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سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

إقبال قياسي على املشاركة في النسخة الثامنة من ماراثون 
بنك اخلليج                 (أحمد علي)

احلكومة: ال مشاريع قوانني للضرائب

«األنباء» تنشر املالمح واحملاور 
الرئيسية لبرنامج عمل احلكومة

«وطن آمن
ورفاهية مستدامة»
٢٠٢٢ - ٢٠٢٦

مرمي بندق 

يعتمــد مجلس الــوزراء 
في جلســته اليوم برئاســة 
رئيس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نــواف األحمد الصباح 
النسخة النهائية من برنامج 
عمــل احلكومــة. وينتظــر 
املواطنــون والنواب وجميع 
فئات املجتمع اإلعالن رسميا 
عــن البرنامــج مــن دون أي 
مشــاريع قوانني للضرائب.  
ويترقــب اجلميــع اإلعــالن 
عــن املبــادرات التفصيليــة 
للبرنامج واملشروعات التنموية 
القوانني املطلوبة  وتشريعات 
للتنفيــذ، وأن تتم برمجة ذلك 
بجدولــة زمنيــة وماليــة ملدة 
أربع ســنوات وليس لســنة 
واحدة.  وردا على سؤال حول 

فــرض ضريبتــي االنتقائية 
واملضافة، قالت املصادر: ان 
احلكومة لم تقدم إلى املجلس 
أي مشــاريع قوانــني لفرض 
ضرائب على املواطنني سواء 
مباشرة أو غير مباشرة، امنا 
قدمــت «اتفاقيتي» ضريبتي 
«املضافــة» و«االنتقائيــة» 
اللتني اعتمدتهما الكويت مع 
دول مجلــس التعــاون ومت 
سحبهما للمزيد من الدراسة، 
مستدركة بأن مشروع قانون 
الشــركات  الضرائــب علــى 

معمول به. 
هــذا، وينتظر أن يناقش 
مجلس الوزراء في جلســته 
اليوم برئاسة رئيس الوزراء 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصبــاح مشــروع مرســوم 
الداخلية  الالئحــة  بتعديــل 

ملجلس األمة، والذي يقضي 
بإحالــة االقتراحات بقوانني 
التي يقدمهــا أعضاء مجلس 
األمــة إلى اللجــان املختصة 
مــن دون املرور على اللجنة 
التشريعية، أسوة مبشروعات 
القوانني املقدمة من احلكومة 
التي حتال مباشرة إلى اللجان 

املختصة. 
هــذا، وكشــفت مصــادر 
مطلعة في تصريحات خاصة 
لـ «األنباء»، عن أن احلكومة 
سحبت بعض مشاريع القوانني 
األخــرى منهــا الديــن العام 
والسحب من احتياطي االجيال 
القادمة والبديل االستراتيجي 
واملنطقة االقتصادية الشمالية 
وبرامج وعمليات التخصيص 
والوظائف القيادية وســيتم 

تقدميها بصورة حديثة. 

وعلــى صعيــد مكافــأة 
الصفوف األمامية للعسكريني، 
أفــادت مصــادر مطلعة بأن 
كشــوف أســماء العسكريني 
لم تصل إلــى ديوان اخلدمة 
املدنية حتــى اآلن، موضحة 
ان الكشــوف ســتخضع إلى 
مراجعــات دقيقــة تنفيــذا 
لنــص املرســوم الصادر من 
مجلس الوزراء والذي طبق 
على اجلهات األخرى قبل رفع 

االسماء إلى وزارة املالية. 
وســيقدم نائــب رئيــس 
شــؤون  ووزيــر  الــوزراء 
مجلس الوزراء براك الشيتان 
املعلومات األولية التي قدمت 
له من النيابة العامة ووزارة 
الداخلية حــول األعداد التي 
ينطبق عليها العفو األميري 

اخلاص.

سحبت اتفاقيتي «املضافة» و«االنتقائية»..وكشوف العسكريني لم تصل الديوان ..ومجلس الوزراء يناقش تعديل الئحة املجلس.. والشيتان يرفع أسماء «العفو»

الرئيس التنفيذي ملجموعة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» 
الشيخة ادانا ناصر صباح األحمد في لقاء مع «األنباء»: 

مالءتنا املالية قوية.. وجاهزون لسداد التزاماتنامالءتنا املالية قوية.. وجاهزون لسداد التزاماتنا

٨٫٧٨٫٧ مليارات دينار أصول قطاعنا املصرفي  مليارات دينار أصول قطاعنا املصرفي 
ونسعى إلى خلق قيمة أكبر ملساهمينا ونسعى إلى خلق قيمة أكبر ملساهمينا 

تعزيز وتطوير عمليات «برقان» تعزيز وتطوير عمليات «برقان» 
و«العقارات املتحدة» أولويةو«العقارات املتحدة» أولوية

٣٥٠ إلى ٧٥٠ فلسًا رسومًا تفرضها 
شركات على حجوزات السفر «أونالين»

باهي أحمد

علمت «األنباء» عبر مصادرها املطلعة، 
أن العديد من الشــركات املزودة خلدمات 
حجوزات الطيــران والفنادق عبر املواقع 
والتطبيقــات اإللكترونيــة بــدأت تفرض 
رســوما على معامالت الدفــع اإللكتروني 
للحجــوزات «أونالين»، تتــراوح قيمتها 
بــني ٣٥٠ و٧٥٠ فلســا على عمليــة الدفع 
الواحدة. وأكدت املصادر أن ما ال يقل عن 

٤ شركات شهيرة من بينها شركات محلية 
لديها منصات وتطبيقات خاصة باحلجوزات، 
فرضت رســوما علــى أي عملية حجز تتم 
«أونالين» عبر منصاتها أو من خالل املنصات 
الوسيطة املتخصصة في البحث عن أفضل 
خيارات أو أسعار التذاكر وحجوزات الفنادق، 
بحيث يقوم العميل بدفع تلك النســبة مع 
كل عمليــة حجز يقوم بهــا، مبينة أن تلك 
النسبة ثابتة ال تتغير مهما ارتفعت قيمة 

التفاصيل ص ١٥احلجوزات.

«ممتازة» العاملني 
في مدارس تعليمية 
الفروانية بحساباتهم 

نهاية األسبوع

اعتقال ابنة شقيقة 
خامنئي بعد دعوتها 

إلى مقاطعة إيران

عبدالعزيز الفضلي

كشــفت مصادر تربوية 
مطلعة لـ«األنباء»، ان مكافآت 
األعمال املمتازة للعاملني في 
الفروانية  مــدارس منطقــة 
التعليمية من معلمني وإداريني 
ستكون في حساباتهم نهاية 
االســبوع اجلاري، مشــيرة 
الــى ان الكشــوف وصلــت 
الــى القطاع املالي في وزارة 
التربيــة، والذي يقوم حاليا 
باملراجعة والتدقيق األخير 
عليها. وأضافت املصادر ان 
تأخر صرف االعمال املمتازة 
الفروانيــة كان  لتعليميــة 
بسبب أخطاء متت مراجعتها 
وتصحيحها، مشيرة الى أن 
بــاب التظلمــات مفتوح ملن 
يرغب في تقدمي تظلم بسبب 

عدم صرف املكأفاة له.

عواصــم ـ وكاالت: اعتقلت 
الســلطات اإليرانيــة ابنــة 
شقيقة املرشد األعلى آية اهللا 
علي خامنئي بعدما دعت في 
ڤيديو مســجل دول العالم 
الــى وقف دعم نظام بالدها 
الذي وصفته بـ«املجرم وقاتل 
األطفال» وذلك بعد يوم من 
اشــادة خامنئــي بتصــدي 
قوات الباســيج للمحتجني 
الذين يتظاهرون منذ نحو 
٩ أشــهر، والــذي وصفهــم 
بـ «مثيري الشغب». وتنحدر 
فريــدة مرادخانــي من فرع 
من العائلة ميلك سجال في 
القيادة اإليرانية،  معارضة 
وقــد ســجنت في الســابق 

بالبالد. 
ملشاهدة الڤيديو

ألول مرة في الكويت

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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نواب يطلبون جلنة حتقيق في «الكاراكال» و«اليوروفايتر»
قدم ٢٢ نائبا طلبا لتشــكيل جلنة 
حتقيق فــي عقد طائــرات الــكاراكال 
العمودية مع شركة إيرباص الفرنسية 
وعقد طائرات اليوروفايتر مع شــركة 

لوناردو اإليطالية.
ونــص الطلب على ما يلــي: نظرا 
للواجــب املنوط بنائــب مجلس األمة 
وبرا بقسمه وحفاظا على مقدرات البلد 
واملال العام، ونظرا لوجود تكليف من 
قبل مجلس األمة لديوان احملاسبة بشأن 
فحص عقد طائرات الكاراكال العمودية 
في عام ٢٠١٨، وعقد طائرات اليوروفايتر 

في عام ٢٠٢١، وإيداع التقارير لدى األمانة 
العامــة ملجلس األمة، نطلب تشــكيل 
جلنة حتقيق برملانية ثالثية للتقريرين 
تكون مدتها ٣ أشهر على النحو التالي:

١- عقد طائرات الكاراكال الفرنسية 
مع شركة إيرباص الفرنسية: وملا شابت 
تلك الصفقة من مشاكل فنية واعتراف 
شركة إيرباص الفرنسية بشكل رسمي 

بتقدمي عمولة.
٢- عقد طائــرات اليوروفايتر مع 
شــركة لوناردو اإليطالية: وملا شابت 
تلك الصفقة من مالحظات ومخالفات 

ذكرها ديوان احملاسبة. والنواب مقدمو 
الطلب هم: عادل الدمخي ومهلهل املضف 
ود.عبدالعزيــز الصقعبــي وشــعيب 
شعبان وشعيب املويزري وحمد املدلج 
وعبداهللا فهاد وثامر الســويط ومهند 
الســاير وخالد العتيبي وحمد العبيد 
ومحمد براك املطير ود.مبارك الطشة 
وعبداهللا األنبعــي ومرزوق احلبيني 
الكنــدري، وعبــداهللا  ود.عبدالكــرمي 
املضف وعبدالوهاب العيسى وعالية 
اخلالد وسعود العصفور وأسامة الزيد 

وأ.د.حمد املطر.

مع «األنباء» يوميًا  إصدار خاص  مبناسبة  كأس العالم - قطر  ٢٠٢٢

خليل البلوشي لـ «األنباء»: 
فرنسا والبرازيل األقرب 

لنهائي املونديال

امللحن عبداهللا القعود: 
السعودية مفاجأة 

البطولة.. وافتقدنا بنزمية

خالد الغندور لـ «األنباء»: 
مونديال قطر األكثر متسكًا 

بالعادات والتقاليد

«األخضر» السعودي.. 
امللهم والقدوة

٣١٫٦ مليارًا إنفاق الكويت على مشاريع «النفط»

في خطتها اخلمسية املعتمدة حتى ٣١ مارس ٢٠٢٢

أحمد مغربي

كشفت بيانات مالية حصلت عليها «األنباء»، 
عن أن مؤسســة البترول الكويتية صرفت على 
خطتها اخلمســية املعتمدة حتى ٣١ مارس ٢٠٢٢

نحو ٣١٫٦ مليار دينار وبنسبة ٧٥٫٧٪ من إجمالي 
املبالغ املرصودة بواقع ٤١٫٨ مليار دينار ملشروعاتها 
الرأســمالية في خطتها اخلمسية التي تسهم في 
تنفيذ توجهاتها االستراتيجية املعتمدة. وأظهرت 

البيانات أن شركة نفط الكويت استحوذت على 
٤٥٪ من إجمالي اإلنفاق بواقع ١٤٫٣ مليار دينار، 
بينمــا حظيت شــركة البترول الوطنيــة بـ ٥٫٩

مليارات دينار، يليها شركة «كيبك» بـ ٥٫٧ مليارات. 
ويعزى انخفاض الصرف إلى عدة أسباب تتلخص 
في تأجيل أو الغاء أو إيقاف أجزاء من نطاق عمل 
تنفيذ بعض املشــاريع الرأســمالية بهدف تقنني 
املصروفات الرأسمالية، وذلك بعد تفشي جائحة 

ڤيروس كوفيد - ١٩.

11إلى08

الكاميرون  - صربيا: ١:٠٠مباريات اليوم
كوريا (ج)  - غانا: ٤:٠٠

البرازيل - سويسرا : ٧:٠٠
البرتغال - األوروغواي : ١٠:٠٠

التفاصيل ص ١٥

ابنة شقيقة خامنئي فريدة مرادخاني

التفاصيل ص ٢١
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أحمد املشعل : تالفي التأخير مبشروع املطار اجلديد

أكد رئيــس جهاز متابعة األداء احلكومي الشــيخ أحمد 
مشــعل األحمد أهمية مشروع مطار الكويت الدولي اجلديد 
(مبنــى الركاب اجلديد II) كمشــروع حيوي، مشــددا على 

ضرورة تالفي التأخير احلاصل في هذا املشروع.
جــاء ذلك في بيــان صحافي صادر عن جهــاز «متابعة 
األداء» خــالل الزيــارة امليدانية التي قام بها الشــيخ أحمد 
املشــعل والوفد املرافق له إلى املشروع لتفقد سير األعمال 
فيه، حيث كان في استقباله وزيرة األشغال العامة ووزيرة 
الكهربــاء واملاء والطاقة املتجددة د.أماني بوقماز وعدد من 
مهندســي املشروع وممثلي مستشار اإلشراف على التنفيذ 

واملقاول املنفذ.
وبحث الشيخ أحمد املشعل مع الوزيرة بوقماز والقائمني 
على املشروع من خالل عرض مرئي آخر مستجدات البرنامج 
الزمني ملشروع (مبنى الركاب اجلديد II) ومشروع املباني 
اخلدمية والطرق املؤدية لـ «مبنى الركاب اجلديد II» ومواقف 

السيارات حزمة رقم ٢.
وأكد اســتعداد جهاز متابعة األداء احلكومي لتذليل أية 
صعوبات أو معوقات يواجهها هذا املشــروع أو املشــاريع 

احلكومية األخرى.
وتأتي اجلولة التفقدية لرئيس جهاز متابعة األداء احلكومي 
في إطــار الزيارات امليدانيــة التي يقوم بهــا اجلهاز لتفقد 

املشروعات احلكومية.

رئيس جهاز «متابعة األداء» أكد االستعداد  لتذليل أي صعوبات تواجهها املشاريع احلكومية

جانب من أعمال املشروع في املطار

جانب من املشروع

الشيخ أحمد مشعل األحمد ود.أماني بوقماز خالل اجلولة باملطار

«األشغال»: ندب العجيل إلدارة تنفيذ مشاريع املطار
دارين العلي

أصدرت وكيل وزارة األشغال العامة م.مي 
املســعد قرارا إداريا بنــدب م.حصة العجيل 
للقيــام بأعمال مديــر ادارة تنفيذ مشــاريع 

املطار، باالضافة الى عملها في ادارة متابعة 
املشاريع بقطاع املشاريع الكبرى، وذلك الى 
حــني انتهاء االجراءات اخلاصة باإلعالن عن 

شغل الوظيفة.
ويأتي ذلك في إطار التوجه العام بوزارتي 

األشغال والكهرباء معا لتسكني الشواغر في 
املناصب القيادية واالشرافية بالتكليف والندب 
الــى حني تســكينها باالصالــة، وذلك بهدف 
التقييم لشاغلي املناصب الى حني استكمال 

االجراءات اخلاصة بالتعيني.

املسعود: ١١٤ محًال ألصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة وصاالت للمعارض في «إجناز هوب»

القريفة: «موسم زراعة» دعم للمنتج الوطني
واألمن الغذائي مبشاركة ٣٥ مزارعًا

محمد راتب

أكد املديــر العام للهيئة 
العامــة لشــؤون الزراعــة 
والثروة السمكية م.مشعل 
القريفة أن الهيئة تدعم املنتج 
الزراعي الوطني، وستبذل 
كل طاقتها لتذليل العقبات 
التي تواجه املزارعني وأماكن 
تواجد منتجاتهم في األسواق 
احمللية، داعيا إلى تشجيع 
كدعــم  الكويتــي  املنتــج 
ملجهــودات الدولة لتحقيق 
املزيد من األمن الغذائي ورفع 
الكفاءة واالستدامة الزراعية.
جاء ذلك خالل جولة في 
مهرجــان املوســم الزراعي 
أمس مبشاركة رابطة مزارعي 
العبدلي حتت شعار مبادرة 
«موســم زراعــة» برعايــة 
الهيئــة وحضــور مديرها 
العام وبعض مســؤوليها، 
حيث شارك باملبادرة أكثر 
مــن ٣٥ مزارعا، بهدف دعم 
املنتــج احمللــي وأصحــاب 
املشاتل اإلبداعية من الشباب 
الكويتي في مشروع سوق 
إجناز مبنطقة الري، وتقام 
املبادرة ألول مرة في الكويت 
وتستمر حتى ٣٠ اجلاري.

وقــال القريفة إن املنتج 
الوطنــي يتميــز بأســعار 
تنافســية وجــودة كبيرة، 
شــاكرا جميــع املشــاركني 
املبــادرة  والقائمــني علــى 
ومتمنيا استمرار مثل هذه 
الفعاليــات خلدمــة املزارع 
واملواطن، مبينا أن مشاركة 
الهيئــة في املهرجان جاءت 
بهدف دعم املنتج الكويتي 
الذي أثبت وجوده وجودته 
ومنافسته القوية في السوق 
احمللي، مشيرا الى ان املبادرة 
شهدت مشــاركة ٣٥ بسطة 
وعــدد كبيــر ومتنــوع من 
املنتجــات الزراعيــة عالية 
إلــى أن  اجلــودة، مشــيرا 
ما شــاهده من تواجد عدد 
كبير ومتميز من املنتجات 
الكويتيــة مدعــاة للفخــر 
ويجعلنا أكثر حرصا على 

دعم املنتج احمللي.
بدورهــا، قالت الرئيس 

للبلديــة  التابــع  هــوب» 
أبرار املسعود إنه يتوجب 
علينــا دعم جهــود الدولة 

هوب» ملا له من طابع كويتي 
ووجهة جديدة للشباب حيث 
يحتوي املشــروع على ١١٤

محــال ألصحاب املشــاريع 
الصغيرة واملتوســطة من 
مختلف القطاعات وصاالت 

للمعارض واملهرجانات.
مــن جانبه، أكــد عضو 
رابطــة مزارعــي العبدلــي 
املزارع أحمد العراد ضرورة 
توفير مراكز ومعارض دائمة 
لبيع املنتج الكويتي لدعم 
املــزارع واملنتــج الكويتي 
معا، مبينــا أن هذه املراكز 
أصبحت وجهة للمواطنني 
واملقيمــني الذين يأتون من 
مختلــف مناطــق الكويــت 
للتبضــع بأســعار رمزية 
وبعضها باملجان، موضحا 
ان فكرة بســطات التسوق 
لدعم املنتج الكويتي خطوه 
رائدة باالجتــاه الصحيح، 
وهذا ما ملســناه من اإلقبال 
الكبيــر علــى املبــادرة من 
قبــل املزارعــني واملواطنني 
واملقيمــني، خصوصــا أن 
املنتجات الزراعية املتوافرة 
طازجة وتقطف مباشرة إلى 
املســتهلك دون تعرضهــا 
أي  وجــود  أو  للبــرادات 

وسيط.
مــن ناحيته، ذكر عضو 
رابطــة مزارعــي العبدلــي 
جاســم البــالم إن مبــادرة 
سوق إجناز وموسم زراعة 
لتســويق منتجات املزارع 
الكويتي خطوة تســهم في 
رفــع معانــاة األهالــي من 
ارتفاع أسعار اخلضراوات 
فــي األســواق واجلمعيات 
التعاونيــة، حيــث تبــاع 
طازجة وبأســعار مناسبة 
لرواد املعرض، مما يضفي 

عليها مذاقا خاصا.
وفي السياق ذاته، اشار 
أحد مؤسسي رابطة مزارعي 
املــزارع صــادق  العبدلــي 
العطــار إن املعــرض يوفر 
لــزواره املنتجات الزراعية 
الكويتيــة الطازجــة التــي 
تقطف مباشرة من املزارع 
إلــى املســتهلك وبأرخص 

األسعار.

ولذلك قمنا بإطالق مبادرة 
وطنية للمــزارع الكويتية 
بالتعــاون مــع «الزراعــة» 
ورابطــة مزارعــي العبدلي 
لدعــم وتســويق املنتجات 

الوطنية الكويتية.
أن  وأضافــت املســعود 
املبادرة هي األولى من نوعها 
وتعتبر نقطة انطالق ال يتم 
التوقــف عندهــا، وســيتم 
عمل مثــل هــذه الفعاليات 
باستمرار على مدار السنة 
والتعاون مع مزارع الوفرة 
واملشــاتل، موضحة أنه مت 
اختيــار مشــروع «إجنــاز 

خالل جولة في مهرجان املوسم الزراعي مبشاركة رابطة مزارعي العبدلي

م.مشعل القريفة وأبرار املسعود ويوسف اجلاسم خالل جولة في مهرجان املوسم الزراعي             (متني غوزال)

القريفة واملسعود يستمعان لشرح حول أحد االجنحة

التنفيذي لشركة املستقبل 
العاملية املسؤولة عن إدارة 
وتشغيل مشــروع «إجناز 

ملشاهدة الڤيديو

جولة في املهرجان

ولي العهد استقبل 
فيصل النواف 

وبوقماز واملسعد
استقبل ســمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد  بقصر بيان صباح أمس 
نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ 

فيصل النواف.
كما استقبل سمو ولي العهد وزيرة 
األشغال العامة ووزيرة الكهرباء واملاء 
والطاقة املتجددة د.أماني بوقماز، حيث 
قدمت لســموه وكيل وزارة األشــغال 
العامــة مــي إبراهيم املســعد، وذلك 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مبناسبة تعيينها في منصبها اجلديد.

فهد الطريجي: املستجدات األمنية تتطلب 
التدريب املشترك بني اجليوش العربية

تــرأس رئيــس هيئــة 
التعليم العســكري اللواء 
الركن فهد محمد الطريجي 
الوفد املشــارك في أعمال 
الـــسادس  االجـتـمـــاع 
لـــرؤساء  والعـشـريـــن 
فــي  التدريــب  هيئــات 
القوات املســلحة العربية 
مبقر جامعة الدول العربية 
في مدينــة القاهرة والتي 
انطلقــت فعالياتهــا امس 
وتستمر ملده خمسة أيام.

وقــد أوضح اللواء الركــن الطريجي بأن 
رؤساء هيئات التدريب املشاركني في الندوة 
احلالية ســيعتمدون دراسة شــاملة تتعلق 
بأنسب األساليب لتخطيط وتنفيذ التدريب 
املشترك بني الدول العربية الشقيقة في ظل 
عقيــدة تدريبيــة موحدة للقوات املســلحة 
العربيــة مع تطبيق مبــادئ اجلودة في ظل 

التحديات احلالية واملستقبلية.

كما أفاد اللواء الركن الطريجي بأنه فور 
اعتماد تلك الدراسة، ستتمكن جميع اجليوش 
العربية من االستفادة منها وتطبيق محتواها 
خــالل التدريبات والتمارين العســكرية مبا 
يضمن التوافق على توحيد أساليب التدريب 
املشترك، األمر الذي من شأنه تسهيل تنفيذ 
أية عمليات عسكرية مستقبلية مشتركة بني 

اجليوش العربية.

ترأس الوفد املشارك في اجتماع رؤساء هيئات التدريب في القوات العربية

اللواء الركن فهد محمد الطريجي

الوكيل داود العسعوسي يتقدم 
باستقالته ووزير األوقاف يقبلها

أسامة أبو السعود

أعلن الوكيل املســاعد لقطــاع التخطيط 
والتطويــر فــي وزارة األوقــاف والشــؤون 
اإلســالمية م.داود العسعوســي عــن تقدمي 
اســتقالته الى وزير العــدل ووزير األوقاف 
ووزيــر الدولة لتعزيز النزاهــة عبدالعزيز 

املاجد والذي قبلها.
وقــال العسعوســي: بعــد االســتخارة 
واالستشارة تقدمت باستقالتي لوزير األوقاف 

ومت قبولها اليوم بحمد اهللا.
 وتابع: «رب اجعلها فأل خير وبركة علي 
وعلــى أهلي، اللهم اغفر لــي خطئي وزللي، 

وتقصيري، وأعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك، ووفقني لكل طريق فيه نشر لدينك 
وإعالء كلمتك فال حول وال قوة لي إال بك».

من جانب آخر، أصدر وزير العدل ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية ووزير الدولة 
لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز املاجد قرارا 
وزاريا رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٢ بتكليف مدير إدارة 
مساجد محافظة األحمدي منيف عبيد الهاجري 
بالقيام باإلضافة إلى عمله بأعمال وكيل الوزارة 
املساعد لقطاع التخطيط والتطوير. ويبلغ هذا 
القرار ملن يلزم لتنفيذه أو العلم به ويعمل به 
اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى ما يتعارض 

معه من قرارات أخرى.

تكليف مدير مساجد األحمدي بأعمال وكيل الوزارة املساعد لقطاع التخطيط

شكر وتقدير
باقة ورد وشكر وتقدير إلى رئيسة 
القسم في مكتب بريد إشبيلية نادية 
النشــيطتني  احلمــادي واملوظفتــني 
بــدور العدواني وحصــة املنير على 
أدائهن املتميز وإخالصهن في عملهن 
واســتقبالهن للمراجعني بكل بشاشة 
وجه وحسن خلق وحرصهن على إجناز 
معامــالت املراجعني في أســرع وقت، 
نادية احلمادي وبدور العدواني وحصة املنيرجزاكن اهللا خيرا وأكثر من أمثالكن.

وزيرة الشؤون ملديري دور الرعاية: 
السعي لالبتكار وتطوير اخلدمات باستمرار

بشرى شعبان

أشــادت وزيــرة الشــؤون االجتماعيــة 
والتنمية االجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون 
املرأة والطفولة م.مي البغلي باجلهود الكبيرة 
التــي يبذلهــا العاملون في قطــاع الرعاية 
االجتماعية بوزارة الشؤون االجتماعية ألداء 
املهام املنوطة بهم مبا يحقق أهداف القطاع 

وتطلعات اجلهات التي يتعاملون معها.
ودعــت م.البغلــي، خــالل اجتماعها مع 
مســؤولي القطاع، إلى الســعي الدائم نحو 
االبتكار فــي اخلدمــات االجتماعية املقدمة 
وتطويرها بصورة مستمرة مع االستفادة 

من جتارب الدول املتميزة في هذا املجال.
واستمعت م.البغلي إلى شرح عن القطاع 

قدمــه وكيل الوزارة ووكيــل قطاع الرعاية 
االجتماعية مسلم السبيعي، مبينا طبيعة 
عمــل ادارات القطــاع والرؤى املســتقبلية 
لــه واهــم االجنــازات احلالية واملشــاريع 
التشغيلية ونســبة االجناز، كما استمعت 
إلى اهــم املالحظات املقدمة من قبل مديري 
االدارات وتصوراتهــم لتطويــر العمــل في 
اداراتهم مبا ينعكــس على جودة اخلدمات 
التي يقدمها القطاع. حضر االجتماع وكيل 
الوزارة والوكيل املســاعد لقطــاع الرعاية 
االجتماعية مسلم السبيعي ومديرو االدارات 
االيوائية في قطاع الرعاية االجتماعية: مدير 
ادارة رعاية االحداث د.جاسم الكندري، ومدير 
ادارة احلضانــة العائليــة د.خالد العجمي، 

ومراقب ادارة املسنني جاسم الدالوي.

م.مي البغلي ومسلم السبيعي ود.جاسم الكندري ود.خالد العجمي وجاسم الدالوي
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أكثر من ٣٨ ألف زائر ملعرض «كشتة وبحر»
اختتم فعالياته بنجاح كبير.. وخلق بيئة ترويحية وترفيهية ورياضية بروح شبابية

..ومكرما عبداهللا البناي

من مسابقة أفضل جتهيز سيارة

الزميل وليد جمعة يكرم فراس املزعل لفوزه مبسابقة «كشتة وبحر»

املعرض وفر أفضل الدراجات والسياكل

عبداهللا الراكان

اختتمــت شــركة Levels إلدارة 
وتنظيم املعارض واملؤمترات معرض 
«كشــتة وبحــر» والــذي يخص كل 
األنشــطة والفعاليــات التي تقام في 
الكويــت خاصــة في فصل الشــتاء، 
بحضــور كثيــف جتاوز الـــ ٣٨ ألف 
زائر والذي استمرت فعالياته ٣ أيام 

في أرض املعارض مبنطقة مشرف.
ويعتبر «كشتة وبحر» أول معرض 
من نوعه يقام في الكويت، حيث جمع 
هواة البــر والبحر في مــكان واحد، 
وكان فرصة مناسبة للشركات الكبرى 
الداعمة للمشاريع الصغيرة والطاقات 

الشــبابية بأنشــطتهم وإبداعاتهــم 
في خلــق بيئة ترويحيــة وترفيهية 
ورياضية بروح شــبابية وتوفير كل 
ما يهدف إلى االستفادة من الوقت في 

توسيع آفاق املعرفة.
وقد استهدف املعرض دعم شباب 
الكويــت الذيــن يهتمون باألنشــطة 
الترفيهيــة والرياضية البحرية منها 
والبريــة في تطويــر أعمالهــم، وقد 
ساعدهم املعرض في ذلك السيما أنه 
جمع مختلــف األنشــطة للمحترفني 
والهواة مثل الصيد والغوص والرحالت 
الترفيهيــة (الكشــتات) ورحــالت 
الســفاري واملخيمات، واشتمل كذلك 
على املعدات واملستلزمات املستخدمة 

في تلك األنشطة، فكان مساحة تسوق 
للعمــوم باإلضافة إلــى كونه مركزا 
الشــبابية  لتطوير األعمال للطاقات 

الكويتية.
وقــال منظم املعرض الزميل وليد 
جمعة إن املعرض حقق جناحا كبيرا، 
بحمد اهللا، حيث جتاوز عدد زواره ٣٨
ألف شــخص على مدى ٣ أيام، معبرا 
عن شكره الكبير لكل من دعم وشارك 

في رعاية املعرض.
واختتــم جمعــة مشــيرا إلــى أن 
شركة Levels إلدارة وتنظيم املعارض 
واملؤمترات ستقوم بتنظيم مثل هذه 
املعارض في املستقبل دعما للشباب 

وهواياتهم.

(ريليش كومار) ملشاهدة الڤيديواملعرض جمع الهواة واحملترفني مع أفضل وأجود مستلزمات البر والبحر    

«احتاد البترول»: 
ندعم نقابة «كيبك» 

أسامة ابو السعود

أعلــن الســكرتير العــام 
البترول وصناعة  الحتاد عمال 
البتروكيماويــات عبدالعزيــز 
العتيبي أن االحتاد بصفته املمثل 
الشرعي للمطالب بحقوق العمال 
يتابع جميع املطالب احملالة إليه 
له  التابعة  النفطية  النقابات  من 
العام  القطاعني  واألخرى فــي 
واخلاص لالرتباط املباشر فيما 
بينها والتشابه في طبيعة العمل 

بقطاعات الشركات النفطية.
العتيبــي: من خالل  وقال 
التواصــل مع نقابــة العاملني 
بالشــركة الكويتية للصناعات 
املتكاملــة «كيبك»  البتروليــة 
وجدنــا أن النقابــة تتابع عن 
كثب ما أثير عن وجود وحدات 
وقطاعات داخل الشــركة تدار 
املقاول والتي بدورها  من قبل 
التقت الرئيس التنفيذي للشركة 
واملعنيني الذين وعدوها بإنهاء هذا 
بأقرب وقت وإحالل  املوضوع 
العمالة الوطنية بدال الوافدة وفق 
خطة زمنية مسبقة معدة مسبقا.
ولفت الــى أن احتاد عمال 
البترول وصناعة البتروكيماويات 
يقف على مسافة واحدة مع جميع 
النقابات النفطية لتحقيق األهداف 
املنشودة في احلفاظ على حقوق 
ومكتسبات العاملني وحتقيق أكبر 
فائدة لهم، وهذا التعاون املشترك 
البد أن يقابله تعاون من جميع 
الشركات  النفطية في  القيادات 
الكويتية  البترول  ومؤسســة 
لتحقيق طموحاتنا املشتركة في 

خدمة العمل والعمال.

«الصحة» توقف اللجان وفرق العمل من ٣١ ديسمبر 
و«األنباء» تنشر الضوابط اجلديدة لتشكيلها

عبدالكرمي العبداهللا

تتجه وزارة الصحة إلى إيقاف العمل 
بجميع اللجــان الدائمة واملؤقتة وفرق 
العمل املشكلة مبوجب القرارات اإلدارية، 
وذلك اعتبارا من نهاية يوم ٣١ ديسمبر 
املقبــل، بحيث يكون هــذا التاريخ آخر 
شــهر يتم صرف بدل حضور جلسات 
عن تلك اللجان وفرق العمل على أن تتم 
إعادة تشكيل اللجان الالزمة اعتبارا من 

بداية يناير املقبل.
ووضعــت وزارة الصحــة ضوابط 

لتنظيم فرق العمل واللجان عبر حتديد 
األعــداد املقــررة لكل من فريــق العمل 

واللجنة املطلوب تشكيلها.
وشــملت الضوابــط التي تنشــرها 
«األنباء» أن يكون طلب تشكيل اللجان 
وفرق العمل حســب احلاجــة الفعلية 
للعمل، وأن تكون االختصاصات املنوطة 
بهــا مختلفة عن طبيعة االختصاصات 

األصلية للجهة الطالبة.
وتضمنت الضوابط أن يتم تشكيل 
فرق العمل ملدة ٣ أشهر غير قابلة للتمديد، 
بينما تكون مدة اللجنة ٦ أشــهر قابلة 

للتمديــد ملــرة واحدة فقــط بعد تقدمي 
مبررات وأســباب التمديــد، واعتمادها 

من قبل اللجنة الفنية املختصة.
وسيتم تقدمي طلبات تشكيل اللجان 
وفرق العمل املطلوبة في أي من قطاعات 
الوزارة إلى مكتب الوكيل لعرضها على 
اللجنة الفنية املشــكلة للبت فيها على 
ضوء قــرارات مجلس اخلدمــة املدنية 
املنظمة. هذا، وسيتم صرف بدل نقدي 
لفرق العمل واللجان وفق أحكام قرارات 
مجلس اخلدمة املدنية والقرارات الوزارية 

الصادرة تنفيذا لها.

صرف بدل نقدي لها  وفق أحكام قرارات مجلس اخلدمة املدنية والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لها

الصالح: ممارسة الرياضة تعزز مناعة اجلسم 
ضد الكثير من األمراض ومنها األورام السرطانية

حنان عبداملعبود

أكد رئيس مجلس إدارة 
احلملة الوطنيــة للتوعية 
الســرطان «كان»  مبــرض 
د.خالد الصالح أن ممارسة 
الرياضة بكل أنواعها تعزز 
من مناعة اجلسم وتقلل من 
مخاطــر اإلصابــة بأمراض 
الدموية،  القلب واألوعيــة 
كمــا يســاعد االنتظــام في 
ممارستها في منع أو معاجلة 
املشــاكل الصحيــة، ومنها 
الدماغية، متالزمة  السكتة 
التمثيــل الغذائــي، ارتفاع 
ضغــط الدم، داء الســكري 
من النوع الثاني، االكتئاب 
والقلــق، التهــاب املفاصل، 
وخاصة األمراض املزمنة غير 
املعدية ومنها الســرطانية 
القولــون  مثــل ســرطان 
واملســتقيم لدى اجلنسني.
جــاء هــذا فــي تصريح له 
على هامش مشاركة احلملة 
التوعوية ملرض السرطان 
«كان» للماراثون الذي نظمه 

بني الرجال الكويتيني وغير 
الكويتيني من عام ٢٠١٤ حتى 
٢٠١٨ بنسبة تبلغ ٢٨٪ لكل 
مائة ألف نسمة، أما بالنسبة 
للنســاء الكويتيــات وغير 
الكويتيــات فيحتــل املركز 
الثالث من حيث اإلصابة وقد 
بلغت النسبة ٢٧٪ لكل ١٠٠

ألف نسمة.
من جانبها، أفادت عضو 
اللجنــة التنفيذيــة حلملة 

الشــاهني  «كان» د.حصــة 
بأن مثــل هذه املشــاركات 
املجتمعيــة الرياضية مثل 
ماراثــون بنك اخلليج ٦٤٢
النفســية  تدعــم اجلوانب 
لدى املتعافني من السرطان 
وتزيد من ترابط املتعافني مع 
األصحاء، وتساعد اندماجهم 
في املجتمع مرة أخرى، مما 
يعزز مشاركته املجتمعية 
بكل املجاالت كعضو فاعل.

ثّمن املشاركة املجتمعية للمعاقني في ماراثون اخلليج ٦٤٢

الرياضة تعزز املناعة العامة للجسم ضد الكثير من األمراض

بنك اخلليــج، مثمنا الدور 
املجتمعــي اإليجابــي الذي 
قدمه بنك اخلليج من خالل 
إتاحة الفرصة للمتعافني من 
الســرطان (من اجلنسني) 
وكذلك متطوعو حملة (كان) 
للمشاركة في ماراثون بنك 

اخلليج «٦٤٢».
وقال إن إحصائيات تشير 
إلــى أن ســرطان القولون 
واملستقيم يحتل املركز األول 
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بّشروا وال تنّفروا.. واحلياة لن تدوم 
لواحد إن كنت تنكر ذا، فأين األول؟

البشارة تعني باختصار اخلبر السار.
وجمعها بشائر وبشارات، وفي الكويت 
القدمية كان من يبّشــر بأمر يعطى ماال 
أو مواد عينية ويقال له: «لك البشارة».

وفي حياة اإلنسان كثير من البشارات 
ومثلها املدلهمات واملصائب، لهذا يفرح 
أي إنسان بالبشارة، ألنها تدخل الفرحة 

والبسمة على قلبه ووجهه.
كل إنســان في هذا الكون الفسيح 
التفاؤل واالطمئنان  يستطيع أن يدخل 

على العباد، وأبدأ بنفسي،
أما بخصــوص عنواني اليوم: كيف 
نام هؤالء بعد «البشــارة»؟ فهو عنوان 
«غريب شــوية»، فال تعجب وشاركني 

أيضا تعجبي!
كيف نام هؤالء وهم:

- املبشرون العشرة باجلنة؟
نعم، كيف ناموا وعاشوا وهم يعلمون 
أن منزلتهم اجلنة بعد أن بّشرهم سيدنا 
وحبيبنا وقدوتنا محمد ژ باجلنة وهم 
مذكورون في احلديث الذي رواه كل من 
عبدالرحمن بن عوف وسعيد بن زيد عن 
النبي ژ أنه قال: « أبو بكٍر في اجلنَِّة، 
وعمُر في اجلنَِّة، وعليٌّ في اجلنَِّة، وعثماُن 
بَيُر بُن  في اجلنَِّة، وَطلحةُ في اجلنَِّة، والزُّ
اِم في اجلنَِّة، وعبُد الرَّحمِن بُن عوٍف  العوَّ
في اجلنَِّة، وَسعيُد بُن زيِد بِن عمرو بِن 
اِح  نَُفيٍل في اجلنَِّة، وأبو ُعبَيدَة بُن اجلرَّ

في اجلنَِّة».
ويبّشر آخرون باجلنة وال نعرف كيف 
ناموا تلك الليلة لقول ووعد وخبر، فهذا 
معاذ بن جبل يقول له الرسول ژ: واهللا 

يا معاذ إني ألحبك!
أما عبداهللا بن أُويس فكيف كان يومه 
وليلته بعد أن أعطاه الرسول ژ عصاه 
وقال له: «بها أعرفك في اجلنة»، وكيف 
نام سيدنا بالل بن رباح ورسولنا احلبيب 
ژ يقول له: «إني سمعت دف نعليك بني 

يدي في اجلنة».
أما أمنا خديجة الكبرى، اهللا وحده يعلم 
مدى فرحتها وسعادتها واحلبيب ژ يقول 

لها: إن جبريل يقرئك من اهللا السالم!
يــا اهللا.. فكروا معي كيف نام هؤالء 
ليلهم وقضوا نهارهم وسنوات عمرهم 
متر وهم في عبادة وطاعة ويعلمون أن 

وعد اهللا حق وهم فائزون باجلنة؟
وفي الســيرة كثير من هذه األسماء 
نالت البشارات واطمأنت قلوبهم حلسن 
اخلامتة، فبشارة كل واحد منهم تختلف 
عن كل اجلوائز، إنها الفردوس األعلى.. 

يا اهللا..!

٭ ومضة: أنا اليوم أكتب لكم عن «جائزة 
اجلوائز» وال تعادلها جائزة، فهي واهللا أعلى 
بكثير وال تساويها ال جائزة األوسكار وال 

البوكر وال كأس العالم وال.. وال.. وال..

٭ آخــر الكالم: كلمــة «الفردوس» هي 
مــن أصل يونانــي وتعنــي بالالتينية 
«باراديســوس»، والتي عرفت بجنات 
عدن، وهذا املصطلــح اليوناني مأخوذ 
من الفارسية، وتعرف احلديقة املشهورة 

باجلنة في اللغة الفارسية.

٭ زبدة احلچي: أعزائــي القراء الكرام، 
أخبروني باهللا عليكــم هل هناك أجمل 
من أن تبشــر باجلنة؟.. ال، وليست أي 
جنة، إنها الفردوس األعلى من اجلنة في 

جنات عدن!
قارئي الكرمي:

فاصنع من الذكر اجلميل محامدا
فإذا ُعزلت فإنها ال تُعزل 
يا رب ارزقنا اجلنة وما يقربنا منها، 

وأجرنا من النار وباعدنا عنها!
عزيزي القارئ الكرمي، تبقى الفردوس 
هي أعلى درجة مــن جنات عدن وتأتي 
بالدرجة السادسة ثم بعدها درجة سابعة 
تسمى جنة النعيم، أما جنات عدن فهي 

باملرتبة الثالثة، واهللا أعلم.
ازرع في دنيــاك لتحصد ثماره في 
آخرتك، وإني ألرجو لك ولي الفردوس 
األعلى من اجلنة، قل: اللهم آمني، واعمل 

واحرث لتحصد منالك!
.. في أمان اهللا.

ومضات

كيف نام هؤالء 
بعد «البشارة»؟!
y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

هولتسنايدر يشيد بخدمات نادي الصم

أشــاد القائم بأعمال ســفارة الواليات 
املتحدة في الكويت جيمس هولتســنايدر 
بالدور املهم الذي يقوم به النادي الكويتي 
الرياضي للصم في دعم ورعاية منتسبي 
النادي من فئة الصم، مشيدا بجهود رئيس 
وأعضاء النادي لتعزيز دورهم الفعال في 

املجتمع.
جاء ذلك خالل زيارة هولتسنايدر إلى 
النادي الكويتي الرياضي للصم، وكان 
في استقباله الرئيس الفخري للنادي فهد 
صياح أبوشيبة، ورئيس مجلس إدارة 
النادي وعضو املجلــس األعلى للهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة حمد املري، 
وأمني الســر العام أنور احلربي، وأمني 
السر العام املساعد ضيدان الشمري، وأمني 
الصندوق املســاعد أنور محمد سلطان 
ورئيس مجلــس إدارة االحتاد الكويتي 

العام لذوي اإلعاقة منصور السراهيد.
وعلى هامش الزيارة قام القائم باألعمال 
في سفارة الواليات املتحدة بجولة تفقدية 
مبقر النادي، واطلع على األنشطة املختلفة 
التي يقدمها ملنتســبيه، وتباحث الطرفان 
حول ســبل التعاون بــني البلدين والعمل 

على تطوير اخلدمات املتاحة للصم.
مــن جانبه، ثمن رئيــس مجلس إدارة 
النادي الكويتي الرياضي للصم حمد املري 
زيارة القائم بأعمال سفارة الواليات املتحدة 
في الكويت جيم هولتسنايدر لنادي الكويتي 
الرياضي للصم، مؤكدا أن هذه الزيارة لها 
األثر اإليجابي في التعاون بني البلدين في 

املرحلة املقبلة.
وفــي نهاية اللقــاء مت تكرميه من قبل 
مجلس إدارة النادي وتقدمي درع تذكارية 

والتقاط صور جماعية.

القائم باألعمال األميركي بحث مع مجلس اإلدارة سبل تعزيز التعاون

حمد املري يقدم درعا تذكارية إلى جيمس هولتسنايدر

إطالق مميزات جديدة لـ «هويتي» 
خلدمة أكثر من ٣ ماليني مستخدم

أعلــن املديــر العــام للهيئــة العامــة 
للمعلومات املدنية مســاعد العسعوسي 
إطالق حتديث جديــد لتطبيق «هويتي» 
يتضمــن عدة مميزات تخــدم ما يتجاوز 

ثالثة ماليني مستخدم.
وقال العسعوسي في تصريح لـ«كونا» 
إن اخلدمــات املضافــة لإلصــدار اجلديد 
جاءت بعد تلمس الهيئة أبرز احتياجات 
واقتراحات املسجلني في اإلصدارات السابقة 
السيما فيما يتعلق بتسجيل املقيم ألول 
مــرة والتي مت عالجها ليســتفيد منها ما 

يزيد على ٤٠٠ ألف مقيم سنويا.
وأضاف أن اخلدمات تتضمن التسجيل 
السريع بتقنية «NFC» التي تخول قراءة 
شريحة البطاقة املدنية دون احلاجة إلدخال 
البيانات يدويا وعــرض صورة البطاقة 
املدنية وإمكانية مشــاركتها مع اآلخرين 
باإلضافــة إلى حتديث آليــة التحقق من 

الصورة عند استخدام التطبيق. وأوضح 
أن املميزات اجلديدة متكن املستخدم من 
حتديد مواقع أجهزة اخلدمة الذاتية التابعة 
للهيئة، مضيفا أن احللة اجلديدة للتطبيق 
تعــد مبنزلة إعــادة برمجــة لإلصدارات 
الســابقة وتخدم مواضيع شــريحة أكبر 

من املستخدمني.
وأشــار إلى أنه متت مخاطبة ٨٠ جهة 
حكوميــة وخاصــة مــن أبرزهــا وزارة 
اخلارجية ووزارة الداخلية والطيران املدني 
وقطاعات البنوك والشــركات لتعريفهم 
بالتحديث اجلديد لتطبيق «هويتي» مع 
اإلشارة إلى اســتمرار االعتداد باإلصدار 

القدمي للتطبيق.
يذكر أن تطبيق «هويتي» مت اعتماده 
وفق قرار ملجلــس الوزراء ليكون بطاقة 
مدنية رقمية يعتد بها في اجلهات الرسمية 
ويخدم عددا يتجاوز ثالثة ماليني مستخدم.

«املدنية» أجرت حتديثاً للتطبيق يراعي احتياجات واقتراحات املسجلني

طارق الشيخ: قوانني «ردع العنف ضد املرأة» 
ال حتتاج إلى تعديل بقدر ما حتتاج إلى تفعيل

أسامة دياب

قال ممثل األمني العام لألمم 
املتحــدة املنســق املقيــم لدى 
الكويــت د.طارق الشــيخ، إن 
«القوانني املوجودة في الكويت 
وفي دول كثيرة واملتعلقة بردع 
العنف ضد املرأة ال حتتاج إلى 
تعديل بقدر ما حتتاج لتفعيلها 
وتنفيذها بشــكل عــادل، الفتا 
إلى أن املشكلة دائما تكمن في 

تطبيق هذه القوانني».
جــاء ذلــك فــي تصريــح 
صحافي على هامش االحتفال 
باليوم العاملي للحد من العنف 
ضــد املرأة والــذي يتزامن مع 
حملة احتدوا إلنهاء العنف ضد 
املرأة، وهي مبادرة تستمر على 
مدى ١٦ يومــا من العمل للحد 
من العنف ضد املرأة والطفولة، 
فضــال عــن إطــالق مبــادرة 
«السفراء الصغار»، والتي تقام 
برعاية وزير اخلارجية الشيخ 
ســالم العبــداهللا، وبحضــور 
ممثله مساعد وزير اخلارجية 
الدوليــة  لشــؤون املنظمــات 
املستشــار عبدالعزيز ســعود 
اجلاراهللا، وعدد من الســفراء 
األجانب واملؤسسات التعليمية، 
ومبشــاركة ٣٣ طالبا وطالبة 
من املدارس اخلاصة والعامة.

وقــال د.طارق الشــيخ: إن 
تطبيــق القوانــني يعني منع 
العنف ضد املرأة، مشــيرا إلى 
ضرورة وجود دراسات تعنى 
بسد الثغرات القانونية ملواجهة 
العنف ضد املرأة، وصوال إلى 
تعديلهــا بهــدف الوصول إلى 
حمايــة املجتمــع مــن العنف 
بكل أشكاله. وتابع: ومن أجل 
الوصول إلى ذلك، البد من املرور 
بخطوات مختلفة، مشددا على 
ضــرورة فاعليــة املؤسســات 
احمللية املختصة في هذا اجلانب، 

وأال تكون اسما فقط.
الديوان الوطني

وحول رأيه في موضوع 

لــدى البالد علياء مواني، إنه 
عندمــا يشــارك كل فــرد في 
املجتمــع على قدم املســاواة، 
أكثــر  تصبــح املجتمعــات 
ازدهــارا وأمانا، الفتة إلى أن 
هناك أشخاصا حول العالم ما 
زالوا يعيشون على الهامش، 
والعالم ال يستفيد من أفكارهم 
وإبداعهــم ومســاهماتهم كما 

ينبغي.
وأكــدت أن التقليــل مــن 
انتشــار  القيمــة يســهم في 
العنف ضد النساء والفتيات 
الذي ما زلنــا نراه في جميع 
أنحاء العالم. وليس من قبيل 
املصادفة أننــا اخترنا إطالق 
هذا البرنامــج خالل ١٦ يوما 
من العمل السنوي ضد العنف 
القائم على النوع االجتماعي 
عندمــا تتخــذ مجموعات في 
جميع أنحــاء الكويت وحول 
العالم إجراءات ملكافحة العنف 
ضد النســاء والفتيــات، هذا 
النضال مهم للغاية، ألننا طاملا 
نعيش فــي خوف من العنف 
ـ مهما كان شــكله ـ ال ميكننا 

حتقيق إمكاناتنا الكاملة.
وقالــت: ميكــن أن تكون 
قويــة  أداة  الديبلوماســية 
إلحــداث التغييــر مــن خالل 
األفــكار والعالقات والتأثيرـ  
وأحيانا بعض احلب القاسي 
ـ ميكننا جتسير االنقسامات 
وحــل املشــكالت وفي أفضل 
ســيناريو، نشــجع السلوك 
الشــامل ونظهــر االحتــرام 

للتنوع. 
وبصفتك ســفير شــاب، 
ســتتم مطابقتك مع ســفارة 
أو منظمــة دوليــة للحصول 
على رؤى حول ديبلوماسية 
«العالــم احلقيقــي»، وكيفية 
حتديــد األولويــات، وكيفية 
اتخاذ القرارات، والوصول إلى 
املوجهني الذين سيشــاركون 
خبراتهم ونصائحهم للمساعدة 
في التجهيز.. أنت في رحالت 

القيادة اخلاصة بك.

بالتجارب الدولية».
وأشــاد باألهميــة التــي 
الكويت بالشــباب  توليهــا 
واألطفال واملســاواة بينهم 
ويتمثــل  وبنــات)  (أوالد 
ذلــك فــي الرعايــة الكرمية 
لتلك املبادرة من لدن وزير 
الشــيخ ســالم  اخلارجيــة 

العبداهللا.
وزاد: في هذه األيام وخالل 
الفترة من ٢٥ نوفمبر حتى 
١٠ ديســمبر اليــوم العاملي 
حلقــوق اإلنســان نســلط 
الضــوء علــى دعــوة األمني 
العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريش، للحد ونبذ العنف 
ضد املرأة والطفلة، مضيفا 
أنه لن يتحقق ذلك من دون 
التذكير والعمل من أجل نشر 
ثقافة التســامح واملســاواة 
بني اجلنســني فــي احلقوق 
والواجبات واحترام التنوع 
بني األديان، األعراق، الظروف 
والبنية املجتمعية بني األطفال 
سواء في املنزل أو باملدرسة 
أو بالوسط املجتمعي وأيضا 

في أماكن العمل.
ووجه رســالة للســفراء 
الصغــار، مفادهــا أن عاملنا 
احلالي يحتاج الى التسامح 
أكثــر مــن أي وقــت مضى، 
يحتاج الى التعاطف واملودة 
والرحمــة وأن تكون كل من 
البنــت والولــد متعاونــني 
متكاتفــني ومتســاويني في 

ونشــر  أوطانهــم  تنميــة 
ثقافة حقوق اإلنسان اآلخر 
لتكونوا بحق سفراء التنمية 

املستدامة.
انفتاح وحتد

من ناحيتها، قالت السفيرة 
البريطانية بليندا لويس، إن 
التصورات التي يتشكل منها 
وجدان الناس في سن مبكرة 
عن النساء والفتيات ميكن أن 
تكون ذات صلة بالعنف القائم 
على النوع االجتماعي، إذا كان 
ينظر إلى النســاء والفتيات 
علــى أنهــن أضعــف، أو أقل 
قدرة، أو شجاعة، أو يفتقرن 
إلى القدرات القيادية، فيمكن 
اعتبارهــن أقل مســاهمة في 

املجتمع.
وتابعت: يجــب أن ندرك 
أننا جميعا متساوون ولدينا 
جميعا مســاهمة نقــوم بها، 
بغض النظــر عن اجلنس أو 
العمر أو اجلنسية أو الثروة، 
وآمل أن تساعد مبادرة السفير 
الصغيــر هذه في تشــجيعي 
وفريقي والشباب الذين نعمل 
معهــم على أن يكونــوا أكثر 
انفتاحا وأن يرحبوا بالتحدي 
واألفكار اجلديدة، مشددة على 
أهمية احترام اجلميع على قدم 

املساواة.
قدم املساواة

بدورها، قالت سفيرة كندا 

خالل االحتفال باليوم العاملي للحد من العنف ضد املرأة.. وإطالق مبادرة «السفراء الصغار»

سفيرة كندا علياء موانيسفيرة بريطانيا بليندا لويسد.طارق الشيخ

حقوق اإلنســان، وما يقوم 
به الديوان الوطني حلقوق 
اإلنســان في الكويــت، قال 
إن الديوان مؤسســة ناشئة 
ونتمنى أن تكتمــل هياكله 
لتقــوم بالوظائــف املنوطة 
به بشكل مميز وفاعل طبقا 
للقانون الذي أنشئ من خالله، 
مشــيرا إلى أنه ال يزال أمام 
الديوان بعض الوقت ليقوم 
بالدور املنوط به طبقا للهيكل 
املعني له، وهذا يحتاج إلى 
بعــض الوقــت واملزيــد من 
التعاون والتدريب للكوادر 
العاملة به لتقوم بوظائفها 
بشكل جيد في مجال حقوق 

اإلنسان.
وعن حتســني مســتوى 
حقوق اإلنسان في الكويت 
مقارنة بالسنة املاضية، قال: 
هنــاك إيجابيــات حتققــت، 
لكن يجــب أن تبــذل املزيد 
مــن اجلهــود، الفتــا إلى أن 
احلكومة الكويتية تستجيب 
كثيرا ملا وافقت عليه في إطار 
حقوق اإلنســان، فاحلكومة 
لديها رغبة حقيقية وتتعاون 
كلما تستطيع لالستجابة إلى 

التوصيات.
وأضاف أنه بشــكل عام 
«احلكومــات ال ترغــب فــي 
تســتجيب  وال  اإلمــالءات 
لهــا، لكــن األمــور تأتــي 
باحلــوار واملشــاورات بني 
جميع األطراف واالستعانة 

املستشار عبدالعزيز سعود اجلاراهللا ود.طارق الشيخ وسفيرة بريطانيا بليندا لويس وسفيرة كندا علياء مواني واملشاركون في االحتفال باليوم العاملي للحد من العنف ضد املرأة    (ريليش كومار)

سفيرة بريطانيا: التصورات التي يتشكل منها وجدان الناس في سن مبكرة لها صلة بالعنف القائم على النوع االجتماعي
سفيرة كندا: عندما يشارك كل فرد في املجتمع على قدم املساواة تصبح املجتمعات أكثر ازدهارًا وأمانًا 

الشمالي في لقاء مع مجلة «األسواق العاملية»: الكويت تتطلع 
لالنتقال بعالقاتها مع الصني إلى آفاق أوسع في كل املجاالت

قــال قنصلنــا العــام في 
شــنغهاي مشــعل مصطفى 
الشــمالي إن الصني شــريك 
جتــاري مهــم جــدا للكويت 
ونتطلــع إلــى تعزيــز هذه 
الشــراكة فــي كل املجــاالت 
واالنتقال بها إلى آفاق أوسع.

جاء ذلك في لقاء صحافي 
أجرته مجلة األسواق العاملية 
World بنســختها الصينيــة

Market Magazine مع الشمالي، 
أشار خالله إلى أن التعاون بني 
البلدين يسير بصورة مناسبة 

واالتصاالت ومجاالت أخرى. 
ولفت الشمالي إلى أنه خالل 
فترة اجتياح ڤيروس كورونا 
(كوفيــد - ١٩) ومتحوراته 
تلــك  ســاهمت  املختلفــة، 
اجلائحة في تقوية التعاون 
في املجال الصحي بني البلدين، 
فقد مت تبادل الزيارات ومتازج 
األفكار والتباحث والتشاور 
بني مسؤولي الصحة العامة 
والعمل معا إليجاد حلول حتد 

من انتشار الوباء.
وأشــار إلــى أن الكويــت 

الصحافــي بالتأكيد على أن 
الكويت تنظر إلى الصني على 
أنها شريك مخلص ومتعاون، 
وأن الدولتــني تتعامالن بكل 
شفافية وإخالص منذ إقامة 
العالقات الديبلوماسية قبل 
٥١ عاما وقــد قدمت الكويت 
إســهامات كبيــرة لتطويــر 
العالقة بني البلدين والنهوض 
بها إلى آفاق أرحب وأشــمل 
وبشكل فعال لتحقيق أعلى 
الفوائــد املرجــوة للبلديــن 

والشعبني الصديقني.

تناصــر اجلهــود الصينيــة 
املعنيــة بتطويــر أبحــاث 
الطاقــات املتجــددة وبرامج 
الطاقة النظيفــة، ملا للصني 
مــن خبــرة ودرايــة كبيرة 
في هــذا املجال، وإن الكويت 
أدخلت برامج ودراسات للعمل 
مبصــادر الطاقــة النظيفــة 
بنســب متفاوتــة في بعض 
املرافــق العامة للدولة وذلك 
متاشــيا مــع رؤيــة الكويت 
االقتصادية التنموية ٢٠٣٥.

اللقاء  الشــمالي  واختتم 

ً قنصلنا العام في شنغهاي أكد أن الدولتني تتعامالن بشفافية وإخالص منذ إقامة العالقات الديبلوماسية قبل ٥١ عاما

مشعل الشمالي
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两国合作现状如何？

未来的合作前景如何？

将给中国带来哪些机遇？

且听总领事一一道来。

What is the current situation of 
bilateral cooperation? What is the 
future cooperation prospect? What 
opportunities will it bring to China?
Let’s listen to the Consul General.

中国是科威特第一大进口来源地

China is Kuwait's largest source of imports

2018年，米沙勒•穆斯塔法•沙马利来到上
海，参加中阿改革与发展研究中心的专业
课程，那是他第一次来上海。他爱上了上

海这座国际化的大都市。
米沙勒•穆斯塔法•沙马利回国后，向科威

特 国 表 达 了 在 上 海 直 接 设 立 外 交 代 表 团 的 重 要
性 。 科 威 特 国 经 过 讨 论 ， 决 定 在 上 海 开 设 领 事
馆，米沙勒•穆斯塔法•沙马利被任命为科威特
首任驻沪总领事。

《国际市场》：新冠疫情的爆发，我们两国
的合作情况如何？

总领事：在新冠状病毒席卷世界的时候，纵
使我们曾面对甚至仍在面对疫情带来的困难和麻
烦，两国在卫生领域的合作在这段时期得到了加
强。两国的卫生官员互访，交流想法，互相探讨

 采写/项  兰

——科威特驻沪总领事米沙勒•穆斯塔法•沙马利专访

—An exclusive interview with Mr. Mishal Sl-Shamali, Consul 
General of Kuwait in Shanghai

▲ 科威特驻沪总领事米沙勒•穆斯塔法•沙马利

جانب من لقاء مجلة األسواق العاملية مع مشعل الشمالي

للخطــط والبرامــج املتفــق 
عليها بني اجلانبني الكويتي 
والصيني، وان الكويت تريد 
وبجدية االنتقال بعالقاتها مع 
الصني إلى مستويات أعلى.

وأضــاف ان الصــني تعد 
حاليا أكبر مصدر للواردات 
في الكويت وثاني أكبر سوق 
للصادرات، كما أنها شــريك 
نشيط في عدد من املشاريع 
الكويــت،  التــي تنفــذ فــي 
وتشــمل اخلدمــات النفطية 
واإلســكان والبنية التحتية 

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

شاغلو «هندسية البلدية» اعتصموا للمطالبة 
ببدالتهم.. وتشكيل جلنة مشتركة لبحثها

أسامة أبوالسعود

أعلن رئيس نقابة العاملني في البلدية 
م.صباح العقاب فض االعتصام الذي نفذته 
النقابة صباح أمس أمام «اخلدمة املدنية» 
بعد االجتماع مــع رئيس الديوان عصام 
الربيعان والذي وعد ببحث جميع املطالب 

والعمل على حلها.
وقال العقاب عقب لقائه الربيعان: نعلن 
فض االعتصام ومستبشرون خيرا، وسيتم 
تشكيل جلنة مشتركة لبحث جميع املطالب 
التي تقدمت بها النقابة، متوجها بالشكر 
إلى الربيعان على تفهمه ملطالب العاملني 
العادلة وخاصة شاغلي الوظائف الهندسية.
وكان العقــاب قــد ألقــى كلمــة بداية 
االعتصام قال فيها «أشكركم على حضوركم 
لالعتصام الذي دعت إليه النقابة لتعزيز 
وحتقيق مطالبكم العادلة والتي تتمثل في: 
بدل املوقع لشــاغلي الوظائف الهندسية، 
وبدل االنتقال للعاملني في الوظائف ذات 
الطابع الهندســي، وبدل النوبة للعاملني 
بإدارات التدقيق واملتابعة والسالمة وبدالت 
التلوث واخلطر والضوضاء والضبطية 
القضائية، وبدل طريق للعاملني باملراكز 

اخلارجية في البلدية».
وأضاف: العاملون في البلدية يستحقون 
كل تقدير ونرفض التمييز بينهم ونؤكد 
عدم تخلينا عن مطالبهم املشروعة، حيث 
إنهم حرموا من أبســط حقوقهم بتجاهل 
مجلس اخلدمة املدنيــة ملطالبهم العادلة 
رغم اســتيفائها لكل الشــروط القانونية 
وثقــل املســؤولية امللقاة علــى عاتقهم، 

ونؤكد أن االعتصام ما هو إال خطوة أولى 
ســتتبعها خطوات حتى تتحقق املطالب 
ولن نقــف مكتوفي األيدي والنقابة تقدم 
الدعم واملساندة جلميع الزمالء العاملني 

في البلدية.
ووجه شــكره اخلاص لرجــال وزارة 
الداخلية على جهودهم الكبيرة في تأمني 

االعتصام وخروجه باملظهر احلضاري.
هذا، وأكد عدد من احلضور ان االعتصام 
يأتي احتجاجا على هدر احلقوق العمالية 

وستتبعه خطوات أخرى.
بدوره، قال مستشار االحتاد العام لعمال 
الكويــت ورئيس نقابة البلدية الســابق 
محمــد العرادة لـ «األنبــاء» إن االعتصام 
جاء بعد ٤ ســنوات مــن املطالب العادلة 
والتــي جتاهلها الديوان، مشــددا على ان 
اخلطوات القادمة ستصل حتى اإلضراب 
في حال عدم اقرار احلقوق، مشيرا الى أن 
عدد املشــاركني في االعتصام يتراوح بني 
١٠٠ و١٥٠ من شاغلي الوظائف الهندسية.

وذكر أن هناك مبادرة طيبة من رئيس 
ديوان اخلدمة املدنية الذي اجتمع مع رئيس 
النقابة لبحــث املطالب العادلة، مبينا أن 
احلــوار هو الســبيل األفضــل دائما حلل 

أي مشكلة.
من جهته، أعلن رئيس نقابة العاملني 
بوزارة االشغال أنور العازمي دعمه الكامل 
ملطالب العاملني في نقابة البلدية، مشددا 
علــى أن الديــوان مياطل دائمــا في إقرار 
احلقوق العادلة للعاملني، مما يدفع املوظفني 
الى تنفيذ اعتصامات حتى يحصلوا على 

حقوقهم العادلة.

العقاب: العاملون يستحقون كل تقدير ولن نتخلى عن مطالبهم املشروعة

جانب من اعتصام موظفي البلدية أمام ديوان اخلدمة املدنية        (أحمد علي)

الشلفان: املخطط الرابع يحّسن موقع الكويت إقليميًا وعامليًا
أعربــت عضــو املجلــس 
الشــلفان  البلدي م.شــريفة 
عن أملها في أن يرى املخطط 
الهيكلي الرابع النور في أقرب 
وقت ليسهم في حتقيق اخلطة 
اإلمنائية للكويت وتطلعاتها 
التنميــة  برامــج  لتعزيــز 
املســتدامة ورفــع مســتوى 
جــودة حياة الســكان ودعم 
القطاع اخلاص وحتسني موقع 

الكويت االقليمي والعاملي.
وقالت الشلفان في تصريح 
صحافي بعــد انتهاء اجتماع 
جلنــة املخطــط الهيكلي إن 
اجلهــاز التنفيــذي للبلديــة 
عــرض للمــرة األولــى على 
املجلس البلدي ملخصا عاما 
للمخطط الرابع للدولة ٢٠٤٠

لكي يبدي األعضاء مالحظاتهم 
عليه متهيدا إلصداره مبرسوم، 
مضيفة أن املخطط احليوي 
للبــالد يتطلــب الدعــم مــن 
جميع جهات الدولة لتحقيقه 

بالصورة املنشودة.
املجلــس  أن  وأضافــت 
اطلــع فقط على ملخص عام 
للمخطط ولــم يعرض عليه 
املخطط الكلي مبا يحويه من 
تفاصيل وخرائط ومخططات 
وبيانــات ومعلومــات حتى 
يســتطيع دراســته بصورة 

مــن اســتعماالت األراضــي 
وسياســات النقــل والبنيــة 
التحتيــة والتصور الشــامل 
لسياســة عمرانيــة متكاملة 
تترجم خطة الدولة االمنائية 
على أرض الواقع للســنوات 
املقبلــة بهــدف  العشــرين 
تعزيــز العوامل االقتصادية 
واالجتماعية لرفع مســتوى 
جــودة حياة الســكان ودعم 
القطاع اخلاص وحتسني موقع 
الكويت االقليمــي والعاملي، 
مشيرة الى اهميته في وضع 
تصــور للكثافات الســكانية 

املخطــط الهيكلي يتكون من 
٣ مناطــق حضريــة، أوالها 
املنطقــة احلضريــة احلالية 
وتغطــي نحو ســتة ماليني 
نسمة في عام ٢٠٤٠ وتشمل 
املركز املالي والتجاري للدولة، 
باإلضافة إلى قطاع التجزئة، 
ومناطق سياحية، والثانية هي 
املنطقة احلضرية الشــمالية 
التي تعد منطقــة اقتصادية 
عاملية، باإلضافة إلى مناطق 
تشمل أراضي للزراعة وأخرى 
البحرية وتغطي  للســياحة 

نحو نصف مليون نسمة.
وذكــرت أن الثالثــة هــي 
املنطقة احلضرية اجلنوبية 
متمثلة فــي القطاع النفطي، 
باإلضافة إلى مناطق زراعية 
ومناطق للســياحة البحرية 
وتغطي نحــو نصف مليون 
نســمة، مضيفــة أن املخطط 
يتضمن أيضا املنطقة الغربية 
التي تتمثل مهمتها في قيادة 
قطاع الغذاء والطاقة املتجددة، 
كما يتضمن املخطط توصيات 
وسياسات عبر خطط زمنية 
لتنفيذ املشاريع املرتبطة به 
وهي مدعمة بنظم املعلومات 
اجلغرافية. وأكدت أنه يكون 
أولوية للمجلس دعم التنمية 

احلضرية في البالد.

املســتقبلية وتوقعــات عدد 
العمال وعالقــة أماكن العمل 
بالســكن وأساليب النقل من 
خاص وجماعي وعام للربط 
بينهم فضال عن وضعه مفاهيم 
وسبل تخطيط جديدة ومنها 
نظم بناء ولوائح تخطيطية 
التخطيط  إلدخــال مفاهيــم 
احلضري العصرية مبا يشمل 
على سبيل املثال استعماالت 
مختلطة لألراضي وحتســني 
العامة  مســتوى املســاحات 
فــي املدينــة وتوفيــر بيئــة 
مهيأة للمشاة. وأوضحت أن 

أكدت أن املشروع يتضمن ٣ مناطق حضرية تشمل مركزاً مالياً ومناطق سياحية وزراعية ويغطي ٦ ماليني نسمة في ٢٠٤٠

م.شريفة الشلفان مترئسة اجتماع جلنة املخطط الهيكلي

إجمالية ووضــع املالحظات 
النهائية عليه، ونظرا ألهمية 
املخطــط وارتباطــه بتنفيذ 
خطــط الدولــة املســتقبلية 
وألن قرارات املجلس املقبلة 
ستســتند إليه فقد مت إنشاء 
جلنــة مؤقتة فــي «البلدي» 
لدراســته وهي مكونة من ٧

أعضاء من املجلس وتضم عددا 
من األكادمييني واملهندســني 
واملعماريني من ذوي اخلبرة 
من القطاعني اخلاص والعام.

ولفتت إلى أن املخطط ميثل 
أولويــات التطــور العمراني 

رفع ١١ سيارة وقاربًا مهمًال 
في مبارك الكبير
أعلنت إدارة العالقات العامة في البلدية عن 
قيام إدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق بفرع 
بلدية مبــارك الكبير بتنفيذ جــوالت ميدانية 
بعموم مناطق احملافظة لرفع السيارات والقوارب 
املهملة والسكراب من الساحات والشوارع التي 
تعمل على إعاقة الطريق وتشويه املنظر العام.
وفي هذا الســياق، قــال مدير إدارة النظافة 
العامة وإشغاالت الطرق بفرع بلدية احملافظة 
فهــد القريفة إن الهدف من اجلــوالت امليدانية 
املكثفة رصد املخالفني واتخاذ االجراءات القانونية 

بحقهم، الفتا إلى أن الفريق الرقابي يولي اهتماما 
بالغا برفع مستوى النظافة باملناطق التي تقع 

حتت مسئوليته من خالل اجلوالت امليدانية.
وأكد القريفة على قيام الفريق الرقابي بإدارة 
النظافة العامة وإشغاالت الطرق بتنفيذ جوالت 
ميدانية خــالل الفترة من ٢٢ إلــى ٢٥ نوفمبر 
أســفرت عن وضع ٤٥ ملصقا ورفع ١١ ســيارة 
وقاربا مهمال، ومت إرســالها إلى موقع احلجز، 
مؤكــدا عدم تهــاون الفريق الرقابــي في اتخاذ 

رفع سيارة مهملةاالجراءات القانونية حيال املخالفني.

«األحمدي« تختتم «واعي» ملواجهة املخدرات غدًا

«القوى العاملة»: برنامج لتدريب الطلبة
في القطاع اخلاص من ٢ إلى ٣١ يناير املقبل

حتت رعاية وبحضور محافظ األحمدي 
الشيخ فواز اخلالد، وبالتنسيق والتعاون 
بني احملافظة ومنطقة األحمدي التعليمية، 
تختتــم غــدا (الثالثــاء) مبــادرة «واعي» 
للتوعية مــن آفة املخدرات، حتت شــعار 

«خلــك واعي ال تكــون التالــي» وذلك في 
مدرســة عيســى الهولي الثانوية «بنني» 
مبنطقة العقيلة، التي تندرج حتت املشروع 
التنموي بعيد املــدى «محافظتي أجمل»، 
ضمن مسار املسؤولية املجتمعية، مستهدفة 

طلبة وطالبات مدارس محافظة األحمدي.
وفي هذا الســياق، أوضح مدير املكتب 
الفني مبحافظة األحمدي إبراهيم الفودري 
أن املبادرة اســتمرت نحو شــهر كامل في 

مرحلتها األولى.

بشرى شعبان

أعلنــت الهيئة العامة للقوى العاملة 
عن تنظيم مشروع تدريب الطلبة خالل 
الفترة من ٢ إلى ٣١ يناير املقبل بالتعاون 
مع شركات ومؤسسات القطاع اخلاص، 
موضحة أن التسجيل بدأ من ١٣ اجلاري 
ويســتمر حتــى ٢٠ ديســمبر أو اكتمال 

www. الفــرص املســتهدفة عبــر املوقع
manpower.gov.kw باب مشروع تدريب 
الطلبــة، وإدخــال البيانات الشــخصية 
وحتميل األوراق بصيغة PDF واختيار 

الفرص التدريبية املشار إليها.
وعن املستندات املطلوب إرفاقها، بينت 
الهيئة انها صــورة عن البطاقة املدنية، 
صورة شخصية، شهادة حديثة وشهادة 

ملــن يهمه األمر مــن اجلهــة التعليمية، 
ومنوذج حتويل راتب صادر باسم الطالب 
من البنك برقم احلســاب واآليبان واسم 
الفرع، مؤكدة انه سيتم استبعاد الطلبة 
غير املستوفني لشــروط التسجيل، كما 
ان اختيــار الفرصــة التدريبية ال يعني 
القبول النهائي إلى أن يتم اعتمادها من 

قبل املختصني في الهيئة.

«الكهرباء»: رصد حتركات مشبوهة لتشكيل 
عصابي يقوم بإيصال التيار دون علم الوزارة

دارين العلي

أعلن نائب رئيــس فريق الضبطية 
القضائيــة التابع لوزارة الكهرباء واملاء 
م.أحمد الشمري أن الفريق يرصد حتركات 
مشبوهة ألحد التشكيالت العصابية يقوم 
بإيصال التيار دون علم الوزارة في احدى 
احملافظات الشمالية. وقال الشمري في 
تصريح لـ «األنباء» إن القبض على أعضاء 
التشكيل من قبل اجلهات املعنية مسألة 
وقــت، الفتا الــى أن الفريــق رصد عدة 
تعديات تقوم بها العصابة أهمها إيصال 

التيار بتمديدات غير قانونية.
وبني أن جوالت الفريق بالتعاون مع 
اجلهات املعنية في املنطقة الشمالية خالل 
الشهر اجلاري أســفرت عن ٢٥ محضر 

ضبط واثبــات حالة بســبب التعديات 
على الشبكتني املائية والكهربائية، مشيرا 

الى أن احلمالت تأتي ضمن استراتيجية 
الفريــق لضبط التعديــات، وهناك عدد 
من البالغات تــرد عبر منصات الوزارة 
وخدمة العمــالء عن وجود مخالفات ما 
يساعد الوزارة على رصدها. ونبه مجددا 
لعدم العبث بالشبكة الكهربائية واملائية 
ما يؤدي الى هدر املياه جتنبا للمخالفة 
واملساءلة القانونية جراء ذلك، مؤكدا أن 
التنسيق مستمر مع اجلهات احلكومية 
لتنظيــم احلمالت في عدد مــن املناطق 
وآخرها الفروانية، حيث مت قطع التيار 
عــن عدد من املســاكن املخالفة للقانون 
ســواء كســكن عزاب أو وجود أنشــطة 
مخالفة لتراخيص تلك العقارات. وشدد 
على أصحاب العقارات التي يقطنها عزاب 

بضرورة اإلسراع بإخالئها.

الشمري أكد عمل ٢٥ محضر ضبط وإثبات حالة بسبب التعديات على الشبكة الشهر اجلاري

م.أحمد الشمري

ملشاهدة الڤيديو
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«ديليفرو» تدعم املطاعم احمللية بـ «حب احمللي»
أطلقــت «ديليفرو» حملتها 
LoveYourLocal# حب احمللي» أو»

لدعم املطاعم التي تأسست في 
الكويت، ولتشجيع العمالء على 
جتربــة محالت جديــدة لطلب 
قهوتهــم ووجباتهم فضال عن 
حاجاتهم من محالت البقالة من 
العالمات التجارية احمللية األكثر 

شعبية.
وكجزء مــن هذه احلملة، 
تدفع ديليفرو عمالءها للتوافد 
علــى املطاعــم احملليــة مــن 
خالل سلســلة من املبادرات 
التســويقية املصممة لزيادة 
الوجبــات  وعيهــم بجميــع 
اللذيذة التي يتضمنها قطاع 

تسلط منصة توصيل الطعام 
الضــوء على بعــض املطاعم 
احملليــة املفضلة في الكويت 
 ،JOA كل يــوم أحد، مثل جوا
مشــماش Mishmash، ثينيز 
Thinnies، وخوخ ومشــمش 

.Khokh W Meshmesh
 وفي سياق متصل، أطلقت 
الشركة مجموعة حلقات على 
التواصل االجتماعي  وسائل 
تختبر من خاللها مدى معرفة 
املتابعني بالعالمات التجارية 
احمللية املفضلة لديهم للترويج 
للمطاعم احملليــة وأصحاب 

املطاعم.
وحــول هذا، قالت ســهام 

املطاعم احمللية في الكويت.
 كمــا أطلقــت «ديليفرو» 
Love» مبادرة أسبوعية بعنوان

Your Local Sundays»، حيث 

احلسيني، مدير عام ديليفرو 
الكويت: «لقد دأبت ديليفرو 
الكويت بكل فخــر على دعم 
املطاعم احملليــة منذ إطالقها 
في السوق الكويتي. وال يخفى 
على اجلميع أن الكويت لديها 
البعض من أكثر املطاعم إبداعا 
ولذة، ونحن فخــورون جدا 
برؤيــة الكثيــر منهم ينطلق 
ويتطور فــي الكويت. وتعد 
حملتنا املستمرة «حب احمللي» 
واحدة من املبادرات املتعددة 
املصممة لدعم الشركات احمللية 
على مــدار العام، ونعتز جدا 
التجاريــة  بدعــم عالماتنــا 

احمللية».

شعار املهرجان قتيبة البسام

«بوبيان» ينظم «مهرجان الكويت للقهوة» اخلامس

من املهرجانات السابقة

تنطلق فعاليات مهرجان الكويت للقهوة 
THE KUWAIT COFFEE FESTIVAL اخلامس
الــذي ينظمه بنك بوبيــان بالتعاون مع 
شــركة (مهرجان الكويت للقهوة) يومي 
اجلمعة والسبت ٢ و٣ ديسمبر ٢٠٢٢ في 
حديقة الشهيد مبشاركة أكثر من ٤٥ كافيه 
متخصص للقهوة من املشاريع الشبابية 
الكويتيــة. وقال املديــر التنفيذي إلدارة 

االتصاالت والعالقات املؤسسية في البنك 
قتيبــة صالح البســام: يعتبــر مهرجان 
الكويت للقهــوة من أبرز الفعاليات التي 
ينتظرها الكثيرون نظرا ملا ميثله من أهمية 
خاصة لدى محبي القهوة التي باتت جزءا 
أساســيا من حياتنا اليوميــة إلى جانب 
االنتشار املتصاعد للمشــاريع الكويتية 
الشــابة التي تعمل في هذا القطاع. وأكد 

البسام ان استمرار مشاركة «بوبيان» في 
تنظيــم هذا احلدث للعــام اخلامس على 
التوالــي جاء من منطلــق النجاح الكبير 
الذي حققه املهرجان خالل دوراته السابقة 
ونظرا لإلقبال املتزايد على صناعة القهوة 
سواء من قبل اصحاب املشاريع الصغيرة 
او اجلمهور املتــذوق لكافة انواع القهوة 
التي باتت الصناعة األسرع منوا في العالم.

الروضان لطلبة «أميركا»: الوطن يسمو
بشباب واٍع أهل للثقة التي أوالها له وطنه

شاركت زين املزود الرائد 
للخدمات الرقمية في الكويت 
بفعاليــات افتتــاح املؤمتر 
الســنوي الـــ ٣٨ لالحتــاد 
الوطني لطلبة الكويت في 
الواليات املتحدة األميركية، 
والذي انطلق حتت شــعار 
«شــباب يسمو به الوطن» 
الفتــرة مــن ٢٤-٢٧ فــي 

نوفمبر اجلاري في مدينة 
لوس أجنيليس حتت رعاية 
رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد 

الصباح.
وشاركت زين في حفل 
افتتــاح املؤمتر فــي فندق 
Intercontinental Downtown

بحضور الرئيس التنفيذي 
إميان الروضان وســفيرنا 
الواليــات املتحــدة  لــدى 
األميركية جاسم البديوي، 
باإلضافة إلى مسؤولي زين 
وأعضــاء االحتاد وحشــد 
غفيــر من طلبــة وطالبات 
الكويت الدارسني في جميع 

أنحاء الواليات املتحدة.
الكلمة االفتتاحية  وفي 
التي ألقتها على هامش حفل 
افتتاح املؤمتر، قالت إميان 
الروضان الرئيس التنفيذي 
الكويــت:  زيــن  لشــركة 
«فخــورة بالتواجــد اليوم 
مع أبناء وبنات وطني في 
هذا احملفل الطالبي الكبير، 
فقد تعودنا وتعودمت على 
حضــور زين الالفت معكم 
على مدار الـ ٢٠ عاما املاضية 
كأحد الداعمني األساســيني 
لهذا املؤمتر وكل ما يتطلع 

إليه من أهداف».
الروضــان:  وأضافــت 
«لنقــف قليال عند شــعار 
مؤمتر هذا العام: «شــباب 
يســمو بــه الوطــن».. فيا 
ترى كيف للوطن أن يسمو 
بشــبابه؟ ومــاذا تتوقــع 
الكويت من طلبتها املبتعثني 

في أنحاء العالم؟».
وتابعــت بقولهــا: «لنا 
إجابــة كافيــة ووافية لهذا 
التســاؤل فــي الكلمة التي 
وجهها ســمو ولــي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمــد 
اجلابر الصباح، حفظه اهللا 
ورعاه، ألعضاء السلطتني 
التشــريعية والتنفيذيــة، 
قائــال «نأمل منكــم تفعيل 
وحتفيــز  الشــباب  دور 
مبادراتهــم ليكونوا معكم 
صناعا في بناء كويت الغد»، 
فدور الدولــة - بقطاعيها 
العام واخلاص - يكمن في 
حتفيزكم ومتكينكم بالشكل 
الــذي يشــبع تطلعاتكــم، 
ويالقي طموحاتكم، ويوفر 
لكم األرض اخلصبة إلطالق 

حقيقة وواقع، وتقف وراءها 
دوافــع خبيثة القصد منها 

تضليل الرأي العام».
الروضــان  ونصحــت 
الطلبة والطالبــات قائلة: 
«أملنا فيكم كبير بأن تكونوا 
أهال للثقة التي أوالها لكم 
وطنكم، ولهذا فإن نصيحتي 
لكم اليوم هــي أن تعوا ما 
يحمله التحول الرقمي من 
فرص كبيرة وكذلك العديد 
من التحديات، فال يجب أن 
تنغلقوا على أنفسكم وأال 
تسمحوا ألي كان أن يضللكم 
أو يحاول توجيهكم بزرع 
أفكاره فيكم، وأن تتسلحوا 
بالوعــي واالطالع والقدرة 
على التمييز بني املعلومات 
الـموثـوقة والـــمعلومات 

املضللة».
واختتمــت بقولها: «ما 
تريــده الكويــت اليوم هو 
أن يكــون شــبابها واعيــا 
مطلعا على التحديات، قادرا 
علــى التمييز بني احلقيقة 
واإلشــاعة، وكلي أمل بكم 
بأنكم ســتكونون خير من 
ميثل وطننا العزيز، وخير 
من يحمل رســالته املفعمة 
بقيم األمل واحلرية والعطاء 

واإلنسانية».
وتفخر زين باســتمرار 
شــراكتها االســتراتيجية 

مــع االحتاد، حيــث تعتبر 
الشركة داعما رئيسيا له ملا 
يقارب ٢٠ عاما، خاصة وأنه 
يشكل التجمع األكبر للطلبة 
الدارســني في  الكويتيــني 
اخلارج، ويأتي دعم الشركة 
فــي إطــار اســتراتيجيتها 
للمســؤولية االجتماعيــة 
واالســتدامة اجتاه قطاعي 
الشــباب والتعليــم، ومن 
منطلــق إميانهــا بأهميــة 
التواصل مع أبناء الكويت 
من طالب العلم في اخلارج.
وإذ بينــت الشــركة أن 
دعمها لهذا التجمع الوطني 
جاء إلميانها الشديد بأهمية 
والطلبــة  الشــباب  فئــة 
فــي احليــاة االقتصاديــة 
والسياسية، فقد أوضحت 
أنها حريصة على املشاركة 
فــي مثــل هــذه الفعاليات 
لرغبتها في مشاركة أجيال 
املستقبل والتواصل معهم، 
والتعــرف علــى أفكارهــم 

وأطروحاتهم في اخلارج.
الوطني  ويقوم االحتاد 
الكويــت - فــرع  لطلبــة 
الواليات املتحدة األميركية 
بخدمــة ما يقــارب ١٤٫٠٠٠

طالب وطالبة من الكويتيني 
الدارسني في أميركا، ويهدف 
االحتاد من خالل أنشــطته 
وبرامجه املتنوعة إلى ربط 
الطلبة الكويتيني ببعضهم 
البعض من ناحية، وربطهم 
بالوطن وأخباره من ناحية 
أخــرى، وقــد مت إشــهار 
االحتاد في الواليات املتحدة 
األميركية، حيث نال اعتراف 
احلكومــة األميركية، وهو 
اإلجناز الــذي يعد مفخرة 
الكويــت، وهو أحد  ألبناء 
نتائــج العالقــات العريقة 
الكويــت والواليــات  بــني 
املتحدة األميركية، وما هو 
إال انعــكاس لكون الكويت 
حليفا استراتيجيا للواليات 

املتحدة.

زين شاركت بافتتاح املؤمتر السنوي الـ ٣٨ في لوس أجنيليس

الروضان تخاطب الطلبة والطالبات

العنان إلبداعاتكم».
ونوهت الروضان قائلة: 
«وعلى اجلانب اآلخر، لديكم 
أنتم يا شباب الكويت أيضا 
دور هــام ال يقــل أهمية عن 
دور الدولة، فيجب أن يكون 
لديكم الوعي املسؤول جتاه 
القضايــا والتحديــات التي 
ميــر بهــا وطننــا واملنطقة 
والعالم أجمع، ولعل من أبرز 
وأخطر هذه التحديات التي 
يشهدها عصرنا الرقمي اليوم 
هي قضية االنتشــار الهائل 
والسريع للمعلومات، خاصة 
في وسائل اإلعالم اإللكترونية 
وقنوات التواصل االجتماعية، 
إلــى جانب الوعــي مبفهوم 
املعلومات اخلاطئة ومفهوم 
املعلومات املضللة والقدرة 

على التفريق بينهما».
بقولهــا:  وأوضحــت 
«فكيف للوطن أن يســمو 
إال بعد أن يتســلح شبابه 
بالوعــي واإلدراك وقدرته 
بــني  مــا  التمييــز  علــى 
احلقيقة والشائعة، فاللغط 
واإلشاعات وما شابهها على 
وســائل التواصل قد تفتك 
بنســيج املجتمع، وتخلق 
الضغينــة والنعــرات بني 
أمــا املعلومــات  أطيافــه، 
املضللة ولعلها األخطر، فهي 
كذب وتلفيق تقدم على أنها 

إميان الروضان والسفير جاسم البديوي يتوسطان فريق «زين» وأعضاء االحتاد

«stc» تنشر الوعي حول صحة الرجل خالل نوفمبر
أطلقت شــركة االتصاالت 
الكويتيــة stc، الرائــدة فــي 
متكني التحول الرقمي وتقدمي 
املبتكرة واملنصات  اخلدمات 
املتكاملة للعمالء في الكويت، 
التوعويــة بشــأن  حملتهــا 
ســرطان البروســتاتا، وذلك 
متاشــيا مــع الشــهر العاملي 
للتوعية الصحية للرجال في 
نوفمبر. وتأتي احلملة كمبادرة 
سنوية تنظمها stc انسجاما 
مع األهداف األساســية لدعم 
الصحة التي تندرج ضمن إطار 
املسؤولية املجتمعية الشاملة 

للشركات.
ونظمت stc حملة التوعية 
بســرطان البروســتاتا هــذا 
العــام بالتعاون مــع العديد 
من الشركات احمللية متاشيا 
مع التزام الشــركة املســتمر 
بدعم رواد األعمال والشركات 
الصغيــرة واملتوســطة فــي 
MAD الكويــت مبــا في ذلــك
Mubkharو Recovery Center

العالقــات  وتواجــد فريــق 
العامة في stc طوال الفعالية 
ورحبــوا باملوظفني وكان في 
مقدمتهم مدير العالقات العامة 
ووسائل التواصل االجتماعي 
في الشــركة أحمــد النويبت 
املســؤول املباشــر عــن هذه 

الفعالية.
 ،stc كجزء من التعاون مع
 ،MAD Recovery Center شارك
مركــز استشــفاء متخصص 

يعتمد علــى أحدث التقنيات 
لتحفيز أنظمة اجلسم وتطبيق 
تقنيات التمــدد املبتكرة، في 
الــذي مت تنظيمــه  احلــدث 
MAD للموظفني. وقدم ممثلو

Recovery Center استشارات 
قيمــة وعــروض ترويجيــة 
خاصة للموظفني. كما شارك 
نادي Flare Fitness الرياضي 
في الفعالية من خالل تنظيم 
حتديات ومسابقات للموظفني.

تعاونت مع شركات محلية لرفع مستوى الوعي بسرطان البروستاتا

Flareو  Pro Life Foodsو
Fitness. كمــا أطلقت مبادرة 
ملوظفي stc سلطت فيها الضوء 
على أهمية إجراء فحوصات 
دورية للكشــف عن سرطان 
البروستاتا في مرحلة مبكرة. 
السيما أن فحوصات الكشف 
املبكر اليوم أصبحت أســهل 
بكثير مقارنة مبا كانت عليه 
في املاضي وميكــن إجراؤها 
من خالل فحص دم بســيط. 

جانب من الفعاليات التي أقيمت للموظفني

اتفاقية رعاية بني اجلامعة األسترالية و«القطرية»
مت توقيع اتفاقية رعاية 
بني كل من اجلامعة األسترالية 
واخلطوط اجلوية القطرية 
بتاريخ ٦ نوفمبر ٢٠٢٢، حيث 
نتج عــن االتفاقية انضمام 
طلبة اجلامعة األســترالية 
إلــى نادي اخلطوط اجلوية 

القطرية للطلبة.
توفر هذه الشراكة لطالب 
اجلامعة األسترالية العديد من 
املزايا والفرص لالستفادة من 
جميع اخلدمات التي تقدمها 
شــركة اخلطــوط اجلويــة 
القطرية. وسيتم وضع شعار 
اخلطوط اجلويــة القطرية 
على املالبس الرياضية لفرق 

اجلامعة األسترالية.
املناســبة، علق  وبهــذه 
اإلقليمــي للخطوط  املديــر 
القطريــة فــادي  اجلويــة 
حجازين، قائال: «كانت حلظة 
استثنائية عند رؤية شعار 

وإمداد التعاون في مجاالت 
شتى».

من جانبــه، ختم رئيس 
األستـرالـــية،  اجلـامـعـــة 
أ.د.عصــام زعبالوي، قائال: 
«من خالل الشراكة مع واحدة 
مــن أكبر شــركات الطيران 

شــهرة واحلائــزة جوائــز 
عامليــة، ســنعمل جاهديــن 
لتحقيق أهدافنا املشتركة مبا 
يصب فــي مصلحة طالبنا، 
فإننــا ملتزمــون بتطويــر 
عالقتنا والتعاون املستمر مع 
اخلطوط اجلوية القطرية».

لقطة جماعية من احلفل

اخلطوط اجلويــة القطرية 
على املالبس الرياضية لفريق 
اجلامعة األسترالية، وشهدنا 
عن كثب مدى حماس الطالب. 
نتمنى التوفيق للرياضيني 
وســنعمل عــن قــرب مــع 
اجلامعة لتعزيز هذه الشراكة 

مبنى «برقان» برتقالي دعمًا إلنهاء العنف ضد املرأة

مقر البنك الرئيسي مضاء باللون البرتقالي

أعلن بنك برقان عن مشــاركته في احلملة العاملية 
«لون العالم برتقاليا» التي متتد ألسبوعني لدعم مبادرة 
األمم املتحدة للقضاء على العنف ضد املرأة والفتيات. 
وســيقوم بنك برقان بإضاءة مبناه الرئيسي باللون 
البرتقالي، على غرار املبانــي احلكومية في الكويت، 
وذلك تأكيدا على التزامه باستراتيجيته للمسؤولية 
االجتماعية، ومتكني املرأة وإنهاء جميع أشكال العنف 
ضدها تضامنا ودعما جلهود الدولة في حتقيق الهدف 
اخلامس من أهداف التنمية املســتدامة التي هي جزء 
من خطة التنمية الوطنية ورؤية كويت جديدة ٢٠٣٥.
وفي الســياق ذاته، وإطار الشــراكة التي جتمعه 
سنويا مع محافظة األحمدي، سيقوم بنك برقان بدعم 
جهود احملافظة في املشــاركة فــي هذه احلملة، حيث 

ستتم إضاءة مقر احملافظة باللون البرتقالي.
وتأتي مبادرة «لون العالم برتقاليا» ضمن إعالن 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة للقضاء على العنف ضد 
املرأة والــذي أصدرته للتوعية بأحــد أكثر انتهاكات 
حقوق اإلنسان انتشارا. وتعليقا على مشاركة البنك 
فــي هذه احلملة، صرحت خلود الفيلي، رئيس دائرة 
التسويق واالتصاالت للمجموعة، قائلة: «إن بنك برقان 
كان من أوائل البنوك الكويتية التي وقعت على مبادئ 
متكني املرأة (WEP) في موقع األمم املتحدة، ويدعو إلى 
مناهضة كل أشكال التمييز والعنف ضدها واحلد منها. 

«الفينيقي» افتتح موسم قيادة الدراجات النارية
الفينيقــي  الفريــق  قــام 
العاشــرة  للدراجات، وللســنة 
علــى التوالــي بافتتاح موســم 
قيادة الدراجــات النارية، وذلك 
بتنظيم مسيرة حاشدة شاركت 
فيهــا جميع الفرق وهواة قيادة 
الدراجات النارية في الكويت إلى 
بيــت عبداهللا لرعايــة األطفال، 
حيــث انطلــق أكثــر مــن ٣٥٠

مشــاركا على دراجتهم النارية 
من مختلف الفرق واجلنسيات من 
شاطئ الشويخ إلى بيت عبداهللا 
لرعاية األطفال ليقوموا بإيصال 
تبرعاتهم كمساهمة خيرية منهم 
ودعمــا خلدمات بيــت عبداهللا 

ولألطفال الذين يرعاهم.
الفينيقــي  الفريــق  وتقــدم 
بالشكر والعرفان لكل من ساهم 
في هذه املســيرة احلاشــدة من 
مختلف الفرق واجلنسيات، ولكل 
من ســاهم برعاية هذه املسيرة 
وعلــى رأســهم إدارة املرور في 
وزارة الداخلية ملرافقة املسيرة 
املشــاركني.  ســالمة  وتأمــني 
باإلضافة إلى شركة ميس الغامن، 
شركة بوشهري، دنيا للتجهيزات 
الغذائية، شركة نستلة الكويت، 
إنترناشونال،  شــركة اجلســر 

وشركة كويت دايت.

للسنة العاشرة بتنظيم مسيرة حاشدة إلى بيت عبداهللا لرعاية األطفال

تأكيداً على التزامه بإستراتيجيته للمسؤولية االجتماعية ومتكني املرأة

الكويت تريد شبابها واعيًا مطلعًا على التحديات قادرًا على التمييز بني احلقيقة واإلشاعة
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«األنباء» تنشراحملاور الرئيسية لبرنامج عمل احلكومة
«وطن آمن ورفاهية مستدامة» ٢٠٢٢ - ٢٠٢٦

رئيس الوزراء: احلفاظ على أمن الوطن واستقراره 
وتعزيز الوحدة الوطنية وحتقيق التنمية املستدامة

إعماال للمادة ٩٨ من دستور 
دولة الكويت: «تتقدم كل وزارة 
فور تشكيلها ببرنامجها إلى 
مجلس األمــة، وللمجلس أن 
يبدي ما يــراه من مالحظات 
بصدد هذا البرنامج». ورغبة 
منها في اطالع الشعب الكويتي 
ممثال مبجلســكم املوقر على 
أهدافهــا خالل فتــرة واليتها 
الدســتورية. تتقدم احلكومة 
للفصــل  عملهــا  ببرنامــج 
التشــريعي الســادس عشــر 
 (٢٠٢٢/٢٠٢١ - ٢٠٢٥/٢٠٢٤)
وكلها أمل أن يكلل اهللا جهودنا 
معا بالتوفيق لتحقيق ما فيه 

خير لوطننا العزيز.
وقــد أكد النطق الســامي 
الســمو  حلضــرة صاحــب 
األمير حفظه اهللا ورعاه في 
افتتــاح مجلــس األمة املوقر 
للفصل التشــريعي الســابع 
عشر (أهمية احلفاظ على أمن 
الوطن واســتقراره وتعزيز 
الوحــدة الوطنية ومواصلة 
السعي نحو التنمية املستدامة 
من خالل إصــالح اقتصادي 
شامل يحقق استدامة املالية 

على حد السواء دون اإلخالل 
بالقوانني والنظم املعمول بها 
وجتاوزت الكثير من التحديات 
والزالت في مكافحة اجلائحة 
ومنع انهيار املنظومة الصحية 
والتي أشادت منظمة الصحة 

مــن اتخــاذ كافــة التدابيــر 
واإلجراءات لرعاية مواطنيها 

واملقيمني على أرضها.
يأتي برنامج عمل احلكومة 
مرتكزا على ما مت في برنامج 
احلكومــة للفصل الســادس 
عشر ومتابعة لتنفيذ املبادرات 
مــع التأكيــد والتركيز على 
توفير االستقرار االجتماعي 
واالقتصادي للمواطن، إن ما 
نحن بصدده يلخصه شعار 
هذا البرنامج «تصحيح املسار 
لتعزيــز املواطنــة ورفاهية 
املواطنني» وهو أسلوب ونهج 
جديد في العمل احلكومي نأمل 
أن ينتج التغييــر اإليجابي 
املنشــود مــن خــالل تفاعل 
جاد وتعاون وثيق وشراكة 
لتنفيذ برنامج العمل بنجاح، 
خاصة وأن اإلنسان الكويتي 
هو هدفهــا األســمى، جاءت 
املبادرات التنفيذية في برنامج 
عمل احلكومــة وكان هدفها 
األساسي هو حتقيق استدامة 
األمــان االجتماعي للمواطن 
وحتسني جودة املعيشة كما 
تعالج املبادرات جودة التعليم 

والصحة وتطوير نظم الرعاية 
السكنية، وتركز أيضا على 
متكني املرأة ودمج ذوي اإلعاقة 
واالهتمام بالشباب الذين هم 
الثروة احلقيقية لهذا الوطن، 
وتضمنت املبادرات التوجهات 
العامليــة في حتوالت الطاقة 
وحماية البيئة باإلضافة الى 
الدفع في حتويــل اخلدمات 
احلكوميــة بأن تكون رقمية 
وميسرة االستخدام، كما تسهم 
املبــادرات نحو إعادة هيكلة 
سوق العمل الكويتي وإعادة 
توجيهه ليكــون أكثر كفاءة 
باإلضافة الى تطوير األنشطة 
االقتصادية التي يكون فيها 
دور احلكومة املنظم واملراقب 
لصنع السياسات بعيدا عن 
تشغيل القطاعات االقتصادية.
واحلكومــة تتقدم بعرض 
مالمح أولويات برنامج عملها 
خالل فترة واليتها الدستورية 
التفصيليــة  البرامــج  أمــا 
والتنفيذية فترد عبر مشروعات 
خطط التنمية السنوية. وفق 
اهللا اجلميع ملا فيه خير وصالح 

لبالدنا وعزتها.

العاملية بجهود دولة الكويت 
بالتصدي للجائحة الصحية 
بالرغم من حتديات التدفقات 
املالية التي أتت نتيجة لهبوط 
أسعار النفط فلم متنع الصدمة 
املزدوجة حكومة دولة الكويت 

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

العامــة وسياســات اخلطــة 
اإلمنائية التــي تصبو لبناء 
اقتصــاد وطني مبنــي على 
الشــراكة العادلة بني القطاع 
العــام والقطاع اخلاص. كما 
نؤكد استمرار دولة الكويت 
بسياساتها اخلارجية الراسخة 
التي أرســى دعائمها صاحب 
السمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح، 
طيب اهللا ثــراه، على جميع 
املستويات اخلليجية والعربية 
واإلسالمية والدولية، واإلشادة 
باجلهود اجلبارة التي بذلت من 
جميع اجلهات ملكافحة جائحة 
ڤيــروس كورونا، والشــكر 
والتقدير لكل املساهمات املادية 
واملعنويــة التــي مت تقدميها 
لدعم مواجهة هذا الوباء). فإن 
اجلهود احلكومية املبذولة في 
إدارة األزمة الصحية التي لم 
يشهدها العالم من قبل وتفتقر 
الدول للمنهجيات واملمارسات 
الناجحة للتعامل معها سوى 
منهجية اخلطأ والتجريب. فقد 
متكنت حكومة دولة الكويت 
من حماية مواطنيها ومقيميها 

سلطان العبدان

يعكس برنامج عمل احلكومة 
للفصل التشريعي السابع عشر 
التوجهــات احلكوميــة اجلادة 
لتفعيــل اإلصالحــات اإلدارية 
واالجتماعيــة  واالقتصاديــة 
امللحة خالل فترة عمل البرنامج 
السنوات (٢٠٢٦/٢٠٢٢)، وذلك 
بالتوافق مــع مجلس األمة مبا 
يســاهم في دفع عجلة اإلجناز 
التنموي ووضع حجر األساس 
لتعاون مستدام بني السلطتني 
التنفيذية والتشريعية مبا يجسد 
الشــكل احلقيقــي للنصــوص 
الدســتورية ويحقق التطلعات 
التنمويــة للدولــة بشــكل عام 

واملواطنني بشكل خاص.
البرنامــج احلالي  ارتكز 
على جملــة مضامني النطق 
السامي، الذي ألقاه سمو نائب 
األميــر وولي العهد الشــيخ 
مشعل األحمد اجلابر الصباح، 
حفظه اهللا، نيابة عن حضرة 
صاحب الســمو أمير البالد 
الشيخ نواف األحمد اجلابر 
الصباح، حفظه اهللا ورعاه، 
مبا فيها من ضرورة حتقيق 
الشــاملة على  اإلصالحــات 
جميع األصعدة التنموية من 
إدارية واجتماعية واقتصادية 
مع ضــرورة تركيــز جهود 
املثمر  الســلطات للتعــاون 
في ســبيل حتقيق تطلعات 

املواطنني.
البرنامــج علــى  يركــز 
األولويات ويتصدى ملعاجلة 
الكليــات، وإصالح منظومة 
األداء، ليغطي جميع مفاصل 
الدولــة ومؤسســاتها، كمــا 
يؤســس هذا البرنامج عمل 
القطــاع العــام وفــق رؤية 
للدولة ومنهــج للحكومة ال 

يرتبط باألشخاص.
وال ينــأى برنامــج عمــل 
احلكومة احلالي في محتواه عن 
اخلطط اإلمنائية القائمة للدولة 
ورؤيــة الكويــت ٢٠٣٥، وإمنا 
يســاهم في تعزيزهــا والعمل 
على حتقيقها من خالل التعامل 
اجلاد مع ما يستجد من حتديات 
ومتطلبات تنفيذية خالل الفصل 

التشريعي السابع عشر.
أوال: احملور السياسي

السياسات العامة واحلوكمة

١ ـ إنشــاء مجلس السياســات 
العامــة واحلكومــة، بديال عن 
(املجلــس األعلــى للتخطيــط 
والتنميــة) اختصاصــه وضع 
السياســات العامة، واإلشراف 
على خطــط التنمية، وتطبيق 
احلوكمــة وإدارة املخاطر على 
اجلهات العامةـ  مشروع قانون.

٢ـ  مراقبة وتقييم اجلهة العامة 
باستحداث مؤشر لقياس األداء 
تنفذه جهة محايدة، يشمل: رأي 
املوظفــني واملراجعني واملراقب 
اخلفي وتقييم املوقع اإللكتروني 
واخلدمة عــن بعد، مع حتويل 
تقاريــر االجهــزة الرقابية الى 
درجة مئويــة، وإعالن النتائج 

ـ قرار.
٣ ـ وضــع تصنيــف للجودة، 
للمراكز اخلدمية، معلن وسنوي، 
وفقا لقائمة من املعايير، لكل من: 
مستوصفات، مدارس، مخافر 

الناخبني ـ مشروع قانون.
ـ تطويــر العمليــة االنتخابية 

ومواكبة مستجداتها.
ـ تعديــل الدوائــر االنتخابية 
ونظــام االنتخــاب ـ مشــروع 

قانون.
ـ مراجعــة القوانــني املتعلقــة 

املراقبني املاليني، مع تطوير 
التشريع لكي يكفل شفافية 

التقارير للجمهور.
٢ ـ اعتمــاد آلية ملعاجلة 
املالحظات الواردة في تقارير 
ديوان احملاســبة واالجهزة 
الرقابيــة، وتقاريــر وحدات 

الوطني لألمن الســيبراني 
ـ قرار.

تطوير منظومة مكافحة الفساد

١ ـ تنظيم حاالت تعارض 
املصالــح ومنعهــا ومعاقبة 
املخالفني، مــع وضع لوائح 

باحلريــات العامــةـ  مشــروع 
قانون.

ثانيا: محور الرقابة والتقييم والرقمنة
واألجهزة الرقابية

١ ـ دمــج قطــاع مراقبــي 
شــؤون التوظيف مع جهاز 

التدقيق والتفتيش املوجودة 
في كافة اجلهات العامةـ  قرار.

الرقمنة

١ـ  رقمنة اخلدمات احلكومية.
٢ـ  تفعيل مرسوم رقم (٣٧) 
لســنة ٢٠٢٢ بإنشاء املركز 

قواعــد الســلوك ـ مشــروع 
قانون.

٢ـ  تفعيل استراتيجية الكويت 
النزاهــة ومكافحة  لتعزيــز 
الفساد، ونشر تقرير دوري 
وفقا لقانون انشاء (نزاهة)، 
مبا يحقق تطبيق اتفاقية االمم 
املتحدة ملكافحة الفسادـ  قرار.

٣ـ  تعديل قانون حق االطالع، 
لتكلف جهة عامة مبسؤوليات 

تنفيذه ـ مشروع قانون.
٤ ـ تعديــل قانــون اجلهــاز 
املركــزي للمناقصات العامة 

ـ مشروع قانون.
٥ ـ وضــع تنظيــم لتعزيــز 
الرقابــة والتقييم على كافة 
األموال العامة خارج الكويت 

ـ مشروع قانون
٦ ـ استرداد األموال املنهوبة 
او املبددة (إداريا وقضائيا) 

ـ مشروع قانون.
٧ ـ تطويــر تشــريع الهيئة 
العامــة ملكافحة الفســاد من 
أجل حوكمة إدارتها وهيكلها، 
وتعزيــز صالحياتهــا فــي 
الكشف عن الفساد ومرتكبيه 

ـ مشروع قانون.
ثالثًا: محور العدالة واألمن

٭ فصل رئاســات الســلطة 
القضائية وتناظرها، وتبني 
تأقيــت شــغل املســؤوليات 
بــدورة واحــدة  القضائيــة 
وجتديد استثنائي ملرة واحدة 
في أضيق االحوال مع تدوير 

املسؤوليات القضائية.
٭ تبنــي نظــام مخاصمــة 
القضاة والتفتيش القضائي 

ـ مشروع قانون.
٭ تكويت القضاء بالكامل.

٭ تطوير قانون إدارة الفتوى 
والتشريع ـ مشروع قانون.

٭ توفيــر املبانــي الالزمــة 
لتلبية حاجة مرفق القضاء مبا 
يسهل في تبني نظام وآليات 
تســرع اجراءات التقاضي ـ 

قرار.
٭ مكافحة املخدرات بأقصى 
درجــات احلــزم، وانشــاء 
مركز طبي لعــالج االدمان 
على املــواد املخدرة ـ قرار/ 

مشروع قانون.
٭ تفعيــل مخافر الشــرطة 
خلدمــة املجتمــع وادخــال 
الشرطة النسائية فيهاـ  قرار.
االختناقــات  معاجلــة  ٭ 
ابتكارية  املروريــة بحلــول 
علمية وعمليةـ  قرار مجلس 

الوزراء.
الرقابــة  دور  تفعيــل  ٭ 
والتفتيش في وزارة الداخلية 

ـ مرسوم.
٭ ضبط السجون ـ قرار.

٭ القضاء على جتارة اإلقامات 
ـ قرار.

املؤسســات  جاهزيــة  ٭ 
العســكرية واألمنية ملواجهة 
كل األخطار والتهديداتـ  قرار 

مجلس الوزراء.
٭ صياغــة خطــة الطوارئ 
الالزمة للحفاظ على األرواح 
واملمتلــكات والوطــن ـ قرار 

مجلس الوزراء.
٭ إنشاء مركز وطني للكوارث 
واالزمــات وحتويــل خطــط 
مواجهة الكوارث واالزمات الى 
عمل مؤسسي بعيدا عن ردات 

شــرطة، فروع بلديــة وبريد، 
مالعب، وغيرها ـ قرار.

تعزيز املمارسة الدميوقراطية

ـ إنشاء هيئة مســتقلة إلدارة 
االنتخابات العامة.

ـ اعتماد البطاقة املدنية لسجالت 

حتسني جودة الهواء وإزالة النفايات الصلبة 
وتطوير اقتصاد دائري منخفض الكربون

دعم األندية وإقرار االحتراف الكلي 
واالهتمام مبراكز الشباب ودراسة خصخصة 

األندية وإدراجها في بورصة الكويت

إقامة مدينة ترفيهية مبواصفات عاملية وتشغيل 
مدن ترفيهية متوسطة احلجم في احملافظات

إعادة النظر في الرواتب الشهرية املبالغ 
فيها لعدد من املناصب ومراجعة تنظيم عدد 

املناصب التي يتوالها فرد واحد بشخصه

البديل اإلستراتيجي لألجور واملرتبات 
على أساس من التأهيل والكفاءة 

واخلبرة والشهادات الدراسية

تعديل اخللل في التركيبة السكانية 
وتنظيم شؤون إقامة األجانب
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مجلس للسياسات العامة واحلوكمة بديًال عن «األعلى للتخطيط»
الفعل واالجتهادات الفردية ـ 

مشروع قانون.
رابعًا: احملور االجتماعي

٭ االستعانة باملنظمات االهلية 
الكويتية في تقدمي الدراسات 
والبحوث كل في مجالهاـ  قرار.
٭ تطوير منظومة اخلدمات 
للمتقاعديــن  تقــدم  التــي 
ومعاجلــة االضــرار الناجتة 
عــن التضخم علــى رواتبهم 

التقاعدية ـ مشروع قانون.
٭ تبنــي مصاحلــة وطنيــة 
كاملة، تتضمن عفوا شامال، من 
شأنها تعزيز الوحدة الوطنية 
وتكريــس املواطنــة احلقــة 
القائمة على االنتماء والوالء 
للوطن حتقيقا لقوته ومنعته 
ـ مشروع قانون (تراجع من 

جانب مجلس الوزراء).
٭ تطويــر النموذج الوطني 

للدعومات ـ قرار.
٭ تفعيل دور الديوان الوطني 
حلقوق االنســان فــي الدفاع 
عن حقوق االنســان في اطار 
مرجعيــة الدســتور ـ قــرار 

مجلس الوزراء.
حل املشاكل اإلسكانية جذريًا

٭ حتريــر األراضي ومناطق 
شاســعة مــن تلــك اململوكة 
العوائــق  للدولــة، وإزالــة 
الفنية والتشــريعية واملالية 
التي تواجه توفير املشــاريع 

اإلسكانية.
٭ تأمني نظام رعاية سكنية 
فعال في تلبية الطلبات لتلبية 
عدد يساوي الطلبات السنوية 
باإلضافة الى ٢٠٪ من الطلبات 

املتراكمة - مشروع قانون.
توفير فرص مبتكرة إلشراك 
القطاع اخلاص في مشــاريع 

اإلسكان.
٭ حصر األراضــي البيضاء 
واملســورة واملهجورة وغير 
املستغلة ألغراض تخصيصها 
أو طبيعة استخدامها، وفرض 
رســوم وضرائــب تصاعدية 
عليها - قرار لتفعيل القانون.

تنظيم شامل لتداول العقارات

٭ منــع اســتخدام املناطــق 
السكنية ألغراض استثمارية 

أو جتارية.
٭ منع املضاربات الوهمية او 
البينية او الفوضى بالتداول.
٭ مراجعــة لوائــح التداول 
العقــاري، وتنظيــم مهنــة 

الوسطاء العقاريني - قرار
٭ الرقابــة علــى الشــركات 
امللكيات  العقارية ومتعددي 
العقارية املجمعة وسماسرة 
العدالــة  العقــارات لضمــان 
والعلنية واملنافسة والشفافية 
العقــارات وتقييمهــا  بقيــم 

وتداولها.
٭ توفير التمويــل العقاري 
املســتدام لبنــك االئتمــان - 

مشروع قانون.
خامسا: محور التعليم

٭ نقلــة نوعية في املنظومة 
التعليمية

٭ مراجعة أوضــاع التعليم 
العام، بتطوير البنى التحتية 
للمــدارس وتشــغيل فوري 
للمدارس في كل منطقة سكنية 

للقيــام برســالته اجلليلــة، 
ومراجعــة كادره الوظيفــي، 
واســتقطاب معلمني من دول 

ذات تعليم أفضل - قرار.
٭ إجراء مســوحات دورية، 
كل ٥ ســنوات، للتعرف على 
احتياجات ســوق العمل من 

والتدريبيــة التي يجتازونها 
- قرار.

٭ حوكمــة القطاع التعليمي 
- قرار.

آفاق رحبة لفرص التعليم العالي

٭ مراجعــة أوضاع البعثات 

التخصصــات الدراســية في 
القطاعني العــام واخلاص - 

قرار.
٭ إعداد منهج متكامل علميا 
وفنيا وتربويا، للتعليم العام، 
تكون فيه فرص ترقية املعلمني 
مرتبطــة بالبرامج التأهيلية 

اخلارجية واملخصصات املالية 
للطلبة املبتعثني، مبا يتوافق 
مع معدالت التضخم العالية 

في تلك الدول.
٭ ربــط مجاالت الدراســات 
اجلامعية باحتياجات ســوق 
العمل، مع مرونة في التحويل 
في التخصصات العلمية وفقا 
ملستجدات احتياجات السوق.

االهتمــام بتخصــص األمــن 
السيبراني ضمن خطط جامعة 
الكويت والبعثات الدراســية 

للخارج - قرار.
٭ تعزيــز مكانــة اجلهــات 
املشرفة على التعليم العالي، 

وجهات االعتماد األكادميي.
االهتمام فــي تخصص األمن 
السيبراني ضمن خطط جامعة 
الكويت والبعثات الدراســية 

للخارج.
اجلامعات احلكومية

٭ املبــادرة إلنشــاء وتفعيل 
مؤسسات تعليم عال حكومية 
لإليفــاء مبتطلبــات فــرص 
التعليــم العالي بــكل أنواعه 
وفروعه وفقا ملتطلبات الدولة 

وتنميتها - قرار.
٭ فتــح جامعــة حكوميــة 
مســائية فــي مبانــي جامعة 

الكويت - قرار.
الســالم  ٭ مدينــة صبــاح 

اجلامعية - قرار.
سادسا: محور الصحة

املستشفيات واملستوصفات

٭ استضافة مستشفى عاملي 
واحــد علــى األقــل، يباشــر 
التطبيــب فــي الكويــت، في 

دمج قطاع مراقبي شؤون التوظيف مع جهاز املراقبني املاليني.. و إنشاء هيئة لشؤون اجلنسية وجتنيس املستحقني ممن ثبت انطباق أوضاعهم مع املتطلبات القانونية

جديدة - قرار.
املــدارس  ٭ تدعيــم قــدرات 
الالزمــة  اإلبداعيــة واملرونــة 
لتحقيق األهداف والسياســات 
الوطنية للتعليم مع إعادة النظر 
مبا يلزم منها وتطويره - قرار.
٭ رفــع قيمة املعلم وتأهيله 

املتطلبات التشريعية
٭ قانون انشاء مجلس السياسات العامة واحلوكمة.

٭ قانون انشاء هيئة مستقلة إلدارة االنتخابات العامة.
٭ قانون اعتماد البطاقة املدنية لسجالت الناخبني.

٭ قانون لتعديل الدوائر االنتخابية ونظام االنتخاب.
٭ تعديل قانون االنتخاب.

٭ مراجعة القوانني املتعلقة باحلريات العامة.
٭ قانــون لدمج جهاز املراقبني املاليني مع قطاع مراقبي 

شؤون التوظيف.
٭ قانون جتنب حاالت تعارض املصالح.

٭ تعديل قانون حق االطالع.
٭ تعديل قانون اجلهاز املركزي للمناقصات العامة.

٭ قانون حلامية االموال العامة في اخلارج واســترداد 
االموال املنهوبة.

٭ قانون بشــأن حوكمــة هيكل الهيئــة العامة ملكافحة 
الفساد واعمال االدارة.

٭ قانون لتنظيم رئاسات السلطة القضائية.
٭ قانون لنظام مخاصمة القضاة والتفتيش القضائي.
٭ قانون بشأن تطوير تنظيم ادارة الفتوى والتشريع.
٭ قانــون انشــاء مركز طبي لعالج االدمــان على املواد 

املخدرة.
٭ قانون إنشاء مركز وطني للكوارث واألزمات.

٭ قانون لتطوير منظومة اخلدمات املقدمة للمتقاعدين.
٭ قانون لتوفير االراضي االســكانية، واشــراك القطاع 

اخلاص في مشاريع االسكان.

٭ قانون التمويل العقاري املستدام لبنك االئتمان.
٭ قانــون إعادة هيكلة منظومة املشــروعات الصغيرة 

واملتوسطة.
٭ قانــون تعزيــز املشــروعات االنتاجيــة القائمة على 

التصدير.
٭ قانون تطوير املجلس األعلى للبترول.

٭ قانون تطوير مؤسسة البترول الكويتية.
٭ قانون بشأن مشاريع خادمة للصناعة النفطية.

٭ قانون بشــأن انشاء شركات حكومية لتحويل النفط 
اخلام الى مشتقات نفطية.

٭ قانون اقرار ضريبة تشمل ارباح الشركات الكويتية 
واالجنبية ومتعددة اجلنسيات العاملة في الكويت.

٭ قانون تأسيس شركة مســاهمة عامة ملدن اسكانية، 
ومشروعات سياحية، وبريد الكويت، والهواتف االرضية، 
واملدن العمالية، واملســتودعات اجلمركية، والصناعات 

الغذائية والدوائية... وغيرها.
٭ قانون بشأن خصصة األندية الرياضية وإدراجها في 

بورصة الكويت.
٭ قانون بشــأن تنظيم التعيني فــي الوظائف القيادية 

وفق معايير الكفاءة واجلدارة.
٭ قانون لتنظيم شؤون إقامة األجانب.
٭ قانون انشاء هيئة شؤون اجلنسية.

٭ قانون ملعاجلة ملف املقيمني بصورة غير قانونية.
٭ قانون املنطقة االقتصادية الشمالية.

تبني نظام مخاصمة
 القضاة وتكويت القضاء بالكامل 

وتطوير «الفتوى والتشريع»

جاهزية املؤسسات العسكرية 
واألمنية ملواجهة جميع

 األخطار والتهديدات

إنشاء مركز وطني للكوارث 
واألزمات وحتويل اخلطط

 لعمل مؤسسي

تطوير اخلدمات املقدمة 
للمتقاعدين ومعاجلة أضرار التضخم 

على رواتبهم

تأمني نظام رعاية سكنية فعال
 في تلبية الطلبات لتلبية عدد 

يساوي الطلبات السنوية باإلضافة 
إلى ٢٠٪ من املتراكمة

توفير فرص مبتكرة إلشراك 
القطاع اخلاص في مشاريع اإلسكان

مراجعة أوضاع التعليم ورفع قيمة 
املعلم وتدعيم قدرة املدارس 

اإلبداعية

ربط مجاالت الدراسة اجلامعية 
باحتياجات سوق العمل مع مرونة 

التمويل للتخصصات العلمية

مستشفى عاملي واحد على األقل 
لعالج األمراض التي يبتعث إليها 

املواطنون للخارج للعالج

زيادة املدن الصحية وإعادة فتح 
جميع املستوصفات طوال اليوم

مستشفيات ومراكز صحية جديدة 
في «الصباح» و«الفروانية» و«العدان» 

و«السرطان» و«األمراض السارية»

العدالة واألمن:

اجتماعيًا:

التعليم

الصحة
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تعديل الدوائر ونظام االنتخاب ومراجعة القوانني املتعلقة باحلريات
األمراض التي يكثر بســببها 

العالج في اخلارج ـ قرار.
٭ زيادة الطاقة االستيعابية 
للمستشفيات، مع رفع االهتمام 
بخدمــات العنايــة املركزية ـ 

قرار.
٭ إعادة فتح كافة املستوصفات 
طــوال اليوم، مــع تزويد كل 
منها بخمسة اسرة على األقل 
الســتقبال حاالت الطوارئ ـ 

قرار.
٭ زيــادة عدد املدن الصحية 
واحدة على أقل تقدير ـ قرار 

مجلس الوزراء.
٭ مستشفيات ومراكز صحية 
الفروانية،  جديدة (الصباح، 
العدان، الســرطان، االمراض 

السارية) ـ قرار.
رفع مستوى اخلدمات الصحية

٭ تطوير منظومة الطوارئ 
الطبية ـ قرار.

٭ تقليــص مــدد املراجعات 
الطبيــة مــع التركيــز علــى 

االمراض اخلطيرة ـ قرار.
٭ االهتمام بالهيئة التمريضية 
والعمــل على وضــع حوافز 
لتشــجيع الكوادر الوطنية ـ 

قرار.
العــالج باخلارج  ٭ حوكمة 
ليستفيد منها احملتاج ومينع 
غيرهم من مدعي املرض ومن 
يتوافر لهم العالج املناســب 

وطنيا ـ قرار.
حماية البيئة

الهــواء  ١ ـ حتســني جــودة 
والتحول إلى استخدام الغاز 
أو أنواع الوقود االقل تلويثا، 
وتعزيز الرقابة على االنبعاثات 
عن املصادر املتحركة وتفعيل 
املخالفات البيئة في الطريق 

ـ قرار.
٢ ـ إيجــاد حلول ســريعة 
لرفع جودة البيئة البحرية 
والساحلية ومعاجلة مشكلة 
شبكة مياه االمطار ـ قرار.

٣ـ  ازالــة النفايات الصلبة 
العشــوائية املنتشرة على 
جوانب اخلطوط السريعة 
وفي الصحراء، والتوســع 
في انشــطة اعــادة تدوير 
النفايات مــع تطبيق مبدأ 
النفايــات من املصدر  فرز 
والتوســع في اقامة مراكز 
الفرز عند مكبات النفايات 

ـ قرار.
٤ـ  تطويــر اقتصــاد دائــري 

منخفض الكربون ـ قرار.
٥ـ  وضع رؤية متكاملة بشأن 
التحضيــر ومعاجلة التلوث 
البيئــي، مــع االســتفادة من 
التعويضــات املتحصنة عن 

طريق األمم املتحدة ـ قرار.
سابعا: محور االقتصاد واملال

الهيكل االقتصادي

إعــادة هيكلــة االقتصــاد 
الوطني الكلي وإعالن املسارات 
اجلديدة القائمة على اإلسهام 

غير النفطي - قرار.
إعــادة هيكلــة منظومــة 
املشــروعات الصغيــــــــــرة 
املتوســطة لتعزيز مبادرات 
مشــاريع إنتاجية تسهم في 
القومــي كمشــاريع  النــاجت 
الالحقة واملشاريع  التحويل 

الكويتية - مشروع قانون.
إعــادة تقييــم عمليــات 
القطــاع النفطــي مــن خالل 
ضبــط النفقات غيــر املبررة 
وتقليل تكلفــة انتاج برميل 
النفط، وتشديد املسؤولية على 
مراكز التكلفة املتعددة في سير 

عمليات االنتاج - قرار.

للصناعة النفطية (مثل فكرة 
الشــركة الكويتيــة لصناعة 
القطاع  األنابيــب) واشــراك 
اخلاص لتنفيذها - مشروع 

قانون - قرار.
إنشــاء شــركات حكومية 
لتحويــل النفــط اخلــام الى 
مشــتقات نفطيــة لتحقيــق 

حتسني حتصيل ايرادات 
التدفقــات  عبــر  الدولــة 
اجلمركية واإليرادات النفطية 

- قرار.
حتســــني ميزانيـــــــــة 
املصروفات وترشيد اإلنفاق 

- قرار.
تطوير ادارة املالية العامة 

- قرار.
اقرار ضريبة تشمل ارباح 
الشركات الكويتية واألجنبية 
ومتعددة اجلنسيات العاملة 
في الكويت - مشروع قانون.
الدولــة  خزينــة  رفــد 
بنصيبها من أرباح املؤسسات 
احلكوميــة غيــر النفطية، 
مثل: مؤسسة املوانئ، هيئة 
االتصاالت، هيئة الصناعة.. 

- قرار مجلس الوزراء.
تأسيس شركات مساهمة 
 ٪٥٠ للمواطنــني  عامــة 
وللدولة حصة اضافية مع 
اســتقطاب رؤوس أمــوال 
أجنبيــة ملــدن اســكانية 
ســياحية  ومشــروعات 
وبريد الكويــت والهواتف 
العمالية  األرضية واملــدن 
واملســتودعات اجلمركية 
الغذائيــة  والصناعــات 
 - وغيرهــا  والدوائيــة 

مشروع قانون.
ثامنًا: محور الترفيه والرياضة

الشباب والرياضة

املالــي لالنديــة  الدعــم  ٭ 
وربطهــا بتطبيق احلوكمة 
واالهتمــام  الرياضيــة، 
باملسابقات الرياضيةـ  قرار.
٭ اقــرار االحتــراف الكلي، 
وتنظيــم مشــاركة القطاع 

التوســع فــي الصناعات 
البتروكيماوية، والكيماويات 
الالحقــة والحقــة - الالحقة 
القيمــة  واملتخصصــة ذات 
وذات  العاليــة  املضافــة 
االستدامة الطويلة في االسواق 

العاملية - قرار.
حتديــد مشــاريع خادمة 

االكتفاء الذاتي، مع التصدير 
بحد اقصى بعد ٤ سنوات - 

مشروع قانون.
االستدامة املالية

مراجعة تسعير اخلدمات 
العامة واملصروفات الرأسمالية 

- قرار.

اخلاص فــي دعم الرياضة، 
ورعاية الالعبني املوهوبني، 
مع االهتمام بااللعاب الفردية 

ـ قرار.
٭ االهتمام مبراكز الشباب 
مع توفير املالعب في االحياء 

السكنية ـ قرار.
٭ مجمع الكويت للصناعات 

اإلبداعية ـ قرار.
٭ دراسة خصخصة االندية 
الرياضيــة وادراجهــا فــي 
بورصة الكويت ـ مشــروع 

قانون.
السياحة والترفيه

العامة  ٭ تنسيق احلدائق 
مبا يحقق الترفيه االجتماعي 

ـ قرار.
٭ اقامــة مدينــة ترفيهيــة 
مبواصفــات عاملية (املدينة 
الترفيهية اجلديدة) ـ قرار.

٭ تشــغيل مــدن ترفيهية 
فــي  احلجــم  متوســطة 
احملافظات (على غرار حديقة 
الشــعب الترفيهية) ـ قرار 

مجلس الوزراء.
٭ إقامة مشــاريع ترفيهية 
قريبة مــن منطقة العبدلي 

ومنطقة اخليران ـ قرار.
٭ املركز التعليمي الثقافي 
والترفيهي ـ شارع عبداهللا 

األحمد ـ متابعة.
تطوير جزر وشواطئ

٭ مشروع تطوير منتجعات 
جزيرة فيلكا ـ قرار.

٭ تطوير الواجهة البحرية 
ـ اجلهراء ـ قرار.

٭ دراســة تطوير املخطط 
الهيكليـ  خليج الصليبخات 

ـ قرار.
٭ مشروع الصبية الترفيهية 

ـ قرار.
تاسعًا: محور القوى العاملة

القيادات الوطنية

فــي  التعيــني  تنظيــم  ٭ 
القياديــة وفــق  الوظائــف 
معاييــر الكفاءة واجلدارة ـ 

مشروع قانون.
٭ اعادة النظر في الرواتب 
الشــهرية املبالغ فيها لعدد 
مــن املناصــب فــي جهــات 
حكومية، ومراجعة تنظيم 
عــدد املناصب التي يتوالها 
فرد واحد بشخصه او بصفته 

ـ مرسوم.
٭ تنفيــذ آليــات قياس ألداء 
القياديــني لعــرض نتائجــه 
دوريــا خالل الســنة حتى ال 
يكون التقييم عند نهاية مدة 
مرسوم التعيني بعد ٤ سنوات 

ـ مرسوم.
٭ التخطيط والتنفيذ لتأهيل 
القيادات فــي اجلهات العامة 

ـ قرار.
الوظائف واألجور

محور القوى العاملة

اعتمــاد خطــة وطنيــة  ٭ 
لتوفيــر الوظائف للمواطنني 
في نطاق االحتياجات الفعلية 
واالمكانيات املتاحة، تنهي مدد 
انتظار الوظائف او شحها في 

كل القطاعات ـ قرار.
وطنــي  احــالل  برنامــج  ٭ 
للوظائف في القطاعني احلكومي 

اعتماد آلية ملعاجلة املالحظات الواردة في تقارير «احملاسبة» واألجهزة الرقابية.. و معاجلة ملف املقيمني بصورة غير شرعية بحلول نهائية وفقًا للبيانات الرسمية

القائمة على االبتكار - مشروع 
قانون.

دعــم االئتمان وحتســني 
دورة  وتعزيــز  تصنيفــه 

املصارف - مشروع قانون.
بــني  الشــراكة  تطويــر 
القطاعني العــام واخلاص - 

مشروع قانون.
إقامة مصفــاة أملنيوم في 
الكويت تقوم على اقتصاديات 
الــى  باإلضافــة  التصديــر 

االستهالك احمللي - قرار.
دعم اإلنتاج الصناعي

وضــع سياســات وآليات 
لتوزيع األراضــي الصناعية 
اجلديدة التي خصصت للهيئة 
العامــة للصناعة وفق رؤية 

وطنية - قرار.
تصحيح فلسفة تخصيص 
األراضــي الصناعيــة نحــو 
التركيــز علــى املشــروعات 
علــى  القائمــة  اإلنتاجيــة 
التصدير، ومنع ظاهرة تضمني 
األراضي املخصصــة كليا أو 
جزئيا لغير النشاط الذي مت 
تخصيصها ألجله - مشروع 

قانون قرار.
تأســيس قاعــدة انتاجية 
قائمة على االقتصاد املعرفي 
الســتهداف عشــرة مشاريع 
القطــاع اخلــاص  وإشــراك 
مــع  باملشــاركة  لتنفيذهــا 
العامليــة صاحبة  الشــركات 
امللكيــة الفكرية ان وجدت - 

قرار.
صناعات النفط والغاز

تطويــر املجلــس األعلى 
للبترول ومؤسســة البترول 

املشاريع التطويرية القائمة
املشاريع اإلسكانية

املخرجاتاملشروع

التكلفة في 
امليزانية 

احلالية

التكلفة 
تاريخ االنتهاءاإلجمالية

(مليون د.ك.)
٢٦٫٠٢٥٤٢٠٢٥البدء بالتنفيذمدينة صباح األحمد ـ بنى حتتية ومبان

االستمرار في تنفيذ مدينة جابر األحمد ـ البنى التحتية
٢٫٠٣٣٫٩٢٠٢٤البنية التحتية

+٣٠٫٤٤٧٥٢٠٢٦البدء بالتنفيذمدينة جنوب سعد  العبداهللا ـ البنى التحتية والتخطيط

مدينة جنوب صباح األحمد ـ الطرق الرئيسية 
+٥١٫٠٦٣٢٢٠٢٦البدء بالتنفيذوالبنى التحتية

مدينة املطالع السكنية ـ البنى التحتية واملرافق 
+١٧٢٫٨١٫٠٠٤٢٠٢٦البدء بالتنفيذالعامة

مدينة صباح األحمد السكنية ـ املرافق العامة 
٢٦٫٠٢١٨٢٠٢٥االستمرار في التنفيذوالسكن العمودي

٥٫٠٤١٢٠٢٥البدء بالتنفيذمدينة الوفرة عقود ـ البنى التحتية
مدينة غرب عبداهللا املبارك ـ مرافق عامة والبنى 

+١١٫٥٩٠٫٣٢٠٢٦البدء بالتنفيذالتحتية

مدينة جنوب عبداهللا املبارك ـ مرافق عامة 
٢٥٫٦٦٨٢٠٢٥االستمرار في التنفيذوالبنى التحتية

شرق صباح األحمد ـ جتهيز البيوت واملرافق 
٦٧٫٦١٤٣٢٠٢٤االستمرار في التنفيذالعامة

+١٥٤٣١٢٠٢٦البدء بالتنفيذاملساكن امليسرة ـ جتهيز البيوت واملرافق العامة
٠٫١٤٩٫٥٢٠٢٥البدء بالتنفيذشرق تيماء ـ مرافق
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واخلاص بنظام يضمن العدالة 
وتكافــؤ الفرص والشــفافية ـ 

مرسوم.
٭ البديل االستراتيجي لالجور 
واملرتبــات علــى اســاس مــن 
التأهيل والكفاءة واخلبرة الى 
جانب الشــهادات الدراســية ـ 

مرسوم.
توطــني»  «بوابــة  بنــاء  ٭ 
اإللكترونيــة وتشغيـــــــــلها 
للتســجيل في الوظائف التي 
يوفرها القطاع العام وتساعد 
على ســهولة التقــاء الباحثني 
عــن العمل بأصحــاب األعمال 

في القطاع اخلاص ـ قرار.
٭ تطوير آليات الصرف لدى 

باملناصب العليا ـ قرار.
٭ القضاء على أشكال التمييز 

ضد املرأة ـ قرار.
التركيبة السكانية

٭ تعديــل اخللل في التركيبة 
الســكانية مــن حيــث العــدد 

والكفاءة ـ قرار.
٭ تنظيم شؤون إقامة االجانب 

ـ مشروع قانون.
٭ نظام القبول الذكي للعمالة 

ـ قرار.
ملفات اجلنسية واإلقامة

 غير القانونية

٭ انشــاء هيئــة لشــؤون 

ـ  الشــمالية  االقتصاديــة 
مشروع قانون.

٭ طــرح تأســيس املناطق 
االقتصادية اخلاصة (مزايدة) 

ـ قرار.
٭ إصــــــدار تشريع مدينة 
التكنــــولوجية  الكويـــــت 
ـ  التنفــــــيذ  اعمــال  وبــدء 

مرسوم.
املشاريع التنموية

٭ مشــروع املــدن العماليــة 
(مزايدة) ـ قرار.

٭ مشروع مسار سكة احلديد 
ـ قرار.

٭ ميناء مبارك الكبيرـ  قرار.

اجلنسية ـ مشروع قانون.
٭ جتنيس املستحقني ممن 
انطبــاق اوضاعهــم  ثبــت 
مــع املتطلبــات القانونيــة 

للتجنيس ـ مرسوم.
٭ معاجلــة ملــف املقيمني 
بصــورة غيــر مشــروعة 
بحلول نهائية، وفقا للبيانات 
الرســمية للحكومة، قائمة 
على احلزم والبت دون تأخير 
او ابطــاءـ  مشــروع قانون 
(مراجعة مجلس الوزراء).

عاشرًا: البنية التحتية والطاقة
املشاريع االقتصادية

٭ إصــدار قانــون املنطقــة 

مشاريع الطاقة

٭ اعتمــاد سياســة وطنية 
للبــدء في اســتخدام الطاقة 
الكهربائية أخذا في االعتبار 
ان تبلغ خالل عشر سنوات 
نسبة ٥٠٪ من حاجة السوق 

احمللي ـ قرار.
٭ حتســني كفاءة اســتهالك 
الطاقة ـ اعداد كودات ـ قرار.

٭ تطوير استراتيجية الدارة 
اصول البنية التحتيةـ  قرار.

٭ تطبيــق نظــم متطورة 
فــي ادارة البنــى التحتية 
ذكيــة  الــى  وحتويلهــا 

ومستدامة ـ قرار.

تطوير منظومة مكافحة الفساد وتنظيم حاالت تعارض املصالح.. و حوكمة العالج باخلارج ليستفيد منها احملتاج ومينع غيره

برنامج دعم العمالة ـ قرار.
املرأة والطفولة واألشخاص

 ذوو اإلعاقة

٭ توفيــر حضانــات ألطفــال 
املوظفــات داخل مقــار عملهن 

في اجلهات العامة ـ قرار.
٭ دمــج االشخـــــــاص ذوي 
االعاقــة في ســوق العمل، مع 
منحهــم اولوية فــي التعيني ـ 

مرسوم.
٭ ضمان عدالة شبكات األمان 

االجتماعي ـ قرار.
٭ معاملــة الرجل واملرأة وفق 
معايير الكفــاءة واجلدارة في 
التعيــني والترقيــة والتكليف 

مراجعة تسعير اخلدمات العامة 
واملصروفات الرأسمالية وحتسني 

اإليرادات اجلمركية

إقرار ضريبة تشمل أرباح الشركات 
الكويتية واألجنبية ومتعددة 

اجلنسيات

تأسيس شركات مساهمة
 عامة للمواطنني ٥٠٪ وللدولة 

حصة إضافية

إعادة هيكلة االقتصاد الوطني 
ومسارات جديدة لإلسهامات

 غير النفطية

تطوير الشراكة بني القطاعني
 العام واخلاص ودعم االئتمان 

وحتسني تصنيفه

إعادة هيكلة منظومة املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة لتعزيز 

مبادرات إنتاجية

إقامة مصفاة أملنيوم تقوم
 على اقتصادات التصدير 

واالستهالك احمللي

وضع سياسات وآليات لتوزيع 
األراضي الصناعية اجلديدة

 وفق رؤية وطنية

تخصيص األراضي الصناعية 
للمشاريع اإلنتاجية القائمة

 على التصدير

منع تضمني األراضي املخصصة كليًا 
أو جزئيًا لغير النشاط الصناعي

إنشاء شركات حكومية حتول النفط 
إلى مشتقات تصدر خالل ٤ سنوات

ضبط النفقات غير املبررة
 في القطاع النفطي.. 

وتقليل تكلفة اإلنتاج

االقتصاد واملال

املشاريع التطويرية القائمة

اجلهة املنفذةاملخرجاتاملشروع
التكلفة في امليزانية 

التكلفة اإلجماليةاحلالية
تاريخ االنتهاء

(مليون د.ك)

وزارة األشغال طرح املشروع للمزايدةمشروع املدن العمالية بدولة الكويت
٢٠٢٣ Q١مزايدةالعامة

االنتهاء من تطوير وصيانة سوق سوق الصفارين
الصفارين

الهيئة العامة 
٢٠٢٣ Q١مزايدةللصناعة

٢٠٢٣ Q١مزايدةالطيران املدنيتوقيع عقد مزايدة للمشغلمشروع مدينة الشحن اجلوي في مطار الكويت الدولي

وزارة األشغال االستمرار في التنفيذواملشاريع واملرافق ذات الصلة T٢ مشروع مطار الكويت الدولي
٣٩٣٫٥١٫٦٠٠١١العامة ٢٠٢٣

الهيئة العامة للطرق توقيع مناقصة االتفاقية االستشاريةمشروع مسار سكة احلديد في دولة الكويت
٢٠٢٣ Q٢-والنقل البري

١٥٫٥٨٥الديوان األميريحديقة الشهيد – املرحلة الثالثة
ميناء مبارك الكبير

وزارة األشغال

١٥٥٥٥
االستفادة من املياه املعاجلة ثالثيا في الزراعة التجميلية 

D ٢٠١٣٠والتحريج املرحلة

٧٠٣٣٨توسعة محطة أم الهيمان واألعمال املكملة لها
٥٣٣٨الطرق الرئيسية واخلدمات لربط مناطق الرعاية السكنية

١٨٣٣٨طرق وتقاطعات خلدمة مدينة املطالع املستقبلية
تطوير طريق العبدلي السريع من مدخل املطالع املستقبلية الى 

٢٥٣٣٨التقاطع املستقبلي مع الطريق اإلقليمي الشمالي

تطوير طرق وجسور وصرف أمطار وصحية وخدمات أخرى في 
جنوب السرة شاملة شارع دمشق والدائري اخلامس وطريق امللك 

فيصل بن عبدالعزيز
٤٠٣٣٨

٢٠٢٣ Q٢مزايدةطرح املزايدةاملركز التعليمي والثقافي والترفيه بشارع عبداهللا األحمد
٢٠٢٣ Q٢مزايدةتطوير الواجهة البحرية – اجلهراء

٢٠٢٣ Q٣تطوير أسواق املباركية ومواقف السيارات
٢٠٢٣ Q٤تعيني جهة استشاريةدراسة تطوير املخطط الهيكلي خلليج الصليبيخات

بناء ثالثة مراكز بيانات لدعم عملية التحول الرقمي
وزارة األشغال تنفيذ طرق وجسور وصرف أمطار وصحية وخدمات أخرى 

٢٧١١٤لشارع القاهرة

تطوير شارع الغوص من الدائري السابع الى طريق الفحيحيل 
٢٢٦٣األحمدي

وزارة الكهرباء تقوية شبكة التوزيع الكهربائية للضغط الفائق
واملاء

١٢٦٢٦
١٥٥٣تزويد ميناء مبارك وجزيرة بوبيان بالطاقة الكهربائية

إنشاء مدرسة متوسطة بنني ق٧ ومدرسة متوسطة بنات ق١
بصباح الناصر

وزارة التربية

٢٧٫٥

١٠٤٤٥البنية التحتية ملدينة صباح السالم اجلامعية
كلية العلوم االجتماعية واحلقوق والشريعة في مدينة صباح 

٩١٥٢السالم اجلامعية

مباني اخلدمات الطالبية واألنشطة الرياضية في مدينة صباح 
٢٥١٧٧السالم اجلامعية

١٠١٥٢املباني األكادميية املساندة في مدينة صباح السالم اجلامعية
٩٢٠احلرم الطبي في مدينة صباح السالم اجلامعية

أجهزة البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات ملدينة صباح السالم 
١٠٢١اجلامعية

٣١٢٢٥وزارة األشغالمستشفى الوالدة
مبنى جديد مبركز الكويت للسرطان

وزارة الصحة

٣٠١٨٠
٢٠١٨٢مستشفى الصباح اجلديد

٣٥٣٠٧مباِن جديدة مبستشفى الفروانية
٤٥٢٣٩مباٍن جديدة مبستشفى العدان

١٣٦٠مبنى جديد مبستشفى األمراض السارية
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محمد املطير يستقبل
وفد مجلس إدارة

جمعية اإلصالح االجتماعي
اســتقبل نائــب رئيس مجلــس األمة محمد 
املطير في مكتبه أمس وفد مجلس إدارة جمعية 
اإلصــالح االجتماعي برئاســة رئيس اجلمعية 

د.خالد املذكور.
وضم الوفد نائب رئيس مجلس إدارة اجلمعية 
محمد علي العمر، وأمني عام اجلمعية حمد محمد 
العلــي، وعضو مجلس اإلدارة هشــام عيســى 
العومــي. وحضر اللقاء أمني ســر مجلس األمة 

نائب رئيس مجلس األمة محمد املطير متوسطا وفد مجلس إدارة جمعية اإلصالح االجتماعي برئاسة د.خالد املذكورالنائب أسامة عيسى الشاهني. نائب رئيس مجلس األمة محمد املطير يستمع حلديث د.خالد املذكور 

فيصل الكندري: تعديالت على قانون «هيئة الزراعة»
حلماية املنتج الوطني وحتقيق األمن الغذائي

عبداهللا املضف يسأل عن سداد رسوم مستحقة للدولة

أعلــن النائــب فيصــل 
الكندري عن تقدمه باقتراح 
بقانــون إلضافــة عدد من 
املــواد إلى القانون رقم ٩٤
لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة 
العامــة للزراعــة والثروة 
الســمكية، معتبــرا أن هذا 
االقتراح مشروع دولة لألمن 

الغذائي.
وأعــرب الكنــدري فــي 
تصريــح باملركز اإلعالمي 
ملجلس األمة عن أسفه من 
أن الدولة ال تتبنى مثل هذه 
االقتراحات، كما أن اللجنة 
احلكومية لألمن الغذائي لم 
تفعل إال قبل أسبوع واحد.
وبــني أنــه اســتمع إلى 
مشاكل املزارعني خالل مأدبة 
غــداء أقامها أحــد املواطنني 
بحضــور رئيــس مجلــس 
األمة أحمد الســعدون، ومت 
االتفاق على ترتيب أكثر من 
اجتماع لالستماع إلى املشاكل 
والهموم التي تواجه املزارعني 

املنتجني.
وأكد الكندري أنه «صدم 

وجــه النائــب عبــداهللا 
املضــف ســؤاال إلــى وزير 
التجــارة والصناعة ووزير 
الدولة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات مازن 
الناهض، نص على ما يلي:

إفادتي وتزويدي  يرجى 
باآلتي:

١- اإلجراءات اخلاصة بتمديد 
العقديــن رقمــي ٢٠٨ و٢١١

مشتملة على اآلتي:
أ- تقاريــر الكشــف الفنية 
والتي تدون بصفة دورية من 

الزراعــة، علــى أن يكــون 
السماســرة علــى املــزادات 
تشــتري  وأن  كويتيــني، 
اجلمعيات بشكل مباشر من 
املزادات وتكون لها األولوية.
وأشــار إلــى أن القانون 
ينص على أن يخصص ركن 
كامل في اجلمعيات التعاونية 
لعرض املنتجــات الزراعية 

الكويتية منفردة.
وأكــد أن االقتراح يحقق 
احلماية والتشجيع للمزارعني 
خصوصا إذا مت حتديد سقف 

الغذائــي  وحتقيــق األمــن 
ومصلحة املزارعني املنتجني، 
مبينا أنه قام بجولة على عدد 
من املزارع واطلع على حجم 
األعمال املشــرفة للمزارعني 
املنتجني الذين يتحسرون ألن 
«الدولة ال حتميهم، واجلهات 
الرقابية غير مفعلة، والوافد 

يتحكم بهم».
الكندري رئيس  وطالب 
مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح 
بتدخل سريع حلماية األمن 
الغذائي واملزارعني وحتقيق 
الوفر للمواطنني واستبعاد 
جميع الوافدين عن أي منفذ 
بيع سواء في األمن الزراعي 
أو األســماك أو األسواق إال 
بعد إمتام البيع على اجلهات 
احلكوميــة أو اجلمعيــات 

التعاونية.
كما متنى أن تســتعجل 
اللجــان املختصــة إجنــاز 
االقتراح، مبديا تعاونه مع 
أي تعديل مستحق تتقدم به 

احلكومة أو األعضاء.

العامــة للصناعــة بإعــادة 
تقدير مقابل االنتفاع بخدمات 
الهيئــة للعقدين ٢٠٨ و٢٠١١

طبقا لقرار مجلس الوزراء، 
منــذ صــدور القــرار رقــم 
(١١٢١/٢٠١٥) املعــدل بالقرار 
رقم (١٢١٣/٢٠١٥)، كما يرجى 

بيان املتسبب بذلك.
٣- هل استخدمت الهيئة حقها 
وفــق العقد بأخذ اإلجراءات 
(إخالء، رفع دعاوى قانونية) 
في حال عدم ســداد الرسوم 

املستحقة للدولة؟

أدنى للمزاد بسعر التكلفة، 
األمر الذي ســينعكس على 
زيادة اإلنتاج وخفض أسعار 

املنتجات على املواطنني.
ومتنــى مــن احلكومــة 
أن تتبنــى هــذا االقتراح إذا 
كانت جادة في تعزيز األمن 
الغذائي وتشجيع املزارعني 

على اإلنتاج.
وتساءل عن دور احتاد 
املزارعني، مبينا أن االحتاد 
يفتــرض أن يكــون لديه 
منفــذ بيع صحــي وآمن 
وســليم تتوافــر فيه كل 
املتطلبات، وال يتم تأجيره 

للوافدين.
وبني أنه طلب العقد املبرم 
بــني وزارة املاليــة واحتاد 
املزارعني حتى يطلع عليه، 
مؤكدا أنه إذا وجد أي جتاوز 
سيحاسب عليه وزير املالية 
إذا لم يفعل الــدور الرقابي 
احتــاد  علــى  والقانونــي 

املزارعني.
وشــدد على أن ما يهمه 
هو مصلحة الوطن والشعب 

التجديد أو التمديد للعقدين.
ث - تاريــخ احلصول على 
موافقة مجلس اإلدارة لتمديد 

أو جتديد العقدين.
ج - تاريــخ احلصول على 
موافقــة اجلهــات الرقابيــة 

لتمديد العقدين.
ح - تاريخ إبرام عقد التمديد 
لكل من ٢٠٨ و٢٠١١ (مع صورة 

ضوئية من العقد املبرم).
اإليجاريــة  القيمــة   - خ 

للعقدين بعد التمديد.
٢- أسباب عدم قيام الهيئة 

طالب احلكومة بدعم املزارعني الكويتيني 

فيصل الكندري

عبداهللا املضف

من معاملة اجلهات احلكومية 
للمزارعــني علــى الرغم من 
دورهم في حتقيق االكتفاء 
الذاتي إبــان أزمة كورونا»، 
موضحا أن املزارعني يعانون 
من اســتغالل شركة واحدة 
تشــتري اإلنتــاج بأبخــس 
األثمان، ومتــارس االبتزاز 
على املواطنني باشتراط رد 
البضاعــة التي ال تباع على 

املزارعني.
وأضاف أن الوضع حاليا 
هو أن شركة واحدة تتحكم 
في مزاد املنتجات الزراعية، 
ويتحكم في املــزاد وافدون 
ومــن يشــترون املنتجــات 
أقاربهم مــن الوافدين أيضا 
للجمعيــات  ويبيعونهــا 
التعاونيــة عبــر وســطاء 

بأسعار مضاعفة.
وأوضــح أن أول تعديل 
ينص علــى أن تكون هناك 
منافــذ عدة لبيــع املنتجات 
الزراعية من خالل مزادات تتم 
حتت إشراف وزارتي التجارة 
والشؤون االجتماعية وهيئة 

اإلدارات املعنية لبيان مدى 
التزام املستثمر بتنفيذ بنود 
العقد خالل السنوات اخلمس 
ألخيرة مــن العقد (٢٠١٤ - 
٢٠١٩) مع قائمة باملخالفات 

-إن وجدت-.
ديــوان  مالحظــات   - ب 
احملاسبة بخصوص العقدين 
٢٠٨ و٢٠١١ للسنوات اخلمس 

األخيرة من العقد.
ت - البدائــل التــي رفعــت 
ملجلــس اإلدارة والتي على 
أساسها قرر مجلس اإلدارة 

أحمد الري: مؤمتر للمرأة بتنظيم مشترك بني البرملانني العربي واألوزبكي

القاهرة - هناء السيد

بالقاهرة أعمال  اختتمت 
اجللســة العامة الثانية من 
دور االنعقــاد الثالــث مــن 
الفصــل التشــريعي الثالث 
العربي مبشــاركة  للبرملان 
أعضاء مجلس األمة األعضاء 

بالبرملان العربي.
وأكد أعضاء مجلس األمة 
األعضاء في البرملان العربي 
موقف الكويت الثابت بشأن 
دعم القضية الفلســطينية، 
أنهــا «القضيــة  معتبريــن 
املركزيــة واألساســية لكل 

العرب واملسلمني».
جــاء ذلك في تصريحات 
خاصــة لـــ «األنبــاء» مــن 
النائب حمدان العازمي عضو 
جلنة الشــؤون التشريعية 
والقانونية وحقوق اإلنسان 

بالبرملان العربي.
وقال النائب العازمي إن 
اجللســة ناقشت الكثير من 
القضايا وعلى رأسها القضية 
الفلسطينية وقضية القدس.
وشــدد علــى أن القضية 
الفلسطينية هي قضية العرب 
الكويــت  ككل، مؤكــدا دور 
الداعم لها في مختلف احملافل 

اإلقليمية والدولية.
كما أشــاد بجهــود دولة 
قطر في تنظيــم املونديال، 
مؤكدا أن التنظيم الرائع يعد 
فخــرا لنا كعــرب، وقال إنه 
يجب على كل عربي الوقوف 
ضد احلمالت املضادة لقطر 
وتشويه سمعتها. وقال إن 

عن تأييده وإشادته بجهود 
قطر في تنظيم بطولة كأس 
العالم لكرة القدم، مستنكرا 
التــي  املضــادة  احلمــالت 
تتعرض لها قطر الشقيقة.

ولفــت إلــى أن البرملــان 
وافــق علــى إقامــة مؤمتــر 
للمرأة في أوزبكستان بتنظيم 
مشترك بني البرملانني العربي 
واألوزبكــي وســيناقش كل 
املتعلقــة باملرأة  اجلوانــب 
فضــال عــن إعــداد جائــزة 
للشخصيات العربية املتميزة 
في مختلف املجاالت التربوية 

واالجتماعية.
من جانبــه، أعرب نائب 
رئيس البرملان العربي خليل 
العطية عن شــكره للكويت 
أميرا وحكومة وشعبا على 
الداعمــة للقضية  مواقفهــا 
والشــعب  الفلســطينية 
الفلسطيني بكل اإلمكانيات 
املتاحة وفي مختلف احملافل.

وقال العطية إن «الكويت 
دائما ما تسطر ملحمة جديدة 
من البطولة في دعم فلسطني 
ومقاطعة االحتالل اإلسرائيلي 
في مختلف املجاالت، السيما 

في مجال الرياضة».
وأشار في هذا الصدد إلى 
«رفض الالعب الكويتي محمد 
العوضي مواجهة العب الكيان 
الصهيوني وانســحابه من 

بطولة دولية كبرى».
وأكد نائب رئيس البرملان 
العربي أن ما تقوم به الكويت 
جتاه القضية الفلســطينية 

محل احترام وتقدير.

قطر أكبر من ذلك نحن معها 
قلبا وقالبا.

العازمــي مــن  وطالــب 
العربــي إصــدار  البرملــان 
بيان للضغط على االحتالل 
اإلســرائيلي واإلفراج عن ٥
نواب من البرملان الفلسطيني.
وثمن العازمــي ما يقوم 
به البرملان العربي الذي يعد 

برملانا موازيا للبرملانات.
من جانبــه، تقدم عضو 
مجلس األمة عضو البرملان 
باللجنــة االقتصادية خالد 
العتيبــي مبقتــرح للبرملان 
التقارير  العربــي بتوزيــع 
قبل انعقاد اجللسة وتركيز 
النواب على نقاط املالحظات، 

وذلك استثمارا للوقت، حيث 
التقاريــر تلتهم  إن بعــض 
الوقت في قراءتها، واستشهد 
العتيبي بتجربة مجلس األمة 

في ذلك.
العتيبــي  طالــب  كمــا 
بالتواصل بني النواب ورئيس 
البرملان عبدالرحمن العسومي 
وشــبكات  «زووم»  عبــر 
التواصل االجتماعي، خاصة 
إلصدار البيانات عندما يكون 
هناك حدث بأي دولة عربية 
وبنفس وقت احلدث يصدر 
البيان، ممــا يؤكد تتضامن 
البرملــان العربي مــع الدول 

العربية.
وذكر انه مت استعراض 

عدد من مشروعات القوانني 
االسترشــادية، اخلاصــة 
التكامــل  بســبل تعزيــز 
الــدول  االقتصــادي بــني 
إلــى  العربيــة، باإلضافــة 
تقرير جلنة الشؤون املالية 
واالقتصادية، بشأن املنتدى 
العربــي حــول متطلبــات 
تعزيز التكامل االقتصادي 
بني الدول العربية، وتقرير 
احلالة االقتصادية في الدول 
العربية إلى جانب مناقشة 
اجلهود، التي يبذلها البرملان 
العربــي فــي إطــار عملــه 
التشريعي، ووضع القوانني 
التي تصب في صالح العمل 
العربي املشترك، باإلضافة 

إلى مناقشة عدد من القوانني 
االسترشادية، منها قانون 
اخلصوصيــة  حلمايــة 
ومكافحــة جرائــم االبتزاز 
اإللكتروني، واســتعراض 
املســودة األولية خلريطة 
طريــق عمــل األطفــال في 

املنطقة العربية.
بدوره، قال النائب أحمد 
الري عضو جلنة الشــؤون 
والتربويــة  االجتماعيــة 
والثقافية واملرأة والشــباب 
بالبرملان العربي: إن البرملان 
العربي وجه في هذا الصدد 
حتية إجالل وتقدير للشعب 
الفلسطيني على ما يقدمه من 
تضحيات يومية وشــهداء، 

داعيا اهللا عز وجل أن يفّرج 
عنهــم وأن يكلــل جهودهم 
بتحريــر كامــل األراضــي 

الفلسطينية.
ولفت إلى إشــادة بعض 
العربــي  البرملــان  نــواب 
خالل اجللســة العامة بدور 
رياضيــني كويتيــني ومنهم 
الكويتــي محمــد  الالعــب 
العوضي في رفض مواجهة 
العبــني ميثلــون االحتــالل 
اإلسرائيلي واالنسحاب من 
بطولة دولية دعما للقضية 
ومقاطعــة  الفلســطينية 

االحتالل اإلسرائيلي.
البرملــان  وعــن موقــف 
مــن التصريحات األوروبية 

األخيــرة عن الكويــت، قال 
البرملــان  النائــب الري إن 
العربي أصدر بيانا دان فيه 
التصريحات األوروبية بشأن 
األحكام القضائية في الكويت 
واعتبــر تلــك التصريحات 
تدخــال فــي شــؤون البالد 

الداخلية.
وأوضح ان اإلعدامات في 
الكويت تأتي تطبيقا ألحكام 
قضائية، مؤكــدا أن املدانني 
ارتكبوا جرائم «هزت الرأي 
العــام» وحصلــوا على كل 
الفــرص القانونيــة للدفاع 

عن أنفسهم.
وأوضح أن البرملان العربي 
أصدر كذلك بيانا أعرب فيه 

العتيبي يستشهد بتجربة مجلس األمة في توزيع التقارير قبل انعقاد اجللسة  

خالد العتيبي متحدثا للزميلة هناء السيدحمدان العازمي وأحمد الري مع املستشار كامل شعراوي

حمـدان العازمـي: القضية الفلسـطينية قضية العـرب ككل ونؤكـد دور الكويـت الداعم لها فـي مختلف احملافـل اإلقليميـة والدولية

ماجد املطيري إللغاء هيئة الطرق
النائــب ماجــد  أعلــن 
املطيري عــن تقدمه وعدد 
من النواب باقتراح بقانون 
بصفة االستعجال يقضي 
بإلغاء القانون رقم ١١٥ لسنة 
٢٠١٤ بشــأن إنشاء الهيئة 
العامة للطرق والنقل البري 
وإعــادة اختصاصاتها إلى 
وزارة األشــغال واجلهات 
احلكوميــة املختصة قبل 

صدور قانون الهيئة.
وأوضــح املطيــري في 
تصريح باملركــز اإلعالمي 

فــي مجلس األمة أن الهدف من إلغاء الهيئة 
وضع حد لهدر املال العام ملا حتققه الهيئة 
من خسائر مالية منذ صدور قانون إنشائها 

في عام ٢٠١٥.

وبني أن اخلسائر املالية 
في السنة املالية ٢٠١٦/٢٠١٥

وصلت إلــى ٤١٥ ألف دينار 
وفي ميزانية عام ٢٠١٦/٢٠١٧

وصلت إلى ٥٩٥ ألف دينار 
وفي ميزانية عام ٢٠١٧/٢٠١٨

وصلت إلى ٤٤٦ ألف دينار 
وفــي الســنة املاليــة عــام 
إلــى  وصلــت   ٢٠١٨/٢٠١٩
٨٤٦ ألــف دينــار وفــي عام 
٢٠١٩/٢٠٢٠ بلغت ٩٦٩ ألف 
دينــار. وأضــاف إن هــذه 
األرقــام وردت في التقرير 
رقم ١٣ للجنة امليزانيات واحلساب اخلتامي 
في شأن الهيئة العامة للطرق والنقل البري، 
موضحا أن إجمالي خســائر الهيئة يصل 

إلى ٣ ماليني و٢٧٥ ألف دينار.

ماجد املطيري

عبداهللا فهاد يتلقى تهاني فوالذ
اســتقبل رئيــس جلنــة 
األولويات النائب عبداهللا فهاد 
مبكتبه في مجلس األمة أمس 
عضو مجلس الشوري السابق 
األمني العام جلمعية البحرين 
ملراقبة حقوق اإلنسان فيصل 
فــوالذ. وقــدم فــوالذ لفهاد 
خالص التهاني وذلك مبناسبة 
فوزه فــي انتخابات مجلس 
األمة للمرة الثانية، مشــيدا 
مبا يتميز به من خبرة واسعة 
ومشــهودة وعطاء المحدود 
في العمل البرملاني واإلداري 
والذي يؤهله ملواصلة العمل 
البناء فــي عضوية املجلس 

التشريعي.
من جانبه، عبر فهاد عن 
ســروره وتهانيــه للنجــاح 
الباهر واملتميز الذي شهدته 

االنتخابــات النيابيــة والبلديــة في مملكة 
البحرين للعام ٢٠٢٢ وتسجيل أعلى نسبة 

مشاركة بنسبة ٧٣٪.
وفي اللقاء مت التأكيد على أهمية تعزيز 
التعاون بني مجلس النواب البحريني ومجلس 
األمة الكويتي على مختلف األصعدة، ودعم 
مسار العمل املشترك بني البلدين الشقيقني، 
في ظل ما يحظى به من دعم القيادة احلكيمة 
في البلدين صاحب الســمو األمير الشــيخ 
نــواف األحمد وصاحب اجلاللــة امللك حمد 
بن عيسى آل خليفة وأهمية تعزيز التعاون 
والتنســيق احلقوقي املشــترك ضد حمالت 

التســييس املغرضــة مــن اخلــارج للملف 
احلقوقي اخلليجي.

وعبر فــوالذ عن متنياته بــدوام التقدم 
واالزدهار للكويت وشــعبها الكرمي في ظل 
قيادتهــا احلكيمة، مشــيدا بنجــاح جتربة 
االنتخابات النيابيــة الكويتية، والتي متت 
ومبعدالت عالية للمشــاركة على مســتوى 
التصويت والترشــيح، كما تقــدم بخالص 
التهاني والتبريكات للفائزين مبقاعد مجلس 
األمة في دورته اجلديدة، متمنيا لهم النجاح 
والتوفيق، وداعيا املولى عز وجل أن ينعم على 
الكويت باألمن واالستقرار والتنمية والرخاء.

عبداهللا فهاد وفيصل فوالذ
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أحمد السعدون يستقبل 
وفد مجلس إدارة جمعية 

اإلصالح االجتماعي
اســتقبل رئيس مجلس األمة أحمد السعدون 
في مكتبه أمس وفد مجلس إدارة جمعية اإلصالح 
االجتماعي برئاسة رئيس اجلمعية د. خالد املذكور.

وحضر اللقاء نائب رئيس مجلس إدارة اجلمعية 
محمد علي العمر، واألمني العام للجمعية حمد محمد 
العلي، وعضو مجلس اإلدارة هشام عيسى العومي.
كما حضر اللقاء أمني سر مجلس األمة النائب 

أسامة عيسى الشاهني.
رئيس مجلس األمة أحمد السعدون متوسطا وفد مجلس إدارة جمعية اإلصالح االجتماعي برئاسة رئيس اجلمعية د. خالد املذكور ويبدو أسامة الشاهني الرئيس أحمد السعدون خالل استقباله د. خالد املذكور

«الظواهر السلبية»: التصدي آلفة املخدرات مسؤولية مجتمعية 
مشتركة لتوعية الشباب بأخطارها وسنشّرع قوانني ملواجهتها

القيــم  ناقشــت جلنــة 
ومعاجلة الظواهر السلبية 
في اجتماعها امس موضوع 
املخدرات وأسباب انتشارها 
وتأثيرهــا الســلبي علــى 
املجتمــع، بحضور ممثلني 
عن وزارة الداخلية واإلدارة 

العامة للجمارك. 
اللجنــة  وقــال مقــرر 
النائــب حمــد العبيــد في 
تصريــح باملركز اإلعالمي 
ملجلس األمة إن آفة املخدرات 
فتكت بالكثير من الشباب 
والفتيــات كمــا ورد مــن 
إحصائيــات مــن اجلهات 
املختصة، مؤكــدا أنه بات 
من الضروري الوقوف يدا 
واحدة ملعاجلة هذه االفة.

وأضاف العبيد أن اللجنة 
التــام  لديهــا االســتعداد 
لوضع احللول التشريعية 
والقوانــني الالزمــة لســد 
الفراغ التشريعي إذا تبني 
وجود قصور في القوانني.

وأضاف أن التصدي لهذه 
اآلفــة مســؤولية املجتمع 
بكاملــة بــدءا من األســرة 
األمــة  والبيــت ومجلــس 
واملجتمــع املدنــي، وذلــك 

وهــل هناك آليــات حديثة 
تهريــب  عــدم  تضمــن 
املخــدرات، الســيما فــي 
تفتيش املسافرين القادمني 
للكويت من مواطنني وسياح 
مــن املطارات لعدم تســلل 

املخدرات إلى الداخل.
وأشار إلى أنه مت سؤالهم 
عن طرق التفتيش البحري 
للبضائــع والطــرود التي 
تصــل عــن طريــق اجلو، 
متمنيا أن تصل الردود على 

واألســواق  واملــدارس 
واملنتزهات مما تسبب في 
آثار سلبية مثل كثرة جرائم 
القتــل والعنــف والتفكك 

األسري.
العبيد باجلهود  وأشاد 
التي تبذلها وزارة الداخلية 
مؤخرا، متمنيا االســتمرار 
في اإلجناز، وأال يكون فقط 
إجنازا إعالميــا امنا يكون 

على أرض الواقع.
وأضاف أن دورهم كنواب 

اجلهــود للقضاء على هذه 
اآلفة.

وأشــار إلى ضرورة أن 
تكون هنــاك نوعية وعمل 
دؤوب مــن وزارة األوقاف 
عن طريق اخلطب باملساجد، 
وزارة  مشــاركة  وكذلــك 
اإلعــالم بخطــط إعالميــة 
توعوية للشباب والفتيات 
عن بعض أنواع املخدرات 

التي قد ال يعرفونها.
وبني أهمية وجود توعية 

جميع هذه االستفســارات 
في االجتماع املقبل أو خالل 
فترة شــهر كي تســتطيع 
اللجنة وضــع أيديها على 
أماكــن اخللل التي يتم من 

خاللها تهريب املخدرات.
وبــني أنــه متــت أيضا 
العامــة  اإلدارة  مناقشــة 
ملكافحــة املخــدرات حول 
أساليبهم في التصدي لهذه 
الظاهرة التي تســللت إلى 
الكثير من األبناء واألســر 

لألمة احملاسبة، واملراقبة، 
مشيرا إلى أنه «إذا كان هناك 
قصور تشريعي مينع هذه 
اجلهــات مــن أداء مهامهم، 
فالنواب على أمت االستعداد 
لسد هذا النقص كي تقوم 
اجلهات بدورها على أكمل 

وجه».
وبــني العبيــد انه متت 
مناقشة ٣ جهات حكومية، 
ولكن هنــاك جهات أخرى 
عليها مد يد التعاون لتضافر 

باملدارس للطلبة والطالبات 
في جميع املراحل، موضحا 
أن املجتمــع أمــام غزو من 
جتــار مخــدرات يريــدون 
تدمير شــباب هذا الوطن، 
وعلينا جميعا التصدي لتلك 
الهجمة حكومة ومجلســا 

وجهات مجتمع مدني.
وأكــد العبيد ان اللجنة 
في اجتماعها امس اجنزت 
جزءا مــن مهامها ومازالت 
أمامها مهام كثيرة وكبيرة 
السلبية  الظواهر  ملعاجلة 

الدخيلة على مجتمعنا.
وشدد على أن «املجتمع 
الكويتــي يتميــز بأنه آمن 
وينعم بأخالق فاضلة ولكن 
قــد تدخل بعــض األخالق 
الدخيلة لذا يجب أن يتصدى 
لها املجتمع بكامله بدءا من 
األســرة والبيــت ومجلس 

األمة واملجتمع املدني».
العبيــد علــى  وشــدد 
«ضــرورة احملافظــة على 
التــي  الوطنيــة  األخــالق 
ورثناها من اآلباء واألجداد 
واالرتقاء باألخالق من أجل 
الوطن وبالتالي املسؤولية 

اليوم تهم اجلميع».

ناقشت القضية بحضور ممثلني عن وزارة الداخلية واإلدارة العامة للجمارك 

ً د.مبارك الطشة ومحمد هايف وحمد العبيد ود.فالح الهاجري خالل اجتماع اللجنةحمد العبيد متحدثا

للمحافظــة علــى املجتمع 
وشبابنا من أي انحرافات 

قد تخترقهم وأسرهم.
اللجنــة  أن  وأوضــح 
ناقشت مع خفر السواحل 
كل ما يتعلق باألمن البحري 
واجلزر، وكيفيــة منع أي 
تســلل للمواد املخدرة من 
هــذا اجلانب، كما ناقشــت 
إدارة اجلمــارك فــي طرق 
تأمني احلــدود بحرا وجوا 
البضائع،  وبرا وتفتيــش 

عالية اخلالد: هل حققت شركة الدرة الهدف
املرجو من إنشائها وما قيمة الربح واخلسارة؟

صالح عاشور: ما عدد طلبة الثانوية العامة املقبولني
في خطة البعثات للتعليم العالي في العامني املاضيني؟

وجهت النائب عالية اخلالد 
سؤاال إلى وزير املالية ووزير 
الدولة للشؤون االقتصادية 
عبدالوهــاب  واالســتثمار 

الرشيد جاء كالتالي:
نشــرت جريــدة القبس 
تقريرا صحافيــا في تاريخ 
١٩ نوفمبــر ٢٠٢٢ بعنــوان 
«٥٠٪ مــن رأســمال شــركة 
الــدرة للعمالــة.. تبخرت»، 
ونظرا لالخبار واملعلومات 
املتداولة في اآلونة األخيرة 
عن الشركة املذكورة ومجلس 
إدارتهــا، واإلدارة التنفيذية 
لهــا، وطبيعتهــا واجلدوى 

االقتصادية منها.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١ـ  هــل حققت شــركة الدرة 
للعمالة املنزلية الهدف املرجو 
من إنشائها؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجــاب يرجــى تزويدي 
بالتقارير املؤيدة لذلك، وإذا 

النائــب صالــح  وّجــه 
عاشــور ســؤاال إلى وزير 
التربيــة ووزيــر التعليــم 
العالــي والبحــث العلمــي 
قــال  العدوانــي  د.حمــد 
فــي مقدمته: نظــرا لكثرة 
الشكاوى املتزايدة من العديد 
من الطلبة خريجي الثانوية 
العامــة حول عــدم وجود 
البعثات  مقاعد كافية فــي 
اخلارجية للتعليم العالي، 
وتكــرر ذلــك فــي العامني 
أرغــب  املاضيــني، لذلــك 

بتزويدي باآلتي:
١- عدد طلبة الثانوية العامة 
املقبولني في خطة البعثات 

املكافآت واالجراءات القانونية 
واإلدارية التي اتخذت في ذلك.
٥ ـ هل تسلم اي من اعضاء 
مجلــس االدارة منــذ تاريخ 
انشاء الشركة ســيارة؟ اذا 
كانت االجابة بااليجاب يرجى 
تزويدي بكشف مفصل عن 
الســيارات املسلمة ألعضاء 
مجلس االدارة وقيمة كل عقد، 
وقيمة االصالحات واملخالفات 

للتخصصــات املقبولة في 
كال القطاعني مع األعداد لكل 

منهما.

املعلومات مازن الناهض جاء 
كالتالي: نشرت جريدة القبس 
تقريرا صحافيــا في تاريخ 
١٩ نوفمبــر ٢٠٢٢ بعنــوان 
(٥٠٪ من رأســمال الشركة 
الــدرة للعمالــة... تبخرت) 
ونظرا لالخبار واملعلومات 
املتداولة في اآلونة االخيرة 
عن الشركة املذكورة ومجلس 
ادارتهــا، واالدارة التنفيذية 
لهــا، وطبيعتهــا واجلدوى 

االقتصادية منها.
لذا يرجى افادتي وتزويدي 

باآلتي:
١ـ  كم تبلغ قيمة االستقدام؟ 
مــع تزويدي بعــدد العمالة 
التي مت استقدامها من خالل 

الشركة.،
ادنــى عقــد  ـ مــا قيمــة   ٢
اســتقدام؟ وما قيمــة أعلى 
عقد اســتقدام؟ مع تزويدي 
بالتكاليف التفصيلية لعقود 

االستقدام.

العامــة لطلبــة  الثانويــة 
التعليم اخلاص لدى وزارة 
التعليم العالي؟ وما اجلهة 
املســؤولة عن معادلة تلك 

الشهادات لديكم؟
٦- ما الســبب فــي فرض 
مواد إضافيــة على الطلبة 
احلاصلــني علــى شــهادة 
الثانوية العامة من املدارس 
اإلجنليزية مــع العلم بأن 
شــهاداتهم تأتــي مصدقــة 
مــن بريطانيا فــي حني ال 
يتم فــرض هذه املواد على 
احلاصلــني علــى شــهادة 
الثانوية العامة من املدارس 

األميركية في الكويت؟

التــي كبــدت املــال العام ان 
القانوني  وجدت، واالساس 
واالداري لتسليم السيارات.
٦ ـ كشــف بعــدد املوظفــني 
الكويتيــني وغير الكويتيني 

في الشركة.
٧ـ  هل التزمت الشركة بهامش 
الربح املقدر بنسبة ١٠٪ احملدد 
في النظام االساسي للشركة؟ 
اذا كانت اإلجابة بالنفي يرجى 
حتديد أســباب ذلك والسند 

القانوني.
٨ـ  هل تقاضت الشركة مبالغ 
ماليــة مــن العمــالء خالف 
التكاليف االساسية وهامش 
الربح احملدد بنســبة ١٠٪؟ 
اذا كانــت االجابة بااليجاب 
يرجى ذكر االساس القانوني 

واالداري لهذه املبالغ.
كما وجهت اخلالد سؤاال 
الى وزير التجارة والصناعة 
الدولــة لشــؤون  ووزيــر 
االتصــاالت وتكنولوجيــا 

٣- مــا التواريــخ احملددة 
لفتح التقدمي خلطة البعثات 
وخطة الشواغر في العامني 
املاضيــني لــكل مــن طلبة 
التعليــم احلكومي وطلبة 

التعليم اخلاص؟
٤- مــا أســباب اإليقــاف 
لتخصص طب األسنان في 
الدول العربية؟ وما األسس 
واملعاييــر التي مت اإليقاف 
عليهــا رغم إعــالن ديوان 
اخلدمــة املدنيــة احتياجه 
لهذا التخصص؟ وما املسوغ 

القانوني لذلك القرار؟
٥- مــا األســس واملعايير 
التي تتم بها معادلة معدالت 

سألت عن قيمة استقدام العمالة

استفسر عن األسس واملعايير التي تتم بها معادلة املعدالت لطلبة التعليم اخلاص

عالية اخلالد

صالح عاشور

كانت اإلجابة بالنفي يرجى 
ذكر أسباب ذلك.

٢ـ  كم قيمة الربح او اخلسارة 
التــي حققتها الشــركة لكل 
ســنوات عملها منــذ تاريخ 
إنشائها حتى تاريخ ورود هذا 
السؤال؟ كما يرجى تزويدي 
بأســباب الربح او اخلسارة 
لكل سنة من سنوات عملها.
٣ ـ كشف مفصل من مكافآت 
أعضــاء مجلــس االدارة منذ 
تاريخ إنشــاء الشركة حتى 
تاريخ ورود هذا السؤال، مع 
بيان أسباب منح هذه املكافآت، 
والوضع املالي للشــركة من 

حيث الربح واخلسارة.
٤ ـ هــل منح أعضاء مجلس 
اإلدارة املبطلــة عضويتهــم 
إذا كانــت  مكافــأة ماليــة؟ 
اإلجابــة باإليجــاب يرجــى 
تزويــدي بصــورة ضوئية 
مــن املخاطبــات والكتــب 
بــرد  الصــادرة للمطالبــة 

للتعليم العالي في العامني 
املاضيــني بالتفصيــل لكل 
من طلبة التعليم احلكومي 
وطلبة التعليم اخلاص؟ وما 
عدد املقاعد املخصصة لكل 
منهما حتديدا؟ مع تزويدي 
بكشف تفصيلي باألعداد لكل 

منهما.
٢- ما عدد الطلبة املقبولني 
في تخصصات الطب البشري 
وطب األسنان والصيدلة في 
كل من التعليــم احلكومي 
والتعليــم اخلاص للعامني 
املاضيني فــي كل من خطة 
البعثات وخطة الشواغر؟ 
مع تزويدي بكشف تفصيلي 

حمد العبيد: هل تقام املاراثونات 
مبوافقة اجلهات احلكومية؟

ثامر السويط يقترح منح املرأة 
حق طلب الرعاية السكنية

النائــب حمــد  وجــه 
العبيد سؤاال الى النائب 
األول لرئيــس مجلــس 
الداخلية  الوزراء ووزير 
الشيخ طالل اخلالد جاء 

كالتالي:
جبل املجتمع الكويتي 
منذ األزل على قيم وأخالق 
الدين  وعــادات منبعهــا 
وشريعة اهللا الغراء، لكن 
زادت فــي اآلونة االخيرة 
ظاهــرة تنظيــم عدد من 
واملؤسســات  اجلهــات 

السيما غير احلكومية لفعاليات رياضية 
مثل (املاراثونات) وتتضمن ما ال يراعي 
عادات وقيم املجتمــع الكويتي، فتكون 
مدعاة لالختالط املنهي عنه شــرعا بني 

املشاركني من النساء والرجال.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١ - هل تقام تلك الفعاليات 
املختلطــة (املاراثونــات) 
مبوافقة الوزارات واجلهات 
احلكوميــة األخرى املعنية 
بتنظيم مثل هذه الفعاليات؟
٢ - ما الضوابط التي 
حتكــم تنظيم مثــل هذه 
الفعاليات؟ وهل تتضمن ما 
يراعي عادات وقيم املجتمع 
الكويتــي دون االختالط 
املنهــي عنه شــرعا؟ (مع 
تزويدي بصورة ضوئية 

منها ان وجدت).
٣ - ما الوســائل املتاحــة للوزارات 
واجلهات املعنية ملراقبة وضبط تنظيم 
تلــك الفعاليــات مبــا يضمــن التزامها 
بالضوابــط الشــرعية لالختــالط؟ مع 
تزويــدي باللوائح واألحــكام الصادرة 

في هذا الشأن.

قدم النائب ثامر السويط 
اقتراحا ملنح املرأة الكويتية 
املطلقة طالقا بائنا، واألرملة 
التي ليــس لها نصيب في 
حصــة ســكنية، واملــرأة 
التي بلغت ســن اخلامسة 
واألربعــني وما فــوق ولم 
املــرأة  تتــزوج، وكذلــك 
املتزوجــة من غير كويتي 
احلــق فــي تقــدمي طلــب 
رعاية سكنية وتخصيص 
وحدة سكنية وبدل إيجار 
شهري لدى املؤسسة العامة 

للرعاية السكنية، وتوفر لها الدولة بدائل 
سكنية مؤقتة حلني ضمان استقرارها في 

سكن خاص ومستقل لها.

 وعلل السويط اقتراحه 
نظــرا ملا متثله املــرأة من 
أهمية في املجتمع ولكونها 
متســاوية مــع الرجل في 
والواجبــات،  احلقــوق 
وحلمايتها ودعم حقوقها 
املدنية وتوفير سبل الراحة 
والطمأنينــة لها، ولكونها 
تتطلــب رعايــة خاصــة 
واهتمامــا مــن اجلهــات 
احلكوميــة خاصــة عندما 
تفقد معيلها أو ولي أمرها 
أو أســرتها أو تنفصل عن 
زوجهــا، األمــر الذي يســتوجب حمايتها 
وضمان سبل العيش الكرمي لها واستقرار 

حياتها.

سأل عن ضوابط تنظيمها ومراعاتها لعادات وقيم املجتمع 

نظراً ملا متثله من أهمية في املجتمع 

حمد العبيد

ثامر السويط

حصة  في  نصيب  لها  ليس  التي  واألرملة  بائنًا  طالقًا  املطلقة 
كويتي غير  من  واملتزوجة  تتزوج  ولم  عامًا   ٤٥ والبالغة  سكنية 

ما وسائل الوزارات ملراقبة وضبط تنظيم تلك الفعاليات؟
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جسر جابر 
وخطبة املنابر

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

عشق الصالة

نقطة تربوية

عبداهللا الدوسري

األمل في اللغة الرجاء، وهو من التثبت واالنتظار، 
وال شك أنه فطرة فطر اهللا تعالى اإلنسان عليها، فما 
من رســول وال نبي بعثه اهللا إال وكان األمل يحدوه 
أن يهدي اهللا قومه إلى عبادة اهللا وحده، وهذه احلياة 
التي نعيشها تسير بنا بني أمل وعمل، وهذه اآلمال 

التي تراودنا ال تنتهي وال تقف عند حد.
واملرء مــا عاش ممدود له أمل

ال تنتهي العني حتى ينتهي األثر
واألمل بال عمل أمل كاذب تســفوه الرياح، مثل 
الزرع بــال ماء، والنفس بطبيعتها ال تخلو من األمل 
حتى يوافيها األجل، ولوال األمل لبطل العمل، ولكن 
األمل ال يتحقق إال في احلركة والعمل، وقد قال من 
سبقنا في احلركة بركة، وكل ما ينجزه املرء ويحققه 
كان في بدايته حلما صغيرا يراود تفكيره، وتطلعات 
يســمو لها ويود لو حققهــا اهللا تعالى له، ومع ذلك 
فاملرء العاقل ال يلهه األمل عن طاعة اهللا واالمتثال ملا 
أمر واجتناب ما نهــى، ولنكن على نحو قول عمرو 
بن العاص رضي اهللا عنه: «اعمل لدنياك كأنك تعيش 
أبدا، واعمــل آلخرتك كأنك متوت غدا» فالدنيا تريد 
واآلخرة تريد، وإياك واآلمال الساذجة اخلادعة، ألنها 
إذا كانت كذلك فلن حتقق أمال ولن تنجز عمال، فالتمني 
بال ســعي ال فائدة منه ولن جتني منه سوى اخليبة 
واخلسران، وقد قال املولى عز وجل من قائل: (وأن 
ليس لإلنســان إال ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، 

ثم يجزاه اجلزاء األوفى) «النجم».
ثم إن األمل بحد ذاته ثقة بالنفس وإميان بأن كل 
شيء بيد اهللا، وكلما كان اإلنسان آمال ومتفائال كان 
مرتاح البال والضمير، والســعادة احلقيقية جتدها 

بالعمل إن كنت مخلصا لعملك أمينا عليه.
واألمل بحد ذاته يدفعك إلــى العمل، ومن األمل 
حســن ظن العبد بربه، وبه يحقق الشباب طموحهم 
ويؤسسون مستقبلهم، كما انه يعينك على مصاعب 
احلياة، ومما قاله أنس بن مالك ے: «إمنا األمل رحمة 
من اهللا ألمتي، ولــوال األمل ما أرضعت أم ولدا، وال 

غرس غارس شجرا».
 روى الطبــري وغيره أنه اجتمــع بفناء الكعبة 
املشرفة عبداهللا بن عمر وعبداهللا بن الزبير وعبدامللك 
بن مروان ومصعب بن الزبير وعروة بن الزبير، فقال 
لهم مصعب متنوا؟ فقالوا ابدأ انت، فقال: أمتنى والية 
العراقيني وأن أتزوج سكينة بنت احلسني وفاطمة بنت 
طلحة، فنال ما متنى، ومتنى عروة بن الزبير أن يكون 
عاملا في الفقه ويحمل عنه احلديث، فنال ذلك، ومتنى 
عبــداهللا بن الزبير والية احلرمني فحقق اهللا له ذلك، 
ومتنى عبدامللك بن مروان أن يتولى اخلالفة فكان له 
ما متنى، ومتنى عبداهللا بن عمر اجلنة وترجى له بإذن 
اهللا، أما طول األمل فهو مذموم ألنه ينســي اآلخرة، 
وما تنفعه دنياه إذا خرب آخرته، وهذا موضوع يطول 

سآتي عليه في قادم األيام إن كان في العمر بقية. 
..ودمتم ساملني.

لم يفت األوان لتعديل املسار، أو بدء مسار جديد، 
فمسارك أنت تختاره وحتدد وجهته. اتخذ خيارات 
مفيدة، وضع أهدافا سامية، حتما لم يفت األوان. ال 
تدع ماضيك أو آراء اآلخرين متنعك من السعي وراء 
ما تريده، ال شيء فات عليه األوان، بغض النظر عن 
عدد املرات وعدد األشخاص الذين يقنعونك بأن الوقت 
قد فات أو أنه ال يستحق شيئا، لم يفت األوان أبدا.

لم يفت األوان للتخلي عما تفعله والبدء في فعل 
ما تدرك أنك حتبــه، ولم يفت األوان بعد لتصحيح 
األمور، بغّض النظر عن املســافة التي قطعتها في 

الطريق اخلطأ، اليزال بإمكانك االلتفاف. 
لم يفت األوان بعد لتغيير االجتاه، إذا كان الطريق 
الذي تسلكه يقودك إلى ال مكان، فتوقف واختر طريقا 
آخر، فأنت قبطان سفينتك، لذا وجه نفسك في اجتاه 
أحالمك، وافعل كل تلك األشياء التي تتوق إلى القيام 
بها بشرط أن تكون في مرضاة ربك. أنت من تشكل 
حياتك بالطريقة التي تريدها. حان الوقت للبدء في 

اتخاذ خيارات أفضل وتغيير حياتك لألحسن.
لم يفت األوان للتعلم، فاملاضي ال يتغير بأي حال، 
واملســتقبل هو الشيء الوحيد الذي ميكننا تغييره، 
ولكن دروس املاضي هي الطريق لتشكيل احلاضر 
واملســتقبل. من املعلوم أن تفكير اإلنسان ينشغل 
فــي ثالث مراحل وقتية، إما فيما مضى أو فيما هو 
حاضر أو ما ســوف يحدث باملستقبل، أما ما مضى 
فيجب عدم االنشغال به أو احلزن عليه، بل جعله دافعا 
للعمل والسعي إلى طريق املستقبل، ألن االنشغال مبا 
مضى يولد الهم والقلق ويؤثر على الوقت احلاضر 
فيثبط اإلنتاج والعزمية لذلك كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يستعيذ 
من الهم واحلزن وعادة يكون احلزن على ما مضى. 
وكما هو معلوم أن ما مضى ال ميكن رده وال استدراكه 
وما يترتب عليه من هم وحزن ال يثمر عن نتيجة. 

لم يفت األوان، لتعلم مهارة، أو البدء بالدراســة، 
أو ممارســة هواية، أو إنشاء مشروع بالتجارة، أو 
تكوين صداقة، أو التطوع في مؤسسة خدمية والعمل 
فيها باإلدارة، أو بالتأليف والكتابة، وإثراء الثقافة، أو 

مبمارسة الرياضة.
لم يفت األوان، حلفظ القرآن، ونفع البشر في كل 
مكان، وتصحيح أخطاء املاضي ولو مر عليها حني من 
الزمان، ورد الديون وأداء احلقوق لإلنســان، وجبر 
تقصيرك والعمل بإتقان، واالعتذار ملن أخطأت بحقه 

قبل فوات األوان.
إنها حياتك، اجعلها رائعة ومثمرة في طاعة اهللا، فلم 
يفت األوان بعد لبداية جديدة في حياتك ملا هو أفضل، 
واعرف أنك ستعيش في هذه الدنيا مرة واحدة. وقد 
قيل إن الســعادة تسكن القلب إذا توافرت فيه ثالثة 
أمور: عدم احلزن على ما فات، وعدم القلق على ما 

هو آت، والرضى مبا قسم رب السموات.

ال نرغب في تكرار احلديث عن 
إجنازات ومتيز املشــاريع العمالقة 
في دول اجلــوار، تخطيطا وتنفيذا 
ومتابعة، لكننا نتوقع من مؤسساتنا 
املختلفة أن تنتبه إلى ما إذا كانت هناك 
غفلة أو تناٍس أو إهمال ملشــاريعنا 
العمالقــة، بعد تلــك املراحل مثال 
عليها مواقعنا الســياحية كاجلسر 
الرمز  البحري مبسماه  الســياحي 
وأمثاله الطرق الدولية وما نالها من 
إهمال، فظهرت خطورتها على قيادة 
الطرق كاألرتال  السيارات في هذه 
بعد «السابع» وحوادثه املرعبة، التي 
تزهق بسببها األرواح جراء اإلهمال 
للمتابعة األمنية مباشرة، والكاميرات 
اخلارج معظمها عن اخلدمة، أو تهاون 
األجهزة املعنية بتطبيق فوري للقوانني 
كما حدث منذ أسبوع ملركبة مواطن 
كادت تزهق حياته بسبب ٣ مركبات 
دفع رباعي بال أرقام وال أضواء في 
املساء، متارس أعنف السباقات وهو 
وسطهم مما تسبب بحذفه بعد انقالبه 
خارج اجلسر، وهروبهم بال رحمة 
بهذا املواطن، حيث كتبت له احلياة 
واســتفاق في املستشفى بال أدنى 
إدراك مما تعرض لــه! وإنقاذه من 
قبل مستخدمي الطريق وهللا احلمد.

وتتكــرر مثلها بالــذات الكثير 
من احلــوادث خاصة في أيام نهاية 
األسبوع واملناسبات من قبل قراصنة 
الطرق وانشغال األمن بتزايد احلاالت 
املشــابهة، مما يتطلب زيادة جهات 
اإلشراف األمني واالستعانة بالدفاع 
واحلرس الوطنــي واإلطفاء خالل 
للمواقع املشابهة  إجازات األسبوع 
املقــال كمعلم وموقع  لعنوان هذا 
سياحي. وللمنابر دور مهم من خالل 
خطب اجلمعة وغيرها لتكثيف الوازع 
الديني مباشرة للحيلولة دون إزهاق 
األرواح التي أمر اهللا بعدم قتلها إال 
باحلق، كما هي حــاالت طرقنا من 
قيادات ورعونة ال يعنيها قانون قوي 

على ورق صامت بال تفعيل!
فهل تتكرم أجهزة الدولة مبختلف 
تخصصاتها بدراسة وجدية معاجلة 
ظاهرة رعونة قيادة املركبات رباعية 
الدفع وغيرها، فخلق اهللا بذمتكم ورب 

الكعبة يحاسبكم يوم الدين.

الثالــث الذي نتناول  هذا املقال 
فيه كيف نحبب أبناءنا في الصالة. 
ومازلنا نتكلم عن أهم طريقة لغرس 
حب الصالة في نفوس أبنائنا حتى 
ال يتركوها مهما كان وهي «التهيئة 

النفسية واإلميانية».
فمن الوسائل املعينة على التهيئة 
النفسية الفعالة أن نحدثهم عن اجلنة 
والنار وهذا من أســلوب القرآن في 
تشجيع الناس على العبادة وحتذيرهم 

من املعاصي.
فاحلديث عن اجلنــة وأنهارها 
وقصورها وما أعد اهللا فيها للمؤمن 
من نعيم يزيد من شوق املسلم للجنة 
ويجعله يزيد مــن الطاعات، وأيضا 
احلديث عن النــار وما بها من حفر 
مظلمة وعذاب للعبد العاصي سيكون 
رادعا لكي يبتعد عما يغضب اهللا جل 

جالله.
ولكن هناك خطأ تربوي يقع فيه 
الكثير من اآلباء واألمهات وهو تهديد 
األطفال بدخول النار. فهؤالء األطفال 
ال يدركون مثل إدراكنا وقد يسيئون 
الفهم وقد يسيطر عليهم اخلوف او 
بأن  النتيجة عكســية عليهم  تكون 
يستهتروا بفكرة احلساب واجلزاء 

يوم القيامة.
والبد أن نعي مســألة أن هؤالء 
األطفال غير مكلفني فعندما نقول لطفل 
دون سن التكليف أنك إذا تركت الصالة 
ستدخل النار! فهذا خطأ شرعي. ألنه 

لن يدخلها مادام دون سن البلوغ.
لغة اخلطاب وأســلوب  فنراعي 
احلوار، ونركز علــى التفاصيل إذا 
حتدثنا عن اجلنة ونعرض احلديث 
عن النار بشــكل عام دون الدخول 

في التفاصيل.
نحببهــم باجلنــة ونرغبهم في 
العبادة حتــى يلتزموا بها، ونحاول 
أن نحدثهم واالبتسامة تعلوا محيانا 
ووجوهنا ونشعرهم بأن احلديث عن 
الصالة واجلنة يجعل النفس في راحة 

وسكينة وطمأنينة.
وبإذن اهللا نكمل في املقال القادم 
عن أهم الطرق التي تسهم في حتبيب 

الصالة ألبنائنا.

تعليماتها أوال بتشديد العقوبة على املدارس 
التي تصور أنشطتها وتنشرها، فإن أوقفت 
التصوير ستتوقف ٨٠٪ من هذه الطلبات 
غير املنطقية التي هدفها في األساس هو 

التصوير.
كذلك منع أي طلبات من األهالي تخص 
أي نشاط مدرسي أو فعالية تنظمها إحدى 
املدارس، فإن كانت هذه املدرسة أو املدرس 
عندهم فكرة فعالية، فليأتوا بتكاليفها من 
صندوق املدرسة أو «اهللا ال يهينهم» يأتون 
بها من جيوبهم، فهم في النهاية املستفيدون 
من هذه الفعالية بحكم أنهم سيحصلون 
على ثناء ومديح اإلدارة واستحقاقهم بوضع 

أسمائهم في األعمال املمتازة كل سنة.
٭ نقطة أخيرة: أمتنى مــن وزير التربية 
العلمي  العالــي والبحث  التعليم  ووزير 
د.حمد العدواني إعطاء توجيهاته الكرمية 
بتخصيص رقم هاتف يتبع إدارة مكتبه 
مباشرة يتصل به األهالي لإلبالغ عن أي 
مدرسة تقوم بطلب طلبات غير منطقية 

من أطفالهم.

التفاصيل األخرى الشائقة.
وأعتقد أن التقارب الوطني الذي حدث 
بني جميع دول العالم على أرض قطر هو 
الفوز احلقيقي لنا جميعا، والكنز احلقيقي 
وراء تلك البطولة، وبينما أن بعض الدول 
تتمزق بسبب اخلالفات، جند أن العرب 
تزداد وحدتهم وتختفي املسافات بينهم، 
وأن الشــقيقة قطر كانت واجهة العرب 
املشــرفة من خالل التنظيم والترتيبات 
املبهرة وحجم األمن واألمان اللذين متتع 

بهما زائرو قطر.
سلمت يا قطر، وسلمت كل بالد العرب، 
والشقيقة قطر جنحت وبجدارة في أن 
متثل جميع دولنا لتبهر العالم أجمع وجتعل 

من اجلميع يشيدون ويثنون.
لنائب رئيس مجلس  متنياتنا  ٭ مســج: 
الوزراء ووزير الداخلية الشــيخ طالل 
اخلالد، الشفاء العاجل من الوعكة الصحية 
الطارئــة التي أملت به.. أجــر وعافية يا 

بوخالد.

يضاهي في قيمته اإلعالن عن اختيار 
قطر لتنظيم كأس العام.

فقدمــت قطــر احتفــاال تاريخيا 
من خالل اإلبهار فــي األدوات املتاحة 
واالستفادة القصوى من تكنولوجيا الذكاء 
االصطناعي مختلطا بنكهة متعددة من 
األصالة وإبراز تقاليد منطقة الشــرق 
األوسط والدول اخلليجية وأبرزت للعالم 
أجمع وألقــت الضوء على هذه املنطقة 
وغيرت الكثير مــن النظرات والرؤية 

ألبناء اخلليج العربي.
وأعطت ألبنائه مجاال مهما الختراق 
احلياة بشكل مغاير وحتدي أي صعاب 
قد يواجهها خلوض غمار أي مجال مهما 
عظمت صعوبته. ومن ناحية أخرى، فإن 
التجربة القطرية في هذا الصدد يجب 
أن نتوقف عندها بشكل مميز ونقدر ما 
مت في هذا األيام التي ستغير مستقبال 
خريطة منطقة اخلليج العربي والشرق 
األوسط ككل. متنياتنا لدولة قطر مبزيد 
من النجاح واالستدامة فيه. واهللا ولي 

التوفيق.

- وهناك دعــم كبير«للمثلية»، حتى ال 
يتكاثر الناس.. وتقل البشرية.

- وحتى مسألة ڤيروس كورونا األخيرة 
هنــاك دراســات مت تداولهــا تقول إن 
للڤيروس قد  املعاجلــة  العقاقير  بعض 
تسبب العقم، أو تسبب ضمور في جهد 
احليوانــات املنوية! وبالنهاية نصل إلى 

«تقليل البشرية». 
- وهناك الكثير والكثير من األشياء التي 
تصنعها الدول املؤثرة حتى تصل إلى إيقاف 
التمدد البشري.. ولعل أبرز تلك األشياء 
هي احلروب املصطنعة بكل بقعة من بقاع 
األرض، و«املجرمون املصطنعون» والتي 
يقف خلفها نفس تلك القوى االقتصادية 
املؤثرة، التي تطمح إلى «تقليل البشرية».
فيا أيها اإلخوة، يصعب على العقل 
أن يتقبل ذاك الدعم الغريب دون تفسير 
منطقي له! لذلك أظن أن هذا الدعم الغريب 
«للمثلية» هو من أجل بلوغ أطماع جتارية، 
وأن الكثير من املشاهد التي تطرأ فوق 
سطح األرض هي مشاهد مصطنعة!، وإن 
لم يكن األمر كذلك فذاك يعني أن «الشيطان 
الرجيم» هو الداعم والقائد لهم بصورة 
مباشرة! نعوذ باهللا من الشيطان وأهله!
بسم اهللا الرحمن الرحيم (وميكرون 

وميكر اهللا واهللا خير املاكرين).

مدرسون ومدرسات!، هذا اجلانب هو ماذا 
عن األطفال األيتام وكذلك األطفال الذين 
متر أســرهم بأزمة مالية ماحقة، الدينار 
عندهم يســوي ويعمل؟! هل فكرمت في 
شــعورهم ثاني يوم عندمــا يلبس ٢٤

طفال اللون األخضر، بينما اثنان أو ثالثة 
يلبسون الزي العادي؟ شعور قد يكون 

قاسيا ومحطما.
لهذا، يجــب أن تصدر وزارة التربية 

للعرب وما حتظى به البلدان العربية من 
تطور وتقدم.

البطولة إللقاء  إن قطر لم تســتغل 
الضوء على نفسها فقط، بل إنها استغلت 
احلدث لتحقيق هدف في غاية النبل وسمو 
األخالق، فقد جعلت من العالم أجمع يتعرف 
على التراث اخلليجي األصيل فستاد البيت 
مت تنفيذه ليحاكي بيت الشعر والكثير من 

عليها وعلى منطقة الشرق األوسط ككل 
في تنظيم كأس العالم ٢٠٢٢ التي توقع 
لها الكثيرين الفشل. ولكنها سرعات ما 
فككت أشرس املشاكل التي واجهتها إبان 
الكأس، وقدمت  لتنظيم هذه  اختيارها 
منوذجا يقتدى للدول الطامحة لتحقيق 
املجد والنجاح واســع اآلفاق. فأصبح 
احللم حقيقة في خضم الواقع مبجرد 
البدء مبراسم وفعاليات هذا املونديال، 
فكانت مراسم االحتفال حلما آخر وجناحا 

ويتبعون الطريق األسهل بالنسبة لتعزيز 
مصاحلهم التجارية!، ولكنه هو الطريق 
األكثــر ضررا لكوكــب األرض بأكمله، 
فمســألة «املثلية» ليست مبسألة مسلم 
وغير مسلم، بل هي ضرر وشر يطول 

اجلميع بكل دياناتهم وكياناتهم!.
ولو متعنا وتفكرنا في بعض املسائل 
التي حتظى برواج ودعم عاملي من القوى 
العاملية املؤثرة.. لوجدنا أن مسألة «إيقاف 
النسل البشري» هي نتيجة حتمية لها في 

آخر املطاف، ومثال ذلك:
- هناك ازدهار كبير في سوق «السالح» 
بدعم من القوى املؤثرة.. حتى يقتل الناس 

بعضهم!..«وتقل البشرية».

الصباح ويتم تصوير اللقطة ونشــرها 
عبر وسائل التواصل في مخالفة صريحة 
لتعليمات ولوائح وزارة التربية التي تشدد 
على عدم تصوير ونشر أي نشاط مدرسي 
في وسائل اإلعالم دون إذن مكتوب من 

العالقات العامة في الوزارة.
واملوضوع كذلك له جانب إنساني جبار 
وخطير، وأستغرب كيف يغيب على مربني 
ومربيات أفاضل سواء نظار وناظرات أو 

بالصورة التي تليق به، بعيدا عما يقدمه 
اإلعالم الغربي عنــا، وان أوطاننا تنعم 
بالســالم والطمأنينة، وبشهادة خبراء 
الرياضة. إن ما قدمته قطر من جتهيزات 
ضخمة أنفقت عليها مليارات الدوالرات 
شيء لم يروا له مثيال في أي بطولة أخرى 
من بطوالت كأس العالم، وإن الشــعوب 
األوروبية أخيرا رأوا الصورة احلقيقية 

التي كانت أشــبه باحللم الذي حتقق. 
ونتيجة للعزم واملثابرة واجلهود التي 
بذلت على مدى أكثر من ١٠ سنوات. تلك 
اجلهود التي توجت باختيار دولة قطر 
لتنظيم كأس العالم ٢٠٢٢ وسط جبابرة 
التنظيمات لكأس العالم أصحاب اخلبرة 
واملهارة الكبرى في التنظيم واالستضافة.
فبدأ احللم القطري كبيرا وجنح في 
تفكيك أي مشاكل منتظرة ومتوقعة في 
ظل الدخول في هذا العالم اجلديد كليا 

من كل صور التكاثر البشري!
لذلــك تلك القوى قررت واتفقت في 
ليلة ظلماء جائرة! على دعم املثلية حتى 
يتوقف تدفق اجلنس البشــري قليال! 
وتتعافى مصاحلها من ناحية أخرى، فحني 
ينجذب الرجل للرجــل، واملرأة للمرأة، 
تستحيل مسألة التكاثر، وهذا ما تريدوه 
تلك القوى الساقطة في وحل «الشياطني»!، 
فهم يفكرون بطريقة عوجاء، لذلك كانت 
قراراتهم واتفاقاتهم عوجاء كذلك. ولو أنهم 
فكروا بعدل ومنطق لوجود السبيل احلكيم 
حلفظ البشرية من ناحية، وحفظ مصاحلهم 
التجارية من ناحية أخرى دون أن يلحقوا 
الضرر بأحد، لكنهم ساقطون ومعتدون، 

من ويــن جتيب قميــص منتخب 
السعودية في منتصف كأس العالم؟! ال 
الدنيا  السعودية فايز ومكسر  ومنتخب 
وشعبيته اكتسحت الكرة األرضية وليس 

فقط في الكويت.
وزير التربيــة ووزير التعليم العالي 
العدواني، أرجو  العلمي د.حمد  والبحث 
التكرم بالتدخل وإعطاء تعليماتك الكرمية 

لوقف طلبات املدارس غير املنطقية.
املوضوع ليس فقط مادة وفلوس على 
الرغم من أهميتها، فديناران أو ثالثة قيمة 
هالتيشــيرت بإمكانها قضاء أمور ملحة 
أخرى تفيد األسرة، لكن املشكلة هي في 
وقتك الذي سيضيع وأنت تدور من سوق 
إلى آخر ومن محل إلى محل «أخوي عندكم 
تيشــيرت املنتخب السعودي؟». ولست 
وحدك في هذا، فهناك آالف أولياء األمور 
يسابقونك إلى تلك احملالت، ولك أن تتصور 

الزحمة والطوابير و«الهواش».
كل هذا من أجل لقطة مدتها ١٢ ثانية 
تظهــر فيها الناظرة أو الناظر في طابور 

أجزم بأن دولة قطر الشــقيقة تكاد 
ال تعرف معنى للمستحيل، لقد جنحت 
الصعبة،  املعادلة  وببراعة قي حتقيــق 
واالنتصار في معركة تتخطى حدود عالم 
الرياضة، بل هــي معركة قومية عربية، 
انتصرت فيها لألخالق، ولعاداتنا اخلليجية، 
وجعلت العالم بأسره يحترم ما نصنعه، 
ويقف احتراما للشقيقة قطر، ويعيد رسم 
خارطة العالم من جديد في أذهان البشرية، 
وبالرغم من الهزمية الرياضية التي حلقت 
باملنتخب القطري، إال أن الدولة الشقيقة 
جنحت في حتقيق عدة انتصارات سيكتبها 

التاريخ وستظل حتديا قويا للجميع.
وبحســبة رياضية بحتة، فإذا كان 
املنتخب القطري قد خسر خالل مباريات 
كأس العالم فإن قطر والدول العربية أجمع 
قد فازت في مبــاراة ضد العالم أجمع، 
وهنــا دعوني أتطرق إلى نقطة في غاية 
األهمية تتمحور في كيفية أن تلك البطولة 
جنحت في إظهار العالم العربي واخلليجي 

دخلت قطــر عصرا جديدا في ظل 
النجاح الباهر في تنظيم أضخم تظاهرة 
عاملية على اإلطــالق دخلت دولة قطر 
مرحلة وعصــرا جديدا من املجد الذي 
دخلته من أوسع أبوابه. على الرغم من 
احملاوالت املتعددة إلفشــال استضافة 
دولة قطر فتلك التظاهــرة من ناحية 
اقتصادية ســوف حتقق مجموعة من 
األرقام االقتصادية املهمة جدا على هذا 
الصعيد وال شك في تعزيز دعم املركز 
االقتصادي واملالي للدولة في أكثر من 
اجتاه إلى مركز لوجيستي واقتصادي 
ورياضي عاملي وتضيف بعدا جديدا في 
متكن هذه الدولة من النجاح الســاحق 
في التنظيم واإلدارة واالستضافة ومن 

جميع االجتاهات.
واألهم بأن هذه التظاهرة قدمت الدول 
العربية واخلليجية بشــكل مغاير عما 
اعتاد العالم أن ينظر له. وغيرت قطر تلك 
النظرة بفضل الرؤية الثاقبة والعزمية 
لتحقيق املعجزات، وأيضا من خالل رغبة 
دولة قطر في تبوؤ هذه املكانة العاملية 

لدي إميــان كامل بأن األرض حتمل 
الفكر الشاذ  فوقها كل األفكار، فتحمل 
املنحرف، والفكر املســتقيم املستنير، 
وهذا شــيء وارد في عالم البشر، وأنا 
ال أســتغرب وجود «املنحرفني»، ولكن 
أستغرب وجود الكيان العاقل الذي يرعى 
ويدعم «املنحرف»، فالذي يصيب العقل 
بالدهشــة هو أن ترى «الفكر الشــاذ» 
مدعوما من كيانــات، ودول، ومنظمات 
ومشــاهير وعقول كنا نراها مستقيمة 
ومثقفني يفترض بهم أن يكونوا عادلني، أو 
«منطقيني» مبعنى أصح، فمسألة «املثلية» 
التي جتــد ترويجا وتأييدا غريبا للغاية 
من بعض الدول املؤثرة وبعض املؤثرين 
في شتى املجاالت، جتعلنا نتساءل: ملاذا 
يدعمون املثلية؟ ملاذا يدعمون الشــيء 
الذي ال يقبله املنطــق أبدا؟ ويدعمونه 
بإحلاح وتنظيم غريب عجيب؟ ملاذا؟ هل 
هناك ســبب ما؟ أم أن عقولهم أصيبت 

باجلنون التام؟!
بوجهة نظــري املتواضعة: ال يوجد 
تفسير منطقي لذلك الدعم الغريب واملنظم 
«للمثليني» إال تفسير واحد، وهو أن: هناك 
قــوى عاملية اتفقت على إيقاف اإلجناب 
البشري ألن مصاحلها التجارية - وغير 
التجارية أيضا- قد تضررت تضررا فادحا 

بالغات

قطر
تبهر العالم

Dstoory٤٠gmail.comمشاري املطيري

من الواقع

قطر والتميز 
Dr.essa.amiri@hotmail.comد.عيسى محمد العميري

من القلب

ملاذا يدعمون 
«املثلية»؟!

 @hanialnbhanهاني عبدالرزاق القعود النبهان

في الصميم

طلبات املدارس 
وصلت إلى حدٍّ

ال ُيطاق
@ghunaimalzu٣byم.غنيم الزعبي

أمل وعمل

كلمات ال تنسى

مشعل السعيد

لم َيُفت األوان

ومضات إدارية

د.هشام كلندر
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٣٥٠ إلى ٧٥٠ فلسًا رسوم دفع على حجوزات السفر «أونالين»
باهي أحمد

علمت «األنباء» عبر مصادرها املطلعة 
أن العديد من الشــركات املزودة خلدمات 
حجوزات الطيــران والفنادق عبر املواقع 
والتطبيقــات اإللكترونيــة بــدأت تفرض 
رســوما على معامالت الدفــع اإللكتروني 
للحجوزات «أونالين»، تتراوح قيمتها بني 
٣٥٠ و٧٥٠ فلسا على عملية الدفع الواحدة.

وأكدت املصادر أن ما ال يقل عن ٤ شركات 
شــهيرة مــن بينها شــركات محلية لديها 
منصات وتطبيقــات خاصة باحلجوزات، 
فرضــت رســوما علــى أي عمليــة حجز 
تتــم «أوناليــن» عبــر منصاتهــا أو مــن 
خالل املنصات الوســيطة املتخصصة في 
البحث عن أفضل خيارات أوأسعار التذاكر 
وحجــوزات الفنادق، بحيث يقوم العميل 
بدفع تلك النسبة مع كل عملية حجز يقوم 
بها، مبينة أن تلك النسبة ثابتة ال تتغير 

مهما ارتفعت قيمة احلجوزات.
وأشــارت املصــادر إلــى أن الكثير من 

الشركات لم تفرض تلك الرسوم حتى اآلن، 
إال أنها وفي سياق ما حدث مؤخرا قد تصبح 
مضطرة إلى مجاراة الشركات األخرى في 
فرض تلك الرسوم إذ ستمثل عوائد ضائعة 
على إيراداتها التشغيلية طوال العام، مبينة 
أن الشركة التي تقوم بإجراء نحو ١٠٠ ألف 
حجز على مدار العام سيضيع عليها ما بني 
٣٥ و٧٥ ألف دينار سنويا كإيرادات بدأت 

شركات أخرى حتصيلها.
وفي الســياق ذاتــه، كشــفت مصادر 
متقاطعة في مكاتب الســياحة والســفر، 
عن أن أســعار التذاكر في الفترة احلالية 
تشهد تباينا طفيفا بني عدد من التطبيقات 
العامليــة وبعض الشــركات احمللية التي 
متتلك تطبيقات ومواقع الكترونية خاصة 
بها، إذ تشهد املواقع العاملية انخفاضا في 
األسعار مقارنة بنظرائها احملليني، ويرجع 
هذا التباين إلى عرض التطبيقات العاملية 
لسعر التذكرة بعد وضع خصم عليها وهو 
األمر الذي يتنافى مع سياسة السوق في 
الكويت والذي يفرض عليه قانونا عرض 

التذكرة بســعرها للجمهور كما تسعرها 
شركة الطيران ودون خصومات، على أن 
تنال شــركة الســياحة حوافز تقدر على 

حجم مبيعاتها.
وأشــارت إلى أن زيادات األسعار تأتي 
في مواقع أخرى بســبب بعض اإلضافات 
التي تضعها كل شركة حجز وفقا لسياستها 
اخلاصة، وما تقدمه كل شركة من خدمات 
 «check» اضافية على سعر التذكرة كوضع
افتراضي بخصومات إضافية تقدم بصورة 
تلقائيــة للعميل ما يحمله تكلفة إضافية 
قد تصل إلى نحو ١٠٪ من سعر التذكرة.

وتتضمن قائمة تلك اخلدمات اإلضافية 
التأمني على السفر والذي يصل إلى ٥ دنانير 
وامكانية تغيير موعد الرحلة واملرونة في 
التذكرة واحلصول على رسائل sms مقابل 
مبلغ معني، ناهيك عن تكلفة اخلدمة والتي 
تتحصل عليها املكاتب وتختلف من شركة 
إلى شــركة أخرى فبعضها يضع نســبة 
على ســعر التذكرة وبعضها يضع مبلغا 

معينا ثابتا.

شركات سياحة تعمل في السوق احمللي وأخرى عاملية بدأت فرضها

٤٫٧ مليارات دينار إيرادات الضرائب والرسوم في ١٠ سنوات
علي إبراهيم 

أظهــرت بيانــات رســمية 
أن إجمالــي إيــرادات الكويــت 
من الضرائب والرســوم خالل

الـــ ١٠ ســنوات املاضية بلغت 
٤٫٧٥ مليارات دينار، بينما بدأت 
تلك العوائد في التراجع مع بدء 
ظهور جائحة كورونا، لتعاود 
االرتفاع مجددا خالل العام املالي 
املاضــي. وتفصيليا، كشــفت 
احلســابات اخلتاميــة للدولة 
عن الـ ١٠ ســنوات املاضية أن 
إيرادات الدولة من ٤ تصنيفات 
محاسبية للضرائب والرسوم 
تبــدأ بالضرائــب والرســوم 
علــى صافي الدخــل واألرباح 
والضرائــب والرســوم علــى 
املمتلكات، ومثيالتها على السلع 
واخلدمات، والضرائب والرسوم 
على التجارة واملعامالت الدولية 
بلغــت نحــو ٤٫٧٤٩ مليــارات 

دينار.
املالــي  العــام  وســجل 
٢٠١٩/٢٠١٨ أعلى معدل إيرادات 
من الضرائب والرســوم خالل 
تلك الفترة، حيث بلغت قيمتها 
٥٧٤٫٢٥ مليون دينار، يليه العام 
املالــي ٢٠١٧/٢٠١٦ فــي املرتبة 
الثانية إذ بلغت قيمة الضرائب 

اجلانب إذ تستحوذ سنويا على 
احلصة األكبر، تليها الضرائب 
على صافي الدخــل واألرباح، 
ثــم الضرائب والرســوم على 
املمتلــكات ثالثــا، وفي املرتبة 
الرابعة الضرائب والرسوم على 

السلع واخلدمات.
وفي الســياق ذاتــه، أظهر 
مشــروع ميزانية العام املالي 
احلالــي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ أن الدولة 
قــدرت حجــم إيراداتهــا مــن 
الضرائــب والرســوم بواقــع 

الســلع واخلدمات، كما أنها 
ملخاطــر  التحســب  بــدأت 
اإليــرادات الضائعــة نتيجة 
تطبيق القوانــني الضريبية 
العديد  عامليا خصوصا وأن 
من الشركات الكويتية ستدفع 
ضرائب تصل إلى ١٥٪، فيما 
ستستفيد الكويت بـ ٣٫٥٪ فقط 
من تلك اإليرادات الضريبية، 
وستحظى دول أخرى بنسبة 
الـ ١١٫٥٪ املتبقية نظرا لتدني 
الضرائب فــي الكويت لدون 
احلد األدنى العاملي، إذ وقعت 
١٤٠ دولة على اإلطار الشامل 
التعاون االقتصادي  ملنظمة 
والتنمية، مبا في ذلك معظم 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
والذي ســيربط احلد األدنى 

العاملي للضريبة عند ١٥٪.
إيرادات الغرامات 

كشــفت أرقام امليزانية أن 
إيــرادات الكويت املقــدرة من 
الغرامات واجلزاءات واملصادرات 
ارتفعت بنحو ٣٫٦٪ مبا قيمته 
٦ ماليني دينــار لتبلغ ١٧٠٫٥٨

مليون دينار خالل العام املالي 
احلالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، قياسا إلى 
١٦٤٫٥٦ مليون دينار في تقديرات 

السنة املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١

٥٦٤٫٦٨ مليون دينار، من بينها 
١٥٨ مليــون دينار إيرادات من 
الضرائب على الدخل واألرباح 
الرأســمالية، و١٨ واملكاســب 

مليون دينار إيرادات الضرائب 
على امللكيــة، و٣٨٨٫٦٨ مليون 
دينار إيــرادات الضرائب على 

التجارة واملعامالت الدولية.
يذكر أن الكويت ال توجد 
بهــا ضرائــب علــى مجموع 
الرواتــب واألجــور والقوى 
العاملــة، أو ضرائــب علــى 

٥٦٤٫٦٨ مليون دينار متوقع حتصيلها خالل العام احلالي

والرســوم احملصلــة ما يناهز 
٥٥٨٫٨ مليون دينار، وحل العام 
املالــي ٢٠٢٠/٢٠١٩ ثالثا بنحو 
٥٣٠ مليون دينار، بينما شهد 
العام ٢٠١٣/٢٠١٢ أدنى معدالت 
إيــرادات الضرائب والرســوم 

بواقع ٣٥٠٫٦٩ مليون دينار.
وتشير األرقام التفصيلية 
إلى أن اإليرادات من الضرائب 
التجــارة  علــى  والرســوم 
واملعامــالت الدولية تأتي على 
رأس مصــادر اإليــراد لهــذا 

الكويت متتلك أكبر مشاريع طاقة عاملة بالغاز 
في الشرق األوسط بقيمة ١٨ مليار دوالر

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن تراجع نشاط مشروعات 
الطاقة النظيفة خالل فترة انتشار وباء كورونا 
يهدد اجلهــود املبذولة لتقليــص االنبعاثات 
انسجاما مع أهداف عام ٢٠٣٠، السيما ان العديد 
من الدول في منطقة الشــرق األوسط وشمال 
أفريقيا أعلنت أهدافا ووعودا جريئة في وقت 
ســابق حتدد مبوجبها نسبة مساهمة الطاقة 
املتجــددة أو النظيفة في مجمل مزيج الطاقة 
لديها والتي سيتم توليدها بحلول عام ٢٠٣٠.

ومــع ذلك فــإن اإلنفاق امللتــزم مبثل هذه 
املشاريع على مدى السنوات الـ ٥ املاضية لم 
يتجاوز ما نسبته ١٫٢٪ فقط من حصة الفرد من 
الناجت احمللي اإلجمالي في جميع أنحاء املنطقة.
وعلى صعيد متصــل، قالت مجلة ميد إن 
الكويت أصبحت في مرحلة التأهيل املســبق 
حلزمتي شمال الزور ٢ و٣ ومشروع خيران ١

املستقل لتوليد الطاقة وحتلية املياه، وستبلغ 
طاقة هذه املرافق مجتمعة ٤٥٠٠ ميغاواط من 
الكهرباء و١٥٣ مليون غالون إمبراطوري يوميا 

من املياه احملالة.
ومن بني دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
متتلك الكويت أكبر مشاريع الطاقة التي تعمل 
بالغاز ومبيزانية تقدر بحوالي ١٨ مليار دوالر، 
أي ما يعادل ثلث اإلجمالي اإلقليمي، وتشمل 
املشاريع األخرى املخطط لها في الدولة مجمع 
النويصيب بطاقة ٣٦٠٠ ميغاواط ومنشــآت 

مماثلة في الشعيبة والدوحة.
وباملقابل، فقد اســتبعدت دول مثل عمان 

ودبي مشاريع محطات جديدة لتوليد الكهرباء 
العاملــة بالغاز في املســتقبل. ومع ذلك، فإن 
مستوى املشروعات اجلاري تنفيذها لهذا النوع 
من أصول توليد الطاقة اليزال قويا عند حوالي 

٥٨ مليار دوالر.
ومضت املجلة إلى القول ان ان وباء كورونا 
كان له تأثير خطير على تطوير الطاقة املتجددة 
والنظيفة من خالل اإلضرار بامليزانيات الوطنية 
وكبح جماح تنفيذ املشــاريع، ففي عام ٢٠٢٠

انخفضت قيمة ترسيات مشاريع الطاقة املتجددة 
والنظيفة إلى ٢٫٥ مليار دوالر فقط مقارنة مع 

أكثر من ٦ مليارات دوالر في العام السابق.
إال ان الوضــع قد حتســن فــي عامي ٢٠٢١
و٢٠٢٢، حيث جتاوز إجمالي الترســيات ٩٫٥

مليارات دوالر سنويا، ولكن تبقى هناك حاجة 
لتعزيز اإلنفاق بصورة كبيرة إذا أرادت املنطقة 
حتقيق أهداف التحول اإلقليمي في مجال الطاقة 

بحلول عام ٢٠٣٠.
وأضافت املجلة في أحدث مؤشراتها اإلقليمية 
املتعلقة بتحول الطاقــة انه يتبني ان املغرب 
واألردن هما الدولتان اللتان التزمت كل منهما 
بنســبة ٥٠٪ من الطاقة اخلضراء بحلول عام 
٢٠٣٠، وبالتالي فهما تواصالن قيادة املنطقة 
من حيث إمكانات حتول الطاقة لديهما، ميتلك 
كال البلدين بالفعل طاقة متجددة ونظيفة تبلغ 
أكثر من ٣٣٪ من إجمالي الطلب على الطاقة.

وسجل كالهما أيضا إنفاقا فوق املتوسط 
علــى توليد الطاقة اخلضــراء اجلديدة خالل 
السنوات الـ ٥ املاضية، حيث خصص كل بلد 

أكثر من ٢٪ من الناجت احمللي اإلجمالي.

٣١٫٦ مليار دينار أنفقتها الكويت على مشاريع «النفط»
أحمد مغربي

كشــفت بيانــات ماليــة، 
حصلت عليهــا «األنباء»، عن 
أن  مؤسسة البترول الكويتية 
قامت بوضع خططها اخلمسية 
ملشــروعاتها الرأسمالية التي 
تســاهم في تنفيــذ توجهاتها 
االستراتيجية املعتمدة، والتي 
رصدت لها ٤١٫٨ مليار دينار.

أن  البيانــات  وأظهــرت 
إجمالــي  ما مت صرفه من قبل 
«البترول» وشركاتها التابعة 
على اخلطة اخلمسية املعتمدة 
حتى ٣١ مارس ٢٠٢٢ بلغ ٣١٫٦

مليار دينار وبنســبة ٧٥٫٧٪ 
من إجمالي املبالغ املرصودة.

وقالت البيانات إن «مؤسسة 
البتــرول» تأخــرت في تنفيذ 
مشاريعها، ما أدى الى انخفاض 
الصرف ويعزى ذلك الى العديد 
من االســباب يتلخص أبرزها 
في تأجيــل أو الغاء أو إيقاف 
أجــزاء من نطــاق عمل تنفيذ 
بعض املشــاريع الرأســمالية 
بهــدف تقنــني املصروفــات 
الرأسمالية، وذلك بعد تفشي 
جائحة ڤيروس كوفيد - ١٩.

ورصدت «البترول» عددا 
مــن العوامــل التي ســاهمت 
في تأخيــر تنفيذ املشــاريع 
فــي صعوبة احلصــول على 
التصاريــح الالزمــة لدخول 
العمالــة املطلوبــة لتنفيــذ 
املشاريع الرأسمالية، وإغالق 
بعض أبــراج احلفر بســبب 
نقــص فــي القــوى العاملة، 
أداء بعض املقاولني  وضعف 

التابعة فــي االلتزام بتغطية 
االحتياجات التمويلية وسداد 

دفعات القروض.
ووفقا للبيانات، فإن شركة 
الكويت تســتحوذ على  نفط 
النصيــب األكبــر مــن املبالغ 
املالية املرصودة لإلنفاق على 
املشــاريع بواقــع ٤٥٪، حيث 
بلغت الكلفة النهائية ملشاريع 
اإلنتــاج واالستكشــاف نحو 
٢١٫٧٤ مليــار دينار، فيما بلغ 

صرف بلغت ٩٤٫٦٪.
وتركزت مشاريع البترول 
الوطنية في مشــروع الوقود 
البيئي لتطوير مصفاتي ميناء 
األحمدي وميناء عبداهللا ورفع 
الطاقة التكريرية لهما، فضال 
عــن مشــاريع إســالة الغــاز 
الوقود  والكبريت ومحطــات 

واملستودعات.
الكويتيــة  الشــركة  أمــا 
للصناعات البترولية املتكاملة 

لم تنفق منها الشركة سوى ٨١٫١
مليون دينار فقط، وذلك بنسبة 
صرف بلغــت ١٤٫٦٪ ليجعلها 
بذلــك أدنــى شــركات القطاع 
النفطي إنفاقا على املشــاريع 

ضمن خطتها اخلمسية.
أما شــركة ناقــالت النفط 
الكويتية فرصدت مبالغ قدرت 
بنحو ١٤٠ مليون دينار أنفقت 
منها ٧٤٫٦ مليــون دينار، أي 

بنسبة صرف بلغت ٥٣٫٣٪.

الصرف الفعلــي حتى مارس 
٢٠٢٢ نحــو ١٤٫٣ مليار دينار 
وبنسبة صرف بلغت ٦٥٫٧٪.
التكريــر وتطوير  وجلهة 
املصافي الكويتية، فإن شركة 
البترول الوطنية الكويتية التي 
تتولى هذا اجلانب رصدت لها 
كلفة نهائية للمشاريع بلغت 
٦٫٢ مليــارات دينار، فيما بلغ 
املنصرف الفعلــي نحو ٥٫٨٩

مليــارات دينــار، أي بنســبة 

(كيبك) فرصدت «البترول» لها 
ميزانية لتنفيذ املشاريع تبلغ ٦

مليارات دينار، وبلغ املنصرف 
الفعلي حتى مارس ٢٠٢٢ نحو 
٥٫٦ مليارات دينار، أي بنسبة 

صرف بلغت ٩٣٫٤٪.
وأظهــرت البيانــات تدني 
الصرف بشكل واضح في شركة 
صناعة الكيماويات البترولية، 
حيث رصدت «البترول» نحو 
٥٢٢٫٤ مليون دينار للمشاريع 

وأشــارت البيانات الى أن 
الشركة الكويتية لنفط اخلليج 
أنفقت ما مقداره ٩٦٢٫٦ مليون 
دينار من أصل ١٫٤ مليار دينار 

خالل اخلطة اخلمسية.
وقامــت شــركة كوفبيــك 
بإنفاق نحو ٣٫٥ مليارات دينار 
من أصل ٣٫٨٧ مليارات دينار مت 
رصدها، وكذلك شركة البترول 
العاملية أنفقت نحو مليار دينار 

من أصل ١٫٧٥ مليار دينار.

ل ٧٥٫٧٪ من اعتمادات خطتها اخلمسية البالغة قيمتها ٤١٫٨ مليار دينار املرصودة من قبل مؤسسة البترول وشركاتها التابعة تشكِّ

باإلضافــة الى طــول الدورة 
املســتندية وطلبــات اللجان 
املعنية للحصول على املوافقات 
املطلوبة، حيث ان كل ما سبق 
قد أدى الى تأخر االستفادة من 
مشــروعات اخلطة اخلمسية 
وحتقيــق العوائــد املرجــوة 
منهــا والتي كانت ستســاعد 
في حتسني سيولة املؤسسة 
النقديــة في ظل  وتدفقاتهــا 
استمرار املؤسسة وشركاتها 

إجمالي املبالغ املالية املرصودة في القطاع النفطي (ألف دينار)

املنصرف حتى مارس التكلفة النهائية املقدرةاجلهة
نسبة الصرف ٪٢٠٢٢

٢١٫٧٤٦٫٠٠٠١٤٫٣٠١٫٦٠٠٦٥٫٧شركة نفط الكويت
شركة البترول الوطنية 

٦٫٢٢٦٫١٠٠٥٫٨٩٤٫٦٠٠٩٤٫٦الكويتية

الشركة الكويتية للصناعات 
٦٫٠٩٧٫٠٠٥٫٦٩٥٫٩٠٠٩٣٫٤البترولية املتكاملة

شركة صناعة الكمياويات 
٥٥٢٫٤٠٠٨١٫١٠٠١٤٫٦البترولية

١٣٩٫٩٠٠٧٤٫٦٠٠٥٣٫٣شركة ناقالت النفط الكويتية
الشركة الكويتية لنفط 

١٫٤١٦٫٢٥٩٩٦٢٫٦٠٠٦٧٫٩اخلليج

الشركة الكويتية 
لالستكشافات البترولية 

اخلارجية
٣٫٨٧٢٫٩٤٦٣٫٥٦٢٫٧٠٠٩١٫٩

شركة البترول الكويتية 
١٫٧٥١٫١٥٣١٫٠٩٦٫١٠٠٦٢٫٥العاملية

مؤسسة البترول الكويتية 
٧٫٨٩٩٢٫٢٠٠٢٧٫٨(املكتب الرئيسي)

٤١٫٨٠٨٫٦٥٧٣١٫٦٧١٫٥٠٠٧٥٫٧اإلجمالي

٥٫٩ مليارات دينار أنفقتها «البترول الوطنية».. و٥٫٧ مليارات لـ «كيبك»«نفط الكويت» تستحوذ على ٤٥٪ من اإلنفاق بواقع ١٤٫٣ مليار دينار
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٨٫٧ مليـارات دينـار حجـم أصـول قطاعنا املصرفي ونسـعى إلـى خلق قيمـة أكبر ملسـاهمي البنـك محليًا

مواتيـة فرصـًا  لنـا  يوفـر  السـعودي  السـوق  فيهـا..  أعمالنـا  حجـم  زيـادة  إلـى  نسـعى  أسـواق  هنـاك 
دينار في اإليرادات خالل أول ٩ أشهر 
مــن ٢٠٢٢ وارتفعت إيــرادات الربع 
الثالث بـــ ٢٪ لتصل إلى ٥٦ مليون 
دينار، وحتسنت هوامش الربح على 
أساس سنوي لتصل إلى ٢٫٣٪ فيما 
ارتفع صافي الدخل خالل  األشهر الـ٩
األولى من العام لتبلغ ٤١ مليون دينار.
واستقر إجمالي أصول مجموعة 
بنك برقان عند مســتوى ٧ مليارات 
دينــار علــى مــدى الســنوات الـ ٣

املاضية، وإجماال فإن مقاييس األعمال 
الرئيسية ملجموعة بنك برقان تتحرك 
في االجتــاه الصحيح، ورأينا تقدما 
رقميا في أعمال البنك ينعكس على 
نشاط العمالء وتصنيفاتهم للخدمات 
الرقمية، وســنواصل وتيرة رقمنه 

اخلدمات في املستقبل.

وكيف سيكون حجم كل قطاع في 
أنشطتكم؟

٭ بالنسبة لألحجام، فذلك يخضع 
اآلن لعملية حسابية، غير أن خريطة 
االســتثمارات ميكــن أن ننظــر لها 
على شــكل توازنات حتقق سياسة 
«كيبكو» التحوطية وتعظم العوائد 
لدى املجموعة وذلك من خالل منوذج 
عمل قمنا فيــه مبوازنة كل قطاعني 
نعمــل بهما حتقيقا لتلــك األهداف، 
فمثال سيكون قطاع البتروكيماويات 
والنفط هو املعادل لنشــاط القطاع 
املصرفي في املجموعة، وكذلك قطاع 
التغذية سيكون النشاط املوازن لقطاع 
قطاع إدارة األصول، بينما ســيكون 
قطاع التأمني مقابال لقطاع اخلدمات 
الصحية واللوجستية، فيما سيشكل 
قطاعا االعالم والعقار حجما أصغر 
من احملفظــة، وبذلك يتحقق تنويع 

اإليرادات.

هل لدى «كيبكو» خطة استحواذات 
جديدة أو تخارجات مرتقبة خالل 
الفترة املتبقية من ٢٠٢٢ أو ٢٠٢٣؟

٭ مبا أننا قد انتهينا من عملية الدمج 
يبقى اآلن حتويل األصول التي كانت 
ضمــن محفظــة القرين إلــى كيبكو 
والذي نتوقع أن يستكمل أغلبها مع 
نهاية العام، أما بالنســبة للتخارج 
واالستحواذات فذلك يرجع للدراسة 
التي أشرت لها سابقا، ونحن كشركة 
استثمارية نؤمن بأن أي أصل ميكن 
بيعه بالوقت والسعر املناسبني فيما 

يتسق مع أهدافنا.

وما مستهدفاتكم من الصفقة اجلارية 
الندماج العقارات املتحدة وأبراج 

املتحدة؟
٭ العقارات املتحدة بصدد إمتام عملية 
االندمــاج عن طريق الضم مع أبراج 
املتحدة وشركة الضيافة، ويستهدف 
االندماج حتقيق ٣ أهداف استراتيجية، 
أولها تعزيز محفظة العقارات املتحدة 
من األصــول املدرة للدخــل وزيادة 
حقوق امللكية للشركة من خالل إصدار 
أسهم جديدة. أما الهدف الثاني فهو 
تعزيز أداء املجموعة التشغيلي مبا 
يتناســب مع الرؤية االستراتيجية 
للمجموعــة وأهدافهــا املســتقبلية. 
والهدف الثالث هو زيادة القدرة املالية 
التنافسية وخلق فرص استثمارية 
جديدة ملساهمي الشركات املندمجة 
واستفادتهم من التنوع باحملفظة التي 

تتمتع بها شركة العقارات.
ومن املتوقع أن ترتفع اإليرادات 
وإجمالي األرباح الســنوية لشــركة 
العقارات املتحــدة بعد إمتام عملية 

االندماج.

ما األهمية االستراتيجية حملفظتكم 
العقارية قياسا إلى منوذج أعمالكم 

وما مستهدفاتكم لتلك احملفظة؟
٭ أنشطتنا العقارية محط اهتمام، 
ومثال علــى ذلك مشــروع ضاحية 
حصة املبارك التي نقوم بتطويرها 

استحداث إدارات جديدة للتركيز على 
إدارة الثروات واالســتثمار، وقد بدأ 
البنك رحلة التحول في مجال اخلدمات 
املصرفية لألفراد منذ عام ٢٠١٩، وجنح 
في تنفيذ مبادرات متعددة مثل إعادة 
العمل مبنتجات مصرفية وزيادة قدرة 
املبيعات وهو ما انعكس إيجابا على 
حتقيــق البنك لنتائــج مالية جيدة 
وشكل عام ٢٠٢٢ إحدى أفضل املراحل 
التي مرت بها األعمال املصرفية لألفراد 

في البنك منذ فترة طويلة.
وبالنسبة إلى «العقارات املتحدة» 
فإن الشركة ماضية في تنفيذ واحد 
من أكبر املشاريع العقارية في البالد 
واملتمثل في مشروع ضاحية حصة 
املبارك وهو منوذج ناجح للغاية لدور 
القطاع اخلاص في تطوير وإنشــاء 
مدينة ســكنية على الطراز احلديث 
تلبــي جميع تطلعــات واحتياجات 
عمالئنا من املواطنني بخيارات سكن 
مت العمل عليها بعناية فائقة لتتناسب 

مع طموحاتهم.
وجنحت «العقارات املتحدة» في 
حتقيق أداء مالي جيد خالل عام ٢٠٢٢

إذ ارتفعت األرباح التشغيلية للشركة 
بنســبة ٣٣٪ لتصل إلــى ٤٣ مليون 
دوالر خــالل أول ٩ أشــهر من العام 
احلالــي مقارنة بـــ ٣٣ مليون دوالر 
عــن الفترة ذاتها مــن ٢٠٢١، كما زاد 
صافي الربح خالل الفترة ذاتها إلى 
٢٦ مليــون دوالر مقارنة بـ ٨ ماليني 
دوالر، ويتوافق التحســن في األداء 
التشغيلي مع حتسن ظروف السوق 
خــالل العام بعد رفــع قيود جائحة 

كورونا.

وما أبرز استثمارات مجموعة بنك 
برقان خارجيا؟

٭ تتركز االستثمارات في ٣ أسواق 
خارجية وهي تركيا واجلزائر وتونس، 
ورغم صغر حجم هذه االستثمارات 
قياسا إلى إجمالي محفظة املصارف 
لدينا، إال أن تلك االستثمارات حتقق 

أداء تشغيليا إيجابيا.

وماذا عن أداء بنك برقان خالل العام 
احلالي؟

٭ حافــظ «برقان» على مســتويات 
ثابتة في األداء حيث سجل ١٦٦ مليون 

تعلمــون، لدينا اســتثمارات في هذه 
القطاعات، غير أننا نرى أنها قطاعات 
واعدة ونســعى الى توسعة نشاطنا 
فيها سواء في الكويت أو في املنطقة.

استثماراتكم في القطاع املصرفي 
نوعية واستراتيجية.. كم يبلغ حجمها 

حاليا وما خططكم بشأنها جلهة 
التوسع في االستثمار سواء محليا أو 

خارجيا؟
٭ يبلــغ حجــم األصول فــي القطاع 
املصرفي ٨٫٧ مليارات دينار، إذ نعتبر 
بنــك برقــان واحدا مــن أ صلني لدى 
«كيبكو» إلى جانب شــركة العقارات 
املتحدة، وهما اثنان من األصول متفائلة 
بهما للعودة الى سابق عهدهما، حيث 

يتم العمل حاليا على تقويتهما.

وما خططكم جتاه تطوير هذين الكيانني؟
٭ سيتم التركيز في بنك برقان على 
العمليــات داخل الكويت، فضال عن 

كبيــرة وأن املناخ االقتصادي العاملي 
غير مناسب اليوم، غير أننا قد ننظر 
في املوضوع مستقبال، سوف نسعى 
في املرحلة املقبلة إلدراج سهم «كيبكو» 
على مؤشر «MSCI» لألسواق الناشئة.

ما خططكم االستثمارية بعد االندماج 
جغرافيا وقطاعيا؟

٭ تتمركز عمليات كيبكو في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، وذلك لن يتغير 
في الفترة القادمة، غير أن هناك أسواقا 
نسعى ألن نزيد من أعمالنا فيها، مثل 
السوق السعودي ملا فيه من فرص. 

ومثل ما قلت في البداية، من أهدافنا 
تعزيز اإليرادات فــي القطاعات التي 
نعمل بها وجند فيها الفرصة للنمو، غير 
أننا نؤمن بأن العائد األكبر يكمن في 
االستثمار بشكل أوسع في االحتياجات 
األساســية والتي تهتم باالحتياجات 
املعيشية حلياة اإلنسان مثل الصحة، 
والتعليــم والغذاء، والســكن ومثلما 

النفطية، باإلضافــة إلى التنوع الذي 
سوف يخلقه قطاع األغذية واخلدمات 
اللوجســتية والطبية، وسوف يكون 
حجم بعض استثماراتنا احلالية مثل 
القطــاع اإلعالمي أصغر كنســبة من 

احملفظة الكلية.

إذن، ما القيمة املضافة التي حتققت في 
إطار العمليات التشغيلية للمجموعة 

بعد االندماج؟
٭ سوف تتحقق القيمة املضافة عندما 
تشــارك «كيبكو» بشــكل مباشر في 
عملية اتخــاذ القرار، ووضع اخلطط 
واالستراتيجيات فيما يخص األصول 
اجلديدة التي ستنضم إلى محفظتنا، 
وذلــك عن طريق ممثلينا في مجالس 

اإلدارات.

هل يعني هذا أن املجموعة ستشهد 
عملية إعادة هيكلة؟

٭ لن يكون هناك عملية إعادة هيكلة 
مبفهومها الواســع، ولكــن املجموعة 
منفتحة على القيام بضخ دماء جديدة 
إلى كوادرها، إذ قد تشهد تغييرات في 
اإلدارات التنفيذية للشــركات التابعة 
من أجل مواكبــة التطور الذي نطمح 
للوصول إليه، ومنه على سبيل املثال 
التحــول التكنولوجي فــي عملياتنا، 
خصوصا أن كافة الشركات ستعمل على 
التوسع في التحول الرقمي واستخدام 

التكنولوجيا خللق قيمة مضافة.

هل سيواكب االنتهاء من «االندماج» 
إطالق هوية وعالمة جتارية جديدة؟

٭ «كيبكو» ستبقى «كيبكو»، فنحن 
فخــورون مبــا مت إجنازه، غيــر أننا 
نعتبر االندماج عالمة فارقة في أعمالنا 
ولذلك ارتأينا أن نقوم بتجديد الهوية 
البصريــة، وذلك بشــكل يعكس هذا 
التجدد الذي نشهده، وسيتم اإلعالن 

عنه في األشهر القليلة املقبلة.
ال خطط لإلدراج.. خارجيًا

هل هناك نية إلدراج كيبكو في أسواق 
مال خارج الكويت؟

٭ ليــس هناك نية في الوقت احلالي 
لإلدراج في أســواق خــارج الكويت، 
خصوصا أن اســتراتيجية املجموعة 
تركز على أعمالها داخل الكويت بصورة 

بصماتكم واضحة في «كيبكو»، فما 
الذي تعملون عليه بعد جناح االندماج؟

٭ بانتهاء عملية االندماج بني مجموعة 
شركة مشاريع الكويت القابضة وشركة 
القرين لصناعة الكيماويات البترولية 
عن طريق الضم، أصبح حجم محفظتنا 
أكبر من ذي قبل، ولذلك قمنا بتعيني 
واحد من أكبر املستشارين العامليني من 
أجل النظر في وضع احملفظة وتقييمها، 
لتحديــد اجلوانــب التي حتمل فرص 
منو واعــدة للتركيز عليها، باإلضافة 
إلى دعم بقية أنشطتنا األخرى لرفع 
معدالت منوها أيضا، مبا يساعد على 
حتقيق مستهدفات الشركة التي تعنى 
بالتوظيف األمثل ملواردنا كافة، وتعظيم 
العوائد والقيمة ملساهمينا إلى أقصى 
درجــة، باالرتكاز على تنويع مصادر 
اإليرادات والتوسع في أنشطة ومشاريع 

جديدة.
ولذلــك يعتبــر االندمــاج «إجنازا 
كبيــرا» وخطوة واســعة نحو خلق 
كيان عمالق من حيث حقوق املساهمني 
ونوعية األصول وتنوعها، فضال عن 
ما يتيحه من فرص أكبر نحو امكانية 
الدخــول فــي اســتثمارات جديدة او 

التخارج من بعضها.

وما مالمح خطتكم االستراتيجية خالل 
الفترة املقبلة؟

٭ من املبكر اإلعالن عن استراتيجيتنا 
بصورة كاملة فــي الوقت الراهن، إال 
أن هناك ٤ أهداف رئيسية نتطلع إلى 
حتقيقها، أولها التخفيف من التزاماتنا 
املاليــة، ونحــن على أمت االســتعداد 
للسداد، ورتبنا لتلك العملية بالفعل، 
وهو ما يعكس املالء املالية القوية لـ 

«كيبكو».
ويتمثل الهدف الثاني في احملافظة 
على تنــوع محفظتنا عبــر توزيعها 
قطاعيا وجغرافيا، في إطار سياستنا 
اخلاصــة بالتحــوط مــن كل أنــواع 
املتغيرات، وذلك وفق رؤى استشرافية، 
ترتكز بصورة رئيسية على كم اخلبرات 
التي متتلكها املجموعة للحد من مخاطر 
تذبذب األسواق واحملافظة على معدالت 

النمو املستهدفة.
وتعد املوازنة في تركيز استثماراتنا 
على قطاعات مختلفة هدفا ثالثا، إذ يأتي 
متسقا مع سياستنا التحوطية، ويقلل 
مخاطر االنكشاف على قطاعات بعينها 
ما يتيــح للمجموعة خيارات متعددة 
للتعامــل مع كل املتغيــرات بأريحية 

متكنها من حتقيق مستهدفاتها.
ويأتي تعزيز اإليرادات في القطاعات 
التي نعمــل بها ونرصــد فيها فرصا 
للنمــو هدفا رابعــا، إذ إن جــزءا من 
مهمة املستشار العاملي الذي تعاقدت 
معه «كيبكو» يركز على ذلك اجلانب، 
ناهيك عن تنمية اإليرادات في قطاعات 
نستهدف التوسع فيها ومنها القطاع 
الصحي وقطــاع الغذاء باإلضافة إلى 

التعليم.
قيمة مضافة

ما القيمة املضافة لصفقة اندماج 
«كيبكو» و«القرين»؟

٭ بلغ رأس املال املصرح به واملصدر 
واملدفوع ما بعد االندماج بني «كيبكو» 
و«القرين» نحو ٥٠٤٫٨ ماليني دينار، 
ما ميثل زيادة بنسبة ٩١٫٢٪ خصصت 
ملســاهمي القريــن، وســتصل القيمة 
الســوقية إلــى أكثر مــن ٦٠٠ مليون 
دينار، ومن املتوقع أن ترتفع حقوق 
مساهمي «كيبكو» إلى الضعف تقريبا 
إذ تخضع لعمليات محاســبية حاليا 
فيما ستظهر احملصلة النهائية لها في 

نتائجنا املالية بنهاية العام.
أما جلهة األصول وحجمها، فإنها تخضع 
إلى عملية محاسبية سنصل من خاللها 
إلــى صنع نــوع من التــوازن بني كل 
قطاع في عملياتنا التشــغيلية، غير 
أنــه من الواضح أن أعمالنا املصرفية 
واملالية سوف يقابلها قطاع اخلدمات 

(هاني الشمري) الشيخة ادانا ناصر صباح األحمد متحدثة إلى الزميلني أحمد مغربي وعلي إبراهيم  

لكل جناح قصة ورواية.. ولصعود القمة ال بد من العمل الدؤوب، تؤمن بذلك الرئيس التنفيذي ملجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، الشيخة ادانا ناصر صباح األحمد التي تعاصر 
األزمات االقتصادية وتواجهها بخطى ثابتة، وذلك ضمن رؤية واضحة في قيادة واحدة من كبرى املجموعات االستثمارية في الكويت واملنطقة، فانعكست جهودها جناحا وتألقا. مزيج فريد في 
اإلدارة جتمع فيها بني احلكمة والتحوط من مخاطر املستقبل والعمل وفق رؤى ابتكارية تصنع من خاللها الفرص وتعظم قيمتها بدال من انتظارها، تسعى الشيخة ادانا إلى حتقيق رسالتها في 

«كيبكو» انطالقا من جناحات املجموعة في املاضي لتمد جسورا جديدة لنموذج أعمال بناء وطموح، ولتحلق في سماء الريادة محليا وإقليميا عبر سلسلة من اإلجراءات بدأت باالندماج بني «كيبكو» 
و«القرين». تقول الشيخة ادانا في لقائها احلصري مع جريدة «األنباء» والتي بدت فيها مرتاحة ملا مت إجنازه في أقل من عام: «ال حتديات ستعوق استراتيجيتنا»، سننطلق لنحقق أهدافنا ووضعنا عددا 

من األولويات للمرحلة املقبلة لتعزيز مركزنا املالي وانسيابية العمليات وترتيب األصول، وتعزيز األداء التشغيلي للشركات التابعة، والتوسع في عدة قطاعات تتعلق جميعها بتلبية االحتياجات 
األساسية لإلنسان مثل التعليم والصحة والغذاء التي تركت املجموعة فيها بصمات واضحة. وتبتسم قائلة: «كيبكو» جاهزة لسداد جميع االلتزامات املالية خالل العامني املقبلني ٢٠٢٣ و٢٠٢٤، 
وهذا يعكس سالمة االستراتيجية املالية واإلدارة االستباقية اللتزاماتنا املالية». ومتضى الشيخة ادانا ناصر صباح األحمد لتقول: «وضعت (كيبكو) خطة طموحة لتزيد من نشاط عمليات بنك برقان 
وشركة العقارات املتحدة وتعزز أداءهما، إذ لدى املجموعة خطة للتركيز بشكل أكبر على عمليات برقان احمللية، فضال عن استحداث إدارات جديدة للثروات واالستثمار تابعة للبنك، ناهيك عن 

تعزيز محفظة العقارات املتحدة من األصول املدرة للدخل وزيادة حقوق امللكية وخلق فرص استثمارية جديدة». وتكشف عن أن حجم األصول في القطاع املصرفي لدى املجموعة وصل إلى 
نحو٨٫٧ مليارات دينار، بينما بلغ حجم األصول املدارة لدى ذراعها االستثمارية «كامكو إنفست» أكثر من ١٢٫٩ مليار دوالر. ومع انتهاء عملية االندماج بني «كيبكو» و«القرين»، توقعت 

الشيخة ادانا ناصر صباح األحمد االنتهاء من نقل األصول بنهاية العام احلالي، حيث ستبقى املجموعة على عالمتها التجارية «كيبكو» كما هي من دون تغيير، فيما ستنفذ بعض 
التعديالت املرتقبة على الهوية البصرية لـ «كيبكو» لتتناسب مع التوجهات اجلديدة. في املقابلة تفاصيل عديدة، حيث أشارت الشيخة ادانا إلى ان املجموعة ليس 

لديها نية حاليا لإلدراج خارج الكويت وقد تنظر في ذلك مستقبال، إال أنها تسعى إلدراج السهم على مؤشر «MSCI»، وجاءت التفاصيل كالتالي:

شكرًا.. إميان العوضي

خالل اإلعداد لهذا اللقاء كانت نائب رئيس أول لشــؤون االتصال 
وعالقات املســتثمرين في «كيبكو»، إميان العوضي، كعادتها شــعلة 
نشــاط ال تنطفئ، متد يديها كجســر تعاون بني «األنباء» و«كيبكو» 

دون كلل، شكرا إميان العوضي.

إميان العوضي.. شعلة نشاط

«كامكو إنفسـت» أصبحت واحدة من كبرى شـركات إدارة األصـول باملنطقة بـ ١٢٫٩ مليـار دوالر أصوًال مدارة

جميع شـركاتنا سـتعمل علـى التوسـع في التحـول الرقمـي واسـتخدام التكنولوجيـا خللق قيمـة مضافة

ادانا الناصر: مالءة «كيبكو» املالية قوية.. 
وجاهزون لسداد التزاماتنا

الرئيس التنفيذي للمجموعة توقعت في لقاء مع «األنباء» تخارجات محتملة 
من بعض األصول في ٢٠٢٣.. ونستهدف تعزيز املركز املالي والقيمة ملساهمينا
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٦٠٠ مليون دينار القيمة السوقية لـ «كيبكو» بعد االندماج.. و٥٠٤٫٨ ماليني رأس املال

ــني» ــج للتأم ــال «اخللي ــم أعم ــن حج ــف م ــج ضاع ــي اخللي ــات AXA ف ــى عملي ــتحواذ عل االس

املجموعـة تعطـي عامـل الكفـاءة صفـة األولويـة.. ونشـهد تزايـدًا فـي العنصريـن النسـائي والوطنـي

أولوياتنا تعزيز وتطوير عمليات 
«برقان» و«العقارات املتحدة»

نسعى إلى إدراج املجموعة على مؤشر MSCI.. وال نية لإلدراج خارج الكويت 
وإستراتيجيتنا تركز على تعزيز أعمالنا احمللية

ومجلس األمة، وانعكاسه على السعي 
إلجناز خطة التنمية «كويت جديدة 
٢٠٣٥»، وفي «كيبكو» نؤمن بالعمل 
باالتساق وبالتوازي مع هذه اجلهود، 
وبالذات فيما يخص تنويع االقتصاد 
مثل اجلانب الصناعي، وتعزيز األمن 
الغذائي، وتقوية املنظومة الصحية 
وغيرها، يأتي ذلــك إلى جانب بناء 
اقتصاد أكثر اســتدامة مع تســارع 
اجلهــود العامليــة نحو املمارســات 
البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة 

.«ESG» الشركات
نحن متفائلون ونرى جهودا كبيرة 
تبذل في دعم القطاع اخلاص وإعطائه 
الفرصــة لقيادة النمــو االقتصادي 
في الكويــت، ولذلك فــإن «كيبكو» 
ووحداتها التابعة تساند هذه اجلهود.

كيف تتسق خططكم مع اجلهود احلكومية؟
٭ فــي «كيبكــو» نعتبــر أنفســنا 
شــركاء مــع احلكومــة في ســعيها 
مــن أجــل تقــدمي األفضــل للكويت 
ومواطنيها، إذ نســتهدف العمل في 
القطاعات الرئيسية التي توفر جميع 
اخلدمــات للمواطنني وعلى رأســها 
الصحــة والتعليم واألمــن الغذائي 
واإلســكان، كما نلعب دورا مهما في 
خلق فرص وظيفية وتطوير شبكة 
الطاقة النظيفة واملتجددة واملساهمة 
في إيجــاد احللول اإلســكانية عبر 
مشــروعاتنا ومنهــا ضاحية حصة 

املبارك على سبيل املثال.

ما موقع العنصر النسائي والكوادر 
الوطنية في «مشاريع الكويت 

القابضة»؟
٭ في املجموعة نعطي عامل الكفاءة 
صفــة األولويــة فــي كل خياراتنا، 
ومــن هذا املنطلق نشــهد تزايدا في 
العنصرين النسائي والوطني إذ أثبتا 
جدارة عالية في العمليات التشغيلية 
على كافة األصعدة، وتعمل املجموعة 
دائما على استقطاب الكفاءات الوطنية 
لتطعم بها كوادرها لتقود مستقبل 
املجموعة نحو األفضل دائما في إميان 
تام بأن األولوية دائما للعنصر الوطني 
والكفاءة، ولدينا في املجموعة عناصر 
نسائية ووطنية قوية جدا وسنرى 
مناذج منهم في قيادة «كيبكو» قريبا.

ونسعى في مجموعة «كيبكو» إلى 
اســتقطاب الكفاءات الوطنية ضمن 
فرق العمــل في مختلف شــركاتنا، 
وذلك متاشيا مع جهودنا للدفع نحو 
التجديد وإمياننا بأن بناء الوطن يأتي 
من خالل أبناءه املخلصني، إذ إن بث 
الدماء اجلديدة في شركاتنا ال يعني 
االستغناء عن اخلبرات الكبيرة التي 
تضمها اإلدارات التنفيذية لشركاتنا، 
إال أنها سوف تساهم في رسم اخلطط 
املستقبلية باالتساق مع احتياجات 
السوق الذي ميثل الشباب أكثر من 

٧٠٪ من تعداده السكاني.

House of» تعزيز شراكاتنا إذ حقق
the Dragon» معدالت مشاهدة قياسية 
على OSN+ وأصبح أكبر إصدار له 
حتى اآلن، وأدت السلســلة إلى منو 
غير مســبوق في عدد املســتخدمني 
ومجربي اخلدمة منذ العرض األول، 
كما نســتثمر في احملتــوى األصلي 
ونســعى للتنوع من خــالل اإلنتاج 

والشراكات.
اخلليج للتأمني ما بعد استحواذ أكسا

يشهد قطاع التأمني في الكويت 
منافسة شديدة، فما رؤية املجموعة 

جتاه القطاع؟
٭ لقد تضاعف حجم أعمال مجموعة 
اخلليج للتأمني بعد االستحواذ األخير 
على عمليات AXA في اخلليج وأصبح 
لها تواجد أكبر في دول اخلليج، ونحن 
األوائل في معظم األسواق التي نعمل 
بها وشبكتنا متتد لتغطي ١٣ دولة.

وتعتبر مجموعة اخلليج للتأمني 
- الكويت رائدة في أعمال تأمينات 
احلياة والصحي في السوق احمللي، 
حيث تعتبر حاليا أكبر شركة تأمني 
في الكويت من حيث إجمالي األقساط 
املكتتبة واحملتفــظ بها في قطاعات 

التأمني املختلفة.
وتظهر مؤشرات األداء في املجموعة 
خالل أول ٩ أشهر من ٢٠٢٢ أن حجم 
األقســاط اإلجمالية تبلــغ ٢٫١ مليار 
دوالر بزيادة ٧٣٪ قياسا إلى الفترة 
نفسها من العام املاضي حيث بلغت 
حينها ١٫٢ مليــار دوالر، وتأتي تلك 
الزيادة مدفوعة بتأثير االســتحواذ 
على عمليــات AXA التي اكتملت في 
سبتمبر ٢٠٢١، وجاءت الزيادة كذلك 
مدفوعة بنمو أقساط التأمني التقليدية 
والتكافليــة مع مســاهمة كبيرة من 

أعمال AXA في اخلليج.

تعتبر اخلليج للتأمني من الكيانات 
الرائدة في تقدمي خدماتها للمتقاعدين 

والقطاع النفطي. ما استراتيجية 
الشركة وخططها املتوقعة خالل 

الفترة املقبلة؟
٭ عقد عافية اجلديد مت إطالقه مؤخرا، 
إذ وقــع مع وزارة الصحة في شــهر 
يوليــو املاضي بقيمة ٣٥٤٫٥ مليون 
دينــار، لفترة متتد إلــى عامني، بدأ 
تقدمي اخلدمــة مبوجبها اعتبارا من 

١٦ سبتمبر ٢٠٢٢.
ونحن فخــورون باخلدمات التي 
جنحنا في توفيرها منذ بداية تعاوننا 
مع وزارة الصحة، ومن خالل خبرتنا 
املمتدة أصبح لدينا القدرة على تقدمي 
أفضل اخلدمات بعض النظر عن حجم 
العقد وعدد األشخاص املؤمن عليهم 

وهذا ما مييزنا.

كيف ترون الوضع االقتصادي محليا 
وما مدى اتساقه مع خططكم؟

٭ متفائلون بالتعاون بني احلكومة 

جديــدة، وتركيزنــا األكبــر ينصب 
على احملتــوى ولذلك نحرص دائما 
على تقدمي أفضل محتوى إجنليزي 
ودولي من أفالم ومسلسالت، باإلضافة 
إلى احملتــوى العربي واألصلي، كما 
HBO نتوسع في الشراكات، مبا فيها
وParamount، كمــا نقــدم محتويات 
حصرية ينفرد مبشاهدتها عمالؤنا 
فقط عبر منصاتنــا، ولدينا الكثير 

لنعلن عنه في ٢٠٢٣.

ما قيمة االستثمارات التي قدرمتوها 
للتحول إلى البث الرقمي وما أوجه 

إنفاق تلك االستثمارات؟
٭ جهودنــا منصبــة على التوســع 
وزيادة حصتنا السوقية من جانب 
االشتراكات في التطبيق، ونسعى الى 

خيــارات الدفع عن طريق البطاقات 
املصرفية لتتناسب مع حزمة أكبر من 
عمالئنا إذ عمدت الشركة إلى حتديث 
بوابات الدفع في ٣ أســواق رئيسية 

وهي مصر والكويت والسعودية.
وتواصل OSN حتســني منتجات 
البث والبرامج والتسعير من خالل 
باقات جديدة منخفضة األســعار مت 
إطالقها في األسواق الناشئة لتعزيز 

الوصول إلى العمالء.

ما أبرز التطورات في الشركة بعد 
تصدر خدمات البث الرقمي مقابل 

«الستااليت»؟
٭ تقوم OSN باالســتثمار بقوة 
في التطبيــق ومنصات البث بهدف 
تطوير التكنولوجيا وإضافة خدمات 

ذلك القطاع من خالل شــركة التقدم 
التكنولوجــي«ATC»، والتي منتلك 
فيها حصة تصل إلى ٤٤٪، إذ تعتبر 
تلــك الشــركة واحدة مــن الكيانات 
الرائــدة محليا بخبــرة متتد إلى ٣٧

عاما رسخت خاللها مكانتها كشريك 
رائد ومفضل جلميع مشاريع الرعاية 
الصحية والبيئية في الكويت كمورد 
للمعدات والتجهيزات الطبية وحققت 
الشركة قفزات كبيرة وأصبحت املوزع 
ملنتجات وخدمات الرعاية الصحية 
إذ تســتطيع توفيــر أكثــر من ٩٥٪ 
مــن املتطلبــات التي حتتــاج اليها 

املستشفيات.
ومتتلك الشــركة حصة ســوقية 
رائدة في قطاع املعدات الطبية بدءا 
من املعدات املتطورة وحتى مستلزمات 
املستشفيات، ويصل عدد عمالئها في 
قطاع الرعاية الصحية إلى ١٠٠٠ عميل 
مبــن فيهم املستشــفيات احلكومية 
واخلاصة وممارســو عالج األسنان 

واملختبرات.

تبدون اهتماما شديدا بقطاع التعليم، 
فما رؤيتكم جتاهه؟

٭ شركة التعليم املتحدة تضم حتت 
رايتها اجلامعة األمريكية، باإلضافة 
إلى ٥ مدارس تقدم أفضل مستويات 
التعليم في الكويت، ولدينا نحو ٢٠

ألف طالب وطالبة في مختلف املراحل 
الدراسية.

أعلنتم سابقا أنه إذا وجد عرض 
استحواذ مناسب على OSN فإن 
التخارج منها سيكون هدفا، فهل 

تلقيتم عروضا فعلية؟
٭ نتلقى العروض على الدوام، ولكننا 
ننتظر األفضل ملســاهمي املشاريع، 
وهذا طبعا ال ينتقــص من جهودنا 
نحــو تطوير خدمــات OSN وتقدمي 
األفضل ملشتركينا إذ نعمل بصورة 
مستمرة على تطوير عمليات الشركة 
لتعظيــم العوائد منها ورفع قيمتها 
الرأســمالية بصورة مســتمرة عبر 
حزمة من االستثمارات التي نضخها 
وفق خططنا لرفع تنافسية الشركة 

وأرقامها وهو ما حدث بالفعل.

وما اإلجراءات التي اتخذمتوها 
لتطوير عمليات OSN؟

٭ أطلقت OSN صندوقا جديدا وهو 
«OSNtv box» وهــو صنــدوق ميكن 
من خالله االســتمتاع بباقة قنواتنا 
باإلضافة إلى القنوات املجانية األخرى، 
إلى جانــب إضافة مميــزات جديدة 
لتطبيق «OSN+» تتيح حتميل األفالم 
واملسلسالت على اجلهاز، ناهيك عن 
إضافة باقــات ابتدائية جديدة في ٨

أسواق نعمل بها وهي مصر، واألردن، 
ولبنان، واملغرب، والعراق، وفلسطني، 

واجلزائر، وليبيا، وتونس.
يأتي ذلــك بالتزامن مــع تطوير 

من خــالل ذراعنــا العقاري شــركة 
العقــارات املتحدة، كمــا لدينا أرض 
خباري الصناعية والتي نعمل على 
استكمال اإلجراءات املطلوبة لها في 

هذه املرحلة.
تطورات مشروع حصة

ما اجلديد لديكم في مشروع حصة 
املبارك؟

٭ قمنا ببيع األراضي في املشروع، 
واآلن ترون أعمال التشييد على قدم 
وساق، املشروع ناجح والدليل أرقام 
املبيعات، حيث باعت شركة العقارات 
املتحــدة نحــو ٨٠٪ مــن الوحــدات 
السكنية في أبراج حصة بواقع ١٦٣
وحدة من أصــل ٢٠٤ على أن يكون 
التسليم في الربع الثالث من ٢٠٢٣.

يأتــي ذلك باإلضافة إلى ٥٩٪ من 
بيوت حصــة بواقــع ٩٤ وحدة من 
أصل ١٤٤ والتسليم في الربع الثالث 
من ٢٠٢٣، كما بدأنا بتشييد املنطقة 
التجارية، ومت إطالق مشروع حدائق 
حصة األسبوع املاضي وهو مشروع 
سكني اســتثماراتنا به مع عدد من 

الشركاء.

مر وقت منذ استحواذ «كامكو» على 
«جلوبل» فما تقييمكم لتلك اخلطوة؟

٭ استحواذ «كامكو» على «جلوبل» 
يعد جتربــة ناجحة علــى أكثر من 
صعيد، أدت إلى تعزيز منو وتوسع 
«كامكو» في املنطقة عبر الدخول إلى 
أسواق جديدة منها السعودية ومصر، 
ورفع من قدرة الشــركة التنافسية، 
حيــث أصبحــت واحدة مــن كبرى 
شــركات إدارة األصــول في املنطقة 
إذ تصــل قيمــة األصول املــدارة من 
قبل الكيان اجلديد «كامكو إنفست» 
فــي الوقت الراهن إلى أكثر من ١٢٫٩
مليــار دوالر، مما يجعلهــا من أكبر 
مديري األصول في منطقة الشــرق 
األوســط وشمال أفريقيا، كما ارتفع 
حجم األصول العقارية املدارة إلى ما 
يقرب من ١٫٩ مليار دوالر وبتوزيعات 

سنوية مبعدل ٧٫٧٪ للمستثمرين.

وماذا عن أداء صناديق الشركة؟
٭ جلهة صناديق األســهم الكويتية 
التقليديــة، حقــق صنــدوق كامكو 
االستثماري أداء بلغ ٨٫١٣٪ منذ بداية 
العام، كما حقق صندوق كامكو ملؤشر 
السوق األول أداء بلغ ٦٫٣١٪ منذ بداية 
العام، مما يجعلهــا أفضل صناديق 
األسهم الكويتية التقليدية أداء، أما 
صناديق األسهم الكويتية اإلسالمية، 
فقد حقق صندوق الدرة اإلسالمي أداء 
بلغ ٣٫٦٥٪ منذ بداية العام مما يجعله 
أفضــل صناديق األســهم الكويتية 

اإلسالمية أداء.
وكيف سيكون توسعكم في القطاع 

الصحي؟
٭ نستهدف التوسع مع شركائنا في 

الشيخة ادانا.. في سطور
٭ عينت الشيخة ادانا ناصر صباح 
األحمــد الصباح رئيســا تنفيذيا 

لـ«كيبكو» في يناير ٢٠٢٢.
٭ عضــو مجلــس إدارة شــركة 

املشاريع منذ عام ٢٠٢٠.
٭ املؤسس ورئيس مجلس األمناء 
في اجلامعة األمريكية في الكويت.
٭ رئيــس مجلــس إدارة شــركة 

التعليم املتحدة.
٭ شغلت منصب الرئيس التنفيذي 

لشركة الفتوح القابضة.
٭ عضو مجلــس إدارة مجموعة 

اخلليج للتأمني.
.OSN ٭ عضو مجلس إدارة شركة

٭ عضو مجلس إدارة شركة كامكو 
إنفست.

٭ حتمل الشــيخة ادانا دكتوراه 
فخريــة في اآلداب اإلنســانية من 

كلية دارمتوث األميركية.
٭ لديهــا شــهادة البكالوريــوس 
في األدب اإلجنليــزي من جامعة 

الكويت.
٭ درســت في جامعة إنديانا في 

بلومنغتون بالواليات املتحدة.

الشيخة ادانا ناصر صباح األحمد

حقوق املساهمني تخضع لعمليات محاسبية ستظهر في نتائج نهاية العام.. ونتوقع تضاعفها
لن تكون هناك إعادة هيكلة مبفهومها الواسع.. ولكننا منفتحون على ضخ دماء جديدة

متفائلون جدًا باخلطوات التي اتخذتها احلكومة.. ونرى جهودًا كبيرة لدعم 
القطاع اخلاص وإعطائه الفرصة لقيادة النمو االقتصادي

«كيبكو» ماضية في رحلة مستدامة

ال نية الستدعاء 
زيادة رأس املال

أكدت الشيخة ادانا أن «كيبكو» ماضية 
قدما في رحلة مستدامة، إذ أرست معايير 
االســتدامة واألداء البيئــي واالجتماعي 
واحلوكمة «ESG» في عملياتها مبا يتوافق 
مع معايير املبادرة العاملية إلعداد التقارير 
املتخصصة بهذا الشأن، إذ تسعى دائما إلى 

تطوير وتعزيز مستوى التزامها بقضايا 
احلوكمة البيئية واالجتماعية واملؤسسية 
من خالل االسترشاد بالتقييمات والقيمة 
املضافة على مســتوى الشركة األم، كما 
ســيكون له تأثير إضافي على شــركات 

املجموعة.

فــي رد على تســاؤالت حول 
وجود نية لدى «كيبكو» الستدعاء 
زيادة في رأس املال بعد االندماج بني 
«كيبكو» و«القرين» أكدت الشيخة 
ادانا ناصر الصباح، أنه ال توجد 
نية في الوقت الراهن الســتدعاء 
زيــادة في رأس املال، وقالت «من 
السابق ألوانه التحدث اآلن حول 
زيادة في رأس املال، خصوصا أن 
املجموعة حتتاج إلى وقت لالنتهاء 
من وضع استراتيجيتها قياسا إلى 

محفظة أصولها».

٦ أولويات رئيسية لـ «كيبكو»
خالل حوارها، حددت الشــيخة 
ادانا ٦ أولويات رئيسية لـ «كيبكو» 
في املرحلة القادمة نلخصها فيما يلي:
١- «كيبكــو» جاهزة وقادرة على 
ســداد التزاماتها املالية.. ورتبت 

لذلك.
٢- العمــل على الرجوع بنشــاط 
بنك برقان والعقارات املتحدة إلى 

سابق عهدهما.
التشــغيلي  األداء  تعزيــز   -٣
للشركات من خالل املتابعة احلثيثة 
من قبل ممثلي املجموعة في مجالس 

اإلدارات.
٤- التوســع في القطاع الغذائي 
بداية في ســدافكو، والتوسع في 

القطاع الصحي من خالل شــركة 
التكنولوجــي، وأيضــا  التقــدم 
االســتثمار والتوســع فــي قطاع 

التعليم.
٥- تغييرات في اإلدارة التنفيذية 
لشركات املجموعة من خالل ضخ 
دماء جديدة ملواكبة التطور املأمول 
ويشمل التحول التكنولوجي في 

العمليات.
٦- هنــاك احتمــال للتخارج من 
بعض األصول في ٢٠٢٣ ســيعلن 
عنها حســب املتطلبــات الرقابية 
متى ما تأكدت، مبا يعزز من املركز 
املالي وانسيابية العمليات وترتيب 

األصول.

«سدافكو» العب رئيسي بـ«األمن الغذائي» ٥ آمال.. حترير األراضي 
الــدور وتسهيل اإلقامات ادانــا  الشــيخة  أبــرزت 

االســتراتيجي الذي ســيلعبه القطاع 
الغذائــي ضمــن أنشــطة «كيبكــو» 
ومستهدفاتها وذلك عبر التوسع املدروس 
في عمليات شركة «سدافكو» في اململكة 

العربية السعودية، والتي تعد من أفضل 
الشركات في القطاع، ومن املخطط لها 
أن تتوسع في قائمة منتجاتها الغذائية 
مبا يجعلها العبا رئيسيا في هذا السوق، 

بدال من االقتصار فقط على األلبان.
أعربت الشيخة ادانا عن ٥ آمال تتمنى 
من احلكومة النظر إليها ملا متثله من عامل 
محفز لعمليات القطاع اخلاص، ويأتي على 
رأسها حترير بعض األراضي إلتاحة الفرصة 
للشركات العاملة في القطاع العقاري لتقدمي 
مناذج مماثلة ملشروع ضاحية حصة املبارك 
حلل األزمة اإلسكانية في الكويت.   وأضافت: 
«نأمل ان يكون هناك تشــجيع لالستثمار 
األجنبي في الكويت، واالهتمام بالقطاعني 
اللوجستي واإلسكان، حيث تستطيع الشركة 
املســاهمة فيهما، وكذلك نتمنى من الدولة 

تسهيل اإلقامات ودخول العائالت».
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«املركز» يفوز بجائزة «أفضل مدير ثروات
في الكويت» من «ويلث بريفينج»

املالــي  املركــز  أعلــن 
الكويتــي «املركــز» عــن 
حصولــه علــى جائــزة 
«أفضل مؤسسة للخدمات 
املصرفية اخلاصة وإدارة 
الثــروات فــي الكويــت» 
مــن «ويلــث بريفينــج» 
(WealthBriefing)، وذلك 
خــالل احلفــل الســنوي 
التاســع لتوزيــع جوائز 
الشرق األوســط وشمال 

أفريقيــا لعــام ٢٠٢٢. وحصــل فريق إدارة 
الثروات في «املركز» على هذا التكرمي املرموق 
خالل احلفل الذي أقيم بفندق «العنوان دبي 

مول» في تاريخ ٢٣ نوفمبر اجلاري.
ويأتي حصول «املركز» على هذه اجلائزة 
الرفيعة، عقب فوزه مؤخرا بجائزة «أفضل 
مؤسســة للخدمات املصرفيــة اخلاصة في 
الكويت» من مجلة جلوبال فاينانس للعام 
٢٠٢٣، تأكيدا على مكانته كمؤسسة رائدة في 
إدارة الثروات في الكويت، وجتسيدا لتميزه 
وسجله احلافل في خدمة العمالء من األفراد 
والشــركات واملكاتب العائلية واملؤسسات 
احلكومية وشبه احلكومية، وسعيه الدؤوب 
لتقدمي حلول مبتكرة مصممة خصيصا لتلبية 
احتياجات العمالء. وأشادت جلنة التحكيم 
بجهود «املركز» املتواصلة في توفير فريق 
مختص ميثل حلقة وصل بني العمالء وبني 
الفرص اإلقليمية والعاملية في مجال اخلدمات 

االستثمارية. 
وتعليقا على هذا اإلجناز، قال عبداللطيف 
النصــف، العضو املنتــدب إلدارة الثروات 
وتطوير األعمال في «املركز»: نسعد بانضمام 

«املركز» إلى نخبة املؤسسات العاملية التي 
فازت بجوائز «ويلث بريفينج»، األمر الذي 
يعــزز مكانته في قطاع اخلدمات املالية في 
الكويت. وتعد هذه اجلائزة تكرميا حقيقيا 
خلبرائنا امللتزمــني الذين تركوا بصمة في 
بناء وتنمية الثروات من خالل تصميم خطط 
اســتثمارية فاعلــة لعمالئنا عبــر رحلتهم 
االستثمارية. وبهذه املناسبة، يسعدني أن 
أعبر عن شكري وتقديري لهم لدعمهم «املركز» 
على تلبية احتياجات العمالء املختلفة خالل 

العام السابق، والفوز بجوائز مرموقة.
ويضــم فريــق إدارة الثــروات وتطوير 
األعمــال كــوادر مؤهلــة نالــت العديد من 
الشهادات الرفيعة، ويتمتعون في ذات الوقت 
بخبرات عالية يدعمها حصولهم على العديد 
من البرامج التدريبية العاملية. وبفضل تلك 
القدرات االستثنائية، فإنهم يقدمون أفضل 
احللول واخلطط لتوزيع األصول، فضال عن 
قدراتهم على اختيار االستثمارات املناسبة 
التي تلبي درجة املخاطر املالئمة للعمالء، من 
أجل حتقيق أعلى العوائد وتوفير السيولة 

للعمالء.

ممثلو «املركز» خالل تسلمهم اجلائزة

العوضي: KIB من أوائل البنوك التي حترص 
على تنمية قطاع املشاريع الصغيرة واملتوسطة

«التجاري» يعلن فائز «النجمة» األسبوعي

«طلبات» تقدم حلول اإلعالنات ذاتية اخلدمة 
لشركائها في قطاع التجارة السريعة

أكد عبداهللا العوضي أن 
KIB يعد مــن أوائل البنوك 
التــي حترص علــى تنمية 
قطــاع املشــاريع الصغيرة 
واملتوسطة، ومتكني شريحة 
املبادرين في الكويت، مؤكدا 
ذلك خالل مشاركته، ممثال 
عــن بنــك الكويــت الدولي 
(KIB)، كمتحــدث ضمــن 
العربية  فعاليــات «القمــة 
لريادة األعمال» التي أقيمت 
مؤخرا في األردن، مساهما 
بخبرتــه الواســعة في هذا 

املجال ضمن حلقة نقاش عن فرص األعمال 
اإلقليمية والدولية للشركات العربية الصغيرة 
واملتوســطة، أمام نخبة من اخلبراء وقادة 
األعمال واملستثمرين، واالقتصاديني، وممثلني 
من جهات حكومية وخاصة من حول العالم.
هــذا، واســتهل العوضــي حديثه خالل 
اجللسة احلوارية، مؤكدا التزام KIB كمؤسسة 
مالية وطنية باملســاهمة فــي تنمية قطاع 
املشــاريع الصغيرة واملتوســطة، ومتكني 

شــريحة املبادريــن ورواد 
األعمــال في الكويــت، كما 
الهــدف وراء  أن  أوضــح 
مشاركة البنك في مثل هذه 
الفعاليــات، هو املســاهمة 
باملكانــة  التوعيــة  فــي 
الفئة  االســتراتيجية لهذه 
من أصحــاب األعمال على 
مســتوى الــدول العربية، 
ودور املؤسســات العامــة 
واخلاصــة، ومنها البنوك، 
في تبني طموحاتها وتهيئة 
مناخ استثماري يسمح لها 
بالنمــو واالزدهار، حيث قــال: بالنظر إلى 
القدرة على سد الفجوة اإلنتاجية في القطاع 
اخلاص، ودورها احليوي في تنويع مصادر 
الدخل وخلق فرص عمل جديدة ومختلفة، 
أصبح دعم الشركات واملشاريع الناشئة هدفا 
اســتراتيجيا جلميع دول الشرق األوسط 
وشــمال أفريقيــا لتحقيق النمو الشــامل، 
باعتبار قطاع الشركات الصغيرة واملتوسطة 
أحد أهم محركات االقتصاد الوطني حاليا.

أجرى البنك التجاري 
ســحبه األسبوعي على 
حســاب النجمــة، وقــد 
مت إجراء الســحب يوم 
أمس فــي مبنــى البنك 
الرئيسي، بحضور ممثل 
وزارة التجارة والصناعة 

عبدالعزيز أشكناني.
البنــك  قــام  وقــد 
بتغطية السحب مباشرة 
عبــر وســائل التواصل 
االجتماعي، حيث أعلن 

عن فوز كبرى يوسف جابر حسن بجائزة 
نقدية بقيمة ٥ آالف دينار.

يذكــر أن جوائــز «النجمــة» مميزة 
بحجم مبالغ اجلوائز املقدمة، باإلضافة 
إلى تنوعها طوال السنة، والتي تتضمن 
سحوبات أسبوعية بقيمة ٥ آالف دينار، 
وشهرية بقيمة ٢٠ ألف دينار، باإلضافة 
الــى جائــزة نصف ســنوية بقيمة ٥٠٠

ألف دينار، وسحب آخر 
العام على أكبر جائزة 
نقدية مرتبطة بحساب 
مصرفــي فــي العالــم 
بقيمة ١٫٥ مليون دينار.

وعن آلية فتح حساب 
النجمة والتأهل لدخول 
السحوبات، فمن املعروف 
أنه ميكن فتح احلساب 
فقط بإيــداع ٥٠٠ دينار 
ويجــب أن يكــون فــي 
احلساب مبلغ ال يقل عن 
٥٠٠ دينار للتأهل ودخول جميع السحوبات 
على كل اجلوائز التي يقدمها احلساب، فكلما 
زاد رصيد العميل زادت فرصة الفوز، فضال 
عن املزايا اإلضافية التي يوفرها احلساب، 
إذ يحصــل العميل على بطاقة ســحب آلي 
ويســتطيع احلصول على بطاقــة ائتمان 
بضمان احلساب وكذلك احلصول على كل 

اخلدمات املصرفية من البنك التجاري.

أعلنت «طلبات»، املنصة 
مجــال  فــي  املتخصصــة 
التكنولوجيا على مســتوى 
املنطقــة، عــن تقــدمي حــل 
لإلعالنــات ذاتيــة اخلدمــة 
لشركائها في قطاع التجارة 
السريعة للمرة األولى على 
اإلطالق، في خطوة تنسجم 
مع توجه املســتهلكني نحو 
التجارة اإللكترونية والتجارة 
السريعة وزيادة أعداد السلع 
االستهالكية سريعة التداول 
نحــو  الــوكاالت  وتوجــه 
املنصات التقنية مثل «طلبات» 
للحصول على حلول إعالنية 
متطــورة. وتطلــق طلبات، 
بالتعاون مع «سيتروس إي 

دي»، منصــة تكنولوجيا اإلعالنات العاملية، 
حل تكنولوجيا اإلعالنات اخلاص بها لتمنح 
شركاءها القدرة على التحكم واالطالع الكامل 
على حمالتهم التسويقية، فضال عن املشاركة في 
إمكانية ترويج منتجاتهم على املنصة. وميكن 
للشركاء اإلعالن عن منتجاتهم في معظم أقسام 
التطبيق غير املخصصة للطعام، مبا في ذلك 
«طلبات مارت» - واملتاجر احمللية والصيدليات 
على التطبيــق. وتعكس هذه املزايا اجلديدة 
التزام طلبات وحرصها على تقدمي أفضل حلول 

تكنولوجيــا اإلعالنــات في 
قطاع التكنولوجيا والتجارة 
الســريعة. وبذلــك، تعتزم 
املنصة أن تصبح الشــريك 
اإلعالنــي املفضل لشــركات 
توزيع الســلع االستهالكية 
ســريعة التداول والوكاالت 
التي تتطلع إلى دخول سوق 
التجارة الســريعة والتمتع 
بتجربة مخصصة وشفافة 
توفر لهم ما يلزم لفهم وتقييم 

أدائهم على التطبيق.
وتعليقا على هذا املوضوع، 
قال وسيم مكارم، النائب األول 
للرئيــس لشــؤون التجارة 
طلبــات:  لــدى  الســريعة 
يسعدنا إطالق حل تكنولوجيا 
اإلعالنات اجلديد، ورؤية األثر اإليجابي الذي 
سيحدثه على القطاع. نحن نهدف إلى االرتقاء 
دوما مبختلف احللول التكنولوجية في قطاع 
التجارة السريعة، من أجل تزويد العمالء بتجربة 
أفضل على منصتنا، وتوفير الفرص التي تسمح 
لشركائنا بالنمو باستمرار. وستحصل العالمات 
التجارية، بفضل هذا احلل اجلديد، على املساحة 
لتطوير قاعدة عمالء وفية لهم على التطبيق، 
بدءا من أنشطة تعزيز الوعي بالعالمة والتطور 

تدريجيا لوصول مرحلة البيع النهائية.

عبداهللا العوضي

وسيم مكارم

«الوطني»: «الفيدرالي» سيتحول نحو إبطاء وتيرة رفع الفائدة

السقاف تفّقد مرافق ترفيهية ل ـ «املشروعات السياحية»

«هيونداي شمال اخلليج» تختتم «جتربة القيادة» وتعلن الفائز

قال تقرير صادر عن بنك الكويت 
الوطنــي إن محضر اجتماع اللجنة 
الفيدراليــة للســوق املفتوحة الذي 
صدر األربعاء املاضي، سلط الضوء 
علــى النبــرة التيســيرية ملجلــس 
االحتياطي الفيدرالي خالل اجتماعه 

األخير في نوفمبر. 
واتفقــت الغالبيــة العظمــى من 
مسؤولي االحتياطي الفيدرالي على 
أن رفع أســعار الفائدة بوتيرة أبطأ 
أصبح أمرا مناسبا لتقييم انعكاسات 
السياسة النقدية على االقتصاد، حتى 
ان البعض حذر من احلاجة إلى تشديد 
السياسة النقدية بوتيرة أكثر العام 
املقبل مما كان متوقعا، وذكر احملضر 
أن إبطاء الوتيرة ستســمح بشــكل 
أفضــل اللجنة الفيدرالية للســوق 
املفتوحــة بتقييم مــدى التقدم في 
الوصول إلــى أهدافهــا املتمثلة في 
حتقيق أقصــى قدر مــن التوظيف 

واستقرار األسعار.
وكشــف احملضر عــن أن بعض 
الفيدرالــي  مســؤولي االحتياطــي 
يعتقدون أنه سيتعني عليهم الضغط 
علــى االقتصاد أكثر مما توقعوا في 
السابق وذلك نظرا ألن التضخم أظهر 
إشارات قليلة حتى اآلن على االنحسار 
حتى لو وصلوا إلى تلك املرحلة برفع 

سعر الفائدة بوتيرة أقل. 

النقدية «التحول إلى خفض» وتيرة 
رفع ســعر الفائدة إلى نصف نقطة 
مئوية في االجتماع املقبل في ديسمبر، 
في إشــارة لدخــول حملة تشــديد 

السياسة النقدية مرحلة جديدة. 
ووفقــا حملضر االجتمــاع، دخل 
املســؤولون فــي نقاشــات مطولة 
حول اآلثار املؤجلة لتشديد السياسة 
النقدية. وأشــاروا إلى أن القطاعات 
األكثر حساسية جتاه أسعار الفائدة 
مثــل القطــاع الســكني قــد تكيفت 
بسرعة، لكن «توقيت ظهور التأثيرات 
على النشاط االقتصادي بصفة عامة 
وسوق العمل والتضخم اليزال غير 

كما جــادل البعض أنه قد يكون 
مــن «املفيد» االنتظار إلبطاء وتيرة 
االرتفاعات حتى يكون معدل الفائدة 
أكثر وضوحا في املنطقة املقيدة للنمو 
االقتصادي وظهور إشــارات أوضح 
تدل على تباطؤ معدل التضخم، إال 
انه في إشــارة إلى االنقســامات بني 
صانعي السياسات، حذر آخرون من 
مخاطر التأثير التراكمي لرفع أسعار 
الفائــدة وانه قد يتجاوز املســتوى 

املطلوب للسيطرة على التضخم.
ونظــرا ألن رفع أســعار الفائدة 
يســتغرق وقتــا لينعكــس علــى 
االقتصاد، اقترح صانعو السياســة 

مؤكد».
ووفقا للمحضر، يرى االقتصاديون 
مبجلــس االحتياطــي الفيدرالي أن 
إمكانيــة حدوث ركود خــالل العام 
املقبــل كان «أقــرب االحتمــاالت» 
لتوقعاتهم األساسية بأن أكبر اقتصاد 
في العالم ســوف يتجنب بأعجوبة 
الوقوع في براثن الركود. كما أشاروا 
أيضــا إلى تزايد املخــاوف املتعلقة 
مبخاطر االســتقرار املالي املرتبطة 
باستراتيجية االحتياطي الفيدرالي 
لزيــادة تكاليف االقتــراض بوتيرة 
سريعة، مستشهدين باالضطرابات 
األخيرة التي شهدتها أسواق السندات 
احلكومية في اململكة املتحدة مما أجبر 

بنك اجنلترا على التدخل.
وتداول الدوالر األميركي بالقرب 
مــن أدنى مســتوياته املســجلة في 
ثالثة أشــهر بعد صدور التقرير في 
ظل انشغال املســتثمرين بإمكانية 
قيام االحتياطي الفيدرالي بتخفيف 
وتيــرة تشــديد السياســة النقدية 
بحلول ديسمبر مما ساهم في حتسن 

املعنويات.

قــام رئيس مجلــس إدارة 
شــركة املشروعات السياحية 
م.محمد السقاف، يرافقه فريق 
عمله في الشركة، مؤخرا بجولة 
ميدانيــة اطالعيــه وتفقديــة 
على مواقع عدد من املشاريع 
الســياحية والترفيهيــة فــي 
البالد. شملت هذه اجلولة زيارة 
كل من «نــادي رأس األرض» 
و«شــاطئ املســيلة اجلديد» 
و«منتزه اخليران»، وذلك بهدف 
متابعة ســير العمل واالطالع 
عن كثب على آخر مستجدات 
ومراحل تطوير وإعادة تأهيل 
هذه املرافق الترفيهية، والتي 
جتري على أكمــل وجه طبقا 

للخطة الزمنية املوضوعة. 
وجتــدر اإلشــارة إلى أن 
مشروعي «نادي رأس األرض» 
و«شــاطئ املســيلة اجلديد» 
يدخــالن ضمــن املشــاريع 
العديــدة التي تتولى شــركة 
املشــروعات السياحية مهمة 
تطويرهــا وإدارتهــا، ومــن 

أســدلت شــركة شــمال 
الوكيــل احلصري  اخلليج، 
لسيارات هيونداي في الكويت 
الســتار على حملــة جتربة 
القيادة بإجراء السحب وإعالن 
الفائز باجلائزة القيمة للحملة 
(تذكرتني حلضور نهائيات 
العالــم قطــر ٢٠٢٢)،  كأس 
وكانــت هيونداي قد أطلقت 
حملــة ترويجيــة لتجربــة 
القيادة حتت شعار هيونداي 
الرسمي لنهائيات كأس العالم 
قطــر ٢٠٢٢ «هــدف القرن»، 
وقد أتاحت احلملة الفرصة 
حملبــي ســيارات هيونداي 
لتجربة قيــادة موديلني من 
السيارات الرياضية متعددة 
االستخدام ودخول السحب 
للفوز بتذكرة حلضور إحدى 
مباريات نهائيات كأس العالم 

قطر ٢٠٢٢. 
املبتكرة  وجذبت احلملة 
اهتماما واســعا مــن عمالء 
هيونداي وعشاق السيارات 
املميزة الذين سعدوا بتجربة 
القيادة والتعــرف عن قرب 
على املواصفات املتفوقة التي 
متيز طرازات الشــركة على 
مستويات التصميم والرفاهية 
والتكنولوجيــا. وقــد عبــر 
املشاركون في جتربة القيادة 

الطواقم والفرق الفنية العاملة 
في موقع املنتزه. وفي تصريح 
له على هامش الزيارة، أوضح 
املهندس السقاف أنه استعرض 
مع الفــرق الفنية العاملة في 
املشروع أيضا الفرص والسبل 
املتاحة إلجراء عمليات جتديد 
وترميــم شــاملة للمنتــزه 
مســتقبال لالرتقاء مبستوى 
املتوفرة  الشاليهات واملرافق 

التصميم العصري الشبابي، 
SUV وطــراز ســنتافي - ال

املتوسطة احلجم فائقة األداء. 
وقد فاجأت هيونداي شمال 
اخلليج الفائز بجائزة احلملة، 
والتي كانت في األساس تذكرة 
واحدة حلضور إحدى مباريات 
البطولة بإضافة تذكرة أخرى 
الصطحاب مرافق ملشاركته 
اإلثارة والفرحة بهذه الفرصة 
التي يحلم بها املاليني حول 

العالم.
وبهــذه املناســبة، علق 

وتأتي هــذه الزيارات في 
التي  التفقدية  إطار اجلوالت 
تتبناها اإلدارة اجلديدة لشركة 
السياحية بهدف  املشروعات 
متابعة سير األعمال في املواقع 
التابعــة للشــركة للتأكد من 
جاهزيتها في املواعيد احملددة 
واالطالع على ســبل تطوير 
جديــدة تخــدم اجلميع على 

الوجه األكمل.

يتمحور حول ضمان أعلى 
درجات رضا العمالء في كل 
نقاط التمــاس بني عالمتنا 
التجاريــة وبــني عمالئنــا 
الكــرام، ولذلــك نعمل بكل 
جهــد لتوفير كافة املصادر 
واإلمكانــات لتحقيــق هذا 

الهدف.
وأضاف: لقد مت إطالق هذه 
الترويجية لتحقيق  احلملة 
عدة أهداف أولها املشاركة في 
فعاليــات هيونداي اخلاصة 
بــكأس العالــم قطــر ٢٠٢٢، 
وكمــا هو معروف هيونداي 
موتورز هي الشريك الرسمي 
للفيفا في هذه املسابقة، كما 
يركز على الترويج للرسالة 
العامليــة  وشــعار احلملــة 
لهيونــداي موتــورز «هدف 
القرن» لالستدامة على طريق 
كأس العالم قطر ٢٠٢٢، وأيضا 
يرتبط بدورنا كعضو فاعل 
في املجتمع نشاركه اهتماماته 
وشغفه، ونهايات كأس العالم 
قطــر ٢٠٢٢ جتــذب اهتماما 
واسعا من عشاق كرة القدم، 
وأخيرا وليس آخرا، توفير 
الفرصــة ألوســع شــريحة 
من اجلمهــور للتعرف على 
سيارات هيونداي ومكافأتهم 

على والئهم وثقتهم بنا.

في املنتزه.
وأضاف: عالوة على ذلك، 
فقــد مت تدارس إضافة مرافق 
ومراكــز ترفيهيــة جديــدة 
ومتنوعة لكافــة األعمار من 
ضيوف املنتــزه بغية إحياء 
هــذا املرفق املهــم والنهوض 
بخدمات الشــركة بشكل عام 
للمواطنني واملقيمني في بلدنا 

احلبيبة الكويت.

خلــدون عبداحلافظ، مدير 
التسويق والعالقات العامة 
في مجموعة شمال اخلليج 
بالقول: نبــارك فيه للفائز 
بهذه اجلائزة القيمة ونتمنى 
له االستمتاع مبباراة كأس 
العالم قطــر ٢٠٢٢، إن دعم 
وثقة عمالء ومحبي هيونداي 
القوة  األوفياء هو مصــدر 
التي تدفعنا لألمام ومتنحنا 
العزم لالســتمرار بالتطور 
وحتقيــق نتائج أفضل من 
عام آلخــر. إن كل اهتمامنا 

ملتابعة سير األعمال واالطالع على آخر مستجدات عمليات اإلنشاء والتطوير والصيانة اجلارية

.. وخالل تفقدهم أحد املشاريع حتت اإلنشاءم.محمد السقاف خالل اجلولة التفقدية

جانب من تسليم اجلائزة للفائز

املتوقــع االنتهاء مــن تنفيذ 
أعمال تطوير مشروع «نادي 
ومشــروع  األرض»  رأس 
«شاطئ املسيلة» في منتصف 
العام القــادم، ليقدما خدمات 

جديدة ومرافق متنوعة.
وخالل زيارته التفقدية إلى 
موقع «منتزه اخليران»، استمع 
املهنــدس الســقاف والفريق 
املرافق له إلى شروح وافية من 

عن ســعادتهم بهذه الفرصة 
وأبدوا إعجابهم باملســتوى 
الفائق من اجلودة والفخامة 
التي تقدمها سيارات هيونداي 
والذي يتجلى من خالل تناغم 
جمــال التصميــم اخلارجي 
والداخلي مع دقة الهندســة 
وتفوق التكنولوجيا واألداء، 
إلى جانب أقصى مستويات 
األمان ونظم السالمة الذكية. 
وقد وفرت هيونداي طرازين 
لتجربة القيادة هما توسان، 
الكروس أوفر الرياضية ذات 

محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق املفتوحة سلط األضواء على تبني البنك نبرة تيسيرية

«كامكو»: ٢٫٩ تريليون دوالر أصول البنوك اخلليجية
قــال تقريــر صادر عن شــركة 
كامكو إنفســت، إن قطــاع البنوك 
اخلليجي بدأ يشهد اآلثار اإليجابية 
األولية خلطوة رفع ســعر الفائدة 
التي طبقتهــا البنوك املركزية في 
دول التعــاون بعد ارتفاع أســعار 

الفائدة في الواليات املتحدة.
ووصل صافي إيرادات الفوائد 
للبنوك املدرجة فــي دول مجلس 
التعاون اخلليجي إلى مستوى ربع 
سنوي قياسي جديد بلغ ١٨٫٦ مليار 
دوالر بالربع الثالث من ٢٠٢٢ مقابل 
١٧٫٢ مليار دوالر بالربع الثاني من 

.٢٠٢٢
وكان النمو واسع النطاق وشمل 
كل دول املجلــس، فيمــا تراجعت 

اإليرادات من غير الفوائد إلى أدنى 
مســتوياتها املسجلة في ٤ فترات 
ربع سنوية لتصل إلى ٧٫٤ مليارات 
دوالر فــي الربــع الثالث من ٢٠٢٢
مقابل ٧٫٨ مليارات دوالر في الربع 
الثاني من ٢٠٢٢ مما يعكس تراجع 
األسواق املالية العاملية واإلقليمية 

خالل هذا الربع.
العمومية  امليزانيــة  وواصلت 
لقطاع البنوك اخلليجية منوها خالل 
الربع، وذلك على الرغم من تباطؤ 
معدل النمو إلى أدنى مستوياته في 
ستة أرباع، ووصل إجمالي األصول 
إلى مستوى قياسي جديد بلغ ٢٫٩

تريليون دوالر بعد ارتفاعه بنسبة 
١٫٢٪ خــالل الربع الثالث من العام 

٢٠٢٢ مقارنــة بالربــع الثاني من 
العام ٢٠٢٢.

وشــهدت البنوك التقليدية في 
املنطقــة منــوا أكبــر فــي إجمالي 
األصول بنســبة ١٫٤٪ خالل الربع 
الثالث من العام ٢٠٢٢، في حني كان 
منو األصول في البنوك اإلسالمية 
املدرجــة أقــل قليال بنســبة ٠٫٤٪ 
مقارنة بالربع الثاني من العام ٢٠٢٢.
وظل إجمالي القروض في دول 
مجلس التعاون اخلليجي قويا خالل 
هذا الربع، وكشــفت بيانات البنك 
املركزي عن تســجيل التسهيالت 
االئتمانيــة للبنوك الكويتية منوا 
ثنائي الرقم هذا الربع، بينما شهدت 
البنوك في الســعودية والبحرين 

وعمان معدالت منو في خانة اآلحاد.
كما أظهــرت البيانــات اخلاصة 
بالبنوك املدرجة تسجيل منو، حيث 
وصل إجمالي القــروض اخلليجية 
إلى مســتوى قياســي جديــد قدره 
١٫٩٣ تريليــون دوالر، بنمــو بلغت 
نسبته ١٫٢٪ أو ما يعادل ٢٣٫٥ مليار 
دوالر خالل هذا الربع، وشهد صافي 
القروض القائمة منوا أقل قليال بنسبة 
١٫١٪ خــالل الربــع نتيجــة الرتفاع 
املخصصات احملتجزة خالل هذا الربع.

باقي التفاصيل على موقع «األنباء»
www.alanba.com.kw

باقي التفاصيل على موقع «األنباء»
www.alanba.com.kw



اقتصـاد
االثنني ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢

19

«ماراثون اخلليج» األكبر بالكويت.. إقبال قياسي بـ ١١ ألف مشارك

في يوم رياضي من الطراز 
الرفيع، وفي أجــواء كرنڤالية 
رائعــة، انطلــق صبــاح أمس 
األول ماراثون بنك اخلليج ٦٤٢، 
أحد أهــم الفعاليات الرياضية 
واالجتماعية في البالد، والوحيد 
فــي الكويــت املصنــف عامليا، 
مبشاركة نحو ١١٠٠٠ متسابق، 
من ١٠٧ جنسيات، بينهم ٢٠٠٠

متســابق مــن خــارج الكويت 
حضروا خصيصا للمشــاركة 

في الفعاليات.
وفــي مســاء ال يقــل رونقا 
وجماال، تصادف هذا العام مع 
الزخــم الكبيــر لبطولة كأس 
العالم في دولة قطر الشقيقة، 
الراعــي  نظــم بنــك اخلليــج 
الرئيســي للماراثون بحضور 
عدد كبير من مســؤولي البنك 
وشركة Suffix إلدارة الفعاليات 
الرياضية (املنظمة للماراثون) 
حفال في حديقة الشهيد لتسليم 
اجلوائــز للفائزين فــي فئات 

السباق املختلفة.
ومــع انتهاء العــد التنازلي 
في متام الســاعة السابعة من 
صبــاح أمــس األول، انطلقت 
جموع املتســابقني من الفئات 
املختلفة من نقطة البداية عند 
سوق شرق، في أجواء صافية 
ميلؤهــا الســعادة والنشــاط، 
يزيدهــا حماســا خــط ســير 
املاراثون الذي ميــر على أبرز 
معالم العاصمة، وفي مقدمتها 
أبــراج الكويــت ومركــز جابر 
األحمد الثقافــي، وبالقرب من 
املسجد الكبير وسوق املباركية 

وغيرها.
ويعــد «ماراثــون اخلليج» 
أكبر حدث رياضي استضافته 
الكويت، ومير بعدد من املعالم 

الشهيرة، وهو املاراثون الوحيد 
بالكويت احلاصل على التصنيف 
من قبل االحتاد الدولي لأللعاب 
القوى، ومســجل ضمن قائمة 
الســباقات الدوليــة بجمعيــة 
 ،(AIMS) املاراثونــات الدولية
وكذلــك ميكن للعداء املشــارك 
بالسباق جتميع نقاط والتأهل 
لبطولة العالم للفئات العمرية 

أكبر من ٤٠ عاما.
إقبال قياسي

وبهذه املناســبة، قال نائب 
املدير العام لالتصاالت املؤسسية 
في بنك اخلليج أحمد األمير على 

هامش املاراثون: «نحن سعداء 
باإلقبال القياسي على ماراثون 
بنــك اخلليج ٦٤٢ هــذا العام، 
الكبير للمشــاركني  والتنــوع 
من مختلف فئات املجتمع، من 
رياضيني ومبتدئني، من جميع 
األعمار، وهو ما يعكس التزام 
بنك اخلليج بالعمل على تعزيز 
االســتدامة املجتمعية ومتكني 
النــاس من قضــاء يوم صحي 

عائلي ممتع في الكويت».
وأضــاف أن ماراثــون بنك 
اخلليج ليس سباقا ليوم واحد، 
بل دعوة لتغيير النهج وأسلوب 
احلياة، لتكون ممارسة الرياضة 

واملشــي عادة، وجزءا أساسيا 
مــن احليــاة اليوميــة لألفراد 
والعائالت من كل فئات املجتمع.

وأشــار إلــى أن املاراثــون 
مبــادرة رياضيــة واجتماعية 
وصحيــة أيضا، فــي مواجهة 
ارتفاع نسب اإلصابة بأمراض 
السكر والســمنة والقلب التي 
باتت متثل خطرا على املجتمع، 
ما يستدعي املزيد من التركيز 
على ممارسة الرياضة وتغيير 
منط احلياة، ولهذا حرصنا في 
بنك اخلليج على أن نكون الراعي 
الرئيســي للماراثــون، للعــام 
الثامن على التوالي، كوننا أحد 

أكبر مؤسسات القطاع اخلاص 
التي تعمل على ترســيخ نهج 
االستدامة على مستوى املجتمع 
واالقتصاد والبيئة، عبر مبادرات 

نوعية مختارة.
واختتــم األمير تصريحاته 
بالقــول: «ال يســعنا فــي هذا 
احلدث املميز إال أن نشكر جميع 
من شــارك في جعل هذا اليوم 
مناســبة رياضية واجتماعية 
ال تنســى، ونخــص بالشــكر 
الداخليــة والصحة،  وزارتــي 
وبلدية الكويت، وهيئة الرياضة، 

وجميع املتطوعني».
من جانبه، قال املدير العام 

في شركة Suffix إلدارة الفعاليات 
املاجــد:  أحمــد  الرياضيــة، 
«فخورون مبواصلة الشــراكة 
مع بنك اخلليج في تنظيم هذا 
احلــدث الرياضــي االجتماعي 
املتميز، الــذي يحصد النجاح 
عامــا بعد عام، فــي ظل زيادة 
اإلقبال واملشــاركة فيه محليا 

وإقليميا».
وأضــاف: «نتطلع إلى رفع 
الرياضية  مســتوى األحــداث 
في املنطقة، مــن خالل تنظيم 
فعاليــات رياضيــة متميــزة، 
وسعداء بنجاح تنظيم النسخة 
الثامنة من ماراثون بنك اخلليج 

٦٤٢، وتوفير فرصة للمشاركني 
بقضــاء يوم رياضي اجتماعي 

بهذا املستوى الراقي».
وأشار املاجد إلى أن النسخة 
الثامنة مــن فعاليات املاراثون 
تضمنت هــذا العام الكثير من 
اخلدمــات اجلديــدة ألول مرة، 
أبرزهــا إضافــة ٣ فائزين من 
الذكور واإلناث «كويتيني» في 
فئتــي ٤٢ و٢١ كيلومترا، وذلك 
تشــجيعا للعدائني الكويتيني، 
إلى جانب إنشاء مركز للتعافي 
واالستشــفاء في نهاية مســار 

السباق.
خدمات مجتمعية مستدامة

تتمثل رؤية «اخلليج» في أن 
يكون البنك الرائد في الكويت، 
من خالل مشاركة موظفيه في 
العمل في بيئة شاملة ومتنوعة 
لتقدمي خدمة عمالء ممتازة، مع 
احلــرص على خدمــة املجتمع 
بشكل مستدام. وبفضل الشبكة 
الواسعة من الفروع واخلدمات 
الرقمية املبتكرة التي يحظى بها 
البنك، مينح عمالءه حق اختيار 
كيفية ومكان إمتام معامالتهم 
املصرفية، مع ضمان االستمتاع 
بتجربــة مصرفيــة بســيطة 

وسلسة.
ويلتــزم «اخلليــج» بدعم 
املســتوى  علــى  االســتدامة 
املجتمعي واالقتصادي والبيئي، 
فــي مبــادرات يتــم اختيارها 
وحتديدهــا إســتراتيجيا، مبا 
يعــود بالنفــع عليــه بشــكل 
خــاص، وعلــى البالد بشــكل 
عام، كما يدعــم رؤية الكويت 
٢٠٣٥ «كويت جديدة»، ويعمل 
مع اجلهات املختلفة لتحقيقها 

على أرض الواقع.

يعد من أهم الفعاليات الرياضية واالجتماعية بالبالد والوحيد املصنف عاملياً.. والنسخة الثامنة شهدت مشاركة ١٠٧ جنسيات و٢٠٠٠ متسابق من خارج الكويت

طوني ضاهر وأحمد األمير وأحمد املاجد يكرمون الفائزين

إقبال قياسي على املشاركة في النسخة الثامنة من املاراثون

(أحمد علي) مجموعة من املتسابقني ميرون أمام املبنى الرئيسي لبنك اخلليج ضمن مسار السباق 

فريق االتصاالت املؤسسية في بنك اخلليج يتوسطهم أحمد األمير

أحمد األمير:  سـعداء باإلقبال القياسـي في النسـخة الثامنـة والتنوع الكبير للمشـاركني
املشـاركة الواسـعة تعكس جناح بنك اخلليـج في تعزيز االسـتدامة املجتمعيـة بالبالد

أحمد املاجـد: فخورون مبواصلة الشـراكة مع «اخلليـج» في تنظيم هـذا احلدث املتميز
سـعداء بنجـاح النسـخة الثامنـة ونتطلـع لرفع مسـتوى األحـداث الرياضيـة باملنطقة

قائمة بأسماء الفائزين في ماراثون بنك اخلليج

فئات السباق
الفائزون

الرجالالسيدات

٤٢ كيلومترا 
(جميع املشاركني)

١ - درة دالسبوي
٢ - زهراء محمد

٣ - ريشل جي قوارتي

١ - أنور الغوز
٢ - عمر الكنوغلو
٣ - علي الشهراني

٤٢ كيلومترا 
(الكويتيون)

١ - نور اسماعيل
٢ - آالء بن سالمه
٣ - ندى معرفي

١ - عبدالعزيز الهزمي
٢ - محمد املطر

٣ - عبدالناصر الشطي

٢١ كيلومترا 
(جميع املشاركني)

١ - فاطمة الهاجري
٢ - هانا جليندينينج

٣ - هيا الرفاعي

١ - احمد الكنوغلو
٢ - فيليب لواتان
٣ - احمد عثمان

٢١ كيلومترا 
(الكويتيون)

١ - فاطمة الهاجري
٢ - هيا الرفاعي

٣ - أمينة أبوتالف

١ - حمد اخلالدي
٢ - عبدالعزيز 

احلوطي
٣ - عبداهللا الشمري

١٠ كيلومترات
١ - نورا عادل

٢ - كاترينا ماتوسوفا
٣ - موزة الغفلي

١ - عبدالكرمي بشير
٢ - حسني كامل

٣ - ناصر العازمي

٥ كيلومترات
١ - لولو الغامن
٢ - هيا التواجر

٣ - سيلفيا يوسني

١ - عبدالعزيز عجمي
٢ - محمد الهبيده
٣ - ناصر عبداهللا

«ماراثون اخلليج».. باألرقام

منطقة الترفيه جناح «اخلليج».. أنشطة وفعاليات متنوعة
واملطاعم

استدامة مجتمعية

ميداليات ُصممت بأياٍد كويتية

«لنكن على دراية».. حاضرة بقوة

٭ ٤٦٫٦ ألفاً إجمالي عدد املشاركني في النسخ السابقة 
٭ ٤٠٠ متسابق في النسخة األولى 

٭ ١٠ آالف متسابق في ٢٠١٩ (قبل اجلائحة)
٭ ٢٠٠٠ متسابق من خارج الكويت في ٢٠١٩

٭ ٩٣ من اجلنسيات املختلفة شاركت في ٢٠١٩
٭ ١١ ألف متسابق في ٢٠٢٢

٭ ٢٠٠٠ متسابق من خارج الكويت في ٢٠٢٢
٭ ١٠٧ من اجلنسيات املختلفة شاركت في ٢٠٢٢

٭ ٥٠٠ متطوع يشاركون سنويا في املاراثون 

ضمن مســاعي بنك اخلليج للتفاعل والتواصل مــع اجلمهور والعمالء، 
شهد جناح بنك اخلليج على هامش املاراثون العديد من األنشطة والفعاليات 

واملسابقات واجلوائز، التي استقطبت الكثير من املشاركني.
مت تصميم املاراثون ومســاره 
لتشجيع املشاركني على قضاء هذا 
اليوم العائلي املمتع، حتى وإن كانوا 
من غير ممارسي الرياضة بشكل 
منتظم، حيــث يطلق بنك اخلليج 
«ماراثون بنك اخلليج ٦٤٢» للعام 
الثامن على التوالــي، التزاما منه 
بتعزيز االســتدامة املجتمعية في 

البالد.

لتسليط الضوء على املواهب احمللية، حرصت الشركة املنظمة على إسناد 
تصميم ميداليات ماراثون بنك اخلليج املصنف ضمن أفضل ١٠٠ حدث رياضي 

في العالم إلى فنانة كويتية هي دانا املفرج.

فــي إطار حرصه على تعزيز الثقافة املالية لدى مختلف 
شرائح املجتمع، وضمن جهوده لدعم حملة التوعية املصرفية 
«لنكن على دراية»، التي يشرف عليها بنك الكويت املركزي 
بالتعاون مع احتاد مصــارف الكويت، حرص بنك اخلليج 
على أن تكون حاضرة بقوة خالل ماراثون بنك اخلليج ٦٤٢.
وضمن فعالياته للتواصل مــع اجلمهور، خصص بنك 
اخلليج جزءا رئيسيا من الفعاليات، أطلق بنك اخلليج مسابقة 
حول املوضوعات الرئيسية حلملة «لنكن على دراية»، تتضمن 

جوائز نقدية للفائزين.

فعاليات رياضية في جناح بنك اخلليج

حملة «لنكن على دراية» حاضرة بقوة في املاراثون

قرية املاراثون تشهد تواجداً كثيفاً من املشاركني والعائالت

شهد املاراثون في النسخة 
الثامنة إضافة منطقتني للترفيه 
واملطاعم، واللتني شهدتا إقباال 
أماكن مثالية  كبيرا، ووفرت 
لألسر لقضاء وقت جميل على 

هامش املاراثون.

ملشاهدة الڤيديو
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

عشبة تستخدم في الطهي والطب 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

الزعتر

نادين نسيب جنيم

دارعرخاواا

يلوزالطقسل

سميةلدالبه

مزغاادانعو

بهلزوملارا

رراةحععلوت

خيقحاتناحف

لةاراداحفش

يرراللقتير

جاوبسبيرصق

يتالحودالي

ربتابحعفاة

العني،  الشجر - نهض، ٢ - دماغ - قلع  ١ - من 
٣ - شجيرة كثيفة - منطقة كويتية، ٤ - للتوجع - 
للعطف، ٥ - امسياته - حيا، ٦ - للتعريف - عكس 
حلل - في عروقه، ٧ - عكس تغتر، ٨ - امطر - نقود، 
٩ - للتعريف - متشابهة، ١٠ - علم مذكر - لقياس 

املسافات.

البارحة
املزهرية
الطقس
عناقيد

خليجية
أوراق

السحب
شرقية

الغيور
أحوال
راتب

أواخر

ديسمبر
عناد

معتدل
بالد

عزة
بوح

االحتراف
حور

الصيف
الهواتف

١ - اخوات األم، ٢ - تتبعهم (معكوسة) - والد، ٣ - 
اقتلي بالسم - يعبث (معكوسة)، ٤ - ولج - قصاب، 
٥ - عكس يغضب، ٦ - من اقاربها (معكوسة) - في 
العروق، ٧ - مهنة تراثية - ابسطي، ٨ - علو (معكوسة) 
- فاصل - ارشد، ٩ - للكتابة - للجزم، ١٠ - جنمعها 

- عملة آسيوية.

أفقياً: عموديًا:
١ - السدو - وقف، ٢ - مخ - سمل، ٣ - خميلة 
- دسمة، ٤ - اه - او، ٥ - لياليه - سلم، ٦ - ال 
- حرم - دمه، ٧ - تتواضع، ٨ - همي - مال، 

٩ - ال - د د، ١٠ - نبيل - ميل.

١ - اخلاالت، ٢ - تليهم (معكوسة) - اب، ٣ - سمي - يلهو 
(معكوسة)، ٤ - دخل - حلام، ٥ - يرضى، ٦ - عمها 
(معكوسة) - دم، ٧ - سدو - مّدي، ٨ - سمو (معكوسة) 

- سد - ادل، ٩ - قلم - لم، ١٠ - نلمها - ين.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم الصحة

اآلثار الضارة ملنتجات التنظيف املنزلية

يقدم اخلبراء حجة مقنعة إلعادة التفكير في 
منتجات التنظيف التي نستخدمها في املنزل، 
حيث إن الكوكتيل الكيميائي في هذه املنتجات قد 
يجعلنا أكثر عرضة ألربعة أنواع من السرطان. 
التنظيف، يحذر  إلى بخاخات  ومن املنظفات 
اخلبراء في مؤسسة Breast Cancer UK من أن 
بعض املنتجات املنزلية ميكن أن حتتوي على 
مكونات اصطناعية تعرف باسم املواد الكيميائية 
املسببة الختالل الغدد الصماء (EDCs)، املرتبطة 

بسرطان الثدي.
وأوضحت كريستينا هوكس: «مت ربط املواد 
الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصماء بأنواع 
السرطان احلساسة للهرمونات، مثل سرطان 
الدرقية.  الثدي والرحم والبروستات والغدة 
وغالبا ما يكون املستوى املنخفض من التعرض 
للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصماء 
على مدى فترة طويلة، هو الذي يؤدي إلى أكبر 

مخاطر اإلصابة بالسرطان».
وبعد االطالع على العديد من الدراسات، خلص 
اخلبراء إلى أنه في حني أن «مستوى التعرض 
وتوقيته أمران حاسمان»، يجب إعالم اجلمهور 
بوجود املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد 
الصماء في املنتجات االستهالكية الشائعة. وقالت 
فيونا أوسغون: «ميكن أن يطمئن الناس إلى أنه 
عند النظر إلى األدلة بشكل عام، فإن استخدام 
منتجات التنظيف في املنزل ال يزيد من خطر 
اإلصابة بالسرطان. وهناك لوائح أمان صارمة 
مطبقة في اململكة املتحدة واالحتاد األوروبي 
التي ميكن استخدامها فيها.  حول املكونات 
ويجب على املصنعني التأكد من أن منتجاتهم 

آمنة لالستخدام قبل بيعها».
وتشير هوكس إلى أن الطريقة األكثر موثوقية 
لضمان سالمتنا هي «اختيار منتجات التنظيف 
التي ال حتتوي على املواد الكيميائية املسببة 
أمكننا ذلك ألننا  الغدد الصماء كلما  الختالل 
أنها تشكل خطر اإلصابة بالسرطان»  نعلم 
وإذا كنت ترغب في االلتزام مبنتجات التنظيف 
املعتادة، فهناك نصيحة أخرى قدمتها اخلبيرة، 
وهي التأكد من وجود تهوية كافية أثناء القيام 

باألعمال املنزلية.
وأضافت: «جتنب التنظيف باملنتجات في 
األماكن املغلقة. كن حذرا عند استخدام البخاخات، 
حيث ميكن للقطرات أن تنتقل بسهولة ويتم 
استنشاقها. ومع ذلك، فإن أفضل نهج هو البحث 
عن املنتجات املنزلية ومنتجات الغسيل املعتمدة 

من قبل منظمات معترف بها».

ما األطعمة األكثر فائدة في مرحلة السبعينيات العمرية وما بعدها؟

- يوميا: مشروبات لتقليل التوتر واالرتباك 
آلن آلية العطش لدينا ليست دقيقة مع تقدمنا 
في العمر، ما يعرضنا خلطر اجلفاف. وميكن 
أن يؤدي انخفاض تناول السوائل إلى اإلجهاد 
واالرتباك والتعب. ولذا يجب أن تستمر في 
تناول املشروبات طوال اليوم، من ذلك احلليب 

والشاي والقهوة وعصير الفاكهة واملاء.
- ثالث مرات في األسبوع: الزيوت الصحية 
لصحة القلب فزيت الزيتون وبذور اللفت جيدان 
للطبخ وتتبيل السلطة، وهي معبأة بالدهون 
الصحية، فهي مفيدة للقلب وغنية بالسعرات 
الشهية في  إذا بدأت  أمر مهم  احلرارية، وهو 

التراجع.
- مرة في األسبوع: سمك املاكريل أو االسقمري 
للمساعدة في حماية السمع حيث يعد تناول 
الغنية بڤيتامني «D» أمرا ضروريا  األطعمة 
ملساعدة أجسامنا على امتصاص الكالسيوم. 
ونحن بحاجة إلى هذا من أجل صحة العظام 
العامة، مبا في ذلك حالة ثالث عظام صغيرة 
في أذننا الوسطى، والتي تلعب دورا أساسيا 
في السمع. وينصح أيضا بتناول مكمل غذائي 
 «D» يحتوي على ١٠ ميكروغرامات من ڤيتامني

يوميا.

املصدر: «ذي صن»

املصدر: «إكسبريس»
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أنباء لبنانية

أنباء مصرية

أنباء سورية

«السيادة» للشغور الرئاسي وإلى أجل غير مسمى..
الراعي من الڤاتيكان: اكشفوا عن نياتكم أيها املعطلون

الثلوج والقصف الروسي يصّعبان حياة األوكرانيني.. 
وروسيا تطلق «تعبئة سرية» في ديسمبر

بيروت - عمر حبنجر

«الســيادة» للشــغور في 
لبنان، وإلى أجل غير مســمى 
كما يبدو، وال مفاجأة منتظرة، 
مــن جلســة مجلــس النواب 
االنتخابية الرئاســية الثامنة 
اخلميــس املقبــل، فــي ضوء 
املراوحة الداخلية واالنشغاالت 
اخلارجية، إمنا اهتمام نيابي 
أكثر برفض املعارضة التشريع 
في غياب رئيس اجلمهورية، 
منعا حملــاوالت تطبيع واقع 
الشغور الرئاسي، األمر الذي 
تناوله باملناقشــة، البطريرك 
املارونــي بشــارة الراعي، مع 
املرشــح ميشال معوض، قبل 
مغادرة الراعي إلى الڤاتيكان، 
حيــث دعــا من هنــاك، أمس، 
من وصفهم مبعطلي جلسات 
انتخاب رئيس اجلمهورية إلى 

الكشف عن نياتهم.
وتساءل الراعي: «ملاذا إقفال 
الــدورة األولى بعد كل اقتراع 
في مجلس النــواب وتعطيل 
انتخاب رئيس اجلمهورية في 
الــدورة التاليــة خالفا للمادة 
٥٥ من النظام الداخلي ملجلس 

النواب؟».
وفي قداس األحد من كنيسة 
مــار مارون فــي روما، أضاف 
الراعي: «ال يســتطيع مجلس 
التالعــب  النــواب مواصلــة 
والتأخير املتعمد في انتخاب 
الرئيس.. اكشفوا عن نياتكم 

يا معطلي اجللسات».
ومــع اســتحالة أن تكون 
اجللسة النيابية املقبلة، أفضل 

عواصم ـ وكاالت: في حني 
يعيش معظم االوكرانيني طقسا 
شــديد البــرودة مع تســاقط 
الثلــوج وانخفــاض احلرارة 
الــى مــا دون الصفــر، يعاني 
ماليني األشخاص في العاصمة 
كييڤ واملناطــق احمليطة بها 
مــن انقطاع للكهرباء وانعدام 

التدفئة.
وقالت شركة «أوكرنرجو» 
لتشــغيل شــبكة الكهرباء إن 
منتجي الكهربــاء متكنوا من 
تغطيــة ٣ أربــاع احتياجــات 
االســتهالك فقط، مما استلزم 
فرض قيود وانقطاع الكهرباء 

في جميع أنحاء البالد.
وفي السياق، هاجم األمني 
العام حللف شــمال األطلسي 
(ناتــو) ينــس ســتولتنبرغ 
الروســي فالدميير  الرئيــس 
بوتــني، وقــال إنه يــرد على 
الهزائم «مبزيد من الوحشية».
وقال ســتولتنبرغ إنه مع 
بدايــة دخــول الشــتاء، بدأت 
موسكو قصف إمدادات الطاقة 

حســن فضل اهللا الــى تزايد 
مؤشرات «االنسداد السياسي» 
حيث يــرى ان «دعاة التحدي 
ورفض التوافق، يصرون على 
تعطيل احللول لصالح الفئوية 
أو الرهانات اخلارجية، ما يؤدي 
إلــى إطالة الفراغ في رئاســة 
اجلمهورية، وهذا ما يسهم في 
ترهل الدولة ويهدم ما تبقى من 
خدمات على ضآلتها، خصوصا 
في مجاالت الصحة والتعليم 
واملــاء والكهربــاء ومجمــل 

االحتياجات العامة».
مــن جهته النائب حســني 
احلاج حســن، عضــو الكتلة 
النيابية عينها، أعلن عن رغبة 
«حزب اهللا» برئيس توافقي، 
يلتقي حوله جميع اللبنانيني، 
ثم عاد ليطالب «برئيس لبناني 
مقاوم، يحافــظ على املعادلة 
الذهبيــة» جيــش وشــعب 

ريه بجنوب أوكرانيا تعرضت 
لهجوم صاروخي روسي.

إلى ذلك، ذكرت وزارة الدفاع 
البريطانية في آخر حتديثاتها 
القــوات  االســتخباراتية أن 
الروسية تسعى إلى التقدم في 

التعطيل افســاحا ملشــاورات 
بري الرئاســية، علها توصل 
إلــى رئيــس وســطي، حــال 
تعذر وصول فرجنية، يتفرغ 
ملعاجلــة التدهور االقتصادي 
واالجتماعي، وال يفتح سجاال 
مع «حزب اهللا» حول مواضيع 
احلياد والسالح غير الشرعي 
والثالثية الذهبية التي تعني 

اجليش والشعب واملقاومة.
ومن هذا املنطلق يؤكد موقع 
«لبنان ٢٤»، القريب من الرئيس 
جنيــب ميقاتــي، إن «حــزب 
اهللا» يحبذ وصول شخصية 
مســيحية قويــة كفرجنيــة، 
وللتذكير بعد الفراغ الرئاسي 
الذي امتد من ســنة ٢٠١٤ إلى 
سنة ٢٠١٦، لم يتراجع احلزب 
عن ترشــيح ميشال عون، ما 
دفع بثالثة أطراف متخاصمني 
معه هم: «القــوات اللبنانية» 
و«تيار املســتقبل» و«احلزب 
التقدمي االشتراكي» إلى االتفاق 
مــع «التيار احلــر» وانتخاب 
عون، عبر االتفاق السياســي 
بني معراب والرابية، وسرعان 
ما انضم سعد احلريري ووليد 
جنبالط، ومن ثم انتخبوا عون.
النائب وضاح  من جهتــه 
الصــادق، اعتبــر ان املعركة 
الرئاسية في لبنان تبدأ «عندما 
يطرح اسم مرشح ثان»، مشيرا، 
في حديث إلــى اذاعة «صوت 
لبنــان» أن جبران باســيل لم 

يصح من الصدمة..
واعتبر الصادق، وهو من 
النواب السياديني، أن «حزب 

اهللا هو إيران في لبنان»..

منطقة دونيتسك التي تسيطر 
عليها أوكرانيا.

في األثناء، جتري في روسيا 
التــي  واملناطــق األوكرانيــة 
حتتلها موسكو االستعدادات 
التعبئة  التالية مــن  للموجة 
الســرية في صفــوف القوات 
الروسية اعتبارا من ١٠ ديسمبر 
املقبــل، بحســب تقرير هيئة 
األركان العامة للقوات املسلحة 

األوكرانية.
وذكــرت وكالــة األنبــاء 
األوكرانيــة (يوكرينفــورم) 
امــس أن الهيئــة قالــت فــي 
تقريرهــا، الذي نشــرته عبر 
موقع فيســبوك، إن روســيا 
تواصل إعــادة جتميع قواتها 
لتعزيز فرقهــا ووحداتها في 
اجتاهــات ليمــان وأفدييفــكا 

ونوفوبافليفكا.
وأضاف التقرير أن وحدات 
قوات الدفاع األوكرانية صدت، 
أمس االول، الهجمات الروسية 
في عدة مناطق في لوغانسك 

ودونيتسك.

ومقاومة.. وهنا تساءلت قناة 
«ام تي فــي»: أال يدرك النائب 
احلاج حســن أن «اللبنانيني 
تعبــوا مــن الشــعارات ومن 
املعــادالت التي تكرس وجود 
دولتــني علــى أرض واحــدة، 
وبالتالي ان ما كان صاحلا عام 
٢٠١٦، عندما وصل ميشال عون 
إلى سدة الرئاسة، ليس صاحلا 

في عام ٢٠٢٢...؟».
ويرى متابعون أنه في حني 
يقوم رئيس التيار احلر جبران 
باسيل بتعطيل محاوالت تأمني 
التوافق ضمن فريق املمانعة 
على سليمان فرجنية، بإسقاط 
الغطاء السياسي عنه، يستفيد 
«حزب اهللا» من هذا التعطيل 
ألنــه يريــد رئيســا يعطــي 
الشرعية «للمقاومة» حتى ال 
تغدو ســاقطة، بحسب القرار 
الدولــي ١٧٠١، وهــو يســتغل 

اجتاه مدينتي بافليفكا وفوليدار 
في منطقة دونيتســك، ولكن 
مــن غير احملتمــل أن يكونوا 
قادرين على تركيز قوات ذات 
جودة كافية لتحقيق اختراق 
واالســتيالء على ما تبقى من 

بري يتحرك داخلياً «ألننا لسنا أولوية لدى اخلارج».. واملعارضة نحو رفض التشريع بغياب رئيس اجلمهورية

(محمود الطويل) البطريرك بشارة الراعي خالل قداس احتفالي في كنيسة مار مارون في روما  
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من ســابقاتها، يتجــه رئيس 
مجلس النواب نبيه بري الى 
استكمال اتصاالته االستشارية 
مع القــوى النيابيــة املؤثرة، 
في محاولة لتضييق هوامش 
اخلالفات حول الشــخصيات 
املتنافســة فــي الســباق إلى 

الرئاسة.
وينطلق رئيس املجلس في 
حتركــه هذا، مــن قناعته بأن 
امللــف اللبناني، ليس أولوية 
دوليــة، وبالتالــي فــإن على 
اللبنانيني أن «يحكوا جلدهم 
بأظافرهم»، كما تقول قناة «إن 
بي إن»، الناطقة بلسان حركة 
«أمل»، عبر ايجاد مخارج من 
املتاهة التي انتهوا اليها، وأن 
يخطوا اخلطــوة األولى حلل 

معضلة ألف أزمة وأزمة.
وفي هذا السياق، لفت عضو 
«كتلة الوفاء للمقاومة» النائب 

فــي أوكرانيــا إلجبارها على 
اخلضوع، مشيرا إلى أن «بوتني 
يحاول استخدام الشتاء سالحا، 

ولكنه لن ينجح في ذلك».
ميدانيــا، قالت الســلطات 
احمللية امس إن مدينة كريفي 

غارات وقصف مدفعي تركي على مواقع «قسد»
وحشود عسكرية متبادلة شمال سورية

آليات ميسرة حلصول كل مصري باخلارج 
على معاش بعد التقاعد

اجلهــود  تســابق  وكاالت:  ـ  عواصــم 
الديبلوماســية التــي تتصدى لها واشــنطن 
وموســكو، التطورات امليدانيــة التصعيدية 
واحلشود املتبادلة على طول احلدود السورية 

ـ التركية. 
فقد نفذت طائرات تركية غارات جوية مكثفة، 
استهدفت خاللها مناطق انتشار املسلحني األكراد 
التابعني لقوات سوريا الدميوقراطية «قسد» 

واجليش السوري شمال سورية.
وقالــت مواقع اخباريــة محلية واملرصد 
السوري حلقوق االنسان، إن الغارات استهدفت 
مواقع في كل من مطار منغ العسكري، وشوارغة 
ومرعناز واملالكية ومراش اخلاضعة لسيطرة 

لـ«قسد» بريف حلب الشمالي. 
وذكر موقع تلفزيون «سورية»، ان القوات 
التركية املتمركزة في القواعد احمليطة مبدينة 
جرابلــس نفذت قصفــا مدفعيا مكثفا باجتاه 

مواقع امليليشيات الكردية.
وقال موقع «زمان الوصل» ان سالح اجلو 
التركي اســتخدم صواريخ شديدة االنفجار، 
اســتهدفت محيط املطار. مبوازاة ذلك، أكدت 
املصادر، أن اجليش التركي أرســل تعزيزات 
دخلــت األراضــي الســورية عبــر معبر باب 

الســالمة، وان رتال عســكريا تركيــا مدججا 
بالسالح الثقيل يضم دبابات ومدرعات ومدافع 
وناقــالت جند، دخل من واليــة «كلس» عبر 

املعبر شمال محافظة حلب.
ويأتي ذلك في ظل جتدد التهديدات التركية 
بتوســيع عملية «املخلبـ  الســيف» اجلوية 
الى هجوم بري ضد وحدات حماية الشــعب 
الكردية التي تشكل عماد قسد، في مناطق تل 
رفعت ومنبــج وعني العرب «كوباني» كجزء 
مــن خطتها املؤجلة بإقامــة «املنطقة اآلمنة» 
بعمق ٣٠ كيلومتــرا كما قال الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان أكثر من مرة.
وفي املقابل، اســتقدمت «قسد» تعزيزات 
عســكرية إلى مناطق الشــريط احلدودي في 
محافظة احلسكة بعد تهديدات أطلقها قائدها 

مظلوم عبدي بإشعال احلدود التركية. 
وأوضح مصدر مطلــع ملوقع «تلفزيون 
سورية» أن «قسد» استقدمت ذخيرة ومنصات 
إطالق قذائــف هاون ومواد لوجســتية إلى 
بلدات ومدن الشريط احلدودي في احلسكة، 
وجلبت التعزيزات عبر شــبكة األنفاق التي 
أنشأتها منذ أعوام لتفادي الضربات اجلوية 

للمسيرات التركية.

القاهرة - ناهد إمام

أكــدت وزيــرة الدولة للهجرة وشــؤون 
املصريني باخلارج سها جندي احلرص على 
مشــاركة ممثل رفيع املســتوى عــن الهيئة 
القومية للتأمني االجتماعي، في لقاء اجلالية 
املصريــة بالرياض، لعرض آليات اشــتراك 
املواطنني باخلارج، ومن ثم حصولهم على 
معاش شــهري وتعويض عقــب التقاعد أو 

بلوغ الـ ٦٠.
وذكر بيان لوزارة الهجرة امس أن الوزيرة 
ســها جندي أوضحت أهمية االشــتراك في 
خدمات التأمني االجتماعي املختلفة، مؤكدة 
أن هناك الكثير من اخلطوات اإليجابية التي 
اســتحدثتها وطورتها املؤسسات املصرية 
مؤخرا، خلدمة اجلاليات املصرية باخلارج، 
ومــن بينهــا التنســيق مــع وزارة التربية 
والتعليم الستحداث نظام امتحانات الفصلني 
الدراسيني ألبنائنا باخلارج، بجانب خدمات 
التأمني االجتماعي وتطوير خدماته، وغيرها 
من احملفزات التي قدمتها الوزارة بالتنسيق 

مع وزارات ومؤسسات الدولة.
مــن جانبه، قدم أشــرف عطيــة، رئيس 
اإلدارة املركزية للمراجعة واحلوكمة بالهيئة 
القومية للتأمني االجتماعي، ممثال عن هيئة 
التأمني االجتماعي املصرية، عرضا للخدمات 
التــي تقدمهــا الهيئة للمصريــني باخلارج، 
واآلليات امليسرة لالشتراك في خدمات التأمني 

االجتماعي على املصريني باخلارج.
وأوضح أشــرف عطية، أهمية املشاركة 
فــي اخلدمات املقدمــة للمصريني باخلارج 
عبر موقع الهيئة، بطباعة طلب االشــتراك 
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وإرســاله إلى مكتب تأمينــات العاملني 

املصريــني باخلارج (مكتب مصر) وعنوانه 
٣ شارع األلفي القاهرة، مضيفا أنه في حالة 
وجود املصري باخلــارج داخل مصر ميكن 
التوجه مباشــرة إلى مكتــب تأمينات مصر 
واحلصول على طلب االشتراك، حيث تستوفى 
البيانات وتســتوفى بيانات طلب االشتراك 
ويتم اختيار قيمة الدخل الشهري الذي يؤدى 
على أساســه االشــتراكات مــن واقع جدول 
حتديد فئات الدخول الشــهرية والذي يبدأ 

من ١٤٠٠ جنيه إلى ٩٤٠٠ جنيه.
وتناول رئيس اإلدارة املركزية للمراجعة 
واحلوكمة بالهيئة القومية للتأمني االجتماعي، 
في عرض توضيحي مختلف احلاالت واألسئلة 
املتكررة من جانب املصريني باخلارج، حول 
االشتراك ومدته وقيمته واملزايا التي أطلقتها 
الدولة للمصريني باخلارج في يناير من العام 
٢٠٢٠، ومن بينها تيســير آليات االشتراك، 
وزيــادة قيمــة التأمينــات، وتخفيض مدة 
استحقاق املعاش بعد اشتراك ١٠ سنوات، بدال 
من ١٥ سنة، وإتاحة االشتراك مبختلف العمالت 
دون اشتراط العملة األجنبية، وحتديد زيادة 
ســنوية للمعاشــات تصل إلى ١٥٪، بجانب 
صرف منحة للوفــاة ومصروفات اجلنازة، 
وتعويضات إضافية في حالة العجز الكامل.

وأكدت وزيرة الهجرة اهتمام مصر مبلفات 
التعليــم، حيث شــاركت في اللقــاء د.إلهام 
فتحــي مديــر إدارة «أبناؤنا فــي اخلارج»، 
بــوزارة التربية والتعليم، واملعني بتنظيم 
تعليم املناهج الدراسية ألبناء املصريني في 

مختلف الدول.

اعتقال ابنة شقيقة خامنئي بعد دعوتها ملقاطعة إيران
عواصم - وكاالت: اعتقلت 
السلطات اإليرانية ابنة شقيقة 
املرشــد األعلى علي خامنئي 
بعدما ســجلت مقطع ڤيديو 
تصف فيه النظام الذي يقوده 
خالها بـ «النظام املجرم وقاتل 

األطفال».
وتتحدر فريدة مرادخاني 
وهي مهندســة مــن فرع من 
العائلــة ميلــك ســجال فــي 
معارضــة القيــادة الدينيــة، 
واعتقلت وزارة االستخبارات 
اإليرانية فريــدة مطلع العام 
احلالي ثم أفرجت عنها بكفالة 

فيما بعد.
ويأتي اعتقــال مرادخاني 
بعد مؤمتر عبــر الڤيديو في 
أكتوبر ٢٠٢١ أشادت فيه بفرح 
ديبا، أرملة الشاه محمد رضا 
بهلوي الذي أطاحت به الثورة 

عام ١٩٧٩.
وقالت وكالة أنباء ناشطي 
حقــوق اإلنســان (هرانا) ان 
ابنة شقيقة خامنئي معتقلة 
في سجن «إيفني» بالعاصمة 
طهــران، الفتة إلــى أن فريدة 
واجهــت مــن قبــل عقوبــة 

يوتيوب مع رابط له شــاركه 
علـــى تويتـــر، نــددت فيــه 
بـ «القمع الواضح والصريح» 
الذي يتعرض له اإليرانيون، 
وانتقــدت تقاعــس املجتمــع 
الدولي. وأضافت: «هذا النظام 
ليس مخلصا ألي من مبادئه 
الدينية وال يعرف أي قانون أو 
حكم سوى القوة واحلفاظ على 

طهران بعــد أن قضى أعواما 
في عزلة. 

مــن جهــة أخــرى، أفادت 
منظمــة «هنغــاو» حلقــوق 
التــي تتخــذ مــن  اإلنســان 
النرويــج مقرا لها بأنه قد مت 
اعتقال أستاذ في األدب الكردي، 
مبحافظة كردستان الواقعة في 
شمال غرب إيران، وأن مكانه 

احلالي غير معروف.
فــي هــذه األثنــاء، أكدت 
الســلطة القضائية في إيران 
تومــاج  الــراب  مغنــي  أن 
صاحلي املعتقــل منذ أواخر 
أكتوبــر املاضــي على خلفية 
تأييده لالحتجاجات املناهضة 
للســلطات، ميكن أن يعاقب 
باإلعدام. وقال رئيس السلطة 
القضائية في محافظة أصفهان 
أسد اهللا جعفري، ان صاحلي 
يواجــه تهمــة «اإلفســاد في 
األرض عبر نشر األكاذيب على 
اإلنترنت والدعاية ضد النظام 
وتشــكيل وقيادة مجموعات 
غيــر قانونية بهــدف إحداث 
اضطرابات أمنية عبر التعاون 

مع حكومة معادية».

سلطته بأي طريقة ممكنة». 
واشــتكت مرادخانــي من أن 
العقوبــات التي فرضت على 
إيران بسبب حملة القمع كانت 
«مثيرة للضحك»، معتبرة أن 
اإليرانيني تركوا «مبفردهم» 
في كفاحهم من أجل احلرية. 
وتابعــت: «أيتهــا الشــعوب 
احلــرة، ســاندونا وابلغــوا 
حكوماتكــم بــأن تتوقف عن 
دعم هذا النظام الدموي قاتل 
األطفال.. هذا النظام ليس وفيا 
ألي مــن مبادئــه الدينية وال 
يعرف أي قواعد سوى القوة 

والتشبث بالسلطة».
ابنــة  ومرادخانــي هــي 
شقيقة خامنئي التي اختلفت 
مع عائلتها فــي الثمانينيات 
وهربت إلى العراق في ذروة 
احلرب بني البلدين. وانضمت 
إلى زوجها رجل الدين املعارض 
علي طهراني، الذي ولد باسم 

علي مرادخاني أرانغيه.
علــي  فريــدة،  ووالــد 
مرادخانــي هــو رجــل ديــن 
شيعي كان متزوجا من شقيقة 
خامنئــي وتوفــي مؤخرا في 

ً مودعة في سجن «إيفني» بطهران حيث تواجه عقوبة السجن ١٥ عاما

فريدة مرادخاني ابنة شقيقة خامنئي خالل ڤيديو تدعو فيه ملقاطعة طهران (العربية.نت)

السجن ١٥ عاما على اتهامات 
غير محــددة. وكتب محمود 
مرادخاني، شقيق فريدة، على 
«تويتر» إنها اعتقلت في ٢٣

اجلــاري لــدى امتثالها ألمر 
قضائــي باملثول أمــام مكتب 
االدعاء في طهران. وبعد ذلك، 
نشر محمود املقيم في فرنسا 
مقطع ڤيديو لشــقيقته على 

h.fathy@alanba.com.kw
@hossamfathy٦٦

بقلـم: حسام فتحي

طيب!!!

شرفاء روما (١)
يحكى أن ثالثينيات القرن املاضي شهدت 
عرضاً ملسرحية «يوليوس قيصر» قدمه 
رائد املسرح املصري جورج أبيض وفرقته 
بإحدى الدول العربية، واختصاراً للنفقات 
لم يصطحب معه أعداد «الكومبارس» الذين 
ميثلون «شرفاء روما»، في مشهد مهيب 

يسلمون فيه على يوليوس قيصر.
وتورط جورج أبيض في عدم وجود 
كومبارس محترفني في هذا البلد، فنصحه 
أحد أهل البلد باللجوء إلى ميدان شــهير 
تتجمع فيه عصابات اللصوص والنشالني 
والنصابني والقوادين والعاطلني، وهؤالء 
يقبلون بـ«املوافقــة» على أي عمل طاملا 

«سيقبضون».
وبالفعل أحضر الرجل العشــرات من 
هؤالء األفاقني وألبسهم املالبس البيضاء 
ووضع األكاليل على رؤوسهم ومت التنبيه 
عليهم بعدم احلديــث، فقط يدخلون من 
«القيصر»،  ميني املسرح ويسلّمون على 
ويخرجون من يسار املسرح، فيقبضون 

حسابهم ويرحلون.
وفي موقف تراجيدي نادى احلاجب: 
«ليدخل شرفاء روما»، وما أن شاهد اجلمهور 
«شرفاء روما» يدخلون املسرح حتى ضج 
احلضور بالضحك وتتالت الهتافات: أهؤالء 
شرفاء روما: جمول احلرامي، وسعدو القواد، 
وسعيد النشــال وفالن النصاب، وحتول 

املوقف إلى كوميديا سوداء!!
ال أعلم ملاذا تذكرت هذه الواقعة التاريخية 
وأنا أستمع ألحد رجاالت السياسة العضو 

في البرملــان األوروبي وهو يرغي ويزبد 
مطالباً بدفع مصــر إلى حتقيق تقدم في 

مجال حماية األقليات وحقوق اإلنسان!!
ضارباً املثل بحريق كنيسة «أبوسيفني» 
في إمبابة شــهر أغسطس املاضي والذي 
جتاوز عدد وفياته ٤٠ مصرياً مســيحياً 
- رحمهم اهللا - وأثبت املعمل اجلنائي انه 

جنم عن ماس كهربائي!!
ثم يأتي تقرير للبرملان األوروبي مليء 
باملغالطات عن حقوق اإلنسان في مصر، 
واستمرار حالة الطوارئ (انتهت عام ٢٠٢١)! 
وذلك رغم تبني مصر الستراتيجية وطنية 

حلقوق اإلنسان منذ سبتمبر ٢٠٢١.
ونصت مسودة مشروع قرار البرملان 
األوروبي علــى «إدانة الرقابة والتضييق 
اللذين فرضتهما القاهرة على املجتمع املدني 

في مصر بالتزامن مع قمة املناخ!!
وقد سارع البرملان املصري مبجلسيه 
النواب والشــيوخ إلى الرد على ادعاءات 
«شرفاء البرملان األوروبي» وأدعوكم جميعاً 
بعد قراءة االتهامات والردود إلى مشاهدة 
عشــرات الڤيديوهات للتعامل األوروبي 
«املتحضر.. اإلنساني.. الرحيم» (الكيوت) 
من شــرطة أوروبا وشــمال أميركا مع 
جماعات «اخلضر» وناشطي حماية البيئة 
أثناء محاوالتهم مجرد إبداء وجهات نظرهم 

بالقرب من مقرات اجتماعات القادة!!
وغداً للحديث بقية.. إن كان في العمر 

بقية.
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

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

بعد أن توقفت بســبب جائحة 
كورنا، تعود ليالي مهرجان الشارقة 
للمســرح الصحراوي في دورتها 
السادسة التي ستقام خالل الفترة 
من ٩ إلى ١٣ ديسمبر املقبل والذي 

يتضمن 
عــددا من العروض املســرحية 
الصحراوية مبشاركة عدد من الدول 
العربيــة وذلك في صحراء منطقة 

الكهيف في إمارة الشارقة.
املهرجان يشــكل حلقة جديدة 
في منظومة األنشطة التي تنظمها 
دائرة الثقافة في امارة الشــارقة، 
ترجمة لرؤى صاحب السمو حاكم 
الشارقة الشيخ د.سلطان بن محمد 
القاسمي حيث تهدف هذه الرؤية إلى 
تعزيز مكانة فن املسرح وترسيخ 
تداخالته مع الناس واملجتمع، في 

كل زمان ومكان. 
واملهرجان ينظم على مدار أربع 
ليال يجتمع عبرها أهل املسرح من 
األقطار العربية، للحوار والتواصل 
والتداخــل، حول كل مــا ميكن أن 

يســهم في تطوير وحفز جتاربهم 
اإلبداعيــة والتنظيريــة، ويرفدها 
باملغايــرة واالختــالف، ويتقــدم 
بخطواتها فــي الطريق إلى اجلدة 

واحلداثة. 
وترتكز فكرة هــذه التظاهرة، 
التــي متــزج الفنــي واالجتماعي 
والفلكلــوري، على احتفاء وإميان 
الثقافــة  وثــراء  بغنــى  عميــق 
الصحراوية، هذه الثقافة احليوية 
التي لطاملا ألهمت أسفار الرحالة، 
وقصص الرواة، وألوان الرسامني، 
الواســع، وامتداداتهــا  بفضائهــا 
الالمحــدودة، برمالهــا وكثبانهــا 
ووديانها وعمارتها وناسها وعاداتهم 
وتقاليدهم في شــتى أحوالهم بني 

االستقرار واالنتقال. 
املهرجــان  تتمحــور عــروض 
في بنيتها على احلكاية والشــعر 
واألداء، وعلى أساليب متعددة من 
التعبيــرات الفنيــة التي تختزنها 
الذاكرة اجلمالية للصحراء، ويراد 
لهذه العــروض أن تعكس املالمح 
املتنوعــة للثقافــة الصحراويــة 

العربية.

تترجم رؤى حاكم الشارقة الشيخ د.سلطان القاسمي

من عروض الدورات السابقة

«ليالي املسرح الصحراوي»«ليالي املسرح الصحراوي»
٩٩ ديسمبر املقبل ديسمبر املقبل

أحمد السلمان.. مصلح اجتماعي!
أحمد الفضلي 

يســتعد الفنان أحمد 
السلمان خلوض جتربة 
فنية جديــدة تتمثل في 
املشاركة مبسلسل يحمل 
عنوان «ولد أمه»، والذي 
مــن املقــرر أن يجمعــه 
بنجــوم الســاحة الفنية 
الكويتيــة واخلليجيــة، 
ويعــرض فــي الســباق 
املقبــل عبر  الرمضانــي 
عدد من القنوات احمللية 

واخلليجية.
أعــرب  مــن جانبــه، 
السلمان عن بالغ سعادته 
في املشــاركة بهذا العمل 
الذي يعد التجربة الثانية 
التــي جتمعــه باملخــرج 
الــذي  دشــتي  حســني 
ســبق وأن تولــى مهمة 
إخراج مسلســل «انتقام 
مشــروع»، مشــيرا الــى 
أن العمل اجلديد ســيبدأ 

تصويــره خالل األيــام املقبلة ويحمل 
الطابع االجتماعي البوليسي، ويحتوي 
أيضا على مشــاهد أكشن، وهذا النوع 
من األعمال ســبق وأن استقطبت عددا 
كبيرا من املشاهدين، كونها تخرج عن 
الطابع التقليدي لألعمال الرمضانية التي 

عرضت في السنوات املاضية.
وأفاد الســلمان، من خالل حديثه لـ 
«األنباء»، بأن العمل من تأليف الكاتب 
املميز فهد العليــوة ويضم كوكبة من 
النجــوم، أبرزهــم محمــود بوشــهري 
والفنانة سماح، ومن اإلمارات يشارك 
في العمل الفنان واملنتج حبيب غلوم، 
وكذلك هناك ظهور خاص للنجوم جمال 

الردهان ونــور الكويتية، وجميع هذه 
األسماء سيكون لها دور كبير في إظهار 
العمل بشكل جيد عند عرضه في رمضان 

املقبل. 
وعن دوره في املسلسل، أفاد السلمان 
بأنه ُيجســد شــخصية قد يســتغربها 
جمهوره كونها من الشخصيات اجلديدة 
وهــي شــخصية املصلــح االجتماعي، 
واضاف: «سبق وأن جسدت في األعمال 
الدرامية شــخصيات متيــل إلى طابع 
الشــر أو الظلم وغالبا مــا أكون بعيدا 
عن الشــخصيات الطيبة وفي رمضان 
املقبل سيتغير احلال بتجسيد شخصية 

املصلح االجتماعي».

القاهرة - محمد صالح

في أول ظهور لها بالدراما املصرية، تدخل 
الفنانة التونســية رانيــا التومي لتصوير 
دورها من خالل مسلســل «ســره الباتع»، 
بعد أن حرص مخرج العمل خالد يوســف 
على تقدميها لإلعالم من خالل ظهورها معه 
في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، 
ويشــارك في العمل عدد كبير من النجوم، 
منهــم أحمد فهمي وحســني فهمــي وأحمد 
عبدالعزيــز وهالة صدقــي وحنان مطاوع 
وبيومي فؤاد، إلــى جانب عدد من النجوم 

العرب منهم الفنانة شمس.
وكانت رانيا التومي قد شاركت في خمسة 

أعمال تونسية، كما مت اختيارها ملكة جمال 
الطقس في تونس، كما قدمت عددا من البرامج 
التلفزيونية واإلذاعية. ودرست في جامعة 
علوم احلاسوب وإدارة احلرم اجلامعي منار، 
وبعدها بدأت عملها الفني في عام ٢٠١٢ من 

خالل مشاركتها في مسلسل مشاعر.
التومي تعشــق تقدمي التقاليع الغريبة 
خالل عملها كمذيعة، حيث ظهرت مبالبس 
أطفال أثناء تقدميها نشرة الطقس، وارتدت 
مالبس املنتخب التونسي في أحد برامجها 
كنــوع مــن التشــجيع للمنتخــب، وقامت 
بالرقص على أغنية ديسباســيتو في عام 
٢٠٠٧ بعد أن ظهــرت هذه األغنية وحققت 

جناحا كبيرا.

رانيا التومي.. 
«سرها باتع»

«شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي» يحتفي باملسرح الكويتي
ضمــن برنامج أنشــطة 
الســابعة ملهرجان  الــدورة 
شرم الشيخ الدولي للمسرح 
الشــبابي برئاســة املخــرج 
مازن الغرباوي عقدت ندوة 
الكويتي  لالحتفاء باملسرح 
الكاتــب  أدارهــا  ورمــوزه 
املسرحي إبراهيم احلسيني 
وحتــدث بهــا عضــوا هيئة 
التدريــس باملعهــد العالــي 
للفنــون املســرحية د.علي 
مــراد  ود.ســكينة  حيــدر 
مبشــاركة رئيــس مجلــس 
ادارة نقابة الفنانني د.نبيل 
الفيلــكاوي، وأســتاذ النقد 

املسرحي د.محمد زعيمه.
الكاتب املسرحي  استهل 
ابراهيــم احلســيني حديثه 
بالنــدوة عن املعهــد العالي 
للفنون املسرحية بالكويت 
وتأســيس األســتاذ زكــي 
طليمات له، ودوره في تخريج 
العديد من األجيــال وكذلك 
التطــور األدبي واملســرحي 
بالكويت فهي من أوائل الدول 
اخلليجيــة التي لها عالمات 
بارزة في الثقافة واملسرح. 
 وبعد ذلك حتدث د.علي 
حيدر عن بدايات املسرح في 
الكويت، موضحا أن انطالق 
املسرح بالكويت بدأ من خالل 
النشــاط املدرســي فكانــت 
املدرسة األحمدية هي املبادرة 
االولي للمســرح عندما ألف 
عبد العزيز الرشيد متثيلية 
قصيــرة احتفاال مبناســبة 
افتتاح املدرسة عام ١٩٢٢ ثم 
انتقل هذا النشاط مرة اخرى 
في مدرســة املباركيــة عام 
١٩٣٨ خصوصا مع البعثات 
الدراسية الفلسطينية التي 
ساهمت في تقدمي مسرحية 
«اسالم عمر» وهي مسرحية 
من فصل واحد وألهمية هذا 
البالد  أمير  النشاط حضره 
الراحل الشيخ أحمد اجلابر 
الصباح «طيب اهللا ثراه» مع 
كبار رجــاالت البلد في ذلك 
الوقت وكانت مسرحية إسالم 
عمر من إخراج ومتثيل عضو 
البعثــة التعليمــة األســتاذ 

محمد محمود جنم.
د.نبيــل  وجــه  فيمــا 
الفيلــكاوي رئيــس مجلس 
ادارة نقابة الفنانني الكويتيني 
الشكر إلدارة مهرجان شرم  
الدولــي للمســرح  الشــيخ 
الشــبابي، موضحــا أنه قد 
مــر ١٠٠عــام على تأســيس 
احلركة املسرحية فى الكويت 
متوقفــا عنــد حدثني مهمني 
وهما مشــاركة اميــر البالد 
الراحل الشيخ جابر األحمد 

فــي األلفيــة الثالثة تغيرت 
العديد من املفاهيم اجلديدة.

وعددت د.سكينة األسباب 
والعوامــل اخلاصة بتطور 
املسرح الكويتي ومنها دور 
املجلس الوطني الكويتي في 
الثقافة والفنون ودور املعهد 
العالــي للفنون املســرحية 
بالكويت وكذلك املسرحيني 
املبتعثني ونشرهم العديد من 
األفكار واالجتاهات اجلديدة 
فــي املســرح ودور الهيئــة 
العامة للشباب وتأكيد مبادرة 
األميرالراحل الشيخ صباح 
األحمــد، رحمــه اهللا، وذلك 
بقيادة املخرج عبد اهللا عبد 
الرسول ثم حتدثت عن جيل 
الشباب والذي ميتلك رؤى 
جديدة على مستوى اإلخراج 
والكتابــة وتوظيف احلركة 
اجلسدية والتقنيات اجلديدة 
الديكــور واســتخدام  فــي 

وفاطمة العامــر وكذلك من 
املخرجني الذين لهم جتارب 
ملهمة ومميــزة أمثال هاني 
نصار، وهاني العابر، ونصار 

نصار وغيرهم.
فيما حتدث استاذ النقد 
املســرحي د. محمد زعيمة 
عن بداية تعرفه على املسرح 
الكويتي وذلك أثناء دراسته 
في املعهد من خالل الكاتب 
عبد العزيز السريع موضحا 
ســعادته مبقابلته ووعيه 
بقضايا مجتمعه وحتوالته 
وقد درس باملعهــد العالي 
للفنون املسرحية وله تأثير 
كبير في املسرح الكويتي مبا 
قدمه من كتابات وخاصة أن 
املسرح الكويتي قائم باحلب 
واإلبــداع والنقلــة الثانية 
مــع الكاتــب بــدر محارب 
وهــو يكتــب عن املســرح 
السياسي وتأتي كتابته في 
شكل فانتازي مما يدل على 
مساحة احلرية الكبيرة في 

التناول.
وأضاف زعيمة: من اجليل 
الذي طور املســرح  اجلديد 
الكاتبة تغريــد الداود وهي 
تكتــب كتابــات مــن نــوع 
النقد االجتماعي والسياسي 
والتمرد على الشكل التقليدي 
ومن أبرز نصوصها محطة 
٥٠ وكذلــك الديوانية، ومن 
األجيال الشابة أيضا سامي 
بالل وفاطمة العامر وهما من 
خريجي قسم الدراما والنقد 
باملعهــد العالــي بالكويــت 
ويركــزان على قضايا مهمة 
فــي كتاباتهمــا كالقضايــا 

االجتماعية واإلنسانية.

التجريــب فــي العديــد من 
العروض ومنها على سبيل 
املثــال مســرحية «الطابور 
الســادس» للمخــرج علــي 
البلوشــي واستخدام تقنية 
األقنعة، وكذلك من املخرجني 
الذين قاموا بتوظيف التراث 
املخرج عبد اهللا العابر وكذلك 
العديــد مــن األجيــال التي 
طورت من احلركة املسرحية 
عن طريق املتابعة والدراسة 
والتعليــم ومتابعة احلركة 
املســرحية العامليــة وكذلك 
قدرات أساتذة املعهد العالي 

للفنون املسرحية.
 وأوضحــت أن تطــور 
الكتابة في املسرح الكويتي 
ســاهم فــي تغيــر البنيــة 
املسرحية واعطت مساحات 
للحداثــة ومن الكتاب الذين 
لهم دور بارز في هذا التطور 
فيصل العبيد وســامي بالل 

مدير الندوة الكاتب إبراهيم احلسيني وبجانبه د. سكينة مراد

د. علي حيدر ود. محمد زعيمة ود. نبيل الفيلكاوي في الندوة

في مســرحية «فتح مصر» 
وهو يدل علــى دعم الدولة 
للمســرح فــي ذلــك الوقت 
موضحــا اجنازات املســرح 
الكويتي واشهاره ألربع فرق 
مسرحية في عام ١٩٦٤عالوة 
على إجنازات املسرح الشعبي 
الذي قدم مــا يقرب من ١٢٠

عمال مسرحيا وكذلك بدايات 
فن االرجتــال والدور الرائد 
الــذي لعبــه األســتاذ زكي 
طليمات في حتويل االرجتال 
إلى نصوص مكتوبة وكذلك 
دوره فــي تأســيس املعهــد 
العالــي للفنون املســرحية 
بالكويت والذي خرج العديد 
مــن األجيال التي أصبح لها 
الســاحة  دور كبيــر علــى 
املسرحية والفنية بالكويت 
وكذلك مشاركة الفرق األهلية 
فــي العديد مــن املهرجانات 
احمللية والدولية وذلك ساهم 
في تطوير احلركة املسرحية 

بالكويت.
فيما أشارت د.سكينة مراد 
إلى جيل الشــباب املسرحي 
بالكويت ودوره في تطوير 
احلركة املسرحية موضحة 
إلى أن املسرح الكويتي انطلق 
من املؤسســة التعليمية ثم 
الفرق املسرحية بعد عودة 
حميد الرجيب واســتقطابه 
لألستاذ زكي طليمات ليضع 
استراتيجية ويصبح املسرح 
يدرس بشكل أكادميي مشيرة 
إلى أن املســرح الكويتي مر 
بتغيرات مصاحبة للتغيرات 
والسياســية  االجتماعيــة 
واالقتصاديــة التــي ظهرت 
بقوة مع ظهور النفط وكذلك 

منة فضالي: «ها وإيه كمان»!
نشرت الفنانة منة فضالي 
علــى حســابها اخلاص عبر 
«إنستغرام» صورة لها وجهت 
من خاللها رســالة غامضة، 
ألشخاص اعتادوا أن يتناولوا 
ســيرة غيرهم ظانني أن من 
يتناولون سيرتهم ال يعلمون 
باألمــر، وكتبــت: «ونعيش 
ونسمع بيجيبوا في سيرتنا 
واحنا بنتفرج عليهم ونقول، 

ها وإيه كمان».
وكانت منة قد أثارت الكثير 
من اجلدل بعد انتشار صورة 
لها وهي مرتدية احلجاب، ما 
أثار التساؤالت حول اعتزالها 

وارتدائها احلجاب.
وفــي أول رد منها على 
تلــك األخبار، أعــادت منة 
نشر الصورة عبر حسابها 
اخلــاص في «إنســتغرام» 
لتكشف عن شخصيتها في 
مسلسل «ســر السلطان»، 
والــذي يعــود بــه املخرج 
خالد يوســف إلى الساحة 
الفنيــة بعــد غيــاب أربع 
سنوات، حيث إنه من املقرر 
عرض املسلسل في السباق 

الرمضاني املقبل.
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«األبيض» و«السماوي».. صراع على صدارة «اليد»

يعقوب العوضي

تتجه األنظار إلى صالة مجمع الشــيخ 
ســعد العبداهللا في الثامنة مســاء اليوم، 
حني يلتقي فريق كرة اليد بنادي الساملية 
(٨ نقاط) مــع الكويــت (١٠ نقاط) ضمن 
منافسات اجلولة السادسة من الدوري املمتاز 
لكرة اليد، ويسبق اللقاء املرتقب مباراتني 
جتمع األولى بني برقان والصليبخات ولكل 
منهما ٤ نقاط في الـ ٤:٣٠، بينما يواجه في 
الثانية القرين (دون نقاط) مع الفحيحيل 

(٣ نقاط) في الـ ٦:١٥.
ويعتمد الساملية بقيادة املدرب املنجي 
البنانــي على كل من احملترفني نور الدين 

ماوا ويحيى زموشي حارس املرمى باإلضافة 
الــى احملليني علي بولند، وحيدر دشــتي، 
وعلي البلوشي، وراكان تقي، ويفتقد جهود 

اجلناح محمد البلوشي بداعي اإلصابة.
وفــي املقابــل، يعتمــد مــدرب الكويت 
البرازيلي أوليفيرا على القوة الضاربة ممثلة 
باحملترفــني آنخيل هيرنانديز وفرانكيس 
كارول الى جانب احملليني نواف الشمري، 
وعبدالعزيز الشمري، وعبدالعزيز الدوسري، 
ومحمد عامر، ومشعل طه وحراس املرمى 

األخوين علي وحسن صفر.
وحتمل املواجهة أهمية خاصة وكبيرة 
بني الطرفني، حيــث متثل فرصة لالنفراد 
بصدارة الترتيب العام في حال فوز أحدهما.

صالح املوسوي ورقة رابحة لدى «األبيض»

«طائرة األخضر» تصطدم بـ «العميد»
يعقوب العوضي

تتواصــل منافســات 
الــدوري املمتــاز للكــرة 
الطائرة بإقامة مباراتني 
اليوم، حيث يلتقي على 
صالــة االحتاد في مجمع 
الشيخ سعد العبداهللا في 
ضاحيــة صباح الســالم 
اجلهراء وفــي رصيده ٣

نقاط مع الساحل من دون 
رصيد فــي الـ ٥:١٥، فيما 
يواجه الكويت وبحسابه ٣

نقاط في وصافة الترتيب 
العام مع العربــي بنفس الرصيد ويتأخر 
في املركز الثالث بفارق األشواط على نفس 
الصالة في الـ ٧:١٥. وكان كاظمة قد فاز على 
اجلهراء بنتيجة ٣-١ اخلميس املاضي ضمن 

منافسات اجلولة الثانية من الدوري املمتاز 
ورفع رصيــده إلى ٦ نقاط محتال وصافة 
الترتيب العام، فيما فاز القادسية على برقان 

بثالثية نظيفة وأصبح رصيده ٣ نقاط.

«األبيض» يطمح لتخطي «الزعيم» التسجيل يتواصل في سباق بنك الكويت الوطني للجري
الكويت  يواصــل بنــك 
الوطني استقبال املسجلني 
في ســباق اجلــري املقرر 
أن ينطلق يوم الســبت ١٠
ديســمبر املقبل. ويستمر 
التســجيل علــى املوقــع 
nbk.com/ اإللكترونــي 
الراغبني  nbkrun. جلميــع 
في املشــاركة مــن عمر ١٥

سنة وما فوق.
الســباق من  وينطلــق 
مســافتني ١٠ و٥ كــم على 
شارع اخلليج العربي. ويبدأ 
في متام الساعة ٨:٣٠ صباحا 
على مسافتني: األولى تبلغ 
١٠ كم من شاطئ بنيد القار 
والثانية مسافة ٥ كم وتبدأ 
مقابــل ســوق شــرق على 
أن تكــون نقطــة النهايــة 
للمسافتني في حديقة شاطئ 
الشــويخ بجانب مبنى الـ 

.KPC
ومــازال املجال مفتوحا 
أمام الراغبني في التسجيل 
للمشــاركة علــى أن يبــدأ 
موعد تســلم عدة السباق 
يوم الثالثاء ٦ ديسمبر حتى 
يوم اخلميس ٨ ديسمبر من 
الساعة ٣ ظهرا الى ٩ مساء 
في حديقة الشــهيد القاعة 
متعددة االســتخدامات في 

املرحلة الثانية.
ويكافئ الســباق ثالثة 
فائزيــن باملراكــز الثالثــة 
النســاء  (فئتــي  األولــى 

للفائزيــن من املتســابقني 
اشــتراكات ســنوية بباقة 
آبــل  «شــامل» وســاعات 
اإلصدار اجلديد من ساعات 
آبــل اجليــل الثامــن وآبل 

ووتش الترا.
هذا باإلضافة الى احلفل 
اخلتامــي الــذي يتضمــن 
السحب على سيارة نيسان 
كيكــس ٢٠٢٣ مقدمــة من 

عليهــا  الســحب  ســيتم 
جلميع املسجلني بالسباق 
حتت إشراف وزارة التجارة 
والصناعة وذلك إلى جانب 
مفاجآت وفعاليات مسلية 

أخرى.
كمــا تقــدم اخلطــوط 
اجلوية الكويتية ١٠ تذاكر 
سفر تشمل وجهات أوروبية 
وإقليمية متنوعة وجاذبة. 
كما أن هناك جهات مشاركة 
في السباق لهذا العام وهي 
التــي لطاملا كانت شــريكا 
معنــا في هذه املســؤولية 
املجتمعية املشــتركة بدءا 
من الشريكني االستراتيجيني 
مجموعة البابطني وشركة 
أوريدو إلى اجلهود اجلزيلة 
لــكل مــن بلديــة الكويت 
وإدارة اإلطفاء واملشروعات 
ووزارات:  الســياحية 
الداخلية والتجارة والصحة.
الوطني  ويأتي ســباق 
للجــري في إطار املبادرات 
االجتماعية التي دأب البنك 
الوطني على تنظيمها سنويا 
تأكيدا على نهجــه الثابت 
في تنمية املجتمع. وتشمل 
مبــادرات الوطني مختلف 
االجتماعيــة  الفعاليــات 
واخليريــة  واإلنســانية 
والتعليميــة والرياضيــة 
والبيئية التي تســعى إلى 
خدمة املجتمع واملســاهمة 
في تنميته على نحو أفضل.

مجموعة البابطني، الشريك 
االســتراتيجي للســباق، 
وفرصــا اســتثنائية مــن 
شــركة أوريدو إلى فرنسا 
أو قطــر حلضور مباريات 
باريس سان جرمان وكأس 
العالم، وجتدر اإلشارة إلى 
أن هذه اجلوائز التي يقدمها 
الشركاء االســتراتيجيون 
كجوائــز للحفــل اخلتامي 

والرجــال) ملســافة ١٠ كم 
بجوائز نقدية ١٠٠٠ و٧٠٠
التوالي.  و٥٠٠ دينار على 
وجوائــز املراكــز الثالثــة 
األولــى ملســافة ٥ كم لكل 
من النساء والرجال كاآلتي: 
٥٠٠ دينار، ٤٠٠ دينار و٣٠٠

دينار على التوالي. كما تقدم 
الشــريك  شــركة أوريدو، 
االســتراتيجي للســباق، 

«الفتاة» يبتعد بصدارة 
دوري السيدات

هادي العنزي

ابتعــد فريق نــادي الفتاة في 
صــدارة دوري URC لكــرة قــدم 
الصــاالت للســيدات، بعــد تغلبه 
علــى الكويــت ٤-١ فــي املواجهة 
التي جمعتهما مســاء أمس األول، 
على صالة نــادي الكويت، ضمن 
منافسات اجلولة الثالثة للدوري، 
ليرفع «الفتاة» رصيده إلى ٩ نقاط، 
من ٣ انتصارات متتالية، فيما بقي 
الكويــت على رصيده الســابق ٣
نقاط، متراجعا إلى املركز الثالث.

وفي مواجهة ثانية، ارتقى فريق 
سيدات التضامن إلى املركز الثاني 
بعد تفوقه على فتيات العيون ٧-١، 
ليتقدم إلى املركز الثاني برصيد ٦

نقاط، فيما بقي «العيون» من دون 
رصيد وفي املركز الثالث واألخير.

جــاء الشــوط األول ملبــاراة 
«الفتاة» والكويت حذرا ومتكافئا 
بدرجة كبيرة، وتهيأت عدة فرص 
للتســجيل، لكن العبات الفريقني 
لم يستطعن ترجمتها لهدف مبكر، 
حتى متكنت دينا علي من تسجيل 
أول األهداف ملصلحة «الفتاة» في 
الدقيقة السابعة، وانتهى الشوط 
األول بتقــدم بطل دوري املوســم 

املاضي.
وفي الشــوط الثاني، قدمت 
العبات الكويت و«الفتاة» أفضل 
ما لديهن، حلسم النتيجة ودانت 
األفضليــة لســيدات «الفتــاة» 
حيث ســجلن ٣ أهداف متتالية 
عــن طريــق ناتاليــا كارولينــا 
(هدفني)، وراريني كريســتينا، 
فيما لم يســجل الكويت ســوى 
صراع على الكرة بني العبات «الفتاة» والكويتهدف واحد بواسطة تايال هيلني.

نتائج بارزة لـ «الترايثلون» في بطولة العالم

حقق العبو منتخبنا الوطني للترايثلون، 
نتائــج بارزة والفتة في بطولة العالم التي 
اختتمــت مؤخرا فــي العاصمــة اإلماراتية 
(ابوظبــي) بعــد أن حصــدوا العديــد مــن 
امليداليات امللونة، في إجناز جديد يضاف إلى 
إجنازات النادي واالحتاد الكويتي للترايثلون، 
وسط مشاركة أبطال العالم في اللعبة بهذا 

احملفل الدولي.
وقد حقق البطل عبدالعزيز الدعيج ذهبية 
فئة ٢٠-٢٤ سنة، وحصلت جنالء اجلريوي 
على فضية فئة ٣٠-٣٤ سنة، فيما متكنت هدى 

الصالح من حتقيق برونزية فئة ٢٠-٢٤ سنة. 
كما أحرز عبدالعزيز الدعيج ذهبية السباق 

اخليري الذي أقيم على هامش البطولة.
وأقيمــت بطولة العالم فــي ابوظبي في 
الفتــرة من ٢٣-٢٧ اجلاري، اذ ترأس الوفد 
رئيــس النادي واحتــاد الترايثلون راشــد 
الكندري وضم ١٤ العبا والعبة و٤ إداريني.
من جانبه، بارك راشــد الكندري ألبطال 
الكويت على هذه النتائج البارزة في مونديال 
العالم، في ظل مشــاركة أبطــال اللعبة من 

كافة القارات.

تتويج أبطال الترايثلون في بطولة العالم

مبارك اخلالدي

متكن القادســية من حتقيق الفوز على غرميه 
الكويت ٢-٠ في املباراة التي جمعتهما مساء امس 
على ســتاد نادي الشــباب ضمن اجلولــة الثالثة 
ملنافسات املجموعة الثانية من بطولة كأس زين، 
وبهذا الفوز رفع األصفر رصيده الى ٩ نقاط وجتمد 
رصيد االبيض عند ٤ نقاط. ســجل لألصفر أحمد 

الرياحي وعدي الصيفي.
 وحلساب منافسات املجموعة ذاتها وعلى ستاد 
نادي الكويت، فاز الســاملية على الفحيحيل ٢-١، 
سجل لـ «السماوي» عذبي شهاب واسو رستم من 
ركلة جزاء ليرفع «السماوي» رصيده الى ٦ نقاط 

وبقي رصيد اخلاسر خاليا من النقاط.
وعلى ملعب الســاحل، فاز خيطان على برقان 
٤-٠، ليرفــع خيطان رصيده الى ٤ نقاط وجتمد 
رصيد اخلاسر عند ٣ نقاط. سجل االهداف احملترف 
البرازيلي رينان (هاتريك) ومحمد عبيد من ركلة 

جزاء.
 وعلى ستاد ناصر العصيمي، متكن اليرموك 
من الفــوز على كاظمة ٢-١، ليرفع الفائز رصيده 
الى ٤ نقاط وجتمد رصيد البرتقالي عند ٤ نقاط. 
سجل للفائز احملترفان اوليفيرا وكورتكس بينما 

سجل للبرتقالي ناصر الفرج.
وفــي مباراة مقدمــة من منافســات املجموعة 
األولــى، فــاز النصر علــى التضامــن ١-٠ أحرزه 

املهاجم توريس.
إلى ذلك، تتواصل مساء اليوم منافسات اجلولة 
الثالثة من البطولة، حيث تقام ثالث مباريات ضمن 
منافســات املجموعة االولى، فيلتقي العربي الذي 
ميتلك ٤ نقاط مــع الصليبخات الذي جمع نقطة 
واحدة فقط، وذلك على ستاد مبارك العيار، وتقام 

املباراة في الساعة الـ ٦:٣٥.
ويســبق اللقاء مباراتان تنطلقان في الساعة 
الرابعة عصرا، حيث يلتقي اجلهراء بنقطة واحدة 
مع الســاحل برصيد ٤ نقاط على ســتاد عبداهللا 

اخلليفة بنادي اليرموك.
وتتجه األنظار صوب اللقاء الذي يجمع العربي 
مــع الصليبخات حيث متابعــة جماهير االخضر 
لفريقها مطّعما بعدد كبير من الصف الثاني نظرا 
لغياب جنومه األساسيني الرتباطهم مع املنتخب 
الوطني األول الذي يقيم معسكرا تدريبيا في دبي، 

ومتتع عدد من احملترفني بإجازات خاصة.

القادسية يتخطى الكويت في كأس «زين»القادسية يتخطى الكويت في كأس «زين»
العربي يواجه الصليبخات اليوم

القادسية جنح في عبور «األبيض» القادسية جنح في عبور «األبيض» 

(املركز االعالمي بالكويت)(املركز االعالمي بالكويت)
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اإلثنني
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

إطـالق مميـزات جديـدة 
لـ «هويتي» خلدمـة أكثـر 

من ٣ ماليني مستخدم.

خبراء مدعومون من منظمة 
الصحة العاملية ُيحذرون 

من «إنفلونزا اإلبل».

هذه املنظمة صمتها أفضل!
ودنا كل اجلهات

تسوي چذي.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك راضية مرضية  
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

شفيقة عبداحلسني محمود حسني: (أرملــة علي أبوالقــاسم 
عبد الرسول) ٧٨ عاما - الرجال: مسجد اإلمام احلسن - بيان 
- ت: ٩٩١٠٩٩٠٨ - ٩٩٢٥٠٠٩٩ - النساء: بيان - ق١١ - الشارع 

األول - ج٥ - م٣٣ - ت: ٩٦٩٣٣٣٥٨ - شيعت.
٢٢ عاما - الرجال : مقبرة  عبدالرحمن صالح ســالم العازمي:
صبحان - ت الرجال:٩٩٤١٨٤٦٩ - النســاء: صباح السالم - 

ق٤ - ش٣١ - م٣٩ - ت النساء: ٥١١٢٢١٢٥ - شيع.
٨٧ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت  نوره حمد علي الوازع:
الرجال: ٩٩٧٦١١١١ - ٦٦٧١٣٣٣٣ - ت النساء: ٩٩٠٦٧١٧١ - الدفن 

التاسعة  صباحا.

«تصريحاته مخططة للترشح للرئاسة»
أيكون، املغني األميركي، يفسر 
التصريحات اخلالفية لزميله املغني 
كاني ويست، بشــأن تأييد «حياة 
البيض مهمة»، ووفاة جورج فلويد 
بسبب املخدرات، بأنها لكسب أصوات 

احملافظني املؤيدين لترامب.

«ليس من حق أحد انتقاد عمليات التجميل»
كيت هدسون، املمثلة األميركية، 
تقــول إن من حــق اجلميع إجراء 
عمليات التجميل املناسبة لهم بعيدا 
عن انتقادات املجتمع، وتؤكد: املشكلة 

الوحيدة أنها مكلفة.

«كان يعلم أن حواره سيؤدي إلنهاء عقده»
بيرس مورغان، املذيع البريطاني 
عن حواره مع كريستيانو رونالدو 
حيــث أخبره: لو قلت ما في ذهنك 
فقد تضطر ملغادرة النادي، وهو ما 

رد عليه رونالدو: أعلم.

«ال أخاف املوت»
الكرة  هيرشــيل والكر، العب 
واملرشــح السياسي األميركي عن 
والية جورجيا، يعلن ان مصدر ثقته 
بالفوز في االنتخابات يأتي من حقيقة 
أنه قامر مرات عدة بلعبة الروليت 

الروسية. 

«قال لي اجلميع إنها سوداء»
كيفني كوستنر، املمثل األميركي، 
يتحدث عن دوره في فيلم: ذا بودي 
غارد، أمام املمثلة واملغنية األميركية 
السوداء، ويتني هيوسنت. ويضيف: 

لكني كنت أعرف ذلك، ولم أهتم.

أبعد من الكلمات

٤:٥٨الفجر

٦:٢٢الشروق

١١:٣٦الظهر
٢:٣٠العصر

٤:٤٩املغرب

٦:١١العشاء

العظمى:  ٢٠
الصغرى:  ١٠

أعلى مد: ٠١:٠٥ ص ـ ٠٤:١٩ م
أدنى جزر: ٠٩:١٧ ص ـ ٠٩:٠٣ م

أمن ومحاكم

٣٠ مليون يورو ثمنًا متوقعًا لرسم
ذاتي يصور ماكس بيكمان في منفاه

برلنيـ  أ.ف.پ: يعرض رسم ذاتي للرسام ماكس بيكمان 
الذي يعتبر واحدا من أبرز الفنانني التعبيريني األملانيني للبيع 
في مزاد في أملانيا األسبوع املقبل، مقابل سعر قد يصل إلى 
Selbstbildnis gelb-rosa ٣٠ مليــون يورو. وتصور لوحــة

صورة ذاتية صفــراء وردية التي تعتبر حتفة فنية والتي 
كانت ملكية خاصة منذ رسمها في العام ١٩٤٣، الفنان عندما 

كان في منفاه في هولندا بعد فراره من أملانيا النازية.
وقالت ميكاييال كابيتسكي، مديرة دار غريزباخ في برلني 
واملسؤولة عن عملية البيع، «لم يبع أي عمل فني مماثل في 

املزاد في أملانيا منذ العام ١٩٤٥».
وقد يصل سعر اللوحة إلى ما بني ٢٠ و٣٠ مليون يورو، 
وهو أعلى تقدير حتى اآلن للوحة بيعت في أملانيا، وفقا للدار.

(أ.ف.پ) ميكاييال كابيتسكي أمام الرسم 

ثمانيني هندي «وّلع» نفسه دفاعًا عن لغة التاميل
أ.ف.پ:  ـ  نيودلهــي 
أضرم رجــل ثمانيني النار 
في نفســه في جنوب الهند 
احتجاجا على سياسة فرض 
الهنديــة احملكية في  اللغة 
الشمال خصوصا، التي تتهم 
حكومة نيودلهــي بالرغبة 
في تطبيقها في جميع أنحاء 
البالد، حسبما ذكرت الشرطة 

األحد.
واللغة موضوع حساس 
فــي الهنــد حيث تســتخدم 
اللغات. وتســتخدم  مئــات 
االجنليزيــة كلغة رســمية 
مشــتركة للتواصــل، فيمــا 
تعتمــد حكومــات الواليات 
اللغات احملكية في كل منها. 
بحسب آخر مسح أجري في 
٢٠١١، ال يتكلم اللغة الهندية 
سوى ٤٤٪ من مواطني البالد.

اللغة الوطنية الرسمية مبا 
في ذلك في التعليم.

ويتهــم معارضو رئيس 
الوزراء القومي الهندوســي 
نارينــدرا مــودي بأنه يريد 

فرض اللغة الهندية حتديدا، 
ما يثير اســتياء السكان في 
جنوب البالد حيث تستخدم 
لغات درافيدية، وهي عائلة 
لغات مختلفة متاما عن عائلة 
اللغات الهندية األوروبية التي 
تعتبر اللغة الهندية واحدة 

منها.
وقالت الشرطة، إن املزارع 
إم في ثانغافيــل (٨٥ عاما) 
صــب علــى نفســه الوقود 
وأضرم النار في نفسه السبت 
فــي مدينة ســالم في والية 
تاميل نادو اجلنوبية، حامال 
الفتة مكتوب عليها «حكومة 
مودي، أوقفي فرض الهندية. 
ملاذا يجب علينا تفضيل اللغة 
الهندية على التاميل مع أدبه 
الغنــي؟ (...) هذا ســيضر 

مبستقبل شبابنا».

أقارب ثانغافيل وأعضاء بحزب «االحتاد التقدمي الدرافيدي» في مراسم دفنه(أ.ف.پ)

والشــهر املاضي، ذكرت 
صحــف أن مجموعــة مــن 
البرملانيــني بقيــادة وزيــر 
النافذ أميت شــاه  الداخلية 
أوصت بجعل اللغة الهندية 

«سوابق» سرق مركبة 
من مواقف اجلامعة

يزور البالد حاليا بطل مسلسل «قيامة 
عثمــان» املمثــل التركي الشــهير بوراك 
أوزجفيت. وقد التقت الســفيرة التركية 
طوبى نور سومنز النجم أوزجفيت الذي 
يجسد شخصية الغازي عثمان ابن الغازي 

أرطغرل.
ومسلسل «قيامة عثمان» ذائع الصيت 
هو تكملة ملسلسل «قيامة أرطغرل» الذي 
انتهى في مايو ٢٠١٩، ويشارك أوزجفيت 
في بطولتــه كل من املمثلة يلدز جاغري 
عتيقســوي، وأوزجــه توريــر، وبوراك 
تشيليك، وسرحات كيليتش، وإركان أفجي.
وتدور أحداث مسلســل قيامة عثمان 
حول قالب تاريخي عن الغزاة العثمانيني 
األوائل، مؤسسي الدولة العثمانية، حيث 

يفصل العمل قصة تأسيس الدولة.
وتؤكد أحداث املسلسل أن عثمان سار 
على خطى والده بعد وفاته وكان يســير 
علــى خطاه لتحقيــق انتصارات عظيمة 

وبناء دولة عثمانية قوية ومستقرة.

«استئناف األسرة» تلزم مهمل 
ابنته املعاقة بـ ٥٠٠٠ دينار 

قيمة سيارة ونفقة شهرية

حترير ٢٧ ألف مخالفة وحجز
٧٥ سيارة ودراجة نارية في أسبوع

.. وضبط ٤٥ مخالفًا 
وحترير ٣٥ مخالفة مهنية

عبداهللا قنيص

أغلــق رجــال املباحث ملف قضية ســرقة مركبة من 
مواقف اجلامعة، وذلك بضبط شخصني من غير محددي 

اجلنسية.
وكانت مواطنة أبلغت مخفر اخلالدية، عن أن سيارة 
مسجلة باسمهما وفي حيازة ابنها الطالب اجلامعي اختفت 
لدى تركها في مواقف اجلامعة، وعليه مت تعميم أوصاف 
املركبة وتوقيف شخص من غير محددي اجلنسية كان 

على متنها.
وبالتحقيق مع الشخص الذي كان يقود السيارة، ذكر 
أنه اشــتراها من شــخص بدون آخر مقابل ١٥٠٠ دينار، 
ليتم ضبط البائع الذي اعترف بالسرقة، وتبني أن لديه 

سوابق في قضايا سرقات.

محمد اجلالهمة

قضت محكمة اســتئناف األسرة بإلزام مواطن بدفع 
٥٠٠٠ دينار ثمن سيارة بواقع ٥٠٠ دينار شهريا ونفقة 
نوعيــة ١٠٠ دينــار للحاضنة و١٥٠ دينارا أجرة ســكن 
لالبنة و٨٠٠ دينار تدفع مرة واحدة لتأثيث مسكن االبنة.

وتتلخص الدعوى املرفوعة من احملامية فاطمة الربيعة 
بصفتها وكيلة عــن املدعية، في أن األخيرة خالة االبنة 
وبعد وفاة شقيقتها والدة االبنة انتقلت احلضانة للجدة 
وبعــد وفاة اجلدة حتصلت املدعيــة على حكم حضانة 
ورغــم أن االبنــة تعاني من إعاقة شــديدة إال أن والدها 
امتنع عن اإلنفاق عليها وتوفير احتياجاتها من مســكن 

وراتب وسيارة وخادمة.

منصور السلطان

أسفرت احلمالت املرورية التي شنها قطاع املرور خالل 
األسبوع املاضي ضد مخالفي قانون املرور واملستهترين 
واملطلوبني، عن ضبط ٩ أشخاص مطلوبني لعدة جهــات 
و٨ سيارات مطلوبة، باإلضافة إلى ضبط ٣٤ مخالفا لقانون 
املرور (اســتهتار ورعونة واإلهمال بالقيادة وتعريض 
حيــاة اآلخرين للخطر)، حيث متــت احالتهم الى حجز 
املرور، كما مت ضبط ٣٥ حدثا يقودون سيارات من دون 

رخصة قيادة، ومتت إحالتهم إلى نيابة االحداث.
كما استطاع رجال املرور خالل احلملة املرورية التي 
شملت جميع احملافظات حترير ما يقارب ٢٧ ألف مخالفة 
مرورية وحجز ٦١ ســيارة في كراج حجز االدارة العامة 

للمرور و١٤ دراجة نارية.

مبارك التنيب

أسفرت اجلهود األمنية املستمرة لإلدارة العامة ملباحث 
شــؤون اإلقامة بالتعاون مع اجلهات املعنية عن ضبط 
٤٥ مخالفــا لقانون اإلقامة وحتريــر ٣ مخالفات مزاولة 
مهنــة من غير ترخيص من قبل وزارة الصحة وحترير 
٣٢ مخالفة عامل بغير عمل محدد من قبل الهيئة العامة 

للقوى العاملة.
هذا، ومتت إحالة املضبوطني إلى جهات االختصاص.

كما مت ضبط ٧ أشخاص بتهمة التسول لتتم إحالتهم 
الى جهات االختصاص التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم 

وبحق كفالئهم.

إصابة شخصني بحادث على «الوفرة»
محمد اجلالهمة

نقل شــخصان في حالة خطيرة بســيارة اإلســعاف 
الى مستشــفى العدان اثر حادث ثنائي وقع على طريق 

الوفرة الزراعي.
رجــال اإلنقاذ واملرور فور تلقيهم بالغا مســاء أمس 
االول يفيد بوقوع احلادث املروري توجهوا الى موقعه، 
حيث تبني أن سيارتني اصطدمتا ونتج عن ذلك انحشار 
واصابة شخصني بجروح فتم إخراجهما وتسليمهما الى 
فنيي الطوارئ الطبية ونقلهما بســيارة اإلســعاف إلى 

مستشفى العدان.
بدورهم، قام رجال املرور بسحب السيارتني من الشارع 
بهدف تسهيل حركة املرور التي تعطلت نتيجة احلادث.

السفيرة طوبى نور سومنز لدى لقائها النجم بوراك أوزجفيت في الكويت

«الغازي عثمان» في الكويت«الغازي عثمان» في الكويت

جانب من احلمالت املرورية
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