املنتخب الوطني للجمباز اإليقاعي للفتيات 
في بطولة اإلمارات الدولية التي تستضيفها مدينة دبي 
حاليــا، بوفد يضم ٤ العبات هن: نور الرزيحان وتاليا 
بهبهاني وأمينــة الكندري وليان بهبهاني، حتت قيادة 

املدربة األوكرانية فيكتوريا فسيوك.
ويشــارك في هــذه البطولة ٤ دول هي: الســعودية 
واألردن واإلمارات والكويت، فيما حرص احتاد اللعبة 
على مشــاركة املنتخب في هذه البطولة لتوفير فرص 
احتكاك مع مــدارس جديدة ومختلفة لالعبات الكويت 
عقب مشاركات ناجحة في بطوالت دولية أقيمت خالل 
الفترة السابقة في كازاخستان ورومانيا وتركيا، فضال 

عن البطولة العربية التي استضافتها اجلزائر.
ووضــع االحتاد خطــة إعداد طويلــة األمد لالعبات 
اجلمباز اإليقاعي بالتنسيق مع اللجنة الفنية في االحتاد 
ومع املدربتني األوكرانيتني إيرينا كوڤالتشوك وفيكتوريا 
فســيوك. جدير بالذكــر أن منتخب اجلمبــاز اإليقاعي 
للفتيات يشارك في الوقت احلالي أيضا في بطولة باكو 

الدولية وبفئات سنية مختلفة.

(هاني الشمري) الصراع يتجدد بني الكويت والقادسية  

فريقا «األنباء» املشاركان في البطولة مع بعض املشاركني

جانب من مواجهة سابقة بني الكويت والقادسية

العبات اجلمباز اإليقاعي

بعد فوزه على اجلزائر..بعد فوزه على اجلزائر..
 األزرق يبحث عن «ودية» ثالثة األزرق يبحث عن «ودية» ثالثة

(Roll Race) مدينة الكويت لرياضة احملركات حتتضن سباق
وســط أجواء حماسية 
حملبي السيارات والسباقات 
احتضنــت مدينــة الكويت 
 (KMT) لرياضــة احملركات
أمـــس سبـــــاق  أول مــن 
(Roll Race) الــذي نظمته 
 (SWORDCHAPIONS )
وصاحب الســباق ســاحة 
لعرض السيارات الكالسيكية 

والسيارات الرياضية.
وضمــت املدينــة أيضا 
معرض «كويــت أوت دور 
سبورتس» والذي انطلق في 
٢٣ اجلاري واختتم فعالياته 
أمس واحتوى على العديد 
مــن البوثــات والشــركات 
املشاركة مع مسابقات لرواد 
املعــرض إضافة إلى ألعاب 

جانب من فعاليات سباق (Roll Race)للصغار والكبار.
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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.
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األحد
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«الشؤون»: ٣ آالف دينار 
إغاثة ملن تصيبه نكبة خاصة.

سمو رئيس الوزراء للطلبة 
الدارسني في أميركا: الوطن 

يتوسم فيكم كل خير.

االستثمار احلقيقي.
اهللا يدمي عزچ يا كويت.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك راضية مرضية  
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

لطيفه حمود علي املوسى السيف: (أرملة أحمد عبدالعزيز املوسى 
السيف) ٨٨ عاما - العزاء في املقبرة - ت الرجال: ٩٩٨٦٨٦٥٩
- ت النساء: ٩٩٦٨٦٣٨٩ - ٩٩٦٥١٤١٤ - ٩٩٦٢٩٩٩٤ - شيعت.
مطره مرزوق فجري الدويهيس: (أرملة خلف سالم الدويهيس) ٨٥
عاما - الرجال: العزاء في املقبرة - ت الرجال: ٩٧٦٩٠٩٠٨ - 

النساء: الدسمة - ق٤ - ش٤٧ - م٤ - شيعت.
٧٩ عامــا - العزاء في املقبرة - ت:  عبداهللا جابر فهد اخلالدي:

٩٦٦٦٠٤٢٨ - ٩٧١٧١٢٣٨ - شيع.
هيا أحمد عمر املال: (أرملة علي عبدالرحمن السلطان) ٩٥ عاما - 
الرجال: العزاء في املقبرة - ت الرجال: ٩٧٩١١٦٨١ - ٥٥٥٥٣٤٣٠
- ٥٠٨١١٤٥٥ - النساء: كيفان - ق٤ - ش٤٤ - م٤ - ت النساء: 

٩٩٦٤٠٧٧٨ - شيعت.
٧٠ عاما - الرجال: العزاء في  ســليمان داود ســليمان اخلريف:
املقبرة - ت الرجال: ٩٠٩٠٥٥٥٦ - ٩٩٨٥٠٥١١ - النساء: صباح 
السالم - ق٦ - ش١ - ج١١ - م ٤٠ ( العصر فقط) - ت النساء: 

٦٦٦٦٢٣٥٠ - ٩٩٩١٨٢٥١ - شيع.
٦٦ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  سعود فهيد محمد احلريتي:
- ت الرجال: ٦٠٣٠٠٠٠١ - ٩٩٥٨٤٩٩١ - النساء: العدان - ق٢

- ش٧٥ - م١٦ - ت: ٩٩٠٢٧٦٨١ - شيع.

«صوتي ذهب لبايدن، ال لترامب»
إيلون ماسك، امللياردير األميركي، 
يعلن أنه يصوت دوما للمرشح األكثر 
وسطية واألقل تطرفا، خالل رده على 
انتقدوه إلعادة تفعيل حســاب  من 
الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب، 

على تويتر.

«٢ مليار دوالر كي ال نخسر»
جيمس كاميرون، املخرج األميركي، 
يعلن أن فيلمه األخير، أفاتار ٢، ينبغي 
أن يحقق إيــرادات أعلى من ٢ مليار 
دوالر وإال سيعتبر خاسرا، وال يغطي 

تكاليف إنتاجه.

«مؤلم حضور ٣ حفالت للمشاهير أسبوعيًا»
بيت ديفدسون، املمثل األميركي، 
يفصح عن سبب معاناته خالل مواعدة 
كيم كارديشــيان، مدة ٨ شــهور، 
الضطراره حلضور حفالت املشاهير 

أسبوعيا معها، وهو أمر لم يطقه.

«الغيرة دفعتها حلرق منزله»
أميركية، ٢٣ سنيادا سوتو، فتاة 
ســنة، حترق منزل عائلــة صديقها 
األميركي، بعــد منتصف الليل، ألنه 
جعل قريبته جتيبها على هاتفه بدال 
منه، ما أشعل الغيرة داخلها، فأشعلت 
النار في منزله، وأرســلت له صور 
أن تكون  احلريق، مضيفة: أمتنــى 

أغراضك بخير اآلن.

أبعد من الكلمات

٤:٥٨الفجر
٦:٢١الشروق

١١:٣٦الظهر
٢:٣٠العصر

٤:٥٠املغرب

٦:١١العشاء

العظمى:  ٢٠
الصغرى:  ١٠

أعلى مد: ٠٠:٢٥ ص ـ ٠٣:٢٧ م
أدنى جزر: ٠٨:٢٩ ص ـ ٠٨:١٦ م

بإصالحات قانونية.. أملانيا 
تسّهل احلصول على جنسيتها

برلني - أ.ف.پ: تعد احلكومة األملانية إصالحات قانونية 
لتبســيط إجراءات احلصول على اجلنسية األملانية، حسبما 

أعلن اجلمعة املتحدث باسم وزارة الداخلية.
وقال املتحدث إن احلصول على اجلنسية يجب أن يكون 
ممكنــا بعد العيش خمس ســنوات في أملانيــا، وذلك مقارنة 
بثماني سنوات حاليا. وفي حال كان األجنبي مندمجا بشكل 
جيد، وفق أدائه في املدرسة أو في العمل، ميكن عندها تقليل 

الفترة إلى ثالث سنوات.
وأضاف املتحدث أنه سيتوجب تسهيل جتنيس آباء جيل 
العمال املهاجرين الذين وصلوا إلى أملانيا في الســبعينيات، 

ألنه «لم يجر تشجيع اندماجهم على مدى سنوات عديدة».
من جهة أخرى، ســيتم توســيع احتماالت احلصول على 
اجلنسية األملانية باإلضافة إلى جنسية أخرى لتشمل املزيد 
مــن البلــدان. وحاليا، ال يتقــدم العديد مــن األجانب بطلب 
للحصول على اجلنسية األملانية ألنهم مجبرون على التخلي 

عن جنسيتهم األصلية.
ستقدم وزارة الداخلية مشروعها قريبا إلى الوزارات األخرى، 
حسبما أشــار املتحدث. ومبجرد تســوية جميع التفاصيل، 

ستجري املوافقة على املشروع في مجلس الوزراء.
منــذ تشــكيلها في نهايــة نوفمبــر ٢٠٢١، أعلنت حكومة 
الدميوقراطي االشــتراكي أوالف شــولتس، الذي يدير البالد 
مــع حزبي اخلضر والليبراليــني، عزمها على حتديث قانون 

اجلنسية األملاني.

اجلد واألب أنقذا طفل اخلامسة 
من أفعى ضخمة بحوض السباحة

١٢ مفقودًا إثر انزالق تربة 
في جزيرة إيطالية

ســيدني ـ أ.ف.پ: جنا طفل أسترالي يبلغ خمس سنوات 
بعدمــا لدغته أفعى ضخمــة من نوع األصلة وســحبته إلى 
حوض سباحة على ما أفاد والد الطفل وسائل اإلعالم احمللية.
وقال الوالد بن باليك، في حديث إلى إذاعة «ناين راديو»، 
إن جنله بو كان يلعب بجوار حوض ســباحة في بايرن باي 
(شــرق) عندما هاجمته أفعى طولها ثالثة أمتار أتت من بني 
النباتــات املوجــودة قرب املكان. وأضــاف «أعتقد أن األفعى 
كانت تنتظر فريســة ما ووجدت بو أمامها». فعضت األفعى 
الطفل وأسقطته في املياه ولفت نفسها حول إحدى رجليه.

وهب جد الصبي البالغ ٧٦ عاما إلنقاذ حفيده فغطس في 
حوض السباحة إلخراجه فيما األفعى التزال ملتفة حول رجله.

ومتكن بن باليك من حترير ابنه من قبضة األفعى وحاول 
الســيطرة على الوضع، وقال «متكنت من حترير ابني خالل 

١٥ إلى ٢٠ ثانية».

رومــا - أ.ف.پ: أعلن وزير الداخلية اإليطالي ماتيو 
بينتيدوسي فقدان ١٢ شخصا اثر انزالق تربة أمس السبت 
في جزيرة إيسكيا قبالة نابولي، ولم يتأكد وقوع وفيات.
وتســببت األمطار الغزيرة في حــدوث انزالق تربة 
في ســاعة مبكرة من صباح أمس في بلدة كازاميشيوال 
تيرمي شمال اجلزيرة. ونقلت عدة وسائل إعالم إيطالية 
في وقت سابق عن نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني 
تسجيل وفاة ثمانية أشخاص، وهو ما نفاه وزير الداخلية.

وقال بينتيدوسي «في الوقت احلالي، ال توجد وفيات 
مؤكدة»، مشيرا إلى أن الوضع ميكن أن يتغير.

وأكد أن ١٢ شخصا مفقودون ومحاصرون حتت الوحول.
وكانت وكالتا «أنســا» و«أغــي» احملليتان قد أوردتا 
صباحا أن عدد املفقودين ١٣ شخصا. ونقلت وكالة أنباء 
«أغي» عن املســؤول احمللي في نابولي كالوديو بالومبا 
قولــه «لم يتم العثور على أي جثة حاليا». وقال الدفاع 
املدني إن الوحل «غمر منزال» وجرف عدة ســيارات إلى 

البحر، مضيفا أنه يبحث عن مفقودين. 
وأوردت وكالــة «أنســا» أن مــا ال يقل عن ٣٠ أســرة 
محاصــرة فــي منازلها بســبب الوحول فــي غياب املاء 
والكهرباء، مضيفة أن الطريق املؤدية إلى احلي مقطوعة 

بسبب االنهيارات الطينية واحلطام.

األفعى عضت الطفل واسقطته في حوض السباحة

(رويترز) سيارة متعطلة بعد انزالق التربة في جزيرة ايسكيا  

كوكايني بـ ١١ مليون يورو 
 في ألواح خرسانية

بروكسل - أ.ف.پ: أعلن القضاء البلجيكي ضبط نحو 
١١٥ كيلوغراما من الكوكايني كانت مخبأة في ألواح خرسانية 
السبت في إطار عملية للشرطة الدولية (انتربول) هدفها 
تفكيك منظمة إجرامية صربية. وأوقف في العملية تسعة 
أشخاص: خمســة في بلجيكا واثنان في هولندا وواحد 
في لوكســمبورغ وواحد في صربيــا، وفق بيان صادر 

عن النيابة العامة.
متت املصادرة في آرلون جنوب شــرق بلجيكا أثناء 
تفتيش أحد املستودعات. وقالت النيابة «املشتبه بهم كانوا 
منشــغلني بإخفاء أكياس الكوكايني في ألواح خرسانية 

لتسهيل تصديرها».
وأضافــت «مت اكتشــاف وضبــط ما ال يقــل عن ١٠٣

أكياس يزيد وزن كل منها على كيلوغرام واحد» أي نحو 
١١٥ كيلوغراما بقيمة سوقية تقدر بـ ١١٫٥ مليون يورو. 
وأجريــت عمليات دهم وتفتيش متزامنة في هولندا 

ولوكسمبورغ وصربيا. 

باريس - أ.ف.پ: تصدر مطعم «فرانتسن» في ستوكهولم 
قائمــة «ال ليســت» ألفضل املطاعم في العالــم التي أعلنت 
اخلميس، متقاسما املرتبة األولى مع مطعم الشيف الفرنسي 
غي سافوا الذي يحمل اسمه ويتبوأ الصدارة للمرة السادسة، 
ومطعــم «برناردان» في نيويورك. وهي «املرة األولى التي 
يتقاســم فيها مطعم من الدول االسكندناڤية املرتبة األولى 
بالتساوي مع أسماء أخرى».  وجاء في املرتبة األولى أيضا 
مطعما «غي سافوا» الذي يقع في مبنى «ال موني دو باري» 
و«برناردان» للطاهي إيريك ريبير في نيويورك. ويحمل مطعم 
«فرانتسن» الذي ميلكه الشــيف والعب كرة القدم السابق 
مطعم فرانتسن يحمل تصنيف ٣ جنوم من «ميشالن»بيورن فرانتسن تصنيف ثالث جنوم من دليل «ميشالن».

إطالق أول حافلة ذاتية القيادة بالعاصمة الكورية
ســيئول - أ.ف.پ: أطلقــت ســيئول 
اجلمعــة أول خط حلافلــة ذاتية القيادة 
على طرقها، في إطار جتربة تهدف، بحسب 
املهندسني الذين تولوا تصميم احلافلة، إلى 
جعل السكان يثقون أكثر بهذا النوع من 
هذه املركبات. واعتبر جونغ سونغ غيان، 
وهو املســؤول عن قسم املركبات الذاتية 
القيادة في شركة «٤٢ دوت» الناشئة التي 
اســتحوذت عليها مجموعة «هيونداي» 
الكوريــة اجلنوبيــة، أن «هــذه املركبات 
ستشكل املســتقبل». ولفت في تصريح 
لوكالة فرانس برس، إلى أن احلافلة تشبه 
إلى حد ما «لعبــة ليغو» ألنها مصنوعة 
مــن أجزاء مركبة بهدف خفض التكاليف 

وجعل تصنيعها عملية سهلة.
وذكر أن هدف الشركة يتمثل في جعل 
هذه التكنولوجيا غير مكلفة وأكثر أمانا 
وميكــن اعتمادها في عدد كبير من أنواع 

املركبات كشاحنات النقل مثال.
وفي الوقت احلالي ستتولى احلافلة 
اجلديدة القيادة الذاتية على مسار جديد 
ميتــد على ٣٫٤ كيلومترات حول وســط 
عاصمــة كوريا اجلنوبيــة، حتت مراقبة 
احد السائقني، وتستغرق نحو ٢٠ دقيقة 
الجتياز املسار. وميكن للسكان أن يستقلوا 
احلافلة من إحدى احملطتني املخصصتني 
لها بعد حجزهم مقعدا عبر أحد التطبيقات 
بشكل مجاني. وأوضح جونغ سونغ غيان، 
أن احلافلة تعتمد على كاميرا ورادار، وليس 

احدى احلافالت ذاتية القيادة لدى اقترابها من محطة التوقف  (أ.ف.پ)على أجهزة استشعار  باهظة التكلفة.
ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

الكوكايني مت إخفاؤه في خرسانة

«فرانتسن».. أفضل مطعم في العالم«فرانتسن».. أفضل مطعم في العالم
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