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غير مخصص للبيع

ال تعديل وال تدوير وزاريًا
«البديل اإلستراتيجي» عبارة عن سّلم جديد للرواتب األساسية «املنخفضة» وال ميّس «العالية»

مرمي بندق 

أفادت مصادر ثقة في تصريحات 
خاصــة لـ «األنباء» بــأن احلكومة 
مســتقرة ومستمرة وال حديث من 
قريب أو بعيد عن اللجوء إلى إجراء 
تعديــل أو تدويــر وزاري ملواجهة 
االســتجواب املقــدم إلــى وزيــرة 
األشــغال ووزيرة الكهربــاء واملاء 
والطاقة املتجددة د.أماني بوقماز من 
النائب حمدان العازمي، واملستعدة 
لتفنيده والذي لن يتجاوز املنصة، 
وحسب نص الئحة املجلس يجوز 
لها طلب تأجيل املناقشة أسبوعني 
إلــى طلبهــا.  ومــن  ويســتجاب 
األهميــة ذكــر أن اختيــار بوقماز 
ملنصبها جاء لعدة أســباب، أهمها 
أنهــا أســتاذة أكادمييــة فــي كلية 
الهندسة، إلى جانب ممارستها العمل 
الفني ميدانيا، مما أكســبها خبرة 
تراكمية مضاعفة جمعت بني الدراسة 
األكادميية واخلبرة الفنية العملية. 

هــذا، وتعكف اجلهــات احلكومية 
املختصــة على إعــداد التصورات 
والتفاصيــل الكاملة حــول البديل 
اإلستراتيجي للرواتب، والذي يعتمد 
«ســلما جديدا للرواتــب»، يصدر 
مبشــروع مرســوم من احلكومة، 
ويشــمل املوظفــني احلاليــني فــي 
الــوزارات واجلهــات احلكوميــة 
مــن أصحــاب الرواتب األساســية 
املنخفضة والتــي لم تتم زيادتها، 
ويهدف الى حتقيق العدالة وتضييق 
الفجوة الواسعة بينهم وبني أقرانهم 
من حاملي املؤهالت العلمية ذاتها 
ويعملون في جهات أخرى. وقالت 
مصادر مطلعة في تصريحات خاصة 
لـ «األنباء» إن الدراســة ســتراعي 
بعض الفروقات مثل طبيعة العمل 
ومكانه واخلبــرة والكفاءة، والتي 
حتتــم وجود اختالفــات وال ميكن 
حتقيق املســاواة الكاملــة بينهم. 
وكشفت عن أن سلم الرواتب اجلديد 
سيطبق على التعيينات اجلديدة، وال 

يشمل املوظفني احلاليني من أصحاب 
الرواتب العالية في جهات أخرى، 
لكن يشمل التعيينات اجلديدة في 
اجلهات ذاتها. هــذا، وصرح نائب 
الــوزراء ووزير  رئيــس مجلــس 
الدولــة لشــؤون مجلــس الوزراء 
براك الشيتان بأن مجلس الوزراء 
اعتمــد برنامــج عمــل احلكومــة 
للســنوات ٢٠٢٢-٢٠٢٦، وكلــف 
املجلس وزير املالية ووزير الدولة 
للشــؤون االقتصادية واالستثمار 
عبدالوهاب الرشيد بإحالة البرنامج 
إلى مجلــس األمــة. وأعلن رئيس 
مركز التواصــل احلكومي الناطق 
الرسمي باسم احلكومة طارق املزرم 
عقد االجتماع الثاني للجنة العفو 
اخلاص عــن اجلرائم احملددة. وقد 
لوحظ ان بعض املواطنني أعلنوا عبر 
حساباتهم الشخصية في «تويتر» 
شمولهم بالعفو األميري اخلاص، 
مقدريــن ومثمنــني عاليــا  صدور 

مرسوم العفو.

احلكومة مستقرة ومستمرة وتعتمد برنامج عملها وحتيله إلى املجلس.. وبو قماز تفند االستجواب.. وجلنة العفو تعقد اجتماعها الثاني والبعض علم أنه من املشمولني 

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان

األمير محمد بن سلمان 
يطلق مطار امللك سلمان 

الدولي بالرياض.. 
أحد أكبر املطارات 

في العالم بطاقة استيعابية 
١٨٥ مليون مسافر سنويًا 

13

الشيخ سالم العبداهللا وحرمه خالل استقبال رؤساء البعثات الديبلوماسية 
واملنظمات اإلقليمية والدولية املعتمدين

جائزة «أفضل رضا عمالء»رائد ترجمان

وزير اخلارجية استقبل رؤساء البعثات 
الديبلوماسية واملنظمات اإلقليمية 

والدولية املعتمدين: سياستنا اخلارجية تهدف 
إلى بناء جسور مع مختلف دول العالم 

«هيونداي شمال اخلليج» تواصل مسيرة 
التميز وحتصد «األفضل في رضا العمالء» 
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الدمخي: بطاقات تخفيضات للمتقاعدين للحصول 
على خصومات جتارية وترفيهية ورياضية وغذائية

د.عادل الدمخي

الشيخ عبداهللا العلي

سامح عبداحلفيظ

قدم النائب د.عادل الدمخي اقتراحاً لتخصيص 
بطاقات تخفيضات للمتقاعدين للحصول على 

خصومات من اجلهات املختلفة بالكويت.
وقال النائب د.عادل الدمخي في مقدمة اقتراحه: 
إنه أسوة مبا هو معمول به في بعض دول مجلس 
التعاون اخلليجي، وتقديرا للخدمات التي قدمها 
املواطنون املتقاعدون، نقترح : «تخصيص بطاقة 
تخفيضات للمتقاعدين (بطاقة شــكرا) متكنهم 
من احلصول على خصومات من اجلهات املختلفة 
بالكويت ســواء جتارية - ترفيهية - رياضية 
- ســياحية - غذائية - تعليمية - في املراكز 

التجارية واألندية والشركات».

«الصحة» تعلن عن رصد ١٤٠
مليون دينار لـ «البدل النقدي» 

لإلجازات الدورية واألولوية للكويتيني
عبدالكرمي العبداهللا

رصــدت وزارة الصحة مبلغ ١٤٠ مليون دينار لـ«البدل النقدي» 
لإلجازات الدورية. هذا، واعتمدت الوزارة ضوابط استحقاق الصرف 
على أن تكون األولوية للكويتيني.وشددت الضوابط، التي تنشرها 
«األنباء»، على عرض املعامالت الناجتة عن بيع رصيد اإلجازات لكل 
حالة على مراقبي شؤون التوظف التابع لديوان اخلدمة املدنية للتأكد 
من االستحقاق، كما دعت «املالية» وحدة الرقابة املالية في كل جهة 
حكومية الى التأكد من ســالمة الصــرف. وجاء في الضوابط، انه ال 
يجوز النقل من النوع بدل نقدي أثناء اخلدمة مدني للوزارات واإلدارات 
احلكومية والهيئات امللحقة وبند مخصص إجازات للجهات املستقلة 
لتعزيز بنود املكافآت وفقا للقيود اخلاصة مبيزانية الوزارات واإلدارات 
احلكومية للســنة املالية، وســمحت بالنقل من وفورات الباب األول 
تعويضــات العاملني الى النوع بدل نقدي اثناء اخلدمة في حال كان 
هناك عجز في اعتماد النوع في نهاية السنة املالية للوزارات واجلهات 

التفاصيل ص ٤احلكومية.

«التربية»: انطالق اختبارات 
الثاني عشر ٤ يناير .. والعاشر 

واحلادي عشر ١٨ ديسمبر املقبل
عبدالعزيز الفضلي

اعتمد الوكيل املساعد للتعليم العام أسامة السلطان جداول 
مواعيد امتحانات نهاية الفترة الدراسية األولى للصف العاشر 
والصف احلادي عشــر والثاني عشر بقسميه العلمي واألدبي 
والتعليم الديني للصف الثاني عشــر للعام الدراســي ٢٠٢٢/ 
٢٠٢٣ وتنطلق اختبارات العاشــر واحلادي عشر ١٨ ديسمبر، 

والثاني عشر ٤ يناير. 
وأكد الســلطان ضــرورة ان تضاف نصف ســاعة (لطلبة 
صعوبات التعلم) جلميع املواد، كما انه بناء على قرار مجلس 
التوجيهات العامة متت إضافة (١٥ دقيقة) على زمن االمتحانات 
لكل مجال دراسي ملنح الطلبة وقتا لقراءة التعليمات والتأكد 

من عدد أوراق األسئلة. 
ولوحظ في زمن االختبارات انه مت تخصيص ثالث ساعات 
وربع المتحاني اللغة العربية واالجنليزية في جميع صفوف 

املرحلة الثانوية.

الكويت تشدد قبضتها 
على خروج األغنام احلية

علي إبراهيم

علمــت «األنباء» عبر مصادرها املطلعة أن الكويت بدأت تشــديد 
إجراءاتها على خروج األغنام احلية منها وخصوصا التي تصرف لها 
أعالف مدعومة ومزودة بشــرائح إلكترونية. جاء ذلك بعدما رصدت 
الهيئــة العامة لشــؤون الزراعة والثروة الســمكية وجود تالعب في 
خروج األغنام من الكويت، ما جعلها تخاطب اإلدارة العامة للجمارك 
بهذا الشأن. وطالبت الهيئة اجلمارك بعدم السماح بخروج األغنام إال 
بعد املرور على احملجر البيطري التابع للهيئة في الساملي، وذلك ألخذ 
االعتماد النهائي للخروج والتأكد من الشــرائح اإللكترونية واألعداد، 
إذ ال يســمح بخروج األغنام التي حتمل شــرائح إلكترونية وتصرف 

لها أعالف مدعومة ملخالفة ذلك قرار مجلس الوزراء.

إال بعد املرور على احملجر البيطري التابع لهيئة الزراعة

العمهوج: إصدار ١٠ آالف جواز سفر 
عبر األجهزة اإللكترونية خالل أسبوعني

منصور السلطان

كشــف مدير إدارة وثائق السفر العقيد عبداهللا العمهوج 
عن إصدار نحو ١٠ آالف جواز سفر عبر األجهزة اإللكترونية 
املنتشرة في مراكز الهوية الوطنية، وذلك منذ إطالق مشروع 
اخلدمة الذاتية لتسليم جوازات سفر املواطنني قبل ما يقارب 
األســبوعني. وأوضح العقيد العمهــوج انه مت إجناز ٣٠ ألف 
معاملة خاصة باجلوازات عبر األونالين، مشيرا الى ان العمل 
اإللكتروني جزء من منظومة «الداخلية» في جميع القطاعات، 
مضيفا: إن أجهزة صرف اجلوازات ال حتوي بداخلها جوازات 
غير مطبوعة، بل هي فقط تسهل عملية تقدمي الطلب أونالين 
أو عن طريق اجلهاز نفسه، ويتم تسليم اجلواز اجلديد بعد 
يومني بواسطة البطاقة املدنية أو البصمة، حيث يقوم اجلهاز 

التفاصيل ص ٢بقراءة املعلومات في ثواٍن.

التفاصيل ص١٢

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت PDF الصفحة

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

البرازيل ثاني املتأهلني 
بفوز صعب على سويسرا 

السفير املكسيكي 
ميغيل ايسيدورو 

لـ «األنباء»: قطر 
تستحق تقدير وتكرمي 

املجتمع الدولي 
على جهودها 

في تنظيم املونديال

اإلكوادور  - السنغال: ٦:٠٠مباريات اليوم
هولندا  - قطر: ٦:٠٠

إيران - أميركا : ١٠:٠٠
ويلز  - إجنلترا : ١٠:٠٠

وزير الدفاع يوّجه بقبول 
كل االحتياط بقرعة  الطلبة الضباط 
من الدفعة ٤٩ في كلية علي الصباح

أصــدر وزيــر الدفاع الشــيخ 
عبداهللا العلــي توجيهاته بقبول 
جميــع املتقدمــني الذين مت وضع 
أسمائهم في قائمة االحتياط خالل 
القرعة التي أجريت الختيار دفعة 
الطلبــة الضباط رقم ٤٩ في كلية 
علي الصباح العسكرية. وجاءت 
توجيهات وزير الدفاع بعد تخلف 
عدد مــن املقبولني عــن االلتحاق 
بالكلية، وحرصا منه على إتاحة 
الفرصة لقبول أكبر عدد ممكن من 
الراغبني في االلتحاق بشرف اخلدمة 
العســكرية من الشــباب الكويتي 
املتطلع خلدمة وطنه والدفاع عنه.

انطالق قمة تطوير التعليم نحو مستقبل 
AUM مستدام ٢٠٢٢ في جامعة

انطلقــت أمس في مركز 
الشــرق األوســط  جامعــة 
األمريكية (AUM) للمؤمترات، 
فعاليات قمة تطوير التعليم 
نحو مستقبل مستدام ٢٠٢٢، 
كأول حــدث مــن نوعه في 
الكويت، وذلك حتت رعاية 
وزير التربية ووزير التعليم 
العالي والبحث العلمي د.حمد 
العدواني، وبحضور رؤساء 
وأكادمييــني مــن جامعــات 
ومؤسسات تعليمية إقليمية 
وعاملية، حيث تستمر القمة 

والتنميــة املســتقبلية في 
املنطقة، واستكشــاف كيف 
أن التحّول إلى اقتصاد قائم 
علــى املعرفة واالســتدامة 
يكــون محفــزا مــن خــالل 
تبني مناذج تعليمية جديدة 
وتضمينهــا، مثــل التعليم 
micro-credentialing املصغر

وثقافــة التعلم مدى احلياة 
.Lifelong Learning

وفي كلمتــه باالفتتاح، 
أكد رئيس مجلس األمناء في 
جامعة AUM فهد العثمان أن 

تنظيم هذه القمة واملشاركة 
الواسعة دليل على أن الكويت 
تسير بخطوات واثقة نحو 
النهوض والتطــور في كل 
املجاالت، حيث يعتبر التعليم 
البداية الفعلية ألي نهضة، 
مؤكدا أن قمة تطوير التعليم 
نحــو مســتقبل مســتدام 
هدفها األساســي هو قياس 
األثر الذي تلعبه اجلامعات 
العالي  التعليم  ومؤسسات 
في نهضة التعليم ملستقبل 

أكثر استدامة.

أول حدث من نوعه في الكويت وتستمر ٣ أيام 

جانب من احلضورفهد العثمان متحدثاً خالل افتتاح القمة أمس

٣ أيام. ويهدف املؤمتر بشكل 
رئيسي إلى تبادل اخلبرات 
حــول بناء وتطويــر رؤية 
شاملة بشأن قطاع التعليم 
العالــي في املنطقة من أجل 
مستقبل أكثر استدامة، فضال 
عن مناقشــة كيفية تعاون 
اجلامعات بشكل أفضل مع 
مختلف الشركات واملؤسسات 
التعليمية األخرى لتطوير 
العالقات ومعاجلة الفجوات 
في املهارات، وتأمني املوارد 
البشــرية ألهــداف التطور 

التفاصيل ص ٢

التفاصيل ص٥

فرحة العبي البرازيل بهدف التأهل الغالي في سويسرا    (ا.ف.پ)



الثالثاء ٢٩ نوفمبر 02٢٠٢٢ محليات

السالم: إبراز دور الكويت كبلد نفطي
بحثت املدير العام لـ «كونا» 
د.فاطمة السالم مع مديرة إدارة 
العامة فــي وزارة  العالقــات 
النفط الشيخة متاضر اخلالد 
ومحافظ الكويت لدى منظمة 
البلدان املصدرة للنفط (أوپيك) 
محمد الشطي أهمية املواكبة 
اإلعالميــة لــدور الكويت في 
السوق النفطي العاملي وااللتزام 
باملسؤولية واملهنية العالية في 

نقل املعلومة واحلدث.
وأكــدت د.الســالم خالل 
استقبالها في مكتبها الشيخة 
متاضر اخلالد ومحمد الشطي 
حــرص «كونــا» علــى إبراز 

«أوپيك» وفي «أوپيك بلس» 
ومجمل إجنازات وزارة النفط 

من خــالل املــواد اإلخبارية 
بــاألدوات  بأنواعهــا مدعمة 
التقنية والوســائل األخرى 
املواكبة من اإلعــالم اجلديد 
وغيــره. وأبــدت اســتعداد 
«كونا» لتقدمي كل اإلمكانات 
والتســهيالت واخلبرات في 
خدمــة التعاون اإلعالمي بني 

الوكالة وكل من اجلانبني.
من جهتهما، هنأت الشيخة 
متاضــر اخلالــد والشــطي 
د.السالم بتوليها مهام منصبها 
مديرا عاما لـ «كونا». وأشادا 
بالدور اإلعالمي للوكالة ومتيز 

خطابها اإلعالمي الرصني.

تلقت التهاني بتعيينها مديراً عاماً لـ «كونا» من متاضر اخلالد ومحمد الشطي

د. فاطمة السالم مستقبلة الشيخة متاضر اخلالد ومحمد الشطي

أهميــة دور الكويــت كبلــد 
نفطي وعضو فاعل في منظمة 

املبيلش: األنشطة الرياضية تسهم 
في كسر حاجز اخلوف لدى ذوي اإلعاقة

بشرى شعبان

برعايــة وزيرة الشــؤون 
والتنمية املجتمعية ووزيرة 
الدولة لشؤون املرأة والطفولة 
ورئيســة املجلــس األعلــى 
لشــؤون ذوي اإلعاقــة م.مي 
البغلي، نظمت الهيئة العامة 
لشؤون ذوي اإلعاقة بالتعاون 
مع مؤسسة الرعاية املتكاملة 
لذوي اإلعاقة «Ican» ورابطة 
أمهات متالزمــة الداون أمس 
احلفل اخلتامي لليوم الرياضي 
لذوي اإلعاقة الذهنية بعنوان 

«أنتم في قلوبنا».
وبــدأ احلفل بكلمــة ملدير 
عام الهيئــة العامة لشــؤون 
ذوي اإلعاقــة هنادي املبيلش 
أكدت فيهــا أن فعالية «اليوم 
الرياضي» تساعد على اجتياز 
صعوبة التواصل مع اآلخرين 

الى مساندتهم ومشاركتهم في 
ممارسة األنشــطة الرياضية 
لتنمية مهارتهم، خصوصا بعد 

جائحة كورونا.
بــدوره، أشــاد مديــر عام 

مؤسسة الرعاية املتكاملة لذوي 
اإلعاقة مشعل شامان بنجاح 
الفعاليــة، متمنيــا من جميع 
اجلهات تقدمي كل سبل الدعم 
والتعاون إلدخال السعادة في 
قلوب أبنائنا من ذوي اإلعاقة 
وتكثيف الفعاليات إلسعادهم 

وذويهم.
وأضاف شامان أن املؤسسة 
تســعى الى تقــدمي اخلدمات 
الترفيهيــة وإقامــة املعارض 
والــورش االنتاجيــة ألبنائنا 
من ذوي اإلعاقة، مما يؤهلهم 
للدخــول إلــى ســوق العمل 
فــي  واملســاهمة  واالنتــاج 
خدمة وطنهم مبا يتماشى مع 
الســوق ودمجهم  احتياجات 
باملجتمــع بشــكل فاعــل مبا 
يســاهم علــى رفــع قدراتهم 
وثقتهــم بأنفســهم لتجــاوز 
اإلعاقة وتقدمي أفضل ما لديهم. 

الشيخة شيخة العبداهللا والشيخة سهيلة الصباح وهنادي املبيلش
 في صورة جماعية مع املشاركني

وكسر حاجز اخلوف وتطوير 
هوايات أبنائنا من ذوي اإلعاقة، 
مشيرة الى أن الرياضة تعطي 
دورا كبيرا في رفع معنوياتهم 
والترفيه عنهم، داعية اجلميع 

صرف ١٠ آالف جواز سفر باألجهزة خالل أسبوعني

وصول الدفعة الثانية من املعلمني األردنيني غدًا
عبدالعزيز الفضلي

تصــل الــى البالد يوم غــد األربعاء 
الدفعة الثانية من التعاقدات اخلارجية 
للمعلمني اجلــدد من اململكــة األردنية 
الهاشمية والذين تعاقدت معهم «التربية» 
لســد النقص في بعــض التخصصات 

العلمية.

وتعمل الوزارة على توفير كل سبل 
الراحــة لتســهيل االجــراءات املتعلقة 
باستقدام املعلمني اجلدد من خالل تعاون 
وزارات الدولة ومؤسسات املجتمع، حيث 
كانت الدفعة االولى من املعلمني األردنيني 
قد وصلت ٢١ من الشهر اجلاري وعددهم 

٢١ من أصل ١٧٠ مت التعاقد معهم.
وفي سياق آخر أعلنت وكيلة قطاع 

الشــؤون اإلداريــة والتطويــر اإلداري 
رجــاء بوعركي عن فتح باب التظلمات 
ملكافآت األعمال املمتازة اخلاصة بالعاملني 
باملدارس عن العام الدراسي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، 
وذلك اعتبــارا من تاريــخ ٢٧ نوفمبر، 
موضحة أن استقبال التظلمات سيكون 
الكترونيا عبر املوقع الرســمي لوزارة 

التربية ملدة ٦٠ يوما.

منصور السلطان

أعلن مديــر إدارة وثائق 
عبــداهللا  العقيــد  الســفر 
العمهــوج أنه منــذ انطالق 
خدمــة مشــروع اخلدمــة 
الذاتية لتسليم جوازات سفر 
املواطنني والتــي بدأت منذ 
ما يقارب من األسبوعني مت 
إصدار ١٠ آالف جواز ســفر 
عبــر األجهــزة اإللكترونية 
املنتشــرة في مراكز الهوية 
الوطنية، وذلــك عبر تقدمي 

املعاملة «أون الين».
وأكد العقيد العمهوج أنه 
خالل هذا العام مت استقبال ما 
يقارب ٣٠ ألف معاملة خاصة 
باجلوازات عن طريق الـ «أون 
الين» وإجنازها، موضحا ان 
تقــدمي املعامالت عن طريق 
«أون اليــن» يســهل علــى 
املواطنــني إجنازها دون أي 

روتني او طلب مستندات.
وأضاف العمهوج ان العمل 
اإللكترونــي جــزء من عمل 
منظومة وزارة الداخلية في 
جميع القطاعات، وذلك خلدمة 
املواطنني واملقيمني وتسهيل 

طريق اجلهاز نفسه واملوزع 
في مراكــز الهوية الوطنية، 
ويتســلم اجلــواز اجلديــد 
بعد يومني عن طريق وضع 
بطاقته املدنية في اجلهاز أو 
عن طريق البصمة واجلهاز 
يقوم بقراءة املعلومات ومن 
ثم يصدر لــه اجلواز خالل 

ثوان.
وقــال العقيــد العمهوج 
ان جهــاز صــرف اجلوازات 
يستوعب ما يقرب من ألف 
معاملة لطلب جواز السفر، 
مؤكــدا ان اخلطــة املقبلــة 
هــي زيــادة عــدد األجهــزة 

ووضعها في مواقع التجمعات 
كاألســواق ومراكز التسوق 

واملطار.
من جنابه، أكد مســاعد 
مديــر إدارة وثائق الســفر 
العقيد محمد سالم اخلضير 
ان جميــع موظفــي اإلدارة 
العامة للجنســية ووثائق 
السفر يعملون ضمن فريق 
واحد لتطبيق سياسة وزارة 
الداخليــة خلدمة املواطنني 
من خالل التطور اإللكتروني 
واستقبال وإجناز املعامالت 
«أون الين» دون احلاجة الى 
التوجــه لــإلدارات وتقدمي 
املعامالت يدويــا، مبينا ان 
اخلدمــات اإللكترونيــة ال 
تقبــل اخلطأ نهائيــا، لذلك 
الفترة  استشــعرنا خــالل 
املاضية رضا املواطنني للعمل 

اإللكتروني.
وقال العقيد اخلضير ان 
جميع مراكز الهوية الوطنية 
تعمل خالل الفترة الصباحية 
خلدمة املواطنني، باإلضافة 
إلى عمل مركزين خالل الفترة 
املسائية وهما مركز الشامية 

ومركز جابر العلي.

إجناز ما يقارب ٣٠ ألف معاملة خاصة باجلوازات عن طريق الـ «أون الين»

استقبال تظلمات «األعمال املمتازة» إلكترونياً ملدة ٦٠ يوماً

العقيد محمد اخلضيرالعقيد عبداهللا العمهوج

إجناز املعامــالت، مؤكدا ان 
العامــة للجنســية  اإلدارة 
ووثائق السفر تواكب التطور 
من خالل توفير أجهزة صرف 
اجلوازات التي ساهمت بشكل 
كبير في تقليل االزدحام الذي 
يحدث سنويا خصوصا في 
فتــرة الصيف الذي دائما ما 
تــزداد به الطلبــات لتجديد 

جوازات السفر.
وبني العمهوج ان أجهزة 
صــرف اجلــوازات ال حتمل 
بداخلها جوازات غير مطبوعة 
هي فقط تسهل عملية تقدمي 
الطلب عبر «أون الين» أو عن 

مجلس الوزراء اعتمد برنامج عمل احلكومة ٢٠٢٢ ـ ٢٠٢٦

عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
األســبوعي في قصر الســيف 
برئاسة رئيس مجلس الوزراء 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح. وبعد االجتماع، صرح 
نائب رئيس مجلــس الوزراء 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء براك الشيتان مبا يلي:

أحاط رئيس مجلس الوزراء 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصبــاح مجلس الوزراء علما 
بنتائــج الزيارة التــي قام بها 
دولــة رئيس مجلــس الوزراء 
جلمهورية العراق محمد شياع 
السوداني للبالد يوم األربعاء 
املاضي، وفحوى احملادثات التي 
أجراهــا، والتي مــن خاللها مت 
اســتعراض العالقات الثنائية 
القائمة بني البلدين الشــقيقني 
وسبل تنميتها وتطويرها في 
مختلف املجاالت، وكذلك بحث 
آخر املستجدات على الساحتني 
اإلقليميــة والدولية والقضايا 
ذات االهتمام املشترك. وبحث 
مجلس الوزراء شؤون مجلس 
األمة واملوضوعات املدرجة على 
جدول أعمال اجللسة القادمة، 
واطلع في هذا الصدد على كتاب 
رئيس مجلس األمة املرفق به 
املقــدم بتاريــخ  االســتجواب 
٢٠٢٢/١١/٢١ من العضو حمدان 
العازمــي إلى وزيرة األشــغال 
العامة ووزيرة الدولة لشؤون 
الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة 
د.أماني بوقماز والذي سيدرج 
على جدول أعمال أول جلســة 
قادمة، عمال بأحكام املادة ١٣٥ من 
الالئحة الداخلية ملجلس األمة، 
وقد استعرض املجلس احملور 

الوارد بصحيفة االستجواب.
ومجلس الوزراء إذ يسلم من 
جانبه بأن االستجواب هو حق 
دستوري يكفله الدستور لكل 
عضو في مجلس األمة، ليؤكد من 
جانب آخر ثقته الكاملة بوزيرة 
األشغال العامة ووزيرة الدولة 
لشؤون الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجددة د.أماني بوقماز ويشيد 
بالدور اإليجابي الذي تقوم به 
في عملها الوزاري وعلى رأس 
األجهزة اخلاضعة إلشرافها من 
أجل أداء املسؤوليات امللقاة على 

عاتقها.
وفي هــذا الصدد، اســتمع 
مجلس الوزراء الى ردود الوزيرة 
علــى صحيفــة االســتجواب 

لصالح هيئة تشجيع االستثمار 
املباشر.

كما ناقش مجلس الوزراء 
توصية جلنة متابعة برنامج 
عمل احلكومة بشــأن العرض 
املرئي بشــأن مسودة برنامج 
للفصــل  احلكومــة  عمــل 
عشــر  الســابع  التشــريعي 
(٢٠٢٢ ـ ٢٠٢٦)، والذي عكس 

والتشريعية مبا يجسد الشكل 
احلقيقي للنصوص الدستورية 
التنموية  التطلعــات  ويحقق 
للدولة بشكل عام واملواطنني 

بشكل خاص.
وقــد ارتكز برنامــج عمل 
احلكومــة احلالــي على جملة 
مضامني النطق الســامي الذي 
ألقاه ســمو نائب األمير وولي 

التشابه واالختالف بني اخلطة 
وامليزانيــة وبرنامــج العمــل 
مــن حيث مكونــات البرنامج 
ومحاوره، وقرر مجلس الوزراء 
اعتماد برنامج عمل احلكومة 
ـ ٢٠٢٦، وكلــف وزيــر   ٢٠٢٢
املالية ووزير الدولة للشؤون 
االقتصادية واالستثمار بإحالة 

البرنامج إلى مجلس األمة.
ثم تدارس مجلس الوزراء 
توصية جلنة اخلدمات العامة 
بشأن تسريع إجراءات التعاقد 
لدى اجلهات احلكومية، وقرر 
مجلس الــوزراء تكليف جهاز 
متابعة األداء احلكومي بالتنسيق 
مع جميــع اجلهات احلكومية، 
واجلهات الرقابية لوضع احللول 
(القانونية والتشريعية، الفنية 
واإلجرائيــة) التي من شــأنها 
تســريع اإلجــراءات املتعلقــة 
بالتعاقد لدى كل جهات الدولة 
وتقليــص الدورة املســتندية 
اخلاصــة بــكل منهــا، ووضع 
املناسبة والكفيلة  التوصيات 
بتسريع تنفيذ املشروعات في 
البالد، وموافاة مجلس الوزراء 
مبا ينتهي إليه األمر وذلك خالل 

شهرين من تاريخه.
كما اطلــع مجلس الوزراء 
علــى توصية اللجنة بشــأن 
توجيهات سمو رئيس مجلس 
الوزراء بشــأن مراجعة صيغ 
عقــود اســتغالل كل أراضــي 
أمــالك الدولة، وقــرر مجلس 
الــوزراء تكليف جهاز متابعة 
األداء احلكومي بالتنسيق مع 
كل مــن: وزارة املاليــة (إدارة 
أمالك الدولــة)، الهيئة العامة 
للصناعة، الهيئة العامة لشؤون 
الزراعــة والثروة الســمكية، 
الفتــوى والتشــريع  وإدارة 
لإلشراف على متابعة اإلجراءات 
الواجــب اتخاذهــا مــن قبــل 
اجلهــات املشــار إليها بشــأن 
مراجعة صيغ عقود استغالل 
الدولــة  أمــالك  أراضــي  كل 
(الصناعية، احلرفية، اخلدمية، 
الزراعية، اجلواخير، وغيرها) 
من الناحية القانونية، املالية، 
ووضع التصورات املناســبة 
لالستغالل األمثل لتلك األراضي 
مبــا يلبــي متطلبــات البالد 
احلالية واملستقبلية املتعلقة 
فــي األراضــي االســتثمارية 
والتجارية والسكنية وغيرها، 
ومبا يضمــن تعظيم إيرادات 

التوجهــات احلكومية اجلادة 
لتفعيل اإلصالحــات اإلدارية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة 
امللحــة خــالل فتــرة عمــل 
البرنامــج، وذلك بالتوافق مع 
مجلــس األمة مبا يســاهم في 
دفــع عجلة اإلجنــاز التنموي 
ووضع حجر األساس لتعاون 
مستدام بني السلطتني التنفيذية 

العهد، حفظه اهللا، كما احتوى 
على اخلطط اإلمنائية القائمة 
للدولة و«رؤية الكويت ٢٠٣٥» 
مبا يساهم في تعزيزها والعمل 
على حتقيقها من خالل التعامل 
اجلاد مع ما يستجد من حتديات 
ومتطلبــات تنفيذيــة خــالل 
الفصل التشريعي السابع عشر، 
كما تضمن العرض املرئي أوجه 

الدولــة وتعزيــز منظومتهــا 
االقتصادية، وموافاة مجلس 
الوزراء بتقرير متكامل يتضمن 
النتائج والتوصيات التي يتم 
التوصل إليها بهذا الشأن، وذلك 
خالل ثالثة أشهر من تاريخه.
وأحيــط املجلــس علمــا 
باجلهود التنسيقية التي قامت 
بها بلدية الكويت واملؤسســة 
العامــة للرعايــة الســكنية 
حلصر أراضي الدولة لتوفير 
الرعاية الســكنية للمواطنني 
بالسرعة املمكنة. والتي أثمرت 
بتوفيــر عــدد ١٩٠٠ وحــدة 
سكنية باملشــاريع اإلسكانية 
القائمــة مبنطقة تيماء، وعدد 
٣٥٠٠٠ وحدة سكنية مبشروع 
توسعه جنوب صباح األحمد، 
وباإلجــراءات املتعلقــة بضم 
ســاحة منطقة الصليبية مع 
منطقة جنوب القيروان لتوفير 
عدد ٣٢٠٠ وحدة ســكنية مع 
التأكيد على ضرورة احملافظة 
على األشجار الواقعة في املوقع.

ومجلس الــوزراء إذ يثني 
علــى تلــك اجلهــود التــي من 
شــأنها تضمن العيش الكرمي 
للمواطنني، مؤكــدا دعمه لكل 
اجلهود احلكومية في هذا الشأن.

وكلــف املجلس املؤسســة 
الســكنية  للرعايــة  العامــة 
بالتنســيق مع بلدية الكويت 
والهيئة العامة للبيئة واجلهات 
التي تراها مناسبة باتخاذ جميع 
اإلجــراءات الالزمة لتذليل كل 
املعوقــات التــي قــد تواجههم 
لتنفيذ املشــاريع اإلســكانية، 
وموافــاة مجلس الــوزراء مبا 
ينتهي إليه األمــر وذلك خالل 

شهر من تاريخه.
ثــم بحث مجلــس الوزراء 
الشــؤون السياسية في ضوء 
آخر املســتجدات الراهنة على 
الســاحتني العربية والدولية. 
وفي هذا الصدد، أعرب مجلس 
الــوزراء عن تعاطــف الكويت 
مــع جمهوريــة  وتضامنهــا 
إندونيســيا إثر الزلــزال الذي 
وقــع في جزيرة جــاوة وأدى 
إلــى مقتــل وإصابة عــدد من 
األشخاص، كما عبر عن خالص 
تعازي ومواســاة الكويت إلى 
جمهوريــة إندونيســيا قيادة 
وحكومة وشــعبا وإلى أســر 
الضحايا ومتنياتها للمصابني 

بالشفاء العاجل.

استمع إلى ردود الوزيرة بوقماز على االستجواب املقدم من النائب حمدان العازمي واطمأن على سالمة موقفها

سمو الشيخ احمد نواف األحمد الصباح وبراك الشيتان ود.بدر املال خالل االجتماع األسبوعي ملجلس الوزراء أمس

واطمــأن على ســالمة موقفها، 
كما يؤكد حرصــه على دعمها 
ملواصلة جهودها خلدمة الوطن 

واملواطنني.
ثم أحيــط مجلس الوزراء 
علما بتوصية جلنة الشــؤون 
االقتصاديــة بشــأن التقريــر 
السنوي احلادي عشر عن أعمال 
وأنشطة وإجنازات هيئة أسواق 
املال للسنة املالية ٢٠٢١ـ  ٢٠٢٢.
كما أحيط مجلس الوزراء 
علما بتوصية اللجنة بشــأن 
التقريــر نصف الســنوي عن 
أعمــال قطــاع رقابة شــؤون 
التوظف بديوان اخلدمة املدنية 
عــن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى 
٢٠٢١/١٢/٣١ بشأن ما مت رصده 
من مالحظات في اجلهات التي 
مت تطبيق نظام رقابة شؤون 
التوظف عليها، وقرر مجلس 
الوزراء تكليــف كل الوزارات 
واإلدارات احلكومية واجلهات 
امللحقة بالتنســيق مع ديوان 
اخلدمة املدنية لتسوية وتالفي 
مالحظــات مراقبــي شــؤون 
التوظــف أوال بأول، وذلك مبا 
يساهم في ضبط منظومة العمل 

اإلداري.
وناقــش مجلس الــوزراء 
توصية اللجنة بشأن طلب هيئة 
تشجيع االستثمار املباشر نقل 
كامل اختصاصات وزارة املالية 
التجارية  اخلاصة بالقســائم 
إلــى الهيئــة، وقــرر مجلــس 
الــوزراء املوافقــة علــى نقل 
كامل اختصاصات تخصيص 
وتوزيع وإبرام وتوقيع العقود 
وحتصيل الثمن مقابل االنتفاع 
بالقسائم التجارية املنصوص 
عليها في املادة ١٨ من املرسوم 
بقانون رقم ١٠٥ لســنة ١٩٨٠
بشــأن نظام أمالك الدولة من 
وزارة املالية إلى هيئة تشجيع 
االســتثمار املباشــر، على أن 
يكــون تخصيــص القســائم 
بآليــة املزايــدة عــن طريــق 
األظرف املغلقة وفقا لألحكام 
املنصوص عليهــا بهذا القرار 
وما يقرره مجلس إدارة الهيئة 
فــي هذا الشــأن مــن ضوابط 
وأسس ومعايير خاصة بآلية 
تخصيص القسائم التجارية.

وكلف املجلس بلدية الكويت 
باتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو 
تخصيص القســائم التجارية 
فــي جميــع مناطــق الكويت 

نقل تخصيص «القسائم التجارية» إلى هيئة االستثمار.. واآللية عبر املزايدة عن طريق األظرف املغلقةتكليف الوزارات واإلدارات احلكومية لتسوية وتالفي مالحظات مراقبي شؤون التوظف أوًال بأول
تكليف «السكنية» و «البلدية» و«البيئة» باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتذليل املعوقات أمام املشاريع اإلسكانيةتكليف «متابعة األداء احلكومي» مبراجعة صيغ عقود استغالل األراضي من الناحيتني القانونية واملالية

دعوة أمير قطر لطالب ثانوية «بالط الشهداء» حلضور
 إحدى مباريات كأس العالم ُجتّسد مشاعر أبوية صادقة

«جلنة العفو» عقدت اجتماعها الثاني 

أعرب مجلس الوزراء في مســتهل اجتماعه عن بالغ 
شــكره وتقديره باســم دولة الكويت حكومة وشــعبا 
للمبادرة الكرمية التي تقدم بها صاحب الســمو الشيخ 
متيم بن حمد آل ثانيـ  أمير دولة قطر الشقيقة بتوجيه 
الدعوة لطالب ثانوية «بالط الشهداء» بنني في الكويت 
حلضور احــدى مباريات كأس العالــم املقامة في دولة 
قطر الشــقيقة بعد انتشــار ڤيديو لطالبها الذين قاموا 
باالحتفــال عند بــدء فعاليات كأس العالــم، معربا عن 

خالص تقديره واعتزازه لهذه الدعوة وما جتســده من 
مشاعر أبوية صادقة وإضافة لسجل إجنازات دولة قطر 
الشقيقة بكرم الضيافة وحسن التنظيم املشهود في هذه 
البطولة العاملية، ومجلس الوزراء إذ يســتذكر املواقف 
األخوية التي جتمع البلدين وشــعبيهما الشــقيقني من 
روابط األخوة وأواصر املودة والعالقات الطيبة احلميمة، 
ســائال املولى عز وجل لدولة قطر الشــقيقة املزيد من 

اإلجنازات والتوفيق والنجاح.

عقدت اللجنة املشــكلة مبوجب املرسوم األميري رقم 
٢١٨ لســنة ٢٠٢٢ بشــأن العفو اخلاص عن جرائم محددة 
اجتماعها الثاني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
وقال رئيس مركز التواصل احلكومي الناطق الرسمي 
باســم احلكومة طــارق املزرم، في تصريــح صحافي، إن 

اللجنة عقدت اجتماعها برئاسة الوزير الشيتان وعضوية 
كل من النائب العام املستشار سعد الصفران ووكيل وزارة 
الداخلية الفريق أنور البرجس وبحضور عدد من مستشاري 
النيابة العامة. وأضاف املزرم أن اللجنة واصلت أعمالها 
لتنفيذ املهمة املكلفة بها بإعداد كشــوف احملكومني الذين 
تنطبق عليهم أحكام املادة األولى من املرسوم املشار إليه.



محليات
03الثالثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢

رئيس الوزراء هنأ رئيسي ألبانيا ولي العهد هنأ رئيسي ألبانيا وموريتانيا بالعيد الوطنياألمير هنأ رئيسي موريتانيا وألبانيا بالعيد الوطني
وموريتانيا بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمــد الصباح ببرقية تهنئة إلــى الرئيس محمد ولد 
الشيخ الغزواني رئيس اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية 
الشقيقة مبناسبة العيد الوطني لبالده. كما بعث رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس بيرم بيغاي رئيس جمهورية 

ألبانيا الصديقة مبناسبة العيد الوطني لبالده.

بعث صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة 
إلى أخيه الرئيس محمد ولد الشيخ 
الغزوانــي رئيــس اجلمهوريــة 
اإلسالمية املوريتانية الشقيقة، 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناســبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا سموه له موفور الصحة 
والعافية وللجمهورية اإلسالمية 
املوريتانية وشعبها الشقيق كل 

التقدم واالزدهار.
كما بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة 
إلى الرئيس بيرم بيغاي رئيس 
جمهورية ألبانيا الصديقة، عبر 
فيها ســموه عن خالص تهانيه 
مبناســبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا سموه له موفور الصحة 
ألبانيا  والعافيــة وجلمهوريــة 
وشــعبها الصديــق كل التقــدم 

واالزدهار.

ولــي  ســمو  بعــث 
الشــيخ مشــعل  العهــد 
األحمــد ببرقيــة تهنئــة 
إلى الرئيس بيرم بيغاي 
ألبانيا  رئيس جمهورية 
الصديقة، ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة 
الوطنــي لبالده،  العيــد 
راجيــا له وافــر الصحة 

والعافية. 
كمــا بعث ســمو ولي 
الشــيخ مشــعل  العهــد 
األحمــد ببرقيــة تهنئــة 
إلى الرئيــس محمد ولد 
الغزواني رئيس  الشيخ 
اجلمهوريــة اإلســالمية 
الشــقيقة،  املوريتانيــة 
ضمنهــا ســموه خالص 
تهانيــه مبناســبة العيد 
الوطني لبالده، راجيا له 

وافر الصحة والعافية. سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

وزير اخلارجية: سياستنا بناء جسور مع مختلف دول العالم

«لؤلؤة الغرب ٢٠٢٢»: رفع مستوى األداء واجلاهزية القتالية

استقبل وزير اخلارجية 
الشيخ سالم العبداهللا وحرمه 
الشــيخة رميــا الصباح في 
قاعة صباح األحمد الكبرى 
بديوان عام وزارة اخلارجية 
رؤساء البعثات الديبلوماسية 
واملنظمات االقليمية والدولية 
املعتمدين لدى الكويت وذلك 
مبناسبة توليه حقيبة وزارة 

اخلارجية.
واستهل وزير اخلارجية 
الشيخ سالم العبداهللا اللقاء 
بكلمــة وجهها إلى احلضور 
رحــب فيهــا بعميد الســلك 
الديبلوماسي سفير جمهورية 
الكويت  طاجيكســتان لدى 
د.زبيداهللا زبيدوف وجميع 
أعضاء السلك الديبلوماسي 

املتواجدين بهذه املناسبة.
ونقل للحضــور حتيات 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ومتنياته لهم 
بالتوفيــق والســداد وكذلك 
أطيب متنيات سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ورئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح.

وأشاد وزير اخلارجية في 

انطلقــت فعاليات متريــن «لؤلؤة الغــرب ٢٠٢٢»، والذي 
ينفذه اجليش الكويتي واحلرس الوطني بالتعاون مع القوات 
الفرنسية الصديقة، وتستمر فعالياته حتى تاريخ ٧ ديسمبر 
٢٠٢٢. وتأتــي بداية فعاليات مترين «لؤلــؤة الغرب ٢٠٢٢»، 
تزامنا مع اكتمال وصول القوات املشــاركة فيه، حيث يعتبر 
هــذا التمرين من التمارين الدوريــة، والتي تنفذ بني اجليش 
الكويتــي والقوات الفرنســية الصديقة، وتهــدف إلى توحيد 
منظومة القيادة املشــتركة، وتنســيق اجلهود وصوال للفهم 
الصحيح لتخطيط وتنفيذ العمليات املشتركة، وتعزيز مفهوم 
تبادل اخلبرات واالرتقاء مبستوى األداء واجلاهزية القتالية 

للقوات املشاركة بالتمرين.
ويهــدف التمرين إلى تعزيز أوجه التعاون املشــترك بني 
اجليش الكويتي والقوات الفرنسية الصديقة من خالل التدريب 
اجلماعي، لضمان احملافظة على مستوى األداء، ولتحقيق الهدف 
املنشود من مثل هذه التمارين املشتركة في االستفادة القصوى 
من جميع مراحلها واإلمكانيات املتوافرة لدى القوات املشاركة 
بغرض رفع الكفاءة القتالية جلميع صنوف القوات املسلحة.

هذا، وسيتخلل مترين «لؤلؤة الغرب ٢٠٢٢» بعض الرمايات 
بالذخيرة احلية في مجمع ميادين الرماية في منطقة األديرع 

الواقعة شمال غرب البالد.

الكويتيــة  الديبلوماســية 
القائمة على احلياد وتدعيم 
رمــوز التواصــل والترابط 
واإلنسانية بني دول العالم.

الســلك  لعميــد  وكان 
الديبلوماســي د. زبيــدوف 
كلمــة بهذه املناســبة ألقاها 
البعثــات  رؤســاء  باســم 
الديبلوماســية واملنظمــات 
االقليمية والدولية املعتمدة 
لدى دولة الكويت قدم خاللها 
التهاني والتبريكات مبناسبة 

مركــزا للعمــل اإلنســاني 
وبيتا للمؤمترات اإلقليمية 
والدولية ومرفأ حلل النزاعات 
واملصاحلة واملساندة حول 

العالم.
التطلــع  عــن  وأعــرب 
واالستعداد التام لكل رؤساء 
البعثات التمثيلية املعتمدة 
في دولة الكويت للعمل وبذل 
اجلهــود ملــا فيــه املصلحة 
املشتركة بني الدول الشقيقة 
والصديقة مع دولة الكويت.

ودعا املولى العلي القدير 
أن يوفق وزير اخلارجية وأن 
يسدد على طريق اخلير خطاه 
فــي ظــل القيــادة احلكيمة 
والتوجيهــات الســامية من 
لدن صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد وسمو 
ولــي عهــده األمني الشــيخ 

مشعل األحمد.
وفي ختام املناسبة تقدم 
وزيــر اخلارجية الشــيخ 
العبــداهللا وحرمه  ســالم 
الشيخة رميا الصباح ببالغ 
الشــكر والعرفــان جلميع 
احلضور واملشــاركني في 

هذه املناسبة.

نيله الثقة السامية من لدن 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد وســمو ولي 
عهده األمني الشــيخ مشعل 
األحمد لتولي حقيبة وزارة 

اخلارجية.
واستذكر زبيدوف التاريخ 
العميق والبصمات الوضاءة 
الكويــت  لسياســة دولــة 
اخلارجية وما متتاز به من 
أبعاد متميزة ومكانة مرموقة 
فــي مصاف الدول ما جعلها 

استقبل رؤساء البعثات الديبلوماسية واملنظمات اإلقليمية والدولية املعتمدين مبناسبة توليه احلقيبة الوزارية

ينفذه اجليش واحلرس الوطني بالتعاون مع القوات الفرنسية

الشيخ سالم العبداهللا وحرمه مع بعض املشاركني في احلفل

جاهزية قتالية

القوات املشاركة في التمرين

الشيخة رميا الصباح مرحبة بالسفيرة التركيةوزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا مصافحا السفير العماني د. صالح اخلروصي

كلمته بالروابط العميقة التي 
جتمع الكويت بجميع الدول 
الشقيقة والصديقة املمثلة في 
احلفل واملنظمات اإلقليمية 
والدولية املعتمدة في دولة 

الكويت.
وأعــرب عــن اعتــزازه 
بسياسة الكويت اخلارجية 
وأهدافهــا الراميــة إلى بناء 
جســور مــع مختلــف دول 
العالــم ترســيخا ملبادئهــا 
الثابتــة وتعزيــزا ملضامني 

د. زبيدوف: السياسة الكويتية متتاز بأبعاد متميزة ومكانة مرموقة ما جعلها مركزًا للعمل اإلنساني وبيتًا للمؤمترات الدولية

رئيس األركان استقبل قائد البحرية املصرية

«حياكم» أضخم مشروع ترويجي للجذب السياحي 
والترفيهي تطلقه اجلمعية الكويتية للمهرجانات

استقبل رئيس األركان العامة للجيش 
الفريق الركن خالد صالح الصباح، بديوان 
رئاسة األركان قائد القوات البحرية املصرية 
الفريق الركن بحري أشرف إبراهيم عطوة 

مجاهد مبناسبة زيارته للبالد. وأشاد الفريق 
الركن خالد صالح الصباح خالل االستقبال 
بعمق العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني 
وحرص الطرفني على تعزيزها وتطويرها.

ً طارق العبيد: «اإلعالم» تعزز إستراتيجية تسويق السياحة في الكويت إقليمياً وعامليا

الفريق الركن خالد صالح الصباح مستقبال قائد القوات البحرية املصرية الفريق الركن بحري أشرف مجاهد

د.طارق العبيد يقدم درعا تذكارية إلى تركي املطيري بحضور م. أحمد العبيد

دارين العلي

تعتزم اجلمعية الكويتيــة للمهرجانات 
بالتعاون مع وزارة اإلعالم وعدد من اجلهات 
احلكومية واألهلية إطالق احلملة الترويجية 
«حياكم» لتنشــيط وتفعيل اطر الســياحة 
بكل املجاالت بهدف رفع اســم الكويت عامليا 
وإقليميــا في ضوء الرؤى الســامية الرامية 
إلى حتويل الكويت الى مركز مالي وجتاري 

وثقافي في املنطقة.
وفي هذا السياق، بدأت جمعية املهرجانات 
الكويتيــة بعــرض املشــروعات واخلطــط 
واملبــادرات التــي تهدف إلى تنميــة القطاع 
الســياحي والترفيهــي علــى املعنيني لدعم 
كل املهرجانات الفنية والثقافية والرياضية 
والترفيهية ذات البعد االستراتيجي لتنمية 
وتنويع مصادر الدخل كرافد مالي يعزز من 
رفع معدالت النمو املالي للخزانة الكويتية مبا 
يتالءم مع إطار تصحيح املسارات االقتصادية 

للدولة.
وقال رئيس اجلمعية، د.طارق العبيد ان 
جمعيــة املهرجانات الكويتيــة تبذل جهودا 
كبيــرة من خــالل مســاعي مجلــس اإلدارة 
وفريق العمــل الذي يضم فريقا من الكوادر 
الوطنية لدفع عجلة التنمية السياحية، حيث 
أعدت اجلمعية حزمة من املشاريع واألفكار 
واملقترحــات التي تهدف إلــى تطوير العمل 
فــي قطاع املهرجانات طوال العام، مؤكدا ان 
اخلطة تشــمل مجموعة كبيرة من املشاريع 
التي تتعلق بدعم املواهب الوطنية الشــابة 
التي لديهــا مقترحات تخــدم تنمية القطاع 
السياحي، السيما ما يخص تنويع العمل في 

القطاع الثقافي والفني والرياضي.
واضاف العبيد ان اجلمعية التقت عددا من 
املسؤولني في وزاره اإلعالم، حيث استعرضت 
أهم املشاريع التي ستطلقها اجلمعية خالل 
الفترة املقبلة والتي حظيت بقبول كبير من 
املسؤولني وأسفرت عن تعاون «اإلعالم» مبا 
يخدم ترويج الكويت كوجهة سياحية مميزه 
تهــدف الى جعــل الكويت واحــدة من بلدان 
اخلليج اجلاذبة سياحيا واستثماريا وترفيهيا، 
الفتا الى ان اجلمعية تواصل جهودها لتفعيل 
الــدور التنموي للكويت مبــا يحقق الرغبة 

والرؤية األميرية لكويت جديده ٢٠٣٥.
وأشــار العبيد إلى ان اجلمعية الكويتية 
للمهرجانات تستهدف خالل احلملة الترويجية 
الســياحية «حياكــم» واملطروحــة بلهجات 
ولغــات العالم، جذب أكثر من نصف مليون 
زائر للكويت، مبينا انه يجري التنسيق مع 
مختلــف اجلهات إلطالق احلملــة، الفتا الى 
انه مت االجتماع مع الوكيل املســاعد لشؤون 

التلفزيــون تركي املطيري للبــدء في إنتاج 
الفالشات اإلعالمية من قبل اجلمعية، ستعرض 
على التلفزيون والقنوات الفضائية اخلليجية 

خالل خطط الترويج بدءا من العام املقبل.
ولفت إلى ان االجتماع شهد اطالع املطيري 
على مشروع العالم يزور الكويت افتراضيا 
والذي تنفذه اجلمعيــة حاليا باإلضافة إلى 
جهود اجلمعية في إطالق منصة «اكتشــف 
الكويــت» ومشــروع مهرجــان العالم يزور 
الكويت املزمع إطالقه قريبا، مشــيرا إلى ان 
احلملة اإلعالمية «حياكم» تصب في ســياق 
اجلهود التي تبذلها اجلمعية لدعم توجهات 
الدولة بتنشيط السياحة ورفع مستوى العمل 

السياحي في البالد على مختلف املجاالت.
وأشاد العبيد بجهود القائمني على وزارة 
اإلعــالم لدفع مشــاريع احلملــة الترويجية 
املوجهــة للجنســيات اخلليجيــة والعربية 
واألجنبية في دول مجلس التعاون كمرحلة 
أولى، حيث ترحب بهم للقيام بزيارة الكويت 
واالطالع على الفعاليات السياحية والترفيهية 
التي صممت لتلبية رغبات جميع أفراد العائلة 
في ضوء جتربة األسواق التراثية والتاريخية 

الفريدة من نوعها في املنطقة.
وتابع ان هذه احلملة الترويجية السياحية 
«حياكــم» مــن أكبــر احلمــالت الســياحية 
الترويجيــة للكويت وتعد جزءا من اجلهود 
املســتمرة التــي تبذلها اجلمعيــة مع وزارة 
اإلعالم للترويــج للكويت كوجهة رائدة في 
املنطقة مبجال الســياحة والترفيه والثقافة 
جلذب الزوار والســياح الى البالد، مؤكدا ان 
احلملة تقدم فرصة اســتثنائية للمشاركني 
بها مــن قبل اجلهــات الكويتية الســياحية 
واالستثمارية للقيام بجوالت خارجية برفقة 
عدد من رجال وسيدات األعمال ومالك الفنادق 
ومكاتب السياحة والســفر بهدف التعريف 
والترويج للسياحة في الكويت، وكذلك عقد 
اجتماعات تعريفية وإجراء مفاوضات تؤدي 
إلى تعاون مســتدام طويــل األمد بني خبراء 
السفر وشركاء الصناعة في الدول املستهدفة 

للحملة الترويجية.

شعار احلملة

ملشاهدة الڤيديو
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حترير ١٥ مخالفة إعالن في «صناعية الفحيحيل»
محمد الدشيش

شنت بلدية محافظة األحمدي 
صباح أمس حملة تفتيشية على 
تراخيص اإلعالنات في منطقة 
«صناعية الفحيحيل» للتأكد من 
االلتزام باإلعالنات والتراخيص.

وفي البداية، أكد مدير إدارة 
التدقيــق ومتابعــة اخلدمــات 
البلدية بفــرع بلدية احملافظة 
ســعد الشــيبة حرص الفريق 
الرقابي علــى تطبيق احملالت 
شروط وضوابط البلدية الواردة 
بالئحة اإلعالنات من خالل تنفيذ 
جوالت تفتيشية على احملالت 
التجاريــة واألســواق املوازية 
بجميع مناطق احملافظة، مشيرا 
إلى أن اجلولة التفتيشية أسفرت 
عــن حتريــر ١٥ مخالفة إعالن 
لعدم جتديد ترخيص اإلعالن.
ولفت الشــيبة إلى تواصل 
اجلوالت التفتيشية على احملالت 
واألسواق املوازية خالل الفترتني 
الصباحية واملســائية للفريق 
الرقابي واتخاذهــم االجراءات 

القانونية حيال املخالفني.

ذكــر العازمي انه فــي البداية 
نقوم مبخالفته ويتم عمل أمر 
صلح ويدفع صاحب املنشــأة 
١٠٠ دينار بعد التأكد من جتديد 
إعالنه، وفي حال تكرار املخالفة 
يتم حتويلها للمحكمة التخاذ 
االجراء الالزم من قبل اجلهات 

القضائية.
وأضــاف العازمــي: أطالب 
أصحــاب احملــالت بااللتــزام 

بتجديد التراخيص أوال بأول، 
مشيرا الى أن الكثير منهم ملتزم 

وهذا شيء مقدر.
بــدوره، قــال مفتــش أول 
اإلعالنات ملحم العازمي: مقبلون 
علــى موســم الشــتاء، ونقوم 
بالتأكــد من وضــع اإلعالنات 
في احملــالت التجارية، مطالبا 
أصحابها بااللتــزام بتعليمات 

موظفي البلدية.

العازمي: احلملة مستمرة في مختلف أرجاء احملافظة للتأكد من تطبيق اللوائح

فريق البلدية خالل اجلولة في األحمدي                                                (محمد هاشم)

من جانبــه، قال مدير إدارة 
األســواق في بلديــة األحمدي 
عبدالعزيز العازمي إن احلملة 
مســتمرة علــى مختلف أرجاء 
احملافظــة للتأكد من تراخيص 

اإلعالنات في احملالت.
وردا علــى ســؤال حــول 
اإلجراءات القانونية التي تتخذ 
في حالة تخلف صاحب املنشأة 
عن جتديد ترخيــص إعالنها، 

«القانونية»: تعديالت على ٣٠ مادة بقانون البلدية

عقدت اللجنة القانونية واملالية 
في املجلس البلدي اجتماعها أمس 
برئاســة فهد العبداجلادر، حيث 
بحــث األعضــاء التعديالت على 
قانــون البلدية ٣٣ لســنة ٢٠١٦

وكذلــك التعديــالت علــى مواد 
الالئحــة الداخليــة احملالــة من 
رئيس املجلس وفقــا للمادة ٦٧

بعد حتفظات من وزير البلدية.
العبداجلادر بعد نهاية  وقال 
االجتماع انه فيما يخص مشروع 
تعديــل قانون ٢٠١٦/٣٣ فإن عدد 
مواد القانون ٥٣ مادة ومت تعديل 
٢٢ منها، كما متت اضافة ٧ مواد 
جديدة وإلغاء مادة واحدة، حيث 
إنه مت تعديل وإضافة وإلغاء ٣٠

مادة من اصل ٥٣، هذا فيما يخص 
مشروع تعديالت قانون ٢٠١٦/٣٣.
وأضاف العبداجلادر انه فيما 
يخــص التنويهات واإليضاحات 
الــواردة من وزيــر البلدية على 
الالئحة الداخلية، فقد متت مناقشة 
املواد ومراجعتها وتعديلها متهيدا 

لرفع املوضوعني إلى املجلس.

فهد العبداجلادر مترئسا اجتماع اللجنة القانونية واملالية

«الهالل األحمر» وّزعت كسوة الشتاء 
على ٦٥٠ أسرة محتاجة داخل الكويت

املرشد تصّدر ٩ فائزين
في انتخابات تعاونية الفيحاء

محمد راتب

أشــرفت وزارة الشــؤون على انتخابــات جمعية 
الفيحاء التعاونية التي أجريت على ٩ مقاعد تنافس 

فيها ١٢ مرشحا.
وكانت النتيجة حصول مرشد إبراهيم املرشد على 
املركز األول بـ ٣٩٤ صوتا، تاله عبداهللا تركي الوزان 
٢٥٩ صوتا، وجاء صقر عبداحلميد القطان ثالثا بـ ٢٤٣

صوتا، ثم مشعل إبراهيم السيار رابعا بـ ٢٢٦ صوتا، 
وحل في املركز اخلامس فيصل حسني املذن ٢١٧ صوتا، 
وفي السادس حسني عدنان عبدالهادي ١٩٩ صوتا، وفي 
املركز الســابع أحمد جمال الصالح ١٧٥ صوتا، وجاء 
ثامنا عدنان شــعيب البكر ١٦٨ صوتا، وفي التاســع 

فؤاد محمد العسعوسي ١٢٨ صوتا.

أعلنت جمعية الهالل األحمر الكويتية أمس عن توزيع 
كسوة الشتاء على ٦٥٠ أسرة محتاجة داخل البالد تضمنت 
أجهــزة للتدفئة وبطانيــات ومســتلزمات منزلية. وأكد 
مديــر العالقات العامة واإلعالم فــي اجلمعية خالد الزيد 
فــي تصريح صحافــي حرص اجلمعية على دعم األســر 
احملتاجة، خصوصا أن مشــروع كسوة الشتاء يأتي من 
ضمن جهود اجلمعية في مساعدة احملتاجني داخل البالد 
من أسر متعففة وأرامل وأيتام ومحدودي الدخل للتخفيف 
من أعباء فصل الشتاء، مشيرا إلى أن احلملة تأتي لتعزيز 
روح التكافل االجتماعي داخل الكويت في إطار املساعدات 
اإلنســانية املقدمة مــن اجلمعية واملتبرعني مــن األفراد 

واجلهات احلكومية واخلاصة.
وذكر الزيد أن اجلمعية إلى جانب هذه احلملة تستقبل 
الصدقات والزكاة من الشركات واملواطنني، مؤكدا أهمية 
دعم هذه احلمالت واألنشطة ملا لها من إسهامات في خدمة 
املجتمع ومساعدة األسر احملتاجة لتحقيق التعاون املشترك 

وتفعيل القيم املجتمعية كاستراتيجية وطنية.

وكيل «الصحة» يقّيم 
رؤساء الهيئات الطبية 

باملستشفيات واملراكز
عبدالكرمي العبداهللا

قررت وزارة الصحة أن يخضع رؤساء الهيئات 
الطبية باملستشفيات واملراكز التخصصية للتقييم 
الســنوي من قبل وكيل الوزارة، وتقييم رؤســاء 
األقســام الطبية واملســاندة من رؤســاء الهيئات 
الطبية، ويكون مدراء املناطق الصحية املسؤولني 
الثانيني العتماد تقييمهم.  أما في حال عدم وجود 
رئيس هيئة طبية باملستشفى أو املركز التخصصي، 
فيتم تقييم رؤســاء األقســام الطبية وفق اآللية 

والضوابط املقررة بتعميم الوزارة.

الدعيج لـ «األنباء»: السماح 
للمريض املصاب بـ «الكوليرا» 

مبغادرة املستشفى
عبدالكرمي العبداهللا

قال مدير مستشفى اجلهراء ٢ «السارية» 
د.جمال الدعيج في تصريح لـ«األنباء» إنه 
مت الســماح للمريض الذي مت تشــخيص 

إصابته بحالة «كوليرا» مبغادرة املستشفى، 
وذلك بعد استيفاء كل اإلجراءات العالجية 

والوقائية. 
وذكــر د.جمال الدعيج أن جميع نتائج 

املخالطني للمصاب كانت سليمة.

بعد استيفائه كل اإلجراءات العالجية والوقائية

د.جمال الدعيج

«األنباء» تنشر ضوابط صرف «بدل اإلجازات» في «الصحة»
عبدالكرمي العبداهللا

اعتمــدت وزارة الصحة ضوابط 
اســتحقاق صــرف «البــدل النقدي» 
لإلجــازات الدوريــة علــى أن تكون 

األولوية للكويتيني.
وشددت الضوابط، التي تنشرها 
«األنباء»، على عرض املعامالت الناجتة 
عن بيع رصيد االجازات لكل حالة على 
مراقبي شؤون التوظف التابع لديوان 
اخلدمة املدنية للتأكد من االستحقاق، 
كما دعت «املالية» وحدة الرقابة املالية 
في كل جهة حكوميــة الى التأكد من 

سالمة الصرف.
وجــاء في الضوابط، انه ال يجوز 
النقــل مــن النوع بــدل نقــدي اثناء 
اخلدمة ـ مدني للــوزارات واالدارات 

احلكوميــة والهيئــات امللحقة وبند 
مخصص إجازات للجهات املســتقلة 
لتعزيــز بنود املكافــآت وفقا للقيود 
اخلاصة مبيزانية الوزارات واالدارات 
احلكومية للسنة املالية، وسمحت النقل 
من وفــورات الباب األول تعويضات 
العاملني الى النــوع بدل نقدي اثناء 
اخلدمة في حــال كان هناك عجز في 
اعتماد النوع في نهاية السنة املالية 

للوزارات واجلهات احلكومية.
وتضمنت الضوابط صرف البدل 
النقــدي من رصيد االجازات الدورية 
اثناء اخلدمة من بند مخصص اجازات 
أو الرصيــد التراكمــي للمخصــص 
للجهات املســتقلة، ويحق للموظف 
الذي لديه مدة خدمة في الدولة ال تقل 
عن ٥ سنوات أن يصرف اثناء اخلدمة 

بدال نقديا، على أال يقل رصيد املوظف 
عن ٣٠ يوما بعد صرف البدل النقدي 
حتى نهاية السنة املالية، كما يجوز 
التقدم بطلب صرف رصيد االجازات 
ســنويا، على أال يتكرر تقدمي الطلب 

في نفس السنة.
واشترطت أيضا أن يكون املوظف 
قد أمضى في ذات اجلهة بعد التعيني 
فيهــا أو النقل اليها مدة ســنتني (٢٤

شهرا) على األقل سابقتني على تاريخ 
صدور قرار صرف البدل النقدي، فضال 
عــن أال تكون قد وقعت على املوظف 
عقوبــات تأديبية ما لــم يتم محوها 
وفقا للمدد املقررة قانونا قبل صدور 
قرار صرف البدل النقدي، كما يشترط 
لصرف البدل النقدي عدم وجود دعوى 
قضائية سابقة مقامة من املوظف في 

حال عدم الفصل القضائي بها وتقدمي 
اقرار بالتنازل عن تلك الدعاوى بهذا 

الشأن.
ووضعــت وزارة الصحــة آليــة 
لتنظيــم عملية الصــرف تتمثل في 
تعبئة النموذج اخلاص بطلب الصرف 
والتوقيع عليه من صاحب الشــأن، 
وذلــك فقط ملن لم يســبق له تعبئة 

النموذج.
وبينت انه يتــم اعتماد النموذج 
من الرئيس املباشــر بعــد التأكد من 
صحة البيانات الواردة ثم ارســالها 
الى الشــؤون االداريــة، والتي تقوم 
بدورها مبراجعة البيانات والتأكد من 
استيفائها للشروط، ومن ثم احالته 
الى الشــؤون املالية إلجراء الصرف 

وفق الضوابط.

يحق ملن لديه مدة خدمة ال تقل عن ٥ سنوات صرف بدل نقدي..  و يجوز التقدم بطلب الصرف كل عام 

«املوانئ»: مليونا دينار سنويًا تكلفة 
استغالل رصيف اخلدمات البترولية

ورشة «القيادة الصحية» تعزز قدرات القياديني
في التخطيط والتواصل والشراكة املجتمعية

أكدت مؤسســة املوانئ الكويتية أن تكلفة 
اســتغالل الرصيــف غير التجــاري «خدمات 
بترولية» في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة 
تبلغ مليوني دينار ســنويا، و١٠٠ ألف دينار 
للرصيف اخلدمــي و١٥٠ ألف دينار للرصيف 
التجاري. وذكرت «املوانئ» أن تكلفة استغالل 
املتر الطولي للحوض املستغل للسفن ٢٥ دينارا 

ســنويا، و٢٠ دينارا يوميا الستغالل أحواض 
املراكب من صفر إلى ٢٥ مترا، و٢٥ دينارا يوميا 

من ٢٥ إلى ٥٠ مترا.
ولفتت إلى أن قيمة اســتغالل متر األرض 
الفضاء ٢٠٠ فلس شهريا، ونصف دينار للمتر 
في املبنى املســقف، و٣ دنانير للمتر شــهريا 

في املكاتب.

نظمــت وزارة الصحــة أمس ورشــة عمل 
بعنــوان «القيادة الصحية مــن أجل التغيير 
اإليجابي» بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة 
العاملية ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون 
وجامعة هوبكنز بهدف تعزيز قدرات القيادات 

الوسطى.
وأعرب ممثل مكتب منظمة الصحة العاملية 
في الكويت أســد حفيظ في كلمته خالل حفل 
االفتتــاح عن األمل بأن يتم تقدمي هذه الدورة 
التدريبية بشكل مستدام ملجموعات متتالية من 
كبار املسؤولني في وزارت الصحة في االقليم، 
الفتــا الى اختيار عدد من اخلبراء من مختلف 
التخصصــات في هذا التدريب لتقدمي األدوات 
وأفضل املمارســات التي حتقق نتائج مؤثرة 

في مجال الصحة العامة.
وأكد حفيظ أن املشاركني في البرنامج هم 
مسؤولون بوزارات الصحة في الكويت ودول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، إذ ميكنهم 
البرنامج من تعزيز قدراتهم القيادية في مجاالت 
التفكير والتواصل والشراكة املجتمعية وإشراك 
أصحاب املصلحة وإعداد السياسات وتخطيط 
البرامج لتحقيق التنمية املؤثرة وتنفيذ برنامج 

العمل الوطني في مجال الصحة العامة.
من جهتها، أكدت مديرة العالقات الصحية 
الدوليــة بوزارة الصحة د.رحاب الوطيان في 
كلمة مماثلة إن حرص الوزارة على جعل «القيادة 
الصحية من أجــل التغيير اإليجابي» عنصرا 

أساسيا في ورش العمل املقدمة ملوظفيها.

١٠٠ ألف دينار للرصيف اخلدمي و١٥٠ ألفاً للرصيف التجاري

ملشاهدة الڤيديو
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حتت رعاية وزير التربية 
ووزير التعليم العالي والبحث 
العلمــي د.حمــد العدوانــي، 
انطلقــت، أمــس االثنــني في 
مركز جامعة الشرق األوسط 
األمريكية (AUM) للمؤمترات، 
فعاليات قمة تطوير التعليم 
نحو مستقبل مستدام ٢٠٢٢، 
كأول حــدث مــن نوعــه في 
الكويــت، وذلــك بحضــور 
رؤساء وأكادمييني من جامعات 
ومؤسسات تعليمية إقليمية 

وعاملية.
يهــدف املؤمتــر بشــكل 
رئيســي الى تبادل اخلبرات 
حــول بنــاء وتطويــر رؤية 
شاملة بشــأن قطاع التعليم 
العالــي فــي املنطقة من أجل 
مستقبل أكثر استدامة، فضال 
عن مناقشــة كيفيــة تعاون 
اجلامعات بشــكل أفضل مع 
مختلف الشركات واملؤسسات 

على املعرفة واالستدامة يكون 
محفزا من خالل تبني مناذج 
تعليمية جديدة وتضمينها، 
micro- مثل التعليم املصغر
التعلم  credentialing وثقافة 
.Lifelong Learning مدى احلياة

وكانت أعمــال املؤمتر قد 

القمة. وفي كلمته باملناسبة، 
أّكد فهد العثمان، رئيس مجلس 
األمناء في جامعة AUM على 
أن تنظيم هذه القمة واملشاركة 
الواسعة دليل على أن الكويت 
تســير بخطوات واثقة نحو 
النهــوض والتطــور في كل 

التعليم ملستقبل أكثر استدامة. 
وثّمن العثمان احلضور الكبير 
في فعاليات هذه القمة حيث 
ان حضــور نخبــة مرموقــة 
مــن رؤســاء وأكادمييني من 
أعرق اجلامعات واملؤسسات 
التعليمية اإلقليمية والعاملية، 

بدأت بافتتاحية رسمية عّبر 
فيها فيل باتي عن أهمية هذه 
القمة في رســم السياســات 
املستقبلية للتعليم العالي من 
أجل جعل العالــم أفضل في 
املستقبل. وأشاد بجهود جامعة 
AUM التــي اســتضافت هذه 

املجاالت حيث يعتبر التعليم 
البدايــة الفعلية ألي نهضة، 
مؤكدا أن قمة تطوير التعليم 
نحو مستقبل مستدام هدفها 
األساسي هو قياس األثر الذي 
تلعبه اجلامعات ومؤسسات 
التعليــم العالي فــي نهضة 

يؤكد قوة وأهمية هذه القمة 
في رسم السياسات التعليمية 
واالستدامة، وأهمية االبتكار 
الذي تعمل اجلامعات على أن 
يكون األداة األساســية حلل 

املشكالت املستقبلية.
وقبيل االنطالق بافتتاحية 
القمة، جال الزوار في املعرض 
الذي نظمته AUM في مركزها 
الثقافي، ومت فيه عرض بعض 
مشاريع طالبها في مجال الفن 
إلى  والروبوتــات، باإلضافة 
إقامة جناح خاص ملؤسســة 
تاميــز وأجنحة أخرى تابعة 
ملجموعة من الشركات الرائدة 
التي شاركت في القمة، وهي: 
دار نشــر Elsevier، وشــركة 
 ،Clarivate وشركة ،Anthology
وشــركة Graide. وقد اختتم 
اليــوم األول بأمســية فنيــة 
مقدمة من أوركسترا مجموعة 

األحمدي للموسيقى.

التعليمية األخــرى لتطوير 
الفجوات  العالقات ومعاجلة 
في املهــارات، وتأمني املوارد 
البشــرية ألهــداف التطــور 
والتنميــة املســتقبلية فــي 
املنطقــة، واستكشــاف كيف 
أن التحــّول إلى اقتصاد قائم 

فهد العثمان متحدثاً لدى افتتاح قمة تطوير التعليم

٣ أيام من اجللسات احلوارية وورش 
العمل وتبادل اخلبرات

ستستمر القمة ملدة ثالثة أيام، وستتضمن جلسات حوارية، وجلسات 
تبادل اخلبرات بني القيادات األكادميية واملؤسســات، باإلضافة إلى ورش 
عمل خاصة Masterclasses، ونشــاطات اجتماعية للمشــاركني. ومن أبرز 
املتحدثني: األميرة مها السعود، نائب الرئيس للعالقات اخلارجية والتطور 
في جامعة الفيصل باململكة العربية السعودية، ومارييت ويسترمان، نائب 
رئيس جامعة نيويروك في أبوظبي، وفرانشيســكو مارموليجو، رئيس 
التعليــم العالي في مؤسســة قطــر Qatar Foundation، وفيليب بورنيل، 
رئيــس البحوث املؤسســية واملعاييــر في جامعة محمد بــن زايد للذكاء 
االصطناعي، وناصر النعيمي، نائب رئيس مشــارك للبحوث والدراسات 
العليــا في جامعة قطر؛ ومن الكويت، شــارك كل من مالك حمود، رئيس 
مجموعة االستثمار واملسؤول الرقمي في شركة زين لالتصاالت، وفجحان 

املطيري،Completions Domain Champion في شلمبرجير.

AUMAUM انطالق قمة تطوير التعليم نحو مستقبل مستدام في جامعة انطالق قمة تطوير التعليم نحو مستقبل مستدام في جامعة
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العظمة صفة من صفــات اهللا عز وجل، 
والعلو اليوم للشقيقة دولة قطر املبهرة!

ما السر الذي جعل أمة العرب واملسلمني 
والشعوب األخرى تقف مصفقة لدولة قطر 
وأميرها وشعبها وكوادرها الوطنية التي صنعت 
ملحمة جناح كبرى تعدت حدود وزمان قطر!

نعم.. هناك سر عجيب في كل هذا النجاح 
القطري العاملي احلضاري الذي رفع رؤوسنا 
كعرب ومسلمني في مشارق األرض ومغاربها، 
والكل يقول وبفخر «نحن قطر» وقطر نحن!
إنه يا سادة «القرار» بيد صاحب القرار!

في البداية انخرط جمع غفير من العرب في 
االستهزاء بالقرار القطري، ومع مرور األيام 
وقيام البنيــة التحتية بدأت الناس تفكر في 
ان ما يجري أمر حقيقي، «والقيادة والقائد» 
هدفهــم هناك بعيد خلف األفق جلعل (قطر) 
األمنوذج العربي األمثل ما بني جناحات الدول 
في تنظيم املسابقات املختلفة، لكن قطر وبكل 
صراحة قرأوا التاريخ وعرفوا أن جيشا من 
الوعول يقوده أسد خير من جيش من األسود 

يقوده وعل!
عظمة حاكم قطر صاحب الســمو الشيخ 
متيم أنه تربى على يد والديه اللذين آمنا بقدرة 
دولة قطر على تنظيم مســابقة كأس العالم، 
وطار طائعا ومنفذا لرغبتهما، إضافة إلى ان 
اهللا عز وجل حباه قدرة فائقة على االستعانة 
برجاله، واملــرأة القطرية أخت الرجال، فكان 
املواطن القطري عونا وشريكا في هذا النجاح 
املبهر واجلميل، فإخواننا القطريون طوال فترة 
االستعداد كانت عندهم الشجاعة الكافية ألن 

يقولوا (ألي كان) أنت مخطئ!
يقول أســتاذنا الشــاعر أحمد السقاف، 

رحمه اهللا:
ال يصنع النصر إال قائد بطل

يقود جيشا يهز األرض إن وثبا
هو الرجى لفجر نحن نرقبه

فقد متزق هذا اجليل واكتأبا
يــرى بعينيه أشــتاتا ملفقة

تشيع في أرضه التنكيل والرهبا

سر عظمة قطر اليوم أنها طوال السنوات 
املاضية الزمت الصمت ألنها آمنت بأنه خالل 

العاصفة يُعرف الربان!
في ٢٠١٣ تولى حضرة صاحب الســمو 
الشيخ حمد بن متيم بن حمد آل ثاني مقاليد 
احلكم في بالده، وليقود الشــعب القطري 
الشــقيق إلى أعالي املجد، وليكون ضمن 
عهده الزاهر تنظيم مســابقة كأس العالم، 
وليحقق جناحا غير مسبوق، فتوحد العرب 

واملسلمون واجلميع يهتف كلنا قطر!
وهذا في رأيي أهم من احلدث نفســه، 
ألن دول وشــعوب العالم ليس لها حديث 

سوى قطر!

٭ ومضة: استطاعت دولة قطر الشقيقة أن 
تخطف األنظار بنجاحها الرائع واملتميز في 
تنظيم «بطولة كأس العالم» ورمبا هذه فترة 
(توحد عربية) غير مسبوقة، فكلنا قطريون 

وسعوديون ومغاربة وتوانسة!
وهكذا يثبت أن الــدم العربي ال يهون 
إال على خائن وأن الوحــدة العربية قادمة 

إن شاء اهللا.

٭ آخر الكالم: سر النجاح القطري ان (القرار) 
بيد واحد هو سمو الشيخ متيم دون مناكفات 
مجلس األمة والصحافة الالمسؤولة، وذباب 
ما يســمى بالدولة العميقة من الفاسدين، 

قاتلهم اهللا أينما كانوا!

٭ زبدة احلچي: ذكرني اإلخوة القطريون ببيت 
شعر عميق قاله الشاعر املتنبي:

فال مجد في الدنيا ملن قّل ماله
وال مال في الدنيا ملن قّل مجده

عندنا مثل كويتي شــعبي يقول: قوم 
تعاونوا ما ذلوا! 

مبروك لألشــقاء في دولــة قطر أميرا 
وحكومة وشــعبا، هذا النجاح الذي جعلنا 

نهتف: شرفتنا قطر!
.. في أمان اهللا.

ومضات

ُأعجوبة «السّر» 
القطري!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

«اإلعالم»: اتخاذ اإلجراءات لتطبيق الرقابة 
الالحقة على الكتب املخالفة مبعرض الكتاب

«القوى العاملة»: حتديث بيانات اخلريجني 
وذوي اخلبرة الباحثني عن عمل «أونالين»

أكد الوكيل املساعد لشؤون 
الصحافة واملطبوعات والنشر 
في وزارة اإلعالم بالتكليف 
الفي الســبيعي أمس اتخاذ 
الوزارة كل االجراءات الالزمة 
لضمان تطبيق قانون الرقابة 
الالحقة علــى جميع الكتب 
املخالفة وفق اللوائح والنظم 
املعمول بها فــي مجال دور 

النشر والتوزيع بالبالد.
فــي  الســبيعي  وقــال 
تصريح لـ «كونا» عقب ختام 
فعاليــات معــرض الكويت 

الدولي للكتاب الـ ٤٥ إن الوزارة حريصة على 
اعطاء املساحة الكافية حلرية الكلمة والتعبير 
مبا يتوافق مع النظم واللوائح املعمول بها 
في مجال النشــر، مبينا ان فــرق التفتيش 
اخلاصة قامت بجوالت مســتمرة على دور 

النشر طوال فترة املعرض، 
اضافة الى تواجد ممثلي قطاع 
الصحافــة باجلناح اخلاص 
بهم لتلقي أي مالحظات في 

هذا الشأن.
وأضاف أن الوزارة ممثلة 
بقطاع الصحافة واملطبوعات 
والنشــر قامت بالتنســيق 
مــع اجلهــات املختصــة من 
أجــل ضمــان عــدم حدوث 
أي جتــاوزات فيمــا ينشــر 
ويعرض في املعرض الدولي 
وعكس صورة حقيقية للعلم 

والثقافة والتأليف في الكويت.
وأعرب عن خالص شكره وتقديره جلميع 
دور النشر املشاركة في معرض الكويت الدولي 
للكتــاب وعلى تعاونهم الدائــم مع الوزارة 

فيما يتعلق برقابتها الالحقة على الكتب.

بشرى شعبان

أطلقــت الهيئة العامــة للقوى العاملة 
خاصية حتديث بيانات اخلريجني وذوي 

اخلبرة «أونالين».
وأشــارت الهيئــة إلى أن املبــادرة في 
حتديث البيانات تتيح للخريجني وذوي 
اخلبــرة العديد من املميــزات منها كتابة 
السيرة الذاتية ومعرفة رغبات اخلريجني 
وحتديد مسارهم املهني الى جانب احلصول 

على فرصة عمل تناسب مقدم الطلب ويتم 
التحديــث «أونالين» بشــكل ســهل عبر 

اخلطوات اآلتية: 
٭ الدخول على موقع الهيئة العامة للقوى 

www.Manpower.gov.kw العاملة
٭ اختيار اخلدمات اإللكترونية.

٭ اختيار «فخرنا» لتوظيف العمالة الوطنية.
٭ اختيار «فخرنا باحث».

٭ إدخال الرقم املدني والرقم السري وإمتام 
عملية التحديث.

الفي السبيعي

مواطنون لـ «األنباء»: أسعار اخليام.. «شّبت نار» بال مبرر
أجرى التحقيق: محمد الدشيش 

مجــددا، وكعادتهــا فــي مثل هذا 
الوقــت مــن العام، ســجلت بورصة 
أســعار اخليام اشــتعاال كبيــرا بعد 
دخول موســم التخييم، وقرب فترة 
اإلجازات، وهذا االرتفاع وصفه الكثير 
من املواطنني بأنه غير مبرر، معيدين 
أســبابه إلى ضعــف الرقابة وحتكم 

بعض املتنفذين في األسعار.
«األنباء» جالت في ســوق اخليام 
الرئيسي مبنطقة الري للوقوف على 
حالــة الســوق، ورأي رواد الســوق 
فــي النوعيــات والكميــات املتوافرة 
من اخليام ورصــد انطباعاتهم على 
األسعار، فوجدنا استياء لدى كثير من 
رواد السوق، معتبرين أن الغالء غير 
مبرر، وأنــه البد للجهات املعنية من 
تشديد الرقابة ووضع سقف لألسعار 

حسب النوعية واجلودة واحلجم.
بدايــة كان اللقــاء مــع أم مطــر 
العدواني، التي قالت سمعنا بحدوث 
حريق كبير في هذا السوق خالل هذا 
العام، واآلن نشعر أن التجار يحاولون 
تعويض خسائرهم جراء ذلك احلريق 
من جيوب الناس، فاألسعار مرتفعة 
جدا وتتفاوت يوما بعد آخر، هل يعقل 
أن اخليمة الصغيرة سعرها ١٣٠ دينارا 
بعد ما كان ســعرها ٨٠ دينارا، وهي 
من النوع الباكستاني والتي ال تعمر 
أكثــر من عامني، أما خيام الصباحية 
والبصمان والنمران فتتراوح سعرها 

بني ٤٠٠ و٦٠٠ دينار.
وذكــرت أم مطر: أنهــا تالحظ أن 
جميع الباعة في السوق من جنسية 
آســيوية معينة وبالتالي يتحكمون 
بالسوق، مضيفة: أذهب إلى مدينة حفر 
الباطن في اململكة العربية السعودية 
جند أن الفرق في سعر اخليمة يصل 

هذا السوق أبحث عن خيمة صغيرة 
وجدتها بنحو ١٠٠ دينار وعدت حاليا 
أســأل عليها وجدت ســعرها زاد ٤٠

دينارا، ولهذا قد نأتي األسبوع القادم 
فنجدها بأكثر من ٢٠٠ دينار.

وأضــاف أن اخليــام فــي الــدول 
املجاورة تباع بسعر أقل من هنا بأكثر 
من ٣٠ إلى ٤٠٪، مضيفا أنه في العام 
املاضــي حصل فيه حريــق كبير في 
الســوق، وقيل إن أقل خساره بلغت 
٥٠ ألف دينار و«في هذا املوسم أعتقد 
يبون يطلعون خســارتهم من جيب 
املواطن». ويتساءل فهد العيدي: ملاذا 
ترتفع األسعار بالكويت بهذا الشكل 
عن الــدول األخرى، رغــم أن اخليام 
نفس النوعية ونفس الشركة املصنعة 
ونفس دولة التصنيع، وتكون عندنا 
أغلــى ٣٠ إلى ٤٠٪، مضيفا أن بعض 
التجار يعتبــرون املواطــن الكويت 
«بنــكا متنقــال» يســتغلونه في ظل 
الرقابــة الضعيفة، وهنــا أقول آخر 
كلمة «الشكوى هللا». من جهته، قال 
فهــد عبداهللا: أتيت إلى ســوق الري 

ألبحث عن خيمتني حجم متوســط، 
وكان حســابي أنهما فــي حدود ٢٥٠

دينارا للخيمة الواحدة، لكن فوجئت أن 
كل واحدة منهما ٤٠٠ دينار، علما بأنه 
قبل عامني كان سعر الواحدة من هذه 
النوعية ٢٢٠ دينارا، ملاذا هذا االرتفاع 
الذي وصل لنحو ١٠٠٪؟ بدوره، قال 
علي العلي: هناك ارتفاع ملحوظ في 
أســعار اخليــام وهذا فيه اســتغالل 
لتعطشنا ملوسم البر، مضيفا أن الكثير 
من املواطنني في ظل هذه األسعار قد ال 
يستطيعون شراء خيمة كبيرة لتكون 
ديوانا يجمع أبناء العائلة فســعرها 
يصــل إلى ٢٠٠٠ دينــار، بينما خيام 
الوسط بني ٤٠٠ و٦٠٠ دينار، واخليمة 
األصغر يصل سعرها إلى ٢٠٠ دينار، 
وهذا أسعار مبالغ فيها جدا، ضربت 
بهجتنا مبوســم الربيــع. وباالنتقال 
إلى أصحاب اخليام والبائعني لرصد 
رأيهم، رفض الكثيرون احلديث معنا، 
حتى وافق أبو أحمد على التحدث إلينا 
وقال إن السوق مزدحم بسبب موسم 
السماح بالتخييم، مضيفا أن األسعار 
مرتفعة من املصدر وبعض املواطنني 
يسألون عن النوع الفاخر وهو غالي، 
لكن يوجد لدينا خيام أخرى تبدأ من 
١٥٠ دينارا وهذه عليها الطلب بكثرة 
وتوجــد أنواع أخرى أســعارها تبدأ 
مــن ٤٠٠ دينار وحتــى ٥ آالف دينار 
حسب احلجم والنوع والسوق مفتوح 
للجميع، وتوجد أكثر من ٣٠ إلى ٤٠

شركة، وكل واحد حر بحالله.
أما البائع اآلخر عبدالسالم محمود 
فعلل ارتفاع األسعار بأنه أيضا سببه 
املصدر وأسعار النقل والعمالة وإيجار 
احملالت واألقمشــة جميعها ارتفعت 
وترتفــع عاما بعــد عــام، وأكيد في 
الكويت يتم رفع األسعار ولكن ليس 

باملوسم فقط بل طوال العام.

مناذج من اخليام املتوسطة والصغيرة عرضها التجار على جانب من السوق      (قاسم باشا)

إلى ٥٠٪ في بعض األنواع. بدوره، قال 
سعود الشــمري: أتيت لشراء خيمة 
لكن صدمت بأن أرخص نوعية ومن 
طبقة واحدة ارتفع سعرها ألكثر من 
٥٠ دينارا عن العام املاضي، وأسعار 
النوعيــات األخرى حــدث وال حرج، 
مضيفا أن السوق الكويتي يعد األغلى 
خليجيــا والســبب أن التاجر يضع 
السعر الذي يرضيه دون رقابة، بينما 
املواطن يجبر على الشراء ألن كثير من 
الشركات املتحكمة في السوق متفقة 
علــى هذه األســعار، وبالتالي «تفتر 
ما تفتر.. نفس الشــيء، ال رقيب وال 

حسيب والضحية جيب املواطن».
وتساءل: هل يعقل خيمة ٦×٤ من 
النوع املتوسط تباع بنحو ٦٠٠ دينار 
علما بأن تكلفتها حتى تصل الكويت 
ال تتعدى ٥٠٠ دوالر أي ما يقارب ١٥٠

دينارا،، ليش؟ حتى اخليمة املستعملة 
يرتفع سعرها وحتى تصليح اخليام 
تضاعفت أسعاره حتى سيارات النقل 
يرتفع ســعرها ١٠٠٪.من جهته، قال 
مهلــي العجمــي: قبل فتــرة كنت في 

ملشاهدة الڤيديو

(ريليش كومار) دالل الرمضان توقع على إصدار كتابها اجلديد «الكون يساندك» 

صدر عن دار منطاد للنشر والتوزيع في الكويت

الزميل حسني الرمضان وصاحب دار منطاد للنشر محمد العنزي

عن دار منطاد للنشر والتوزيع في الكويت، 
صدرت الترجمة العربية لكتاب: (الكون يساندك..

حّول خوفك إلى إميان) للكاتبة غابرييل بيرنستني. 
وتصدت لترجمة النسخة العربية للكتاب املترجمة 
دالل الرمضان. وقــد صدر الكتاب في عام ٢٠١٦

باللغــة اإلجنليزية عــن دار هاي هاوس املهتمة 
بنشــر كتب التنمية الذاتية وتطوير الذات. كما 
ترجم بعدها الى العديد من اللغات التي كان من 
بينها الفرنسية واألملانية واإليطالية والپولندية 

والتركية والفارسية والبلغارية.
تركــز غابرييل في هــذا الكتاب على محاولة 
طرح حلول للتعاطي مع األفكار الســلبية التي 
تراودنا جميعا على نحو مســتمر، وعلى رأسها 
اخلــوف. وتناقــش فيه مســائل حياتية يومية 

بطريقة بسيطة وواقعية. 
قيل في الكاتبة غابرييل بيرنستني

«كاتبة أنيقة وصريحة ومفعمة باحليوية.. 
تكتيكاتها العفوية جتذب جمهورا جديدا»

ـ مجلة سنداي تاميز ستايل.

«هذه املرأة ستجعلك تبتسم. ستنسيك كل ما 
عرفته عن كتب تطوير الذات. إنها مدربة احلياة 
غابرييل بيرنستاين التي أذهلت الواليات املتحدة 
بأكملها ـ وها هو اسمها يلمع في اململكة املتحدة 

ليطلق العنان لتلك النسخة السعيدة منك».
ـ مجلة غالمور.

«اســتطاعت تلــك الكاتبــة الشــابة الواعية 
واملنفتحــة أن تعيــد تعريف الفكــرة التي ترى 
أن احلكمــاء هم وحدهم مــن ميكن أن يصبحوا 
معلمــني، لقد صارت غابرييل بيرنســتني كاتبة 
تطويــر ذات ومتحدثة حتفيزية ميكن للنســاء 

اللجوء إليها على الدوام».
ـ مجلة سايكولوجيز.

«أحــب غابرييــل، وأحب ما تقــوم به كثيرا. 
لديها طريقة خاصة في الوصول إلى الناس. أنا 
على يقني بأن هذا الكتاب ســيغير شكل العديد 

من القلوب».
ـ إنديا آري، مغنية وكاتبة أغان ومعلمة.

أحببت كتاب «الكون يساندك» كثيرا. ما مييز 
هذا الكتاب هــو صدق الكاتبة بشــأن التجارب 
الصعبة التي مرت بها وكيفية تعلمها وتشافيها 
من تلك التجارب. لقد ســمحت لنا غابرييل، من 
خالل مشاركتها تلك القصص الشخصية بعمق 
كبير، بالشــعور بإمكانية تســليط الضوء على 
إخفاقاتنا وعيوبنا. إنه كتاب مغذ ومحيي للروح، 

وهذا ما يجعلني أعود إليه مرارا وتكرارا.»
ـ املغنية وكاتبة األغاني ريتشيل بالتن.

«إنها قدوة جديدة»
ـ صحيفة نيويورك تاميز.

«حضرت إحدى محاضرات بيرنستني الشهرية، 
فألقيت نظرة للمرة األولى على املرأة التي سأشير 

إليها يوما بال خجل كمعلمة ومرشدة لي.
ـ مجلة إيلي األميركية.

كما وصفت الكاتبة عند ظهورها في برنامج 
«أوبرا ســوبر سول ســن داي» كمرشدة فكرية 

للجيل القادم.

الكاتبة غابرييل بيرنستني في سطور

أطلقــت عليها أوبرا وينفري لقب «مرشــدة 
فكرية للجيل القادم». ظهرت بيرنســتني بشكل 
دوري في برنامج دكتور أوز، كما أطلقت عليها 
صحيفة نيويورك تاميز لقب «قدوة جديدة» هي 
الكاتبة ذات املؤلفات األكثر مبيعا لكتابيها «رمبا 
تصنع املعجزات» و«املعجزات اآلن» في صحيفة 

نيويــورك تاميز. ومن العناويــن األخرى التي 
نشرتها غابرييل كتاب «أضف مزيدا من النصح 
الذاتي إلى حياتك، دليلك إلى السعادة «وكتاب» 

املولع بالروحانيات».
مؤخرا، شــاركت الناشطة الروحية غابرييل 
بيرنســتني املدرب الروحاني ديباك شــوبرا في 
أكبر تأمل جماعي دخل موسوعة غينيس لألرقام 
القياســية. أمــا موقع يوتيوب، فقد أدرج اســم 
غابرييل كواحدة من أهم ستة عشر مدون للفيديو، 
كما وضعت منصة Mashable حســاب غابرييل 
فــي موقــع تويتر في قائمة أحد عشــر حســابا 
ملهما ينبغــي متابعتها، باإلضافة إلى ذلك، فقد 
ورد اســمها ضمن قائمــة مجلة فوربس ألفضل 

عشرين امرأة حتمل عالمة جتارية.
بعض االقتباسات من الكتاب

العقل البشري بالغ العظمة، وهو ال يفقد قدرته 
اإلبداعيــة على اإلطالق. فهــو ال ينام. ويواصل 
إبداعــه في كل حلظة. من الصعــب أن ندرك أن 
األفــكار واملعتقدات ميكــن أن تتحول إلى طاقة 

تستطيع تسيير اجلبال حقا.
تصوراتنا هي التي حتدد واقعنا وقوتنا تكمن 
في حاضرنــا. إن مخاوفنا مخادعة. إنها تعيش 

في أرواحنا وخاليانا، تختبئ في الالشعور.
حني تسلط تركيزك على القصص اإليجابية، 
أنت تنمي طاقتك، وتســمو بوجودك، وتنشــط 
اجلهاز املناعي جلســمك، كي يتســنى له منحك 

الشعور بالقوة البدنية.
ميكن للقصص اإليجابية أن تعزز شــعورك 
بالســعادة. في حضرة الشعور بالسعادة، أنت 
شخص تتسم بالقوة، فقوتك تكمن في حاضرك. 
حني تصور لك شاشة العرض الداخلية قصصا 
إيجابية في ذهنك، سيتعزز إدراكك للحياة. وعندما 
تركــز على القوة والطاقة اإليجابية، ســتصبح 

مغناطيسا جاذبا للمعجزات.

إقبال كبير على اقتناء كتاب «الكون يساندك» الصادر عن دار منطاد

دالل الرمضان.. تتصدى لـ «الكون يساندك»
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الزميل عدنان الراشد يبارك

خليفة املطر مباركا

حمد الصهيل وشعيب اخلالدي وفالح الديحاني يباركون

جمال احلافظ وأحمد الهاجري وعبداهللا الهاجري وعبدالرحمن البصيري يهنئون

الزميالن حسني الرمضان وفهد الرمضان يقدمان التهاني

عادل احلافظ مهنئا

منصور املسعد ومحمد الراشد يباركان

سعود الهاجري وفهد مجبل ومحمد الهاجري وعبداهللا البنوان وعبدالعزيز اجلويان واملعرس ووالده وعمه

أنور الرفاعي مباركا

مشعل اجلويان يبارك

املعرس د.حمد اجلويان متوسطا والده ناصر اجلويان ووالد العروس جمال احلافظ وعمه محمد اجلويان وشقيقه سعود اجلويان مباركة للمعرس د.حمد ناصر اجلويان من األصدقاء

لقطة تذكارية مع املعرس د.حمد اجلويان باملناسبة السعيدة

مساعد العارضي يبارك

املعرس د.حمد ناصر اجلويان متوسطا األهل في لقطة تذكارية

املعرس د.حمد ناصر اجلويان

أفراح اجلويان واحلافظ
احتفل ناصر 
سعود اجلويان 
بزفـــاف نـــجله 
د.حمـــد عـــلـى 
كريــــمة جـمال 
عيســى احلافظ 
بحضور جــمع 
من الشخصيات 
واألهل واألصدقاء 
الذيـــن قدمــــوا 
املباركة والتهاني 
بــــاملنــاســــبة 

السعيدة.
ألف مبروك.
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(زين عالم) د. ناصر الصانع متوسطاً حمد العبيد ووالده 

احلضور في ديوان العبيد

حمد العبيد ووالده مع عبداللطيف العميري

أبناء الدائرة خالل استقبال العبيد

حمد العبيد يستقبل رّواد 
ديوانه الشهري بحضور كثيف

أقام النائب حمد العبيد مساء امس االول حفل استقبال 
لرواد ديوانه الشهري.

وقــد حضــر الى ديــوان العبيد جمع غفيــر من ابناء 
الدائــرة الثالثــة وعموم أهل الكويت حيــث جرى تبادل 
األحاديــث الودية باالضافة الى التطــرق ألعمال مجلس 

األمة بشكل كامل.
ووجه النائب حمد العبيد الشكر اجلزيل لعموم احلضور 
على جتشمهم العناء واحلضور الى الديوان، مؤكدا ان عادة 
أهل الكويت في التواصــل والتراحم متأصلة منذ القدم، 
داعيا املولى عز وجل أن يدمي هذا األمر على أهل الكويت.

حمد العبيد متوسطاً اثنني من احلضور

محبو العبيد في ديوانه حمد العبيد مستقبالً احلضورحضور في الديوان حمد العبيد متوسطاً مؤيديه

احلضور في ديوان حمد العبيد

أحمد الكوس متوسطاً حمد العيبد ووالده

فهد املسعود مع حمد العبيد

العبيد خالل استقباله احلضورعبداهللا العبيد مع بعض احلضور

د.علي العمير في ديوان العبيد

حمد العبيد مع الزميل حسني الرمضان

د. أحمد الهيفي في ديوان العبيد

جانب من احلضور في ديوان العبيد

جانب آخر من احلاضرين في ديوان العبيد
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صالح عاشور: هل لدى احلكومة خطة ورؤية حلل
قضية املقيمني بصورة غير قانونية.. وكم عددهم؟

وجه النائب صالح عاشور 
النائــب األول  إلــى  ســؤاال 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ طالل اخلالد، 
قال في مقدمته: إن عدم حل 
مشــكلة اإلخوة البدون في 
الكويت جتعلها قضية تتفاقم 
يوميــا وتؤثر على ســمعة 
الدولة خارجيا ومن املمكن 
ان تتفاقم مستقبال إن لم يتم 
حلها بشكل جذري وبعدالة 
للجميع حيث تشــير بعض 
االحصائيات الى أن عددهم 
اآلن وصل إلى ما يقارب ١٥٠

ألف شخص ومتوقع أن يصل 
عددهــم إلى ما يقــارب ٣٠٠

ألف في سنة ٢٠٣٥، وطالب 
تزويده وإفادته باآلتي:

١ ـ هــل للحكومــة خطة 
ورؤية حلل قضية املقيمني 
بصورة غيــر قانونية؟ وما 

عليهم شروط التجنيس ولم 
يتم جتنيسهم حتى اآلن وما 

أسباب عدم جتنيسهم؟
٣ـ  كم عدد اإلخوة املقيمني 
بصورة غير قانونية الذين 
لديهــم أشــقاء كويتيــون 
والذين تنطبق عليهم شروط 
التجنيس ولم يتم جتنيسهم 
حتى اآلن وما أســباب عدم 

جتنيسهم؟
٤ـ  يرجى تزويدي بكشف 
يبني فيه عدد اإلخوة املقيمني 
بصورة غير قانونية حملة 
الدكتوراه وشهادة  شــهادة 
والشــهادة  املاجســتير 

اجلامعية؟ 
٥ـ  كم عدد اإلخوة املقيمني 
بصورة غير قانونية العاملني 
في السلك العسكري بقسميه 

(الشرطة واجليش)؟ 
٦ ـ فــي إحدى جلســات 

كذلك والتي مازال لم يصدر 
بها أحكام.

٨ـ  ما السند القانوني الذي 
يســتند إليه اجلهاز لوضع 
القرابــة (القرينــة)  صلــة 
للمقيمــني بصــورة غيــر 
قانونيــة وهــل يتم كشــف 
هذه املستندات لهم لالطالع 
عليهــا ملعرفــة صحتها من 
عدمها قبــل التوقيع عليها؟ 
وما أسباب كتابة هذه القرينة 
على هواياتهم الصادرة من 
اجلهــاز املركــزي ملعاجلــة 
أوضاع املقيمني بصورة غير 

قانونية؟
٩ ـ هناك أبناء للشــهداء 
مسجلون في مكتب الشهيد 
مت جتنيس البعض منهم ولم 
يتم جتنيس اآلخرين، فمتى 
سيتم جتنيس أبناء الشهداء 

وما سبب هذا التأخير؟

مجلس األمة السرية صرحت 
احلكومة بأن هناك ما يقارب 
٢٠ ألفا يستحقون التجنيس 
أو ممن تنطبق عليهم شروط 
التجنيس حسب املستندات، 
الــوزارة  إجــراءات  فمــا  
جتاههــم؟ وهل هنــاك نية 
إلعطائهم هويــات دائمة أو 
بطاقة مدنية وجوازات سفر 
ورخص قيادة الى حني البت 

في أمرهم؟
القضايــا  ـ كــم عــدد   ٧
املرفوعة على وزارة الداخلية 
واجلهــاز املركــزي ملعاجلة 
أوضــاع املقيمــني بصــورة 
قانونيــة مــن قبــل اإلخوة 
املقيمني بصورة غير قانونية 
منذ صدور مرسوم انشائه 
حتى ورود السؤال؟ مع بيان 
عدد القضايا التي كســبتها 
الوزارة أو اجلهاز والعكس 

سأل عن توثيق صلة لقرابة لدى اجلهاز املركزي

صالح عاشور

خطواتهــا جتــاه حــل هذه 
املشكلة؟

اإلخــوة  عــدد  كــم  ـ   ٢
املقيمني بصورة غير قانونية 
املســجلني باجلهاز املركزي 
ملعاجلــة أوضــاع املقيمــني 
بصورة غير قانونية من فئة 
أبناء الكويتيات الذين تنطبق 

فيصل الكندري يطالب بتحقيق األمان الصحي
وتوفير األدوية الناقصة وتطعيمات األطفال

طالــب النائــب فيصــل 
الكندري وزير الصحة د.أحمد 
العوضي بضرورة حتقيق 
األمــان الصحي في الكويت 
ومعاجلة امللفات والقضايا 
في الــوزارة وحل مشــكلة 
نقص األدويــة وتطعيمات 
األطفال ومحاسبة املسؤولني 
عنها، مؤكدا أن صحة املواطن 

فوق كل اعتبار.
الكنــدري في  وأوضــح 
تصريح في املركز اإلعالمي 
فــي مجلس األمــة أن هناك 
ملفات وقضايا فساد متراكمة 
في وزارة الصحة املسؤولة 
عــن صحــة أهــل الكويــت 

حتى وإن كان وزير الصحة 
جديدا.

وأكد الكندري أن وزارة 
الصحة «غارقة في الفســاد 
ولدي ما يثبت ذلك، وقضية 
نقــص األدوية مثــارة منذ 
أســابيع عــدة وهــذا األمر 
يعتبر كارثة وفسادا حقيقيا 
في الوزارة، خصوصا أننا 
فــي عهد ومســار إصالحي 
وبرنامج عمل حكومي ونهج 

جديد».
وشــدد الكنــدري علــى 
ضرورة معرفة أسباب هذا 
النقص في األدوية ومحاسبة 
املسؤول سواء كان متعمدا 

أراضيها،  واملقيمــني علــى 
مشــيرا إلى أن هذه امللفات 
يجب اتخاذ إجراءات بشأنها 

مؤكدا أن هذه املرحلة تعتبر 
مرحلة كارثية بالنسبة ألهل 

الكويت.
وأكد على الوزير ضرورة 
عدم فتح املجال للمحسوبية 
وعــدم جتــاوز توصيــات 
اللجان التي أوصت بإيقاف 
بعض الشركات، مستغربا 
عدم اتخاذ الوزير أي إجراء 

حتى اآلن في هذا الشأن.
وأضاف الكندري ان صحة 
أهل الكويت فوق كل اعتبار، 
مشــيرا إلى أن أمام الوزير 
فرصــة يثبــت فيهــا ألهل 
الكويت أحقيتــه في البقاء 

بالوزارة من عدمه.

أم غير متعمد، مشــيرا إلى 
أنــه ال يجــوز لدولــة مثل 
الكويت مبيزانيتها الضخمة 
واســتثماراتها الكبيــرة أن 
تعاني من نقص في األدوية 

وتطعيمات األطفال.
وتســاءل «هل قام وزير 
الصحة ببحث أســباب هذا 
النقص فــي األدوية؟ وهل 
اجتمع مع املسؤولني وطالب 

بتوفير األدوية؟». 
وبني الكندري أنه تفاجأ 
بــأن هناك نقصــا أيضا في 
التطعيمات اخلاصة باألطفال 
التطعيمــات  فــي موســم 
الســنوي لفلــذات األكباد، 

أمام الوزير فرصة يثبت فيها ألهل الكويت أحقيته في البقاء بالوزارة

فيصل الكندري

خالد الطمار: ما الشروط الواجب توافرها باإلعالن
عن شغر الوظائف اإلشرافية ومدتها احملددة؟

خالــد  النائــب  وجــه 
الطمــار ســؤاال إلــى وزير 
التجارة والصناعة ووزير 
الدولة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات مازن 
الناهــض قال فــي مقدمته: 
هناك العديد من الشــروط 
التي يجب توافرها لشــغل 
الوظائف االشرافية بأي جهة 
حكومية، كما أن اإلعالن عن 
شــغل الوظائف االشرافية 
ال بــد أن حتصل على فترة 
مناسبة الســتقبال طلبات 
املوظفني الراغبني في شغلها، 
كما أن الوكيل هو املسؤول 
عن اجلهاز اإلداري للوزارة 
القرارات  ويتحمل تبعــات 
غير املنصفة بحق املوظفني.
وطال تزويــده وإفادته 

٢ـ  هل اإلعالن عن توافر 
شواغر بالوظائف اإلشرافية 
يتم بنفس التاريخ إصداره 
لسدها؟ وما السند القانوني 
الــذي يجيز هــذا الفعل إن 

وجد؟
٣ ـ ما إجــراءات الوزير 
في التعامــل مع التكليفات 
الصادرة واخلاصة بالوزير 
الســابق وهل مت اتخاذ أي 
إجراء من قبل الوزير حول 

مراجعة تلك التكليفات؟
تزويدنــا  يرجــى  ـ   ٤
باملرسوم اخلاص بتكليف 
الــوزارة احلاليــة  وكيلــة 
بــوزارة املواصــالت، وهل 
املــدة املخصصــة  انتهــت 
لعملهــا ومازالــت متارس 
العمل وكيلة للوزارة؟ وإذا 

أو العقوبــات مــع تزويدنا 
بنسخة منها إن وجدت؟

٨ـ  يرجى تزويدنا بالكتب 
اخلاصــة بــإدارة التفتيش 
والتدقيــق مــن تاريخ ١٠-
٦-٢٠٢٢ حتــى تاريخ هذا 
الكتاب فيما يخص املعوقات 
التي واجهت اإلدارة في القيام 
بأعمالها وما مت من إجراءات 
حالية أو ســابقة حول هذا 

املوضوع.
٩ـ  هل متت إحالة وكيلة 
وزارة املواصالت للتحقيق 
خــالل العــام احلالــي؟ إذا 
كانــت اإلجابــة بـ«نعــم» 
يرجى تزويدنا بقرار جلنة 
التحقيق ومبــا انتهت إليه 
اللجنة من نتائج مت رفعها 

حتى تاريخه.

كانت اإلجابــة بـ«نعم» فما 
السند القانوني لذلك؟

٥ ـ ما الســند والســبب 
الذي جلــأت إليــه الوكيلة 
لنقل العديد من املوظفني من 
إدارات أو قطاعات يعملون 
بها لسنوات عدة على الرغم 
من قيامهم واستمرارهم بأداء 
أعمالهم على أكمل وجه دون 

قصور؟
تزويدنــا  يرجــى  ـ   ٦
بنسخة من القرارات اإلدارية 
الصادرة واخلاصة بالنقل 
والندب آلخر شــهرين من 

تاريخ هذا السؤال.
٧ ـ هــل هنــاك عقوبات 
سابقة على وكيلة املواصالت 
احلاليــة ومــا اإلجــراءات 
التي متت بتلــك املخالفات 

سأل عن إحالة وكيلة وزارة املواصالت للتحقيق خالل العام احلالي

ملتابعة قضايا االستيالء على املال العام

خالد الطمار

باآلتي:
١ ـ ما الشــروط الواجب 
توفرها باإلعالن عن شــغر 
الوظائف اإلشــرافية؟ وما 
املدة احملددة قانونا لإلعالن 

عن تلك الشواغر؟

اللجنة املالية ترفض تشكيل جلنة مشتركة
عقــدت جلنــة الشــؤون 
املالية واالقتصادية اجتماعا 
مشــتركا مع جلنــة حماية 
األمــوال العامــة بنــاء على 
تكليــف مجلس األمة لبحث 
رسالة النائب مبارك احلجرف 
اللجنــة  تشــكيل  بطلــب 
املشــتركة ملتابعــة قضايــا 
االســتيالء على املــال العام 
من خالل وحــدة التحريات 
املالية والهيئة العامة ملكافحة 

الفساد (نزاهة).
وقال مقرر جلنة الشؤون 
املالية النائب صالح عاشور 
فــي تصريــح صحافــي إن 
أغلبية أعضاء اللجنة املالية 
اللجنــة  رفضــوا تشــكيل 
الرسالة  املشتركة، وأحالوا 
إلــى جلنــة حمايــة األموال 
العامة ألن املوضوع من صلب 

اختصاصها.
وأضاف عاشور ان اللجنة 
ناقشــت في بند ما يستجد 
مــن أعمال خــالل اجتماعها 

عاشــور أن تأخيــر تقــدمي 
برنامج عمل احلكومة ألكثر 
من أسبوعني على تشكيلها 
دليل على عدم وجود رؤية 
لــدى احلكومــة،  واضحــة 
ووجــود تعديل وتغيير في 

توجهاتها.
وأكــد أن تأخيــر تقــدمي 
برنامــج العمــل ليــس فــي 

اإلمنائية التشريعات املرتبطة 
باملنطقة الشمالية والبديل 
ومشــروع  االســتراتيجي 
القانون في شــأن املناصب 
القيادية ومشروع القانون في 
شأن تطوير اجلزر والقضايا 
املرتبطة بالسياحة والترفيه 
وإلى اآلن لم يتم تقدمي شيء 

جديد.

صالــح البلــد وال املواطنني 
نظــرا لوجــود عــدد مــن 
القضايا ومشروعات القوانني 
واالقتراحات بالقوانني التي 
مت نقاشــها ســابقا، مطالبا 
باالســتعجال  احلكومــة 
فــي تقــدمي برنامــج عملها 
إلثبات جديتها. وأوضح أن 
احلكومة سحبت من اخلطة 

ماجد املطيري وعبداهللا األنبعي وحامد البذالي وشعيب املويزري وصالح عاشور وعبدالوهاب العيسى وعبداهللا فهاد وثامر السويط ود.جنان بوشهري

املوضوعــات واالقتراحــات 
بقوانني املدرجة على جدول 
األعمال من املجالس السابقة.

وأوضح عاشور أن اللجنة 
أحالت االقتراحات بقوانني إلى 
اللجان املختصة لكي تتولى 
اتخــاذ القــرارات املناســبة 

بشأنها.
من جانــب آخــر، اعتبر 

أحمد السعدون يهنئ 
نظيريه في موريتانيا 

وألبانيا بالعيد الوطني
بعث رئيس مجلس األمة أحمد عبدالعزيز السعدون 
ببرقية تهنئة إلى رئيس اجلمعية الوطنية في اجلمهورية 
اإلسالمية املوريتانية شيخ ولد بايه، وذلك مبناسبة 

العيد الوطني لبلده. كما بعث الســعدون ببرقية تهنئة إلى رئيسة املجلس الوطني في 
جمهورية ألبانيا لينديتا نيكوال، وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلدها.

رئيس مجلس األمة أحمد السعدون

مبارك الطشة: قانون جديد ملخاصمة 
القضاء مستحق وحضاري ملعاجلة املثالب

النائــب د.مبارك  أعلن 
الطشة عن تقدمه ومجموعة 
من النواب باقتراح بقانون 
القضاء،  بشــأن مخاصمة 
مؤكدا أنه قانون حضاري 
مستحق في الفترة احلالية.

وقال الطشة في تصريح 
صحافي في املركز اإلعالمي 
ملجلــس األمــة إنــه تقدم 
النــواب  ومجموعــة مــن 
باقتــراح بقانــون بشــأن 
مخاصمة القضاء، مبينا أنه 
قانون حضاري معمول به 

في أغلب دول العالم.
ولفت الطشة إلى أن احلكومة ردته بعد 
أن أقــره املجلس باإلجمــاع متذرعة بعدم 
دســتورية بعض مــواده بعــد أن خضع 

إلــى نقاشــات مطولة في 
جلنة الشؤون التشريعية 
والقانونيــة بحضور أهل 
القانون والفقه الدستوري 
وحضور اجلانب احلكومي 
عليــه  املوافقــة  ومتــت 

باإلجماع.
وأكــد الطشــة أن هــذا 
القانون مســتحق في هذه 
الفتــرة احلالية خصوصا 
بعد األحكام األخيرة التي 
صدرت على بعض القضاة، 
داعيا زمــالءه النواب إلى 

استعجال هذا القانون وإقراره.
وبني أن «هذا القانون سيعالج املثالب 
الدســتورية املزعومة التي مت رد املرسوم 

ألجلها في مرسوم الرد».

مبارك الطشة

أسامة الزيد يسأل عن فحص
ودمغ املشغوالت الثمينة

النائــب أســامة  وجــه 
الــى وزيــر  الزيــد ســؤاال 
التجــارة والصناعة ووزير 
الدولة لشــؤون االتصاالت 
املعلومــات  وتكنولوجيــا 
مازن الناهض جاء كالتالي: 
رد وزير التجارة والصناعة 
األســبق خالد الروضان في 
تاريخ ٢٠١٩/٢/١٩ على السؤال 
رقم ٢٠١٨-٣٢٧٢٣-Kna املقدم 
من العضو أســامة الشاهني 
باآلتــي: «ال ميكن نقل املهام 
إلى الشركات التجارية وذلك 

كون املرسوم بقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٠ في 
شأن اإلشراف والرقابة على املعادن الثمينة 
واألحجار ذات القيمة وتعديالته قد خص وزارة 
التجارة والصناعة بالرقابة على املعادن الثمينة 
دون غيرهــا من اجلهات والوزارة مســتمرة 
برقابتها وفق نصوص القانون، معتمدة بذلك 
على الكوادر الوطنية بعد اجتياز اإلجراءات 
اجلمركية». لذا أطلب إفادتي وتزويدي باآلتي:

١ - هل خاطبت وزارة التجارة والصناعة 
إدارة الفتوى والتشريع لتقدمي مقترح بتعديل 
املرســوم بقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٠ املشار 
إليه، وذلك بهدف السماح للشركات التجارية 
باملشــاركة في فحص ودمغ املشغوالت وفق 
شروط معينة بنظام آلي يراقب عمل الشركات 
ويربطهــا بقاعدة بيانات متكاملة لكل قطعة 

ثمينة؟

٢ - هــل أغلقــت مكاتب 
إدارة املعــادن الثمينــة في 
املنافذ اجلوية (مطار الكويت) 
وُنقلــت إلى مبنى الشــحن 
اجلــوي؟ إذا كانــت اإلجابة 
باإليجاب ما أسباب اإلغالق 
وعدم إعادة فتحها من جديد؟

٣ - هــل توفر شــركات 
خدمــات الطيــران اخلدمات 
التي كانــت توفرها مكاتب 
إدارة املعــادن الثمينــة في 
املنافــذ اجلويــة؟ إذا كانت 
اإلجابة باإليجاب، ما املرسوم 
التي يتكبدها األفراد املستوردون والشركات 

املستوردة مقابل هذه اخلدمات؟
٤ - هل أجريت دراسة تأثير قرار إغالق 
مكاتب إدارة املعادن الثمينة في املنافذ اجلوية 
(مطــار الكويت) على ارتفاع أســعار الذهب 
واملشغوالت واملعادن الثمينة واألحجار الكرمية 

في السوق احمللي؟
٥ - خاطــب وزيــر التجــارة والصناعة 
األسبق رئيس مجلس اخلدمة املدنية د.عبداهللا 
الســلمان،  في تاريــخ ٢٠٢١/٥/٥ بكتاب رقم 
٢٠-٠٨٠٥٧-١٠-Moci ملنح بدل طبيعة عمل 
ملوظفي الوزارة شاغلي وظائف املعادن الثمينة، 
حيث ذكر وجود تسرب عدد كبير من املوظفني 
من إدارة املعادن الثمينة، فما اإلجراءات التي 
اتخذت بعد كتاب وزير التجارة من اإلدارات 

املعنية في وزارة التجارة؟

أسامة الزيد

أسامة الشاهني: أنشطة «الصغيرة واملتوسطة» 
باحلدائق العامة بتنسيق بني اجلهات احلكومية

النائــب أســامة  تقــدم 
الشــاهني باقتــراح برغبــة 
للسماح ألصحاب املشاريع 
الـصـغـيـــرة والـمتوسطة 
مبمارسة أنشطتهم التجارية 
في احلدائــق العامة، وجاء 
في نص االقتراح:  ملا كانت 
للحدائق العامــة من أهمية 
كونها تشكل ترفيها ألهالي 
املناطق فقد سعت الدولة إلى 

تشييدها لهذا الغرض.
هــذه  كانــت  وســابقا 
احلدائق تقام بها الفعاليات 

الثقافية واالجتماعية ويقبل عليها األهالي، 
ولكن هذه احلدائــق على الرغم من أهميتها 

فقــد أصبحــت ال جتذب لها 
الرواد كما كان في الســابق 
لقلة األنشطة وعدم صيانة 
املرافق التابعة لها مثل دورات 
امليــاه والنظافــة وصيانــة 
املمــرات التي تتناســب مع 

جميع فئات املجتمع.
لذا، أتقدم باالقتراح برغبة 
للسماح ألصحاب املشاريع 
واملتوســطة  الصغيــرة 
مبمارسة أنشطتهم التجارية 
في احلدائق العامة، بتنظيم 
مشــترك من وزارة التجارة 
وبلدية الكويت والهيئة العامة للزراعة والثروة 

السمكية ووزارة الداخلية.

أسامة الشاهني

عادل الدمخي يطلب قرارات التكليف 
للمناصب اإلشرافية في اجلامعة

النائــب د.عــادل  وجــه 
الدمخــي ســؤاال إلــى وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
والبحث العلمي جاء كالتالي:
عاشــت جامعة الكويت 
سنوات من اإلدارة بالتكليف 
ملناصبها اإلشرافية، خالطتها 
قرارات ورؤى متباينة في تلك 
اإلدارات املؤقتــة اثرت على 
خططها وبرامجها املستقبلية. 
واليــوم ومع الذكــرى الـ٥٦
لتأسيســها تتجــدد اإلدارة 
بالتكليف مع استقالة مديرها 

دون وضوح خلارطة طريق إلدارة اصيلة وفق 
القانون ٢٠١٩/٧٦ في شأن اجلامعات احلكومية.

مســوغات قــرارات التكليــف للمناصب 

اإلشــرافية بعــد اســتقالة 
مديــر اجلامعــة وأســبابها 
وآلية طريقة اختيار املكلفني 
القانون واللوائح، مع  وفق 
تزويدي بصور ضوئية لتلك 
القــرارات؟ وهــل مت تفعيل 
نــص املادة ١٢ مــن القانون 
٧٦ لعام ٢٠١٩، بعد استقالة 
مدير اجلامعة في اإلعالن عن 
شغور املنصب وتشكيل جلنة 
اختيــار مدير باألصالة فور 
قبول االســتقالة مــن وزير 
التعليــم ودون تأخير؟ وما 
مدة تكليف املناصب اإلشرافية التي صدرت 
بعد استقالة املدير السابق بقرارات من املدير 

املكلف؟

د. عادل الدمخي
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القضاء على العنف
ضد املرأة

ألم وأمل

د.هند الشومر

تفاؤل باإلجنازات

كلمة ومعنى

د.عبدالعزيز يوسف األحمد

(ليش) ولدك (ع/ م) ارتكب عدة جرائم تســببت في 
إيداعه بإحدى مؤسسات األحداث؟ «ما أدري»، لقد كان 
ابني يتحلى بخلق حسن، والتزام ملحوظ بالقيم والعادات، 
وكذا بتقاليدنا املســلمة األصيلة وفق ما تشــربه من 
أصول تربية كنت شديد احلرص على التمسك بها، كما 
لم أالحظ عليه يوما ما أي سلوك منحرف، ولم يشتك 
أحد من سوء تصرف له، ال اجليران وال املدرسة، حتى 

أصدقاؤه كانوا يثنون على أخالقه.
تصدق يا دكتور كان ولدي يحرص على تأدية فرائض 

الصالة في أوقاتها! ماذا حصل له؟ ال أعرف!.
سألته: هل هناك أمور استحدثت خالل الفترة املاضية 
كالتعرف على صحبة جديدة؟ أو أنك غيرت أسلوب تعاملك 

معه خاصة أنه مير اآلن مبرحلة املراهقة؟.
أبدا، فأنا أدرك خطــورة هذه املرحلة التي مير بها 
ولدي وتهيأت لها جيدا، خاصة بعد ما انتقلنا إلى منطقتنا 
اجلديدة قبل أشــهر، استدركت األمر.. قائال «أمسكت 
بداية اخليط»، سألته: قلت إنك انتفلت إلى منطقة جديدة؟

 نعــم، إذن من الطبيعي قيــام ولدك بالتعرف على 
أصدقاء جدد؟ نعــم تعرف على زمرة من األصدقاء لم 
أكن يوما مرتاحا لها، فهم يختلفون عن أصدقائه القدماء 

في منطقتنا السابقة. 
كان هذا احلوار مع والد احلدث شديد االنحراف (ع/ 
م) غلب شعور احلسرة والندم على هذا األب املسكني 
بســبب تغير سلوك ولده الذي أودعه إحدى مؤسسات 
األحــداث ليقضي حكما قضائيا نتيجــة ارتكابه فعال 

يعاقب عليه القانون. 
نقلت هذه القصة وعرضتها كحالة مرضية على ضيوف 
ندوة املدينة التي نظمتها إحدى الوزارات املعنية وشارك 
فيها نخبة من اخلبراء املعنيني وتناولنا معهم قصة هذا 
احلدث املنحرف طمعا في تشخيص مشكلته والكشف 
عما إذا كانت هناك عالقة بني انحراف هذا االبن وانتقاله 
وأسرته لسكن في منطقة جديدة حيث توصلنا لآلتي: 
أوال: اتفق اخلبراء أن هناك عالقة قوية بني أسباب 
جنوح هذا احلدث أو ذاك وبني انتقاله وأســرته لبيئة 

جديدة وذلك لألسباب التالية: 
٭ أن التمدن أحيانا كثيرة مينح فرصة التملص من بعض 
أمناط أصالتنا، وهذا قد يؤثر بصورة غير مباشر على 

سلوك أبنائنا خاصة أولئك املتمركزين حولها.
٭ يتأثر احلدث عند االنتقال املجالي إذا لم نقم بتهيئته 
لهــذا االنتقال، فلم يعد االنتقال باجلســد، بل بالروح 
وهو التخلي عن جوانب كثيرة كانت بالنســبة له جزءا 

من ثقافته وسلوكه. 
٭ اقتحام التكنولوجيا أحيانا دون تهيئة أسرنا وأبنائنا 
لها، مثل التعامل مــع أدوات املنزل اجلديد مبا يحمله 
من تقنيات، جتبرنا التعامل معها قســرا وهذا يتطلب 
استعدادا كي تنجح أسرنا في هضمها ومواجهة أي هوة 

قد تشكلها الثقافة اجلديدة للمسكن اجلديد. 
٭ هناك ردة فعل ســلبية للفتيــة الذين ينتقلون مع 
أسرهم للمســكن اجلديد في منطقة قد تختلف فيها 
الطبقة السكانية مبا فيها من اختالف الفكر والثقافات 
وبعض العادات الســائدة في املنطقة السكنية السابقة 
ومن ثم قد يوثر ذلك على الكثير من أمناط الســلوك، 
إن اصطدام الثقافات والعادات لها بالغ األثر في حتديد 

سلوكيات أبنائنا. 
٭ بسبب فقدانهم لصحبتهم التي امتدت عالقتهم مع 
بعضهم لسنوات مع تشكيل شــخصياتهم يكون من 
الصعب مبكان االنســالخ عن تلك اجلماعات والتخلي 
عنهم بسبب االنتقال للمسكن اجلديد أو دفع ثمن هذا 

االنتقال، وهذا ما قام به والد احلدث (ع/ م).

الصدفة هي ما يحدث لك دون أن تتوقع وبال اتفاق أو 
موعد، لذلك قالوا: «ُرب صدفة خير من ألف ميعاد»، 
واحلقيقة أنه ليســت كل صدفة سعيدة، فقد تكون 
مؤملة لك وتتمنى لو أنها لم تقع، ورغم تأثير الصدفة 
اإليجابي أو السلبي على نفس املرء فهي نادرة احلدوث، 
ال تتكرر كثيرا في حياتك، وال تخلو حياة إنسان من 
الصدفة، وقد تغير مجريات أمورك وتقلبها رأسا على 
عقب دون أن تتوقع ذلك، ومبا ال يخطر لك على بال، 

وسبحان اهللا تأتي الصدفة بغتة وبال توقيت.
ومن الصدف أنه مت اكتشاف أدوية تهم البشرية مبحض 
الصدفة، ولو فكرنا قليال لعلمنا أن الصدفة إمنا هي 
مشيئة اهللا تعالى وقدره الذي جعلها بال ترتيب، أوليس 
لقاء النبي موسى گ بالسيدة آسية ابنة النبي شعيب 
گ، كان بالصدفة البحتة، فكانت هذه الصدفة سببا 
في زواجهما، وكذلك إسالم أم معبد عاتكة بنت خويلد 
اخلزاعية كان بالصدفة وهو ما قضى به اهللا لها فقد 
مر بها النبي ژ وهو في طريقه إلى يثرب مهاجرا، 
ومعه أبوبكر ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، ودليلهم 
عبــداهللا بن األريقط الليثي، وكانت امرأة برزة جلدة 
فســألوها حلما ومترا يشترونه فلم يصيبوا عندها 
شيئا، فنظر النبي ژ إلى شاة فسألها عنها، فقالت 
شاة خلفها اجلهد عن الغنم، قال: أتأذنني لي أن أحلبها؟ 
قالت: نعم بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حلبا فاحلبها، 
فدعا بها ومســح ضرعها بيده وسمى اهللا، فتفاجت 
عليه ودرت واجترت ودعا بإناء فحلب فيه، ثم سقاها 
حتى رويت وسقى أصحابه حتى رووا وشرب آخرهم، 
ثم حلــب ثانية حتى مأل اإلناء ثم غادره عندها فكان 

ذلك سبب إسالمها.
وهناك أيضا مواقف حتدث بالصدفة، وكذلك جنوم 
ومشاهير وصلوا إلى الشهرة بالصدفة احملضة، وقد 
ذكرت أن هناك صدفة ال تسر، فمن الصدف احملزنة 
دخول عبيد بن األبرص األســدي وهو شــاعر من 
كبار شــعراء اجلاهلية وحكمائهــم على امللك املنذر 
بن ماء الســماء يوم بؤسه بالصدفة وهو اليوم الذي 
يقتل فيه مــن طلع عليه كائنا من كان، فقال له امللك 
ملا رآه مقبال: هال كان الذبــح لغيرك يا عبيد؟ فقال: 
أتتك بحائن رجاله، فقال املنذر: أو أجل بلغ مداه، ثم 
قال له: أنشدني فإن شعرك كان يعجبني، قال: حال 
اجلريض دون الغريض، قال: اسمعني، فقال: املنايا 
على احلوايا، فقيل له: ما أشد جزعك من املوت! فقال: 
ال يرحل رحلك من ليس معك، فقال املنذر: قد أمللتني 
فأرحني، فقال: من عزيز، وكل كالم عبيد الذي أجاب 
به املنذر صار أمثاال تروى، وفي النهاية كان مصيره 

القتل، وهذه الصدفة القاتلة، ودمتم ساملني.

يتزامن اليوم العاملي للقضاء على العنف 
ضد املرأة مع حملة «احتدوا إلنهاء العنف ضد 
املرأة» من ٢٥ نوفمبر إلى ١٠ ديسمبر، حيث 
إنها مبادرة مدتها ١٦ يوما ويقودها األمني العام 
لألمم املتحدة وهيئة األمم املتحدة للمرأة منذ 
عام ٢٠٠٨ وتهدف إلى منع العنف ضد النساء 
والفتيات والقضاء عليه في جميع أنحاء العالم، 
وتدعو إلى اتخاذ اإلجــراءات العاملية إلذكاء 
الوعي وتعزيز الدعــوة لهذا الهدف وإلتاحة 

فرص ملناقشة التحديات واحللول. 
ويعــد العنف ضد املرأة أحــد انتهاكات 
حقوق اإلنسان وأكثرها انتشارا واستمرارا 
وتدميرا في عاملنا احلالي ويظهر في أشكال 
جســدية وجنسية ونفســية مثل الضرب 
واإلساءة النفسية وقتل النساء واالغتصاب 
والتحرش اجلنســي واملضايقة اإللكترونية 
وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث واالجتار 
بالبشر وزواج األطفال.  إن إعالن القضاء على 
العنف ضد املرأة الصادر عن اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة عام ١٩٩٣ مت تعريفه على أنه أي 
فعل عنيف تدفع إليه عصبية اجلنس ويترتب 
عنه أو يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة سواء 
من الناحية اجلسمانية أو اجلنسية أو النفسية 
مبا في ذلك التهديــد بأفعال من هذا القبيل 
أو القســر أو احلرمان التعسفي من احلرية 
سواء حدث ذلك في احلياة العامة أو اخلاصة. 
ويؤثر العنف ضد املرأة على صحتها النفسية 
واجلنسية واإلجنابية في جميع مراحل حياتها 
وال يزال العنف ضد املرأة يشكل حاجزا في 

سبيل حتقيق املساواة والتنمية والسالم.
وقد تعرضت ٨٥٪ من النساء على مستوى 
العالم للعنف الرقمي في اإلنترنت وللنساء 
احلق في الشعور باألمان في جميع املساحات 
وأينما كن، ولكن أحيانا يتنمر من يستخدمون 
اإلنترنت على النساء، وهذا يبقى عنفا وإساءة 
للنساء. إن املناسبات األممية والدولية تعتبر 
مناسبات لتثقيف اجلمهور بشأن القضايا ذات 
السياسية واملوارد  اإلرادة  االهتمام وحشد 
ملعاجلة املشاكل العاملية ولالحتفال باإلجنازات 

اإلنسانية وتعزيزها.
إن العنف ضد املرأة له تاريخ طويل، إذ إنه 
على الرغم من أن حوادث وشدة هذا العنف 
قد تباينت مع مرور الوقت وحتى اليوم فإنها 
تختلف بني املجتمعات، وغالبا ما ينظر للعنف 
على أنه آلية إلخضاع النساء سواء في املجتمع 

بشكل عام أو في العالقات الشخصية. 
وقد ينشأ هذا العنف من شعور باالستحقاق 
أو التفوق أو كره النســاء أو بسبب طبيعته 
العنيفة ضد النســاء، وقد ينص إعالن األمم 
املتحدة بشأن القضاء على العنف ضد املرأة 
على أن «العنف ضد املرأة هو مظهر من مظاهر 
عالقات القوة غير املتكافئة تاريخيا بني الرجال 
والنســاء» وقد يكون العنف ضد املرأة من 
اآلليات االجتماعية احلاسمة التي تضطر املرأة 

مبوجبها إلى اخلضوع باملقارنة مع الرجل.
وقــد يرتكب العنــف مهاجمون من كال 
اجلنسني أو أعضاء في األسرة أو العائلة أو 
حتــى الدولة ذاتها، فلنعمل معا على القضاء 

على العنف ضد املرأة.

التفاؤل، صباح األنوار املشرقة،  صباح 
أهديها إلى قلب الكويت النابض، إنه رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشــيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح، فهو عنوان صادق يسكن 

في أحضان وطنه الكويت.
بال شك كانت أســعد اللحظات الرائعة 
التي هزت الوجدان واختلطت مبشاعر الفرح 
والسرور بحرارة كل احلب الفياض.. وكان 
يوما تاريخيا عندما صدر مرســوم بتعيني 
سموه رئيسا ملجلس الوزراء، فعال كان عيدا 
انشرحت له الصدور وغنت له الطيور وانبعث 
له السرور، فكنت يا سمو الرئيس في قلب 
كل كويتي فأنت القوة وأنت احلزم الذي كنا 

بانتظاره سنوات عديده مرت من عمرنا.
اآلن نحن كل الكويتيني نتأمل ونتوسم 
بسموه أن يواصل إدارة دفة عمله باحلكمة 
والعدل والشدة في كل املواقف التي تصادفه 
في عمله هذا وقد يكون بعضها صعبا ومعقدا، 
لكن سموه قادر على حل رموزها وتسيير 

أعمالها بكل ثقة وأمان.
إن املواطنني الكويتيني ينتظرون من سمو 
الرئيس الفرج في حلول كل الصعاب الشائكة، 
لكن حتما يا سمو الرئيس قد تصادفك شلل 
حاقدة لعرقلة مسيرة إجنازاتك، فال تأبه بها، 
وواصل السير واثق اخلطا، فعني اهللا ترعاك 
وكل إخوانك وأبنائك الكويتيني ســيكونون 

سندا منيعا لظهرك.
وأخيرا يا سمو رئيس الوزراء متنياتنا 
لك بالتوفيق والســؤدد، ونرجو اهللا العلى 
القدير أن يرفع من شأنك وأن تصل إلى ما 

تبتغيه من جناح.
حفظ اهللا الكويت وشعبها الطيب حتت 
ظل سمو أميرنا املفدى صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي عهده األمني 

الشيخ مشعل األحمد، حفظهما اهللا.

بني دول اخلليج دافعا وسببا في تطور 
الرياضة، وكان هذا هو الهدف املنشود، 
فانشغل شباب اخلليج فيما ينفعهم 

فالعقل السليم في اجلسم السليم.
وتتواصل مشاركات أبناء اخلليج 
في كأس العالم منذ ثمانينيات القرن 
املاضي حتى اآلن، فال يخلو كأس العالم 
من دولة خليجيــة، وهذا دليل على 
استمرار اهتمامهم مبا أرساه السابقون، 
وما القفزة الشجاعة واجلبارة ملبادرة 
دولة قطر باستضافة كأس العالم إال 
ثمرة تلك الشجرة املباركة بجذورها 
التي لوالها ملا وصلنا الى هذا اليوم 
الذي جنني ثمــاره، إنه عمل مبارك، 
ساهمت به كل دول اخلليج بنواياهم 
الطيبة والبسيطة، حتى توجتها دولة 
قطر بنجاح في أول استضافة لكأس 
العالم في منطقة الشرق األوسط، هكذا 
يعمل قادة اخلليج لشعوبهم، بخلق 
التنافس  ثم  الشــباب،  التنافس بني 
بني احلكومات، (وفي ذلك فليتنافس 

املتنافسون).
إن ما فعلتــه الرياضة بالتعريف 
بدولنا اخلليجية لكل شــعوب العالم 
عجزت ديبلوماسية السفارات عن فعله، 
حتى قيل «إذا أردت أن تعرف عن دولة 
ما اسأل عن مستوى الرياضة فيها».

يومي، وتنظيف دقيق لكل شيء بشكل 
أسبوعي أو شهري، ولهذا الفعل قيمة 
تربوية عظيمة، يشــعر فيها الطالب 
بأنه جزء من املدرســة، وتنمي روح 
التعاون اجلماعي وروح املســؤولية 
وعدم االعتقاد بوضاعة األعمال مهما 
كانت، وعدم تخريب مدرسته، واستغل 
النظافة  اليابانيون هذا احلرص على 
اســتغالال جميال في نشــر ثقافتهم 
واجلوانب اإليجابية منها، وساهم هذا 
على نشر فكرة النظافة في كل العالم، 
وجند أن روابط املشجعني في بعض 
الدول بدأت بتنظيف املدرجات تقليدا 
للعرف الياباني، والڤيديوهات التي تنقل 
قيام اجلمهور بتنظيف املدرجات والتي 
تنتشــر بعد كل مباراة يشارك فيها 
الياباني، تساهم في حتفيز  املنتخب 
املشــاهد في كل أنحــاء العالم على 
احملافظة على النظافة أسوة باليابانيني، 
وهذا التسويق بحد ذاته فوز للجمهور 
الياباني حتى لو لم يفز بكأس العالم.

عناوينها.. وأخرى علمية مترجمة في 
مختلف األجنحة ودور النشر احمللية 
والدولية، ومتيز جنــاح اإلصدارات 
الرسمية في الدولة بالتنظيم وحسن 

االستقبال والترحاب بالزائرين.
كما تنوعت القصص والروايات التي 
شهدت توافد الشباب واليافعني لشرائها، 
بهدف قراءتها، وتعيدني هذه املشاهد 
أليام الشــباب عندما كنت أقبل على 
معارض الكتاب لشراء الكتب القيمة، 
ألن حب القراءة حب جبلت عليه منذ 
القراءة  لعالم  العودة  الصغر.. ونريد 
واملعرفة وحــث اآلباء واألمهات على 
القراءة وتكوين  األبناء على  تشجيع 
املكتبة املنزلية الصغيرة في كل منزل 
كويتي.. لقد اتسم املعرض بإشراقات 

أدبية وثقافية وعلمية متنوعة.

املالية ال تتعلــق بالثروة، بل بكيفية 
تعاملك مع أموالك وكيفية استغالل هذه 
األموال لتحقيق أهدافك في احلياة، 
فالوصول إلى فهــم عميق لوضعك 
املالي وكيفية إدارة مواردك لتحقيق 
أهدافك بطريقــة تقلل الضغوط هو 
أفضل سبيل لتحقيق الصحة املالية.

كما أشــار ناثان أســتل املعالج 
النفسي وعضو جمعية العالج املالي 
األميركية في تصريح له «عندما أكون 
متوترا بشأن الوضع املالي أو أشعر 
بالقلق من أن أخسر وظيفتي أو أغرق 
في الديون يسبب ذلك ضغوطا إضافية، 
وإذا كنت أعاني من مشــاكل نفسية 

فستزيد وتيرة تلك املخاوف».
ويشير أستل إلى أهمية الصحة 
املالية في مثل هذه الظروف، أي اإلنفاق 
املتوازن والتحكم في امليزانية، وتتكون 
الصحة املالية بحسب قوله الى املعرفة 
املعرفة اجليدة بوضعك  املالية وهي 
املالي واالئتماني، السلوك املالي ويشمل 
اتخاذ القرارات بشأن كيفية إنفاق املال 
املال  الذاتية جتاه  وتوفيره، املشاعر 
والتي تتضمن ما تشعر أو تفكر فيه 

بشأن إنفاق املال.

حمد بن خليفة آل ثاني، حفظه اهللا، ومن 
سلطنة عمان العديد من رجال الرياضة، 
أبرزهم صاحب اجلاللة السلطان هيثم 
بن طارق آل السعيد املعظم (ترأس احتاد 
كرة القدم ١٩٨٣-١٩٨٦)، هؤالء هم من 
جعلوا للرياضة عامة، ولكرة القدم على 
وجه اخلصوص، أهمية وركنا من أركان 
التنمية والتطور في بلدانهم، وجعلوا 
منها مصانع لألبطــال، ففكرة كأس 
اخلليج هي كسحاب املزن الذي انهمر 
باخلير علــى أرض اخلليج، فاهتزت 
وربت وأنبتت من كل نوع، من منشآت 
رياضية، وكليات وخبراء رياضة وطب 
رياضي، وأصبح للرياضة مخصص 
في ميزانية دولهم، وأصبح التنافس 

وكرة القدم كغيرها من األلعاب اجلماعية 
حتتاج فريقا يدمج بني املهارات الفردية 
واللعب اجلماعي، فكلما استطاع الفريق 
الدمج بني االثنني كان أقرب للفوز من 

غيره.
أما تنظيف املالعب فليس بغريب 
أبدا على الثقافة اليابانية، فالفرد الياباني 
يبدأ بتعلم التنظيف منذ نشأته باملنزل، 
ثم ينتقل لتنظيف مدرســته بشكل 

للقاء بعض الشــخصيات من الكتاب 
واملؤلفني ودور النشر.. والتعاون بني 

دور النشر وجه ثقافي متميز.
وشــهد املعرض حفالت التوقيع 
التي متيزت  املؤلفــات  للعديد مــن 

الرئيسية في مضادات القلق والعالج 
السلوكي املعرفي. وميكن استخدام 
العالجني معا إذا رأى املتخصص ذلك 

ضروريا.
الســلوكي  بالعالج  فيما يتعلق 
املعرفي، فهو يشمل متارين االسترخاء، 
العالج بالتعرض (تعريض الشخص 
للموقف الذي يسبب له القلق)، العالج 

املعرفي.
املالية  تقــول اخلبيرة  علماء ومفكرون: 
كريستينا كلينوتيك مديرة العالمات 
التجارية والشراكات اإلستراتيجية 
في منصة «لوريل رود»، إن العافية 

في الســماء، تتفرع وتعلو، ثم تثمر، 
ولوال اجلذور ملا عاشت وأثمرت، فأما 
اجلذور التي حتت الثرى، فنحتسبهم 
عنــد اهللا في الفــردوس األعلى من 
اجلنان، ففي قمة فرحتنا نســتذكر 
ونترحم على من رحل من قادة الرياضة 
األوائل والالعبني بدول مجلس التعاون 
اخلليجي، من اململكة العربية السعودية 
سمو األمير فيصل بن فهد آل سعود، 
يرحمه اهللا، ومن الكويت الشهيد الشيخ 
فهد األحمد الصباح، يرحمه اهللا، ومن 
مملكة البحرين الشيخ عيسى بن راشد 

آل خليفة، يرحمه اهللا.
وحاليا من دولة اإلمارات أبناء الشيخ 
زايد، يرحمه اهللا، ومن دولة قطر الشيخ 

شخص أو شخصني.
انعكاس ثقافة العمل اجلماعي واضح 
في كرة القدم اليابانية، فعندما تركز 
على املهــارات الفردية لالعبني جتد 
بالنسبة لالعبني  أن مستواهم عادي 
األوروبيني، بينما على مستوى اللعب 
بروح الفريق الواحد جند أن اليابانيني 
متناغمني في هــذا النوع من اللعب، 
وكأنهم منصهرين في روح واحدة، 

من خالل أجنحته األدبية والعلمية، ويعد 
املعرض متميزا كونه معرض ما بعد 
اجلائحة، واالستعدادات موفقة بحمد 
اهللا.. ويعتبر عودة موفقة لوجه الكويت 
الثقافــي، كما أن املعرض كان فرصة 

أخرى.
ســبل الوقاية والعالج: مــن يعانون من 
اضطرابات القلق ميكن أن يقلقوا أيضا 
بشأن وضعهم املالي. في هذه احلالة، 
إذا لم يضعوا حدا ألفكارهم السلبية 
فسوف يعانون من اضطرابات القلق 
املتعلقة باملال. وإذا كانوا يفكرون دائما 
في عواقب نقص املال ومدى ســوء 
ذلك، فإنهم يخاطــرون بأن يتطور 
ذلك القلق إلى مشكلة نفسية خطيرة 
ستؤثر عليهم طوال حياتهم لدرجة 
احلاجة إلى استشارة طبيب مختص.

ومن هنا تتمثل اخليارات العالجية 

كان حلما، بل لم يكن على البال، 
كان األغراب يالحقوننا مبقولة «رحم 
اهللا امرأ عرف قدر نفسه»، كنا نعتبرها 
تقليال من قدرنا، وتصغيرا من شأننا، 
فانبرت لهم ثلة من قادة الشباب في 
مجلس التعــاون، فخططوا وحددوا 
الهدف، فكان ذروة سنام جهدهم، هو ما 
أحتفتنا به قطر، فكفت ووفت، وبيضت 
الوجه، وقلبت كل املوازين، وأثبتت أن 
أصحاب الهمم العالية، والنفس الطويل 

ال يهابون املغامرة، يقول املتنبي: 
وإذا كانت النفوس كبارا 

       تعبت في مرادها األجسام
 فشــكرا يا قطر، كان دورك هو 
األصعب واألشمل واألبقى، والتاريخ 

يشهد.
الســعودية  انتهــاء مباراة  بعد 
واألرجنتني، بانتصار مستحق للصقور 
اخلضر، فقدنا السيطرة على مشاعرنا، 
فلو كانت للفرحة مقياس لبلغ مؤشرها 
القمة، فرحة، ونشــوة غالية األثمان، 
انتزعت الدمع من املآقي، وفاض القلب 
بالوفاء، فتذكرنا مــن كانوا معنا ثم 
رحلوا، الذين كانت أهدافهم، بالنسبة لنا 
أحالما، ونهجهم كسيناريو أفالم، فبدأوا 
بالغرس، والســقي، وتركوا لنا جني 
الثمار، إنهم كجذور شجرة، أغصانها 

تتميز دول آسيا الشرقية باعتمادها 
على العمل اجلماعي عوضا عن العمل 
الفردي الــذي تتميز به دول أوروبا، 
وحتى النظام التعليمي في هذه الدول 
قائم على العمل اجلماعي، فال يحرص 
املعلم على أن يطور من مقدرة الطالب 
املميز، بل يكون في أشد احلرص على 
أن يحصل جميــع الطلبة على نفس 
املستوى العلمي، ويهمه أن يكون كل 
الفصل متناغما في العمل واملستوى 
التي  الغربية  الدول  التعليمي، بعكس 
تراعــي الطالب املتميزيــن أكثر من 
غيرهم، وحتــرص على أن يوضعوا 
في فصول خاصة بهم، فالغرب يهتم 
باملهارات الفردية، بينما الشرق يهتم 
باملهارات اجلماعية، حتى على مستوى 
احلصول على اجلوائز العلمية العاملية، 
جند أن اليابانيــني مثال، احلاصلون 
منهم على جوائز نوبل هم نتاج فريق 
متكامل، كل عالم يكمل اآلخر، بينما 
بالغرب الفريــق بالكامل يعتمد على 

اختتمت فعاليات معرض الكتـاب 
الـ ٤٥ فــي الكويــت، وهللا احلمد.. 
شــاركت في هذا املعــرض بكتابي 
«الراحل الشيخ صباح األحمد الصباح 
اإلصالحي الكبيرـ كويت ٢٠٣٥»، وكان 
فيه إقبال من بعــض النخب األدبية 
الكويتية ووســائل اإلعــالم احمللية 
الزيادة  والعربية وغيرها.. والحظت 
في أعــداد الزائرين بعد األيام األولى 

من انطالق فعاليات املعرض.
ومتيز املعرض بإشــراقات أدبية 
بأقــالم كويتية  وثقافيــة ملؤلفات.. 
وخليجية وعربية، ومن الالفت وجود 
إصدارات كثيرة بأقالم نسائية شابة 
وجديدة أيضا على الساحة األدبية، وذلك 
من خالل جولتي في أقسام املعرض.

واتسم املعرض بالتنسيق والترتيب 

يعرف القلق املالي بكونه شعورا 
بالقلق أو اخلوف بشأن الوضع املالي 
والوضع االقتصادي بشــكل عام، 
وميكن أن يكون ناجتا عن مجموعة 
متنوعة من األسباب املختلفة، وليس 

فقط نقص األموال.
ففي بعض األحيان ينتج عن أشكال 
أخرى من القلق، مثل اضطراب القلق 
العام، وميكن أن يحدث أيضا بسبب 
الشعور بعدم االستعداد، أو رمبا عدم 

فهم الوضع املالي بالشكل املطلوب.
مؤشرات أو دالالت حديثة: صدرت دراسة 
علمية حديثة عن اجلمعية األميركية 
لعلم النفس، والتــي ذكرت فيها أن 
حوالي ٩٠٪ من األشخاص يعانون من 
حالة نفسية تعرف بـ «القلق املالي»، 
وذلك بسبب التضخم املالي الذي تعاني 
منه معظم دول العالم في الفترة احلالية.

مصادر القلق! وبحسب تقرير البنك الدولي 
حــول املوضوع، ذكر فيه أن نصف 
البالغني في الدول النامية قلقون جدا 
بشأن سداد تكاليف الرعاية الصحية 
والتعليم ومواضيع اإلنفاق األساسية 
واملعيشــية لهم، في حال وقعت لهم 
أمراض «كجائحة كورونا»، أو حوادث 

عماريات

احلضارة 
واملدنية 

وجنوح األحداث
د.ناصر أحمد العمار

كلمات ال تنسى

صدفة

مشعل السعيد

خارج الصندوق

كأس العالم 
بالياباني

بدر سعيد الفيلكاوي

سلطنة حرف

معرض
الكتاب الـ ٤٥.. 

إشراقات أدبية
gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

ملن يهمه األمر

اجلهد واإلبداع
ال ُينكر ... والوفاء

ال ُينسى
 s.sbe@hotmail.comسالم إبراهيم السبيعي

رؤى اقتصادية

القلق املالي.. 
هل يسيطر

على حياتنا اليومية؟

hamedmadouh٩١٩@hotmail.comحمد عبدالغفور محمد مدوه
@HamadMadouh
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محمد جابر: أخرج من عباءة «املال» في «البوشية»
عبداحلميد اخلطيب

أكد الفنان القدير محمد جابر في تصريح 
لـ «األنباء» أن دوره في املسلســل الدرامي 
اجلديد «البوشــية» ســيكون مختلفا عن 
األدوار التــي قدمها أخيرا والتي ظهر فيها 
بشخصية «املال» مثل مسلسل «أم هارون» 
مع الفنانة القديرة حياة الفهد و«نوح العني» 
مع النجم القدير محمد املنصور. وقال جابر: 
ســأخرج من عباءة «املال» في «البوشية»، 

حيث أجسد دورا «غير» عن السابق.
وأضاف: أقدم شخصية رجل بسيط طيب 
من رجال «أهل أول»، يحمل احملبة للجميع 
ويتعامل بنية صافية مع كل من حوله وسط 
أحداث شائقة تشهدها حكاية املسلسل الذي 
أشارك فيه بجانب كوكبة من النجوم مثل 
جاســم النبهان، عبدالرحمن العقل، محمد 
الصيرفي، شــهاب حاجية، محمد احلملي، 
عبداهللا اخلضر، مشــاري املجيبل، سلمى 
سالم وغيرهم، مشيدا بالنص املتميز الذي 
صاغــه الكاتب القدير فايز العامر باقتدار، 
وباالنتاج الضخم للعمل وإنشاء قرية تراثية 

كويتية تنقل أجواء فترة الثالثينيات إلضفاء 
الواقعية على القصة، مثنيا في نفس الوقت 
على جهود جميع «كاست» املسلسل حتت 
قيادة املخرج حسني أبل ليخرجوا في افضل 

صورة ممكنة.
وشدد جابر على أهمية األعمال التراثية 
للجيل اجلديد، السيما أنها تعرفهم بتاريخ 
بلدهم والعادات والتقاليد االصيلة لالجداد. 
وأردف: من خالل املسلسالت التراثية نحافظ 
على إرثنا الثقافي من الضياع في ظل احلداثة 
الســائدة في العالــم اآلن، مشــيرا الى أن 
التصوير مستمر في لوكيشن «البوشية» 
حتى نهاية شهر ديسمبر املقبل، متمنيا ان 
ينال العمل إعجاب اجلمهور عند عرضه.

اجلدير بالذكــر ان الفنان القدير محمد 
جابر كشف الفترة املاضية عن كتابته لعمل 
تراثي جديد يحمل عنوان «الشحات». وقال 
انه هدية منه إلى تلفزيون الكويت، كما أكد 
أن شخصية «العيدروسي» - التي قدمها عام 
١٩٦٥ في مسرحية «اغنم زمانك» وارتبطت 
به - جنحت جناحا كبيرا، ومازالت راسخة 

في ذاكرة اجلمهور.

يظهر في شخصية رجل بسيط طيب من رجال «أهل أول»

.. ومع حسني املنصور وعلي جمعة في «نوح العني» محمد جابر في شخصية «املال» مبسلسل «أم هارون»

الوسوف يصور مع ثالثة ممثلني
بيروت - بولني فاضل

بالرغم من عدم حبه للكليبات، صور 
ســلطان الطرب جورج وسوف أغنية 
جديــدة له بعنــوان «بيتكلم علي» مع 
املخرج ايلي سمعان، وشارك في الكليب 
املمثالن السوريان عابد فهد وعبداملنعم 

العميري واملمثلة اللبنانية زينة مكي، 
علما أن الكليب يتحدث عن خيانة املرأة 
حلبيبها مع أقــرب أصدقائه. واألغنية 
التي يراهن كثيرون على جناحها هي من 
كلمات أمير طعيمة وأحلان زياد برجي 
الذي سبق وأن تعاون مع الوسوف في 

أغنية «بيحسدوني».

مادلني مطر تنتج من دبي
مدينة أربيل العراقية، هي وجهة الفنانني 
اللبنانيني في هذه الفترة، ومن بينهم الفنانة 
مادلــني مطر التي حتيي فيها ســهرة رأس 
السنة. وتعمل مادلني حاليا على أغنية جديدة 

من املقــرر أن تطرحها بداية العام اجلديد، 
مع اإلشارة الى أنها مستقرة منذ نحو سنة 
فــي دبي، وهي تعتقد أن إقامتها فيها توفر 

لها ظروفا أفضل للعمل واإلنتاج الفني.

دشتي: أنا من عشاق «بن حسني» وسعيد بوجودنا بحفل واحد

ياسر العيلة

املطــرب إبراهيم دشــتي عاد مؤخرا 
من الرياض، حيث لّبى دعوة من الهيئة 
العامة للترفيه باململكة العربية السعودية 
حلضور حفل افتتاح منطقة «بوليفارد 
وورلــد»، حول هذا اخلبــر وجديده من 
أعمــال فنية وحفالت في الفترة املقبلة، 
حتدث إبراهيم دشتي لـ «األنباء» قائال: 
سعدت بالدعوة الكرمية من الهيئة العامة 
للترفيــه باململكــة العربية الســعودية 
حلضــور افتتــاح «بوليفــارد وورلد»، 
هــذا املــكان الرائع الذي يجمــع ثقافات 
١٠ دول في موســم الرياض ويضم أكبر 
بحيرة اصطناعية في العالم واستمتعت 
بالفعاليات الكثيــرة في هذا املكان مثل 
املنطاد الهوائي والغواصات والقوارب، 
العــروض املســرحية  إلــى  باإلضافــة 

واملوسيقية.
وعن جديده في الفترة املقبلة، قال: ما 
زلت في مرحلة التحضير لعدد من األغاني 
اجلديدة بعــد أن حقــق ألبومي األخير 
«ليتك معي» جناحا كبيرا واحلمد هللا. 
وعن سبب النجاح الكبير الذي حققته 
أغنيــة «أنا املدعــو» ومطالبة اجلمهور 
له بغنائها في كل مكان بالرغم من عدم 
حتقيقها نسبة مشاهدات عالية في موقع 
«يوتيــوب»، قال: هذه عالمة اســتفهام 
كبيــرة وغير مفهومة، فاألغنية وين ما 
أروح اجلمهــور يطلبهــا مني وحافظني 
كلماتها، وهذا يعني أنها جنحت مع الناس، 
أما ملاذا لم حتقق نســبة مشاهدة عالية 
مقارنة بأغنيات حتقق ماليني املشاهدات 
لبعض املطربني واجلمهور ال يتذكرها؟ 
رد: ال تعليــق! وكشــف دشــتي عن أنه 
سيقوم قريبا بطرح أغنية مصرية بعنوان 
«خمسة جنيه» وهي من كلمات زياد حسن 

وأحلان محمــود اخليامي ولم يتبق لها 
سوى عملية امليكس وجتهيز ڤيديو لها.

وحول ســبب قيامه بكتابة تغريدة 
من خالل حســابه على «تويتر» يرفض 
من خاللها الوقوف على مسرح واحد مع 
مطرب يغني في الديسكوهات واملراقص، 
قــال: بالفعــل أنا كتبت أن هــذا األمر ال 
يشــرفني وأرفض بشدة الغناء مع مثل 
هــؤالء املطربني، خاصة أن فنانني كبارا 
كانــوا يحلمــون ويتمنــون الغناء في 
الكويت، احلني أصبــح أي أحد بإمكانه 
الغناء هنا لألسف، وأكمل: آخر حفالتي 
كانت مع جنوم كبار مثل نبيل شــعيل 
وحسني اجلسمي وأنغام، وشاركت في 
الغناء مع تامر حسني وبعد هذه األسماء 

املشرفة أغني مع مطربي املراقص؟!
وكشــف دشــتي عن أن حفله املقبل 
الذي سيقام ١ ديســمبر املقبل في قاعة 
بدرية بفندق اجلميرا، والذي يشــاركه 
الغناء فيه النجم الكبير خالد بن حسني 
والنجم جاســم محمد سيشــهد الكثير 
من التجهيزات اخلاصة واجلديدة على 
احلفالت الغنائية بالكويت باإلضافة إلى 
جتهيــزه لفقرة خاصة مــع قائد الفرقة 
املوسيقية للحفل املايسترو د.أحمد العود، 
وأكمل: سوف أقدم في احلفل أغاني قدمية 
وحديثة باإلضافة ألغاني املطربني الكبار.

وعن وجوده في حفل واحد مع جنم 
بحجم خالد بن حسني، قال: منذ صغري 
وأنا متابع لكل أعماله وحضور مسرحياته 
وأنا من عشاق فنه وكثيرا ما كنت أغني 
أغنياته الشــهيرة، وســبحان اهللا يأتي 
اليوم الذي أغني معه على مسرح واحد 
وهذا شــرف لي ويســعدني. وبالنسبة 
لزميله املطرب جاسم محمد قال: جاسم 
فنان وصوته حلو وإن شاء اهللا يسعد 

جمهوره بأعماله اجلميلة.

بعد مشاركته في حفل افتتاح «بوليڤارد وورلد» في الرياض

خالد بن حسني جاسم محمد

احلفالت باقي  عن  جديدة  جتهيزاته  «اجلميرا»  ال يشرفني وأرفض بشدة  الغناء مع مطربي املراقص!حفل 

قصص حب وخطوبة لم تكتمل بالزواج بني جنوم الفن
القاهرة - محمد صالح

رصدت «األنباء» ظاهرة ارتباط عدد 
من جنمات الفن  بخطوبة رسمية بنجوم 
الفن في مرحلة الشباب، وبعد فترة يتم 
االنفصال دون إعالن األسباب، وسرعان 
ما يتزوج الطرفان زيجات أخرى تستمر 
حتى اآلن، فما تلك العالقات الرسمية التي 

لم يكتب لها االستمرار؟
الفنانة منى زكي كانت مخطوبة لزميلها 
الفنــان محمد الشــقنقيري جنل املخرج 
ابراهيم الشقنقيري. وكان عمرها ١٦ عاما 
ومت فسخ اخلطوبة ألسباب لم يعلن عنها 
في حينهــا، فيما خــرج الطرفان ليؤكدا 
أنهما ســيظالن صديقني.. وبعد سنوات 
كان إعالن زواجها من النجم أحمد حلمي.

الفنان تامر عبداملنعم والفنانة زينة مت 
خطبتهما بشكل سري ومت فسخها أيضا 

كذلك بعيدا عن اإلعالم.. بســبب رفضه 
الشــديد عملها بالتمثيل وكانت مرشحة 
لبطولة فيلم (مذكرات مراهقة) ولم يتم 
الكشــف عن عالقتهما إال بعد أزمة زينة 

مع أحمد عز.
أثناء تصوير فيلم «أوعى وشك» نشأت 

عالقــة عاطفية بني حنان مطاوع وأحمد 
رزق توجت باخلطبة عام ٢٠٠٥. ثم أعلن 
الثنائي انفصالهما بعد عام وقيل إن غيرة 
رزق الشديدة عليها هي السبب الرئيسي.. 
وبعد ٧ أشهر تزوج رزق من سيدة مغربية 

بينما تزوجت مطاوع عام ٢٠١٦.

املطرب املصري محمد فؤاد والفنانة 
صابريــن ارتبطــا بخطوبة وفــي بداية 
تألقهمــا الفنــي بعد قصة حــب جمعت 
بينهما. وســرعان ما مت فسخ اخلطوبة، 
لتتزوج صابرين بعد ذلك مرتني من رجلي 
أعمــال، ويتزوج فؤاد من فتاة من خارج 

الوسط الفني.
خالل مسلسل «الدالي» ارتبطت الفنانة 
مي نور الشــريف بقصة حب مع الفنان 
الشاب عمرو يوسف ومتت اخلطوبة لكن 
بعد أشهر قليلة أعلنا االنفصال بشكل راق 

ودون تصريحات ولوم وعتاب.

كانت قصة حب وخطبة املطرب أحمد 
سعد والفنانة رمي البارودي مثار دهشة 
رواد التواصل االجتماعي لكثرة التقلبات 
واألحداث الدرامية حتى انتهت باالنفصال 
وزواج سعد من سمية اخلشاب ثم علياء 

مصممة األزياء.
الفنانة التونسية هند صبري ارتبطت 
مرتني رسميا، حيث متت خطبتها الى املمثل 
الســوري باســل خياط واملنتج املصري 
محمــد حفظي، وتزوجت مرة واحدة من 
املصري أحمد الذي مازالت في عصمته.

ســبق للفنانة املعتزلة حال شــيحة 
االرتباط بخطوبة وعقد القران مع املمثل 
واملطرب هاني عادل عضو فرقة (وسط 
البلد) الغنائية، لكــن حدث الطالق بعد 
أقل من خمسة أشهر للخالفات الشديدة 
بينهما عقب ترددها على جلسات الفنانات 

املعتزالت.

محمد فؤاد وصابرين أحمد رزق وحنان مطاوع عمرو يوسف ومي نور الشريف

جزء ثالث من «صالون زهرة»
مع النجاح الذي يشهده 
مسلسل «صالون زهرة» في 
جزئه الثاني املتواصل عرضه 
عبر منصة «شــاهد»، بدأت 
املطالبة بجزء ثالث من قبل 
متابعي العمل ومحبي نادين 
نســيب جنيم التــي أثبتت 
براعتها فــي أداء الكوميديا 
ارجتــال  علــى  وقدرتهــا 
القفشات والعبارات الطريفة. 
وكان تصوير اجلزء الثاني 
قد انتهــى بالتزامن مع بدء 
عرضه، أما إمكان التفكير في 
جزء ثالث فيعود الى شركة 
الصباح لإلنتاج التي ستقيم 

األصداء وتتخذ القرار.



الثالثاء ٢٩ نوفمبر 12٢٠٢٢ اقتصـاد

١٨٢٥ ٪ قفزة بتعامالت الكبار في «البورصة» إلى ٣٧٥ مليون دينار
شريف حمدي

قفــزت قيمة تعامــالت كبار املالك 
في أسهم الشركات املدرجة ب البورصة 
الكويتية خالل تداوالت شهر أكتوبر 
املاضي بنسبة ١٨٢٥٪، إذ بلغت القيمة 
٣٧٥ مليــون دينــار مقارنة مع حجم 
التعامالت في أكتوبر من العام املاضي 

بحجم تعامالت ١٩٫٥ مليون دينار.
وطغــت العمليــات البيعيــة على 
تعامــالت الكبــار بالبورصــة والتي 
تنوعت ما بني بيع وشراء واستحواذ 
وتخارج وتغيير في امللكية، من شركات 
إما بالكامل أو بنسب متفاوتة لتصبح 
أقــل مــن ٥٪، على اســهم العديد من 
الشركات املوزعة على قطاعات السوق.

وبدا ان السبب في توجه القيمة شبه 
بالكامل لعمليات البيع يرجع لعملية 
نفذتها املؤسسة العامة لشؤون القصر 
على أسهم «بيتك»، إذ باعت ٣٫٢٪ من 
أسهمها اململوكة في بيتك بقيمة ٣٢٧٫٧
مليون دينار تشــكل ٨٧٪ من إجمالي 
قيمة العمليات خالل أكتوبر املاضي.

ووفقــا إلحصــاء «األنبــاء» الذي 
يعتمد على إفصاحات البورصة حلركة 
التغيــرات بقائمــة كبــار املالك خالل 

تعامالت أكتوبر املاضي تبني ما يلي:
٭ نفــذ كبار املالك ١٦ عملية متنوعة 
على أســهم ١٠ شــركات مدرجة خالل 

أكتوبر املاضي.
٭ عمليات البيع بهدف تقليص حصص 
كبار املالك متت على اسهم ٤ شركات 
مدرجة بواقع ٤ عمليات، وكانت بقيمة 
إجمالية ٣٧٤٫٩ مليون دينار تشــكل 

٩٩٫٩٪ من اإلجمالي.
٭ عمليــات الشــراء بهــدف زيــادة 
احلصص متت على أســهم ٣ شركات 
من خالل ٣ عمليــات، وبلغت قيمتها 
اإلجمالية ٤٣٠ ألف دينار تشكل ٠٫١٪ 

من اإلجمالي.
٭ شــهدت قوائم كبار املالك تغيرات 
بدخول مســتثمرين في قائمة الكبار 
على ٤ شــركات من خالل ٤ عمليات، 
أبرزها دخول شــركة بيــت التمويل 
الكويتي «بيتك» على بنك أهلي متحد 
البحرين ليصبح أكبر املالك بنســبة 
٩٧٫٣٪، فيما مت دخول املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعيــة ومجموعتها 
(صندوق فيرســت اوف شــور) على 
«بيتك» لتصبح املؤسسة ضمن كبار 
املالك بنسبة ٩٫٢٪ كثاني اكبر املالك بعد 
الهيئة العامة لالستثمار املالكة ١٦٫٨٪.

٭ ومن ابرز عمليات الدخول لزيادة 
امللكيــات خالل أكتوبــر املاضي، كان 
دخول شــركة الفتــوح القابضة على 
شركة القرين للبتروكيماويات لتصبح 
ملكيتها ١٧٫٣٪، علما أن شركة مشاريع 
الكويت القابضة «كيبكو»، استكملت 
صفقة االندمــاج عن طريق الضم مع 
شــركة القرين لصناعــة الكيماويات 

البترولية قبل أيام.
٭ في املقابل، مت التخارج من أســهم 
شركتني خالل أكتوبر املاضي، وأبرزها 
تخارج املؤسســة العامــة للتأمينات 
االجتماعيــة مــن بنــك أهلــي متحد 
البحرين ليخرج من قائمة كبار املالك 
بعد ان كانت نســبة ملكية املؤسسة 
١٨٫٧٪، تليهــا عملية تخــارج الهيئة 
العامــة للتأمني االجتماعي بالبحرين 
مــن أهلي متحد ايضا وكانت نســبة 
امللكية ١٠٫٠٢٪، كما مت تخارج الشيخ 
سالم صباح الناصر الصباح من البنك 
املستحوذ عليه ليخرج من قائمة كبار 
املــالك بعــد ان كان ميلــك ٥٫٥٪، كما 
تخارجت شركة التمدين االستثمارية 
ومجموعتها (شركة وفرة القابضة) من 
البنك البحريني بعد ان كانت نســبة 

ملكيتها ٥٫٨٪.

خالل أكتوبر املاضي.. عبر تنفيذ ١٦ عملية متنوعة على أسهم ١٠ شركات مدرجة

تعديل قيمة مكافأة الصفوف األمامية 
للعاملني في «النفط» طبقًا لرواتب مايو ٢٠٢٠

أحمد مغربي

كشــفت مصــادر نفطيــة مســؤولة 
لـ«األنباء» عن ان مؤسسة البترول الكويتية 
وجهت الشركات النفطية إلى إعادة اعتماد 
كشوف العاملني املستحقني ملكافأة الصفوف 
األماميــة النقدية وتعديل قيمــة املكافأة 
علــى أن تكون طبقــا للرواتب من تاريخ 

.٢٠٢٠/٥/٣١
وقالت املصادر ان تعليمات مؤسســة 
البترول اجلديدة حلصر قيمة املكافأة لن 
تضمن تغيير أعداد املرشحني مسبقا وال 

تغيير في أعداد األيام.
ووفقا للتعليمات اجلديدة فإن الشركات 
النفطية ستقوم بإعداد كشوف املرشحني، 

وذلــك لالعتماد مــن قبل رؤســاء الفرق 
الرئيس  ومديــري املجموعــات ونــواب 
التنفيــذي ومــن ثــم الرئيــس التنفيذي 
للشركة، وذلك حسب االعتمادات املطلوبة 
وإرسالها إلى فريق عمل دراسات املوارد 
البشــرية وإدارة الرواتــب قبــل تاريــخ 

٣٠ نوفمبر اجلاري (غدا).
وتأتي تلك التعديالت بعد قرار مجلس 
الوزراء رقم ١١١٤ املتخذ في اجتماعه رقم 
٤٥-٢٠٢٢/٣ املتضمن املوافقة على شمول 
العاملني في مؤسســة البترول الكويتية 
وشركاتها التابعة ملكافأة الصفوف األمامية 
النقدية فقط، وذلك حسب اآللية الواردة 
بقرار مجلس الوزراء رقم ٦٨٦ في اجتماعه 

رقم ٣ لعام ٢٠٢٠.

ً «البترول» تطلب من الشركات تزويدها بالبيانات غدا

هيئة الزراعة: رصدنا تالعبًا في خروج األغنام احلية من الكويت

علي إبراهيم 

علمت «األنبــاء» عبر مصادرها 
املطلعــة أن الكويت بدأت تشــديد 
إجراءاتها على خروج األغنام احلية 
منها وخصوصــا التي تصرف لها 
أعالف مدعومة ومزودة بشــرائح 

إلكترونية.
جاء ذلك بعدما رصدت الهيئة العامة 
لشــؤون الزراعة والثروة السمكية 
وجود تالعب في خروج األغنام من 
الكويت، ما جعلهــا تخاطب اإلدارة 

العامة للجمارك بهذا الشأن.
الهيئــة اجلمارك بعدم  وطالبت 
السماح بخروج األغنام إال بعد املرور 
للهيئة  التابع  البيطري  على احملجر 
الســاملي، وذلك ألخذ االعتماد  في 
النهائي للخروج والتأكد من الشرائح 

اإللكترونية واألعداد، إذ ال يســمح 
التي حتمل شرائح  بخروج األغنام 
إلكترونية ويصرف لها أعالف مدعومة 

ملخالفة ذلك قرار مجلس الوزراء.
الهيئة  أن  إلى  وأشارت املصادر 
أبلغت «اجلمارك» بضرورة التعميم 
بتلك التعليمات على جميع املوظفني، 
إذ إنها غير مسؤولة عن أي إرسالية 
يتم خروجها دون املرور على احملجر 

البيطري التابع للهيئة.
 بدوره، أصدر مدير عام اإلدارة 
باإلنابة، ســليمان  للجمارك  العامة 
عبدالعزيز الفهــد، تعليمات تقضي 
بعدم السماح بخروج األغنام احلية 
إال بعد املرور على احملجر البيطري 

بالساملي.
وفي ســياق متصــل، أصدرت 
«اجلمارك» قرارا بحظر اســتيراد 

جميع أنواع الطيور الطازجة واملبردة 
أنواعها  واملجمدة واملصنعة بــكل 
ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض املائدة 
فيما عدا املعاجلــة حراريا على ٧٠
درجة مئوية من جمهورية اجلزائر 
بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور 

شديد الضراوة.
وأصــدرت اإلدارة قــرارا آخر 
بشــأن ربط بنود التعرفة اخلاصة 
باملبيدات احلشرية مع الهيئة العامة 
السمكية،  الزراعة والثروة  لشؤون 
وذلك بعدما مخاطبة الهيئة للجمارك 
برموز النظام املنسق الذي يختص 
النباتية باالفراج عنها  الثروة  قطاع 
واخلاصــة باملبيدات احلشــرية أو 
مبيدات القــوارض أو الفطريات أو 
لألعشاب وموقفات االنبات ومنظمات 
منو النبات ومطهرات ومنتجات مماثلة 

مهيأة بأشكال وأغلفة للبيع بالتجزئة 
املماثلة  أو كمحضرات األصنــاف 
الشموع  أو  الفتائل  أو  كاألشــرطة 

املكبرته وأوراق قتل الذباب.
إطار  وفي ســياق آخر، وفــي 
اإلجراءات احلكومية املتخذة من قبل 
وزارتي الصحة والتجارة والصناعة، 
أصدرت اإلدارة العامة للجمارك قرارا 
بحظر استيراد وبيع وشراء وتداول 
جميع أنواع املستحضرات التي حتتوي 
على املواد املسرطنة مثل مواد بوتيل 
فينيل وميثيــل بروبيونال (ليليال) 
بكل أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها، 
جاء ذلك، بعــد القرار الوزاري رقم 
١٦٥ لعــام ٢٠٢٢ الذي أصدره وزير 
التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات مازن 

الناهض في هذا الصدد.

«اجلمارك» منعت خروجها حلني مرورها على احملجر البيطري بالساملي

٨٠٪ من إجمالي مصروفات اجلهات الثالث تنفق على الرواتب وتعويضات العاملني بقيمة تصل إلى نحو ٤٫٥ ماليني دينار

٤٦٫٣ مليون دينار.. لصيانة ودعم تشغيل 
مرافق الغاز في شمال وغرب الكويت

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادرها املطلعة ان 
شــركة نفط الكويت تلقت العروض املالية 
ملشــروع صيانة ودعم تشغيل مرافق الغاز 
في شــمال وغرب الكويت وذلــك من قبل ٦

شركات محلية. وفي التفاصيل، قالت املصادر 
ان اقل العــروض املالية جاء بقيمة اجمالية 

تبلغ ٤٦٫٣ مليون دينار. وأضافت املصادر ان 
العقد يهدف الى تعظيم قيمة أصول مجموعة 
عمليات الغاز وصيانة املنشآت وذلك لضمان 
إمداد املستهلكني بالكميات املستهدفة من الغاز 
والغاز املكثف واحتياجات الوقود املتداولة من 
خالل مجموعة من العمليات وبرامج الصيانة 
الفعالة مــع التركيز بقوة على اشــتراطات 

الصحة والسالمة واألمن والبيئة.

«نفط الكويت» تتلقى العروض املالية من ٦ شركات

ال يسـمح بخـروج املـزودة بشـرائح إلكترونيـة وُتصـرف لهـا أعـالف مدعومـة

«املركزي» يخصص إصدار سندات 
وتورق بقيمة ٢٤٠ مليون دينار

أعلــن بنك الكويــت املركزي أمس 
عن تخصيص إصدار سندات وتورق 
بقيمة اجمالية تبلغ ٢٤٠ مليون دينار 
ألجل ستة اشهر، ومبعدل عائد ٤٫٢٥٪. 
وكان املركزي اعلن االثنني املاضي 
عن اصدار سندات وتورق بقيمة ٢٤٠
مليــون دينــار ملــدة ٣ أشــهر بعوائد 

 .٪٤٫١٢٥
وكان البنــك قد أصــدر خالل أول 
٩ أشهر من العام احلالي سندات وتورق 
بقيمة ٦٫٢٧ مليارات دينار، بنمو سنوي 
بلغ ٤٫٧٪، مقارنة بـ ٥٫٩٩ مليارات دينار 

خالل الفترة نفسها من ٢٠٢١.

ألجل ٦ أشهر.. ومبعدل عائد ٤٫١٢٥٪

٣ ميزانيات جلهات جديدة بـ ٥٫٧ ماليني دينار مصروفات

علي إبراهيم

كشــفت بيانات رســمية 
اطلعــت عليهــا «األنباء» أن 
ميزانية العــام املالي احلالي 
٢٠٢٣/٢٠٢٢ تضمنت موازنات 
لـ ٣ جهــات حكومية جديدة 
مبصروفــات تقدر بنحو ٥٫٧

ماليني دينــار، وذلك لكل من 
الكويتيــة ملكافحة  الوكالــة 
املنشطات، وجامعة عبداهللا 
الســالم، وجهاز املســؤولية 
الطبيــة، فيمــا تبلــغ قيمــة 
اإليــرادات املقــدرة مــن تلك 
اجلهات بنحو ١٥ ألف دينار.

وأظهرت البيانات أن نحو 
٨٠٪ مــن إجمالي مصروفات 
اجلهــات الثــالث تنفق على 
الرواتب وتعويضات العاملني 
بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 
٤٫٥ ماليني دينار، بينما تنفق 
بقية االعتمــادات على أوجه 
أخــرى للمصروفــات مثــل 
العامة، وشــراء  املصروفات 
االصول غير املتداولة والسلع 
واخلدمــــات واملصروفــات 

والتحويالت األخرى.
وتفصيليا، أظهرت األرقام 
ربط ميزانية جلهاز املسؤولية 
الطبيــة مبصروفــات مقدرة 
تبلــغ قيمتها ٢ مليون دينار 
من بينها ١٫٧٨١ مليون دينار 
لتعويضــات العاملني، و١٣٧

ألف دينار للسلع واخلدمات 
و٤٠ ألف دينار للمصروفات 
والتحويــالت األخــرى، و٤٢

ألف دينــار لشــراء األصول 
غير املتداولة.

أمــا إيرادات اجلهــاز فتم 
تقديرها مببلــغ ١٠٠٠ دينار 
البــاب اخلامس اخلاص  من 
بإيــرادات الســلع واخلدمات 
وااليــرادات األخــرى، لتقدر 

على السلع واخلدمات، و٤٣
ألــف دينار خصصت لباب 
املصروفــات والتحويــالت 
إلى ٢١ األخرى، باإلضافــة 
ألف دينار لشــراء األصول 

غير املتداولة.
وجهة إيــرادات اجلامعة، 
فقد بلغــت قيمتها اإلجمالية 
١٠٠٠ دينار من الباب اخلامس 
الســلع  بإيــرادات  اخلــاص 
واخلدمات واإليرادات األخرى، 
لتبلغ معها زيادة االيرادات عن 
املصروفات بـ ٩٢٩ ألف دينار 

للمصروفات العامة.
اإليــرادات فقــد  وجلهــة 
الوكالــة تقديــرات  ســجلت 
لها بقيمــة ١٣ ألف دينار عن 
الفترة كاملة، من بينها ١٢٫٥

ألــف دينار من البــاب األول 
املتعلق بالغرامات واجلزاءات، 
و٥٠٠ دينار من الباب الثاني 
املخصص لإليرادات األخرى، 
وبلغت تقديرات التمويل من 
ميزانيــة الوزارات واإلدارات 
احلكومية للوكالة نحو ٢٫٧٧

مليون دينار.

تغطى من ميزانية الوزارات 
واإلدارات احلكومية.

وأظهرت أرقـــــام ربـــط 
امليزانــيــــات أن تـقـديـــــر 
مصروفات الوكالة الكويتية 
ملكافحة املنشطات عن الفترة 
من ٢٠٢١/٥/١١ إلى نهاية العام 
املالي احلالي في ٢٠٢٣/٣/٣١

بلغ نحو ٢٫٧٨٤ مليون دينار 
من بينها نحو ٢٫١٠٣ مليون 
دينار للبــاب األول اخلاص 
باملرتبــات، و٦٨١ ألف دينار 
الثانــي املخصــص  للبــاب 

جلهاز املسؤولية الطبية وجامعة عبداهللا السالم ووكالة مكافحة املنشطات خالل السنة املالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢

معها زيادة املصروفات على 
االيرادات بـ ١٫٩٩٩ مليون دينار 
تغطى من ميزانية الوزارات 

واإلدارات احلكومية.
وجاءت امليزانية الثانية 
جلامعــة عبــداهللا الســالم 
مبصروفــات إجمالية تقدر 
بنحــو ٩٣٠ ألف دينار ٦٨٪ 
منهــا مبا قيمتــه ٦٣٣ ألف 
للبــاب  دينــار مخصصــة 
األول اخلــاص بتعويضات 
العاملــني، بينمــا ســتنفق 
اجلامعة نحو ٢٣٣ ألف دينار 
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احتجاجات «كورونا» بالصني تضرب العمالت 
املشفرة بخسائر بلغت ٤٥٫٤ مليار دوالر

تراجعت العمالت املشفرة 
خالل تعامالت األمس، وســط 
القلــق جتتــاح  مــن  نوبــة 
املستثمرين في األسواق العاملية 
أثارتها االحتجاجات في الصني 

ضد قيود كوفيد.
وخــالل جلســة تعامالت 
األمس، انخفضت «بيتكوين» 
أكبر عملة مشفرة بالعالم في 
وقت ما من اجللســة بنســبة 
٣٫٢٪، ومت تداولها عند حوالي 
١٦١٧٠ دوالرا، وانخفضت إيثر 
بنحو ٤٪، بينما تكبدت عمالت 
مثل سوالنا وأفاالنش ودودج 

كوين خسائر أكبر.
وبلغــت قيمــة اخلســائر 

اليوم السابق، وفقا ملا طالعت 
«العربيــة نــت»، علــى موقع 

.coinmarketcap
التي  وتأتي االضطرابــات 
أججتهــا الصــني خــالل فترة 

العمــالت  ألســواق  ضعــف 
املشفرة، التي تقف على حافة 
الهاوية بسبب انتشار عدوى 
ســقوط بورصة FTX التابعة 
لسام بانكمان فرايد والشركة 

التابعة أالميدا لألبحاث.
وجاء االنخفاض في األصول 
املشــفرة امس االثنني، وسط 
تراجع في األســهم اآلســيوية 
لألســهم  اآلجلــة  والعقــود 
األميركيــة. وقالــت كاترينــا 
إيــل، كبيــرة االقتصاديني في 
Moody’s Analytics، في مقابلة 
علــى تلفزيــون بلومبرغ، إن 
سياسة بكني املستمرة «صفر 
كوفيد» متثل عقبة أمام استقرار 

الطلب احمللي. 
وعلى صعيد آخر، ارتفعت 
العملة الرقمية املشفرة «دوج 
كويــن» بنســبة ٢٧٪ خــالل 
األســبوع املاضــي مدفوعــة 
بشائعات تتعلق بعمالق األعمال 
األميركي إيلون ماســك، حيث 
تقول هذه الشائعات إنه ومعه 
رجل آخر «سوف يعمالن على 

ترقية هذه العملة».
وكتب ديڤيد جوكشتاين، 
الــذي يديــر منصــة إخبارية 
متخصصة، في تغريدة األسبوع 
املاضي، أن ماسك ومعه فيتالك 
باتريــن، وهــو أحــد عمالقــة 
«إيثيريــوم»، ســوف يعمالن 
معا على ترقية العملة الرقمية 

«دوج كوين».
ولم يتم تأكيد أو نفي هذه 
األخبار بشكل رســمي، إال أن 
العملة املشــفرة «دوج كوين» 
ارتفعــت منــذ تلــك التغريدة 
بصورة حادة، بحسب ما رصدت 
«العربيــة نــت»، ورغــم أنها 
انخفضت خالل تداوالت أمس 
بنســبة تزيد على ٥٪ إال أنها 
التزال عند مستويات مرتفعة 
مقارنة مبــا كانــت عليه قبل 
التغريدة التي أثارت التكهنات 

في سوق العمالت الرقمية. 
ويوم األحد شــارك ماسك 
بعــض املهتمــني بـــ «النقاش 
الداخلــي فــي شــركة تويتر» 
والذي يوضح بالتفصيل خططه 
ملنصــة التواصــل االجتماعي 
واملســتجدات بشــأنها، فيمــا 
تســربت إلى وســائل اإلعالم 
بعض مالمح النقاشات الدائرة 

داخل الشركة.

اإلجمالية في ســوق العمالت 
املشــفرة خــالل الـ ٢٤ ســاعة 
املاضيــة نحــو ٤٥٫٤٤ مليــار 
دوالر، مما ميثل زيادة بنسبة 
٢٩٫١٠٪، في حجم اخلسائر عن 

السعودية ُتطلق مطار امللك سلمان الدولي.. ضمن األكبر في العالم
أعلــن صاحب  «واس»: 
السمو امللكي األمير محمد 
بن سلمان، ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء السعودي، 
عــن إطالق املخطــط العام 
ملطار امللك سلمان الدولي، 
الريــاض بوابــة  لتكــون 
للعالم، ووجهة عاملية للنقل 
والتجارة والسياحة، وجسرا 
يربط الشــرق والغرب مبا 
يرسخ مكانة اململكة كمركز 

لوجستي عاملي.
وسيسهم املطار اجلديد 
في دعم خطط اململكة لتكون 
مدينة الرياض ضمن أكبر 
عشــرة اقتصادات مدن في 
النمــو  العالــم، وملواكبــة 
املســتمر فــي عدد ســكان 
الذي  الريــاض  العاصمــة 
يســتهدف الوصــول إلــى 

السكنية، والترفيهيــــــة، 
واحملالت التجارية، والعديد 

من املرافق اللوجستية.
مشروع صديق للبيئة

وســيعمل املطــار على 
رفــع الطاقة االســتيعابية 
إلــى ١٢٠ مليــون  لتصــل 
مســافر بحلول عام ٢٠٣٠، 
كما يستهدف الوصول إلى 
١٨٥ مليون مسافر، ومرور ما 

ويضع مطار امللك سلمان 
الدولــي االســتدامة ضمن 
أولوياته، حيث يســتهدف 
احلصــول علــى شــهادة 
LEED البالتينية للمشاريع 
الصديقة للبيئة، وسيكون 
الطاقــة  مدعومــا مبــوارد 

املتجددة.
ويأتي إعالن املخطط العام 
ملطار امللك ســلمان الدولي 
متاشــيا مع اســتراتيجية 

يصل إلى ٣٫٥ ماليني طن من 
البضائع بحلول عام ٢٠٥٠.
وســيتم تنفيــذ املرافق 
السكنيـــة والترفيهيـــــــة 
التجارية، وفق  واحملــالت 
املعايير االبتكارية،  أفضل 
بتصاميــم حتاكــي الثقافة 
الســعودية، ليوفر جتربة 
بخدمــات  فريــدة  ســفر 
انسيابية وبكفاءة وفاعلية 

للزوار واملسافرين.

صنــدوق االستثـــــمارات 
العامــة التــي تركــز علــى 
القطاعات  إمكانيات  إطالق 
الواعدة، واملشاريع العقارية 
ومشــاريع تطويــر البنية 
التحتية محليا، ومتاشــيا 
مع االستراتيجية الوطنية 
للنقل واخلدمات اللوجستية 
واملبادرة الوطنية لسالسل 
اإلمداد العاملية، ودعم جهود 
اململكة في تنويع االقتصاد.
ومن املتوقع أن يســهم 
املشروع في نحو ٢٧ مليار 
ريال سنويا في الناجت احمللي 
اإلجمالي غير النفطي، وأن 
يستحدث ١٠٣ آالف فرصة 
عمل مباشرة وغير مباشرة 
للمســاهمة فــي حتقيــق 
مســتهدفات «رؤية اململكة 

.«٢٠٣٠

ً أطلقه صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان.. بطاقة استيعابية ١٨٥ مليون مسافر وسيسهم في الناجت احمللي للمملكة بنحو ٢٧ مليار ريال سنويا

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان

ما يتــراوح ١٥ و٢٠ مليون 
نســمة بحلول عام ٢٠٣٠.

وسيكون مطار امللك سلمان 
واحدا من أكبر املطارات في 
العالم، وسيمتد على مساحة 
تقــارب ٥٧ كــم٢، والتــي 
تشــمل الصــاالت احلالية 
حتت مســمى صاالت امللك 
خالــد، و٦ مــدارج طيران، 
إضافــة إلــى ١٢ كــم٢ مــن 
املرافق املساندة، واألصول 

املطار اجلديد يدعم خطط اململكة لتصبح الرياض ضمن أكبر ١٠ اقتصادات مدن في العالم

املشروع ميتد على مساحة ٥٧ كم٢.. ويشمل ٦ مدارج طيران و١٢ كم٢ من املرافق املساندة
إعالن املخطط للمطار متاشيا مع استراتيجية صندوق االستثمارات بالتركيز على القطاعات الواعدة

املطار اجلديد يستهدف احلصول على شهادة «LEED» البالتينية للمشاريع الصديقة للبيئة

«العقارات املتحدة» وّقعت مذكرة تفاهم مع «األسترالية».. لالرتقاء بالشباب
وّقعــت شــركة العقارات 
كبــرى  إحــدى  املتحــدة، 
الشركات العقارية في الكويت 
والشــرق األوســط وشمال 
أفريقيــا، مذكــرة تفاهم مع 
اجلامعة األســترالية، إحدى 
أوائل اجلامعات اخلاصة في 
الكويــت، وذلك امس، حيث 
اتفق الطرفان بشكل متبادل، 
مبوجب مذكرة التفاهم، على 
تطوير عالقة عمل تعاونية 
اجلامعــة  برامــج  بشــأن 
األســترالية تتمثل في بناء 
حتالف مستدام ومتني يتوافق 
مع قيم الطرفــني وأهدافهما 

اإلستراتيجية. 
وتتضمن االتفاقية مجموعة 
متنوعة من املوضوعات ذات 
االهتمــام املشــترك لــكل من 
املوقعني على املذكرة، مبا في 

داخلــي في شــركة العقارات 
املتحدة أو الشــركات التابعة 
لها، واستضافة شركة العقارات 
املتحــدة ملتحدثــني دوليــني 

املختلفــة.  كما يندرج حتت 
مظلة االتفاقية استضافة ممثل 
من شركة العقارات املتحدة في 
املجلس االستشاري الصناعي 

االتفاقيــة، قال نائب رئيس 
مجلــس اإلدارة والرئيــس 
التنفيــذي للمجموعــة فــي 
العقــارات املتحدة،  شــركة 
مــازن حــوا: «تأتــي هــذه 
املبادرة انسجاما مع أهداف 
شركة العقارات املتحدة على 
صعيد املسؤولية االجتماعية 
واملتمثلة في تعزيز تواصلنا 
مع مختلف أطياف املجتمع 
وتطوير قدرات الشباب في 
الكويــت. ونحــن ننظر إلى 
فرصة العمل هذه جنبا إلى 
جنب مع مؤسســة مرموقة 
مثــل اجلامعــة األســترالية 
بالكثير من االعتزاز والفخر، 
وكلنــا أمل بأن تســفر هذه 
الشــراكة عــن الكثيــر مــن 
النتائج اإليجابية ليس فقط 
العقــارات املتحدة  لشــركة 

ومحليني في فعاليات اجلامعة 
األسترالية، والتي ستمنح من 
خاللها شركة العقارات املتحدة 
الفرصــة لتســويق عروضها 

للجامعة خالل العام الدراسي، 
التعاون بني شــركة  وكذلك 
العقارات املتحدة واجلامعة 
األســترالية فــي املشــاريع 
البحثية التي من شــأنها أن 
تفيــد اجلامعة األســترالية 
وتدعم رؤية الكويت ٢٠٣٥.

الــى تنظيــم  باإلضافــة 
دورات تدريبيــة مشــتركة 
خلريجي اجلامعة األسترالية 
اجلدد، باإلضافة إلى دورات 
تدريبيــة ملوظفــي شــركة 
العقــارات املتحــدة يتولــى 
تقدميهــا أســاتذة اجلامعــة 
بالتنسيق مع قسم التدريب 
اجلامعــة  فــي  املؤسســي 
األسترالية، هذا باإلضافة الى 
العديد من القضايا والفعاليات 

األخرى. 
وفي معرض حديثه عن 

واجلامعــة األســترالية، بل 
وأيضا ملستقبل بالدنا». 

من جانبه، قال عميد كلية 
الهندسة - واألستاذ املشارك 
بقســم الهندســة الكهربائية 
واإللكترونيات - في اجلامعة 
األسترالية د.محمد عبدالنبي: 
«نحن سعداء في كلية الهندسة 
اجلامعــة  عــن  وبالنيابــة 
األسترالية بشراكتنا مع شركة 
العقارات املتحدة، فلطاملا عرفنا 
في كلية الهندســة بتاريخنا 
الطويل في خدمة القطاع من 
خــالل املبــادرات التي تثري 
جتارب الطالب. ونتطلع حتما 
إلى شراكات طويلة وناجحة 
من التعاون املتبادل والبناء مع 
شركة العقارات املتحدة وتقدمي 
فرص لطالبنا من خالل جتارب 

احلياة الواقعية».

تتضمن بناء حتالف مستدام ومتني يتوافق مع قيم الطرفني وأهدافهما اإلستراتيجية

مازن حوا في لقطة جماعية عقب توقيع مذكرة التفاهم مازن حوا

ذلــك توفير الفــرص لطالب 
الدبلــوم والبكالوريوس في 
اجلامعة األسترالية للحصول 
على تدريب ميداني وتدريب 

شائعات مرتبطة بإيلون ماسك ترفع عملة «دوج كوين» ٢٧٪
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«الوطني» يسلط الضوء على مخاطر العمالت االفتراضية

«اخلليج»: الشباب منجم الطاقات واملواهب 
الالزمة لنهضة الكويت

«زين» داعم رئيسي الحتاد
طلبة الكويت في أميركا لـ٢٠ عامًا

«التجاري» ينّظم حملة توعوية صحية ملوظفيه

.. وفي تقريره: ٢٥٪ تراجع مبيعات العقار الكويتي

«املالية» تنضم لتطبيق «سهل ألصحاب األعمال»

انطالقًا من حرصه على 
دعم املبادرات الهادفة لرفع 
الوعي املجتمعي واملشاركة 
الفاعلة في تعزيز الشمول 
والثقافــة املاليــة لــدى كل 
شرائح املجتمع، يواصل بنك 
الكويت الوطني دعم حملة 
التوعية املصرفيــة «لنكن 

على دراية».
وتركز احلملة في الفترة 
املخاطــر  علــى  األخيــرة 
املصاحبة للتعامل بالعمالت 
االفتراضيــة، ملــا لذلك من 
مخاطر عالية، نظرا لطبيعتها 
والتذبذب احلاد في أسعارها، 
إضافة إلى عدم خضوعها ألي 
جهة رقابية أو تنظيمية في 
الكويت، ما يعّرض املضاربني 
فيهــا إلــى خســائر فادحة 

وعمليات احتيال.
وتعد جهود بنك الكويت 
الوطني في نشر الوعي لدى 
عمالئه ركيزة أساســية في 
استراتيجيته، حيث يحرص 
البنك علــى حتذير العمالء 
مــن كل مخاطــر االحتيــال 
والطرق امللتوية التي يتبعها 

احملتالون.
وينشر البنك باستمرار 
عبــر جميــع قنواتــه مواد 
تثقيفية حتــذر من مخاطر 
العمــالت  االســتثمار فــي 

في ظــل مشــاركة طالبية 
واسعة، وبرعاية رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمــد الصبــاح، وبحضور 
ســفير الكويت لدى واشنطن 
جاســم البديوي، اختتم بنك 
اخلليج الشريك االستراتيجي 
املصرفــي للمؤمتر الســنوي 
الثامــن والثالثــني لالحتــاد 
الوطني لطالب الكويت- فرع 
املتحــدة األميركية،  الواليات 
مشاركته املتميزة في املؤمتر 
الذي أقيم حتت شعار «شباب 

يسمو به الوطن».
وسلط ممثلو بنك اخلليج 
خالل مشــاركتهم في املؤمتر 
العمل  الضوء علــى طبيعــة 
املصرفي التي يجسدها البنك، 
كما قدموا شرحا تفصيليا عن 
آليات العمل والفرص الوظيفية 
املتاحة للطالب، واخلدمات التي 
يوفرهــا البنــك للعمالء وفي 
مقدمتهم فئة الشــباب، وسط 
إقبال كبير من الطالب الراغبني 
في العمل ببنــك اخلليج بعد 
التخرج، باعتبــاره أحد أبرز 
جهات التوظيف، التي تستقطب 

قدمت شــركة زين الكويت برنامجا 
متميزا من األنشطة واملبادرات للطلبة 
الكويتيني الدارسني في الواليات املتحدة 
األميركية، وذلك ضمن تواجدها كشريك 
اســتراتيجي للمؤمتر الســنوي الـ ٣٨

لالحتــاد الوطنــي لطلبــة الكويت في 
أميــركا، والذي أقيم فــي مدينة لوس 
أجنيليس حتت شــعار «شباب يسمو 
بــه الوطن» حتت رعاية ســمو رئيس 
مجلــس الوزراء الشــيخ أحمــد نواف 

األحمد الصباح.
وعبرت «زين» عن فخرها باستمرار 
شراكتها االستراتيجية مع االحتاد، حيث 
تعتبر الشركة داعما رئيسيا له ملا يقارب 
٢٠ عاما، خاصة أنه يشكل التجمع األكبر 
للطلبة الكويتيني الدارسني في اخلارج، 
وأتى دعم الشركة اهتماما منها بتطوير 
قطاعي الشباب والتعليم وانطالقا من 
إميانها بأهمية التواصل مع أبناء الكويت 

من طالب العلم في اخلارج.
وحتــرص «زين» فــي كل عام على 
تقدمي كل ما هــو جديد لطلبة الكويت 
في الواليــات املتحدة، حيث قامت هذا 
العام باستضافة العديد من الفعاليات 
واألنشطة على مدار فترة تنظيم املؤمتر 
خالل ثالثة أيام متتالية، والتي بدأتها مع 
الندوة الرياضية التي القت إقباال كبيرا 
وتفاعال إيجابيا مميزا من قبل الطلبة 
والطالبــات احلاضرين، واســتضافت 
خاللها العديد من الشخصيات الكويتية 
الرياضية الذين ســافروا الى الواليات 
املتحدة خصوصا للمشاركة فيها، منهم 
عضــو مجلس إدارة اللجنــة األوملبية 
الكويتيــة فاطمــة حيــات، والناشــط 
الرياضي ورئيس نادي التضامن سابقا 
يوسف البيدان، والعب الفنون القتالية 

محمد األقرع.
ورعــت «زين» أيضا نــدوة مميزة 
بعنوان «اخلــق فرصتك» حول ريادة 
األعمال، والتي استضافت نخبة مميزة 
من رواد األعمال الكويتيني الشباب مثل 
أحمد معرفي الشريك املؤسس والرئيس 
التنفيذي ألكادمييــة «كودد»، وناصر 
العبداجلليل مســؤول قطــاع التعليم 
والبحــث في مايكروســوفت الكويت، 
وعبــداهللا العتــال رئيــس الهندســة 
والتحليالت في أمازون، وسالم معرفي 
املديــر الســابق في أمازون والشــريك 
املؤســس لـ Ordable، والذين شــاركوا 
الطلبة والطالبــات خبراتهم وقصص 
جناحهــم وجتاربهم في كيفية حتقيق 

النجاح في عالم األعمال.
الثقافيــة  النــدوات  وإلــى جانــب 
واألكادمييــة، دائمــا ما ينتظــر طلبة 
الكويت في أميركا كل عام بطوالت زين 
الرياضية التي تخلق أجواء من املتعة 
واحلمــاس، والتي عادة مــا تكون في 
كرة القدم، وارتأت الشــركة هذا العام 
أن تقــدم بطولــة متجددة فــي رياضة 
مختلفة وهي رياضة البادل التي شهدت 
رواجــا كبيرا بني الشــباب في الكويت 
والعالم مؤخرا، بحيث كرمت الفائزين 

بالتعاون مع شركة علي عبدالوهاب 
املطــوع، اســتضاف البنــك التجــاري 
الكويتي فريق عمل صيدليات املطوع 
إلجراء فحوصات طبية تتضمن قياس 
ضغــط الدم والســكر وقيــاس الوزن 
والطول ومؤشــر كتلة اجلسم وتقدمي 
النصائح واحللول بغرض حتسني نوعية 
وأسلوب احلياة واتباع حمية صحية 
مناسبة للمحافظة على الصحة العامة.

وقد جرى تنظيم هذه الفعالية بهدف 
رفع مستوى الوعي حول أهمية الوقاية 
من مرض السكري وتشجيع املوظفني 
على اتباع أسلوب حياة صحي، إميانا 
منــه بأهمية توفيــر الرعاية الصحية 
للموظفني. هذا، وقد عمل الفريق املشارك 

على توعية املوظفني بخطورة األمراض 
املزمنــة، وكيفية العمل علــى تفاديها 
باتبــاع اإلرشــادات الطبية الســليمة، 
متمنني جلميع موظفي «التجاري» دوام 

الصحة والعافية.
وبهذه املناسبة، التي حظيت بحضور 
رئيس مجلس اإلدارة الشيخ أحمد دعيج 
الصباح، قالت نائب املدير العام - قطاع 
التواصل املؤسسي أماني الورع إن هذه 
الفعاليــة أتت حرصا مــن إدارة البنك 
على توفير مزيد من العناية بالكوادر 
البشرية، مشيدة بتجاوب واستحسان 
املوظفني لهذه الفعالية، حيث يســعى 
البنك إلى تنظيم األنشطة والفعاليات 
املتعــددة والرامية إلــى تعزيز الوعي 

الصحي وتشجيع السلوكيات والعادات 
الصحية السليمة للموظفني تأكيدا على 

أن الوقاية خير من العالج.
وفي ختام الفعالية، توجهت أماني 
الورع بالشكر الى فريق عمل صيدليات 
املطــوع على جهودهــم وتعاونهم مع 
املوظفني، مؤكدة استمرار البنك التجاري 
فــي التعاون مع اجلهات واملؤسســات 
املختلفة التي تعمل على توعية موظفيه 
بأهمية احملافظة على صحتهم وإجراء 
الفحوص الدورية لهم، انطالقا من إميان 
البنك بأهمية تقدمي الفحوصات الطبية 
األوليــة التي قد جتنبهــم املعاناة من 
األمراض املزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم 

وزيادة معدالت السكر.

قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني إن أنشــطة 
املبيعات العقارية في الكويت 
تباطأت خــالل الربع الثالث 
من ٢٠٢٢، إذ انخفضت بنسبة 
٢٥٪، على أســاس ســنوي، 
لتصل إلى ٨١٠ ماليني دينار، 
فيمــا يعد أدنى مســتوياتها 
املسجلة منذ الربع الرابع من 

 .٢٠٢١
التراجــع  ويعــزى ذلــك 
لالنخفاض املستمر في مبيعات 
الســكني وتباطــؤ  القطــاع 
مبيعات القطاعني االستثماري 
والتجاري، وذلك على الرغم 
من أن هذين األخيرين ال يزاالن 
يحتفظان مبستويات أعلى من 
تلك املسجلة في الربع الثالث 
من عــام ٢٠٢١، وتشــير هذه 
التطورات إلى تالشــي طفرة 
الطلــب على العقــارات التي 
شهدناها في أعقاب اجلائحة 

أعلنت وزارة املالية عن انضمامها 
إلى تطبيق «ســهل ألصحاب أعمال»، 
وذلك عبر تقدمي تسع خدمات إلكترونية 
خاصة بقطاع أمالك الدولة التابع لوزارة 
املالية، بهدف متكني أصحاب الشركات 
واملؤسسات من إجناز معامالتهم عبر 
نافذة واحدة، والعمل في إطار النهج 
احلكومي بالتحول الرقمي لتســهيل 
اإلجــراءات وضمــان ســرعة إجنــاز 

املعامالت ألصحاب األعمال.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، 
أن هذه اخلدمــات تضمنت ٥ خدمات 

خاصة بأمالك الدولة لألسواق، وهي 
دفع املستحقات الســنوية لألسواق، 
إصدار بدل فاقد إيصــال، إصدار بدل 
فاقــد ترخيص، إصدار بدل فاقد عقد، 

وإصدار شهادة ملن يهمه األمر.
كما تضمنت اخلدمــات ٤ خدمات 
الدولــة للجمعيــات  أمــالك  تخــص 
التعاونيــة، وهــي دفع املســتحقات 
السنوية للجمعيات، إصدار بدل فاقد 
إيصال سداد مستحقات جمعية، إصدار 
بدل فاقد عقد جمعية، وإصدار شهادة 

ملن يهمه األمر.

يتم تبادلها بأسماء مستعارة 
وغير حقيقية، وهو ما يؤدي 
إلى مخاطر االستخدام غير 
القانونــي واملعامــالت غير 
املشروعة وعمليات غسيل 
األموال كون هذه األصول ال 
تخضع إلى ســلطة مركزية 
باإلضافة إلى مخاطر الهجمات 

واالختراقات اإللكترونية.
وال يقتصر دور البنك على 
التحذير من االســتثمار في 
العمــالت االفتراضية فقط، 
بــل يوفر الوطنــي للعمالء 
حلوال مالية شاملة وفرصا 
استثمارية مبتكرة تشمل على 
حسابات الودائع والصناديق 
االســتثمارية وهــي طــرق 
آمنة لالســتثمار، كما تقدم 
الوطني لالستثمار  شــركة 
وهي الــذراع االســتثمارية 
للبنك خدمة سمارت ويلث 
والتي تعد احلل اإللكتروني 
األفضل في فئته في الكويت 
لالستثمارات طويلة األجل.

شــعار املؤمتر «شباب يسمو 
به الوطن». 

الشــباب  وحثت احلجاج 
على بذل الكثير من اجلهد في 
الدراسة والتعلم، والتسلح بكل 
مقومات العلم احلديث متهيدا، 
للعودة إلى البالد واالنخراط 
في ســوق العمل، السيما في 
القطاع اخلــاص الذي يبحث 
دائما عن املواهب والكفاءات.

وذكرت أن «اخلليج» كعادته 
ســنويا، يحرص على توفير 
العديــد من فــرص التوظيف 
للطالب املشاركني في املؤمتر، 

بجوائز قيمة، هــذا إلى جانب تقدميها 
للفقرات الترفيهية واملسابقات وتقدمي 
اجلوائز القيمة للطلبة والطالبات خالل 

فعاليات املؤمتر.
وإذ بينــت «زيــن» أن دعمهــا لهذا 
التجمع الوطني جاء إلميانها الشــديد 
بأهمية فئة الشباب والطلبة في احلياة 
االقتصادية والسياسية، فقد أوضحت 
أنها حريصة على املشاركة في مثل هذه 
الفعاليات لرغبتها في مشــاركة أجيال 
املســتقبل والتواصل معهم، والتعرف 
على أفكارهم وأطروحاتهم في اخلارج.
ويقــوم االحتــاد الوطنــي لطلبــة 
الكويــت - فــرع الواليــات املتحــدة 

إذ ارتفعت بنســبة ٢٠٪ على 
أســاس سنوي، ما يشير إلى 
إمكانية حتسن املبيعات بالربع 

الرابع من ٢٠٢٢.
الجتاهــات  وبالنســبة 
األســعار فــي الربــع الثالث 
من عــام ٢٠٢٢، فانــه ووفقا 
لتقديراتنــا املســتندة علــى 
الرســمية،  املعامالت  بيانات 
العقــارات  واصلــت أســعار 

وتعتمد خدمة ســمارت 
ويلث على تكنولوجيا حديثة 
مخصصة لتلبية احتياجات 
العمالء االستثمارية بناء على 
درجة تقبــل للمخاطر وفي 
ضوء األهــداف والتطلعات 
املالية، حيث ميكن للعمالء 
من خالل عملية التســجيل 
امتــالك محفظة  البســيطة 
متنوعة من األسهم العاملية، 
السندات، الصناديق العقارية 
والسلع االقتصادية، من خالل 
صناديق االستثمار املتداولة.

هذا، ويعد الوطني داعما 
وشريكا رئيسيا لكل حمالت 
الكويــت  ومبــادرات بنــك 
املركــزي التــي تهــدف إلى 
رفع مســتوى الوعي املالي 
ونشر التوعية املصرفية بني 
شرائح املجتمع، كما يسخر 
الوطني كل إمكاناته الهائلة 
في التواصل مع العمالء عبر 
جميع قنواتــه اإللكترونية 
التــي حتظــى مبتابعة هي 
األكبر على مستوى البنوك 
الكويتية لدعم حملة جهود 
بنــك الكويت املركــزي في 
حمايــة العمالء واالقتصاد، 
وتوجيــه املجتمــع نحــو 
االســتغالل األمثــل للثورة 
التقنية في معامالت مصرفية 

آمنة وسهلة.

ضمــن برامجــه املتواصلــة 
واملتنوعــة، لترســيخ مبادئ 
االســتدامة املجتمعيــة، وفي 
إطار دعمه للشــباب الكويتي 

داخل الوطن وخارجه.
وأضافت احلجاج أن البنك 
كونه جهة توظيف مفضلة لدى 
الشباب الكويتي، حرص هذا 
العام أيضا على توفير فرص 
وظيفية للطــالب والطالبات 
املبتعثني املشاركني في املؤمتر، 
تضمن لهم العودة إلى الوطن 
وفي جعبتهــم الوظيفة التي 
يحلمــون بها، فــي بيئة عمل 
رائعة، وفرص كبيرة للتطور 

واكتساب اخلبرات. 
وأشارت إلى أن بنك اخلليج 
تربطه عالقات متميزة مع احتاد 
طلبة الكويت في أميركا على 
مدى ١٠ سنوات متواصلة، الفتة 
إلــى أن البنك ينظــر إلى هذا 
املؤمتــر الســنوي، كونه أحد 
أكبر جتمعات الطالب الكويتيني 
خارج الوطن، كفرصة للتواجد 
بينهم، ومشاركتهم مناسباتهم، 
ومواكبة توجهاتهم وتطلعاتهم 

املستقبلية.

األميركيــة بخدمــة مــا يقــارب ١٤٠٠٠
طالب وطالبة من الكويتيني الدارسني 
فــي أميركا، ويهــدف االحتاد من خالل 
أنشــطته وبرامجــه املتنوعة إلى ربط 
الطلبة الكويتيني ببعضهم البعض من 
ناحيــة، وربطهم بالوطن وأخباره من 
ناحيــة أخرى، وقد مت إشــهار االحتاد 
في الواليــات املتحدة األميركية، حيث 
نــال اعتراف احلكومة األميركية، وهو 
اإلجناز الذي يعد مفخرة ألبناء الكويت، 
وهو إحدى نتائج العالقات العريقة بني 
الكويــت والواليات املتحدة األميركية، 
وما هو إال انعكاس لكون الكويت حليف 

استراتيجي للواليات املتحدة.

ارتفاعاتها (+٤٫٨٪ على أساس 
ربــع ســنوي، +١٢٫٢٪ على 
أساس سنوي) في ظل زيادة 
أســعار الوحدات الســكنية، 
والتــي فاقت زيادات أســعار 

قطاع العقار االستثماري. 
وقــد تكون أســعار قطاع 
العقار االستثماري قد تأثرت 
بفتــور الطلــب خــالل فترة 
اجلائحــة (خاصــة بســبب 
انخفــاض أعــداد الوافدين)، 
فضــال عن قرار رفع رســوم 
املرافق العامة على العقارات 
االستثمارية الصادر في وقت 
سابق، إال أنه من احملتمل أن 
يكون أثــر تلك العوامل على 
األسعار قد بدأ في االنحسار.

في إطار دعمه حلملة «لنكن على دراية»

اختتم مشاركته باملؤمتر السنوي لالحتاد الوطني لطلبة الكويت في أميركا

قدمت برنامجاً متميزاً من األنشطة واملؤمترات

بهدف تشجيعهم على اتباع أسلوب حياة صحي

سلمى احلجاج مع فريق البنك في املؤمتر

وليد اخلشتي مع ضيوف الندوة حول ريادة األعمال

اخلشتي مع ضيوف الندوة الرياضية

«زين» تكّرم الفائزين ببطولتها للبادل في لوس أجنيليس

أحد املوظفني يشارك في الفعالية جانب من فعالية الفحص الطبي

الشيخ أحمد دعيج الصباح وأماني الورع مع فريق صيدليات املطوع

االفتراضية، بسبب تعرضها 
لتقلبات كبيــرة في قيمتها 
خالل فتــرة قصيرة، وعدم 
قــدرة أي جهة على التحكم 

في سوقها وتنظيمه.
االفتراضيــة  العمــالت 
والتــي يطلــق عليها صفة 
«العمالت الرقمية أو املشفرة» 
ال ميكن مقارنتها بالعمالت 
النقديــة التــي تصــدر عن 
دول كعملة وكرمز سيادي 
وتخضــع جلهــة رقابيــة 
كالبنوك املركزية أو السلطات 
النقدية وتعتبر مخزن للقيمة 
وتتمتع بالقبول وكوسيط 
موثــوق للتبــادل، في حني 
حتافظ الــدول على عملتها 
واستقرارها وربطها بسياسة 
تضمن لها الثبات النسبي في 
سعر الصرف أمام العمالت 

الرئيسية.
ومن أبرز مخاطر العمالت 
االفتراضية هو إصدارها من 
أشــخاص مجهولو الهوية، 

الكوادر الشبابية في الكويت.
من جانبها، قالت مدير عام 
املوارد البشرية، سلمى احلجاج 
إن الشباب الكويتي هم عماد 
املســتقبل، ومنجــم الطاقات 
الالزمــة لنهضــة  واملواهــب 
الكويــت واقتصادهــا، ولهذا 
وضــع بنك اخلليج الشــباب 
كمحور رئيسي في استراتيجية 
٢٠٢٥، وركــزت عليهــم رؤية 
الكويت ٢٠٣٥، التي تشــتمل 
علــى مجموعة مــن الركائز، 
البشــري  املــال  أهمهــا رأس 
اإلبداعي وهو مــا يتوافق مع 

في عام ٢٠٢١. 
وقــد يرجع تباطؤ وتيرة 
النشاط العقاري أيضا ملجموعة 
من العوامل املوسمية، وارتفاع 
البناء،  التقييمات، وتكاليف 
وتشــديد األوضاع املالية مع 
قيــام البنــوك املركزية برفع 
الفائــدة لكبــح التضخم، إال 
أن املبيعات استعادت بعضا 
من الزخم في أكتوبر املاضي، 

باقي تفاصيل التقرير
على موقع «األنباء» اإللكتروني

www.alanba.com.kw
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«هيونداي شمال اخلليج» تواصل مسيرة التميز وحتصد «األفضل في رضا العمالء»

حصدت شركة شمال اخلليج، 
الوكيــل احلصــري لســيارات 
«هيونداي» فــي الكويت جائزة 
«أفضل رضا عمــالء»، وذلك في 
مؤمتر الشــرق األوسط وشمال 
افريقيــا للخدمــة ٢٠٢٢، والذي 
نظمته شركة هيونداي موتورز 
لوكالئها في كيب تاون - جنوب 
افريقيا بحضور ســيون سيوب 
كيم نائــب الرئيــس التنفيذي، 
ونخبة من وكالء عالمة هيونداي 
التجارية، وقد شارك في املؤمتر 
٧٩ وفدا من منطقة الشرق األوسط 

وشمال افريقيا.

وتأتي هــذه اجلائزة تتويجا 
للجهود املميزة لفريق هيونداي 
شــمال اخلليج خلدمــات ما بعد 
البيع والذي أظهر أعلى مستويات 
االلتــزام بتوفير خدمات متيزها 
املهنيــة والدقــة تتمحور في كل 
تفاصيلهــا حول ضمــان أفضل 
معايير اجلودة وأقصى درجات 

رضا العمالء.
وفــي تعليــق لــه علــى هذه 
اجلائــزة، قــال رائــد ترجمــان، 

الرئيس التنفيذي ملجموعة شمال 
اخلليج: يسعدنا احلصول على 
هذه اجلائزة املميزة، خصوصا أنها 
تأتي بعد فترة وجيزة من افتتاح 
مركز خدمــة هيونــداي اجلديد 
والذي مت التخطيط له بدقة ليكون 
صرحــا معماريا وتقنيا متميزا، 
ومت جتهيزه ليوفر أعلى درجات 
الرفاهيــة منذ حلظــة الوصول 
إلــى املغــادرة مــن خــالل فريق 
إداري ذي خبرة واسعة، وطاقم 

خدمة عالي الكفاءة واملهنية، إلى 
التكنولوجية  التجهيزات  جانب 
املتكاملــة. متنــح مراكــز خدمة 
هيونداي العمالء جتربة إيجابية 
من خالل التزام فريقنا بفلســفة 
وقيم عالمة «هيونداي» التي تضع 
العمالء على قمة أولوياتها، ونحن 
نسعى في كافة نقاط التقاطع مع 
العمــالء إلى ضمان جتربة تقوم 
على االهتمام الشخصي وتقدمي 
أفضل احللــول وأكثرهــا كفاءة 

لتعزيز أواصر الثقة بيننا وبني 
عمالئنا الكرام.

وأضــاف: تعتمــد مقاربتنا 
في مراكز اخلدمة على التركيز 
على تقدمي خدمات تلبي توقعات 
العمــالء إن كان على مســتوى 
تشــخيص املشــكلة أو ســرعة 
تنفيذ العمل بدقة. وفي هذا اإلطار 
رصدنــا كل املصادر الضرورية 
مــن كفــاءات عاليــة التدريب، 
وتكنولوجيــا متطورة وتوفير 

قطع غيار لــكل املوديالت، إلى 
جانب تعزيز مســتويات راحة 
العمالء أثناء االنتظار من خالل 
صالة عصرية فســيحة مجهزة 
بأحدث متطلبــات الراحة، وان 
حصولنا على هذه اجلائزة القيمة 
يحفزنا للعمل أكثر وتقدمي املزيد 
من االلتزام نحو عمالئنا األعزاء 
لضمان استمرار ثقتهم ودعمهم 
من خالل توفيــر جتربة اقتناء 

مميزة.

ويعكس حصــول «هيونداي 
شمال اخلليج» على هذه اجلائزة 
املرموقة مستوى اجلودة املميز 
الــذي تقدمــه مراكــز هيونداي 
لعمالئها والــذي يخضع لتقييم 
دقيــق مــن الشــركة األم. وتعد 
معايير جــودة اخلدمة اخلاصة 
بشــركة هيونــداي موتــور من 
أعلــى املعايير في قطاع صناعة 
الســيارات، ويخضع أفراد طاقم 
اخلدمة بشكل متواصل لدورات 
تدريب وورش عمل تعزز كفاءة 
العمل وســبل إجنازه في أقصر 
وقــت ومن أول مــرة وفق أعلى 

معايير اجلودة.

خالل مؤمتر اخلدمة ٢٠٢٢ الذي نظمته «هيونداي موتورز» لوكالئها في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

جائزة «أفضل رضا عمالء» رائد ترجمان

ترجمـان: متنح مراكز خدمة «هيونـداي» العمالء جتربة إيجابية من خالل التزام فريقنا بفلسـفة وقيم العالمة التجارية

«بيتك»: دور كبير للموظفني بنشر الثقافة املالية

«الكويت لالختصاصات الطبية»: مقابالت االلتحاق 
ببرنامج البورد الكويتي مستمرة حتى اخلميس

«برقان» يختتم مشاركته في معرض «السكنية»

«بوبيان»: رفع كفاءة املوظفني عبر أفضل برامج التدريب

«املتحد» يوعي مبخاطر االستثمار بالعمالت االفتراضية

يواصــل موظفــو بيــت التمويــل 
الكويتي (بيتك) جهودهم املتميزة في 
التعريــف بحملة التوعيــة املصرفية 
«لنكــن على دراية» التــي أطلقها بنك 
الكويت املركــزي بالتعاون مع احتاد 

مصارف الكويت.
ويقوم املوظفون مبهامهم على أكمل 
وجه بدعــم أهداف حملــة «لنكن على 
دراية» التي تهدف الى نشر الثقافة املالية 
والتوعية بأفضل السبل لالستفادة من 
اخلدمات املالية للبنوك وتسليط الضوء 

على حقوق العمالء والتزاماتهم.
ويواصل «بيتك» رسائله املتعلقة 
باحلملــة إلى املوظفني عبــر منصات 
للتواصل الداخلي، بغرض االستفادة 
منها ونقلها عبر تواصلهم املباشر مع 
العمالء سواء في الفروع املصرفية او 
عبر الهاتف، أو من خالل مختلف قنوات 
التواصل كمنصات التواصل االجتماعي، 
 ،KFH Go ومكاملات الڤيديو عبر فروع

أعلن مراقب مكتب الدراسات العليا مبعهد الكويت 
لالختصاصــات الطبية د.عبداهللا رجب، انه وتطبيقا 
للقــرار الوزاري رقــم ٢٠١٨/٣٢٤ والذي يعطي أولوية 
القبول لألطبــاء الكويتيني، بدأ أمــس إجراء مقابالت 
االلتحاق ببرامج البورد الكويتي والزماالت مبشاركة 
اكثر من ٧٠٠ طبيب وطبيبة كويتيني للعام األكادميي 
٢٠٢٤/٢٠٢٣، حيث جترى مقابالتهم بشــكل يومي من 
األحد ٢٧ اجلاري حتى األول من ديسمبر املقبل، وتشمل 

٢٨ برنامجا تدريبيا تخصصيا و٧ زماالت.
وبني أن مكتب الدراسات العليا يعمل وفق آلية موحدة 
لكل البرامج للقبول، تعتمد على السيرة الذاتية وكتب 
التوصية وعمل األبحــاث وحضور املؤمترات الطبية 
للمشاركني، وذلك لالرتقاء باملنظومة الصحية في البالد.

وفي ختام تصريحه، تقدم بالشكر الى جميع العاملني 
مبكتب الدراســات العليــا واملكاتب املســاندة باملعهد 

وأعضاء جلان املقابالت واألطباء املشاركني.

اختتم بنك برقان مؤخرا مشاركته 
في معرض املؤسسة العامة للرعاية 
الســكنية الذي استضاف كل البنوك 
احملليــة بهدف التعريــف باخلدمات 
واملنتجات املصرفية ملوظفي املؤسسة. 
وتأتي مشاركة البنك في سياق حرصه 
على نشر الوعي مبنتجات وخدمات 
القطاع املصرفي واملســاهمة في دفع 
عجلة االقتصاد احمللي وتوعية املجتمع 
باحللول املصرفية التي تلبي مختلف 

احتياجاتهم.
وشملت مشــاركة بنك برقان في 
املعــرض تخصيصه جلنــاح خاص 
عرض فريق برقان من خالله خدماته 
ومنتجاته البنكية التي توفر حلوال 
مصرفية مميزة ومتنوعة تناسب كل 
االحتياجات ملوظفي املؤسسة وملختلف 
فئات املجتمع، مما يعد خطوة مهمة 
ضمــن جهود البنــك للتعريف بدور 

البنوك الكويتية الذي تؤديه في دعم 
االقتصــاد الكويتــي، وضمان تنمية 
ورفاه املجتمــع وتغطية احتياجاته 
ومواكبة تطلعاته ومتطلباته اليومية 
املتغيرة. كما خصص بنك برقان أثناء 
مشــاركته إلى جانب ذلــك فعاليات 
توعوية موجهة لــزوار املعرض من 
خالل تواصله املباشر معهم، للحديث 
عن محاور حملة «لنكن على دراية» 
التي يشارك فيها البنك بالتعاون مع 
بنك الكويت املركزي واحتاد مصارف 
الكويت وكل البنوك احمللية، لنشــر 
الوعي باجلانب املالي وتعزيز املعرفة 
حــول القطــاع املصرفــي الكويتــي 
واحلقوق والواجبات املتعلقة بالعمالء.
وقد صرحت مي السبتي مسؤول 
فريق في بنك برقان قائلة: يســعدنا 
في بنك برقان أن نشارك في معرض 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية وأن 

نتخذ منه منصــة إيجابية نلبي من 
خاللها احتياجات موظفي املؤسســة 
من اخلدمات واملنتجــات املصرفية، 
ونســاهم من خاللها أيضا كمؤسسة 
مالية وطنية مرموقة في نشر التوعية 

حول القطاع املصرفي.
مــن جانبهــا، صرحــت حصــة 
النجــادة، مديــر أول - االتصــاالت 
واملســؤولية االجتماعية للشركات 
في بنك برقان قائلة: مستمرون في 
جهودنا لنشر الوعي املالي في سياق 
حملة بنك الكويت املركزي التوعوية 
«لنكن على دراية»، كما نؤكد حرصنا 
الشديد على املشاركة في أي فعالية 
تنطلق من مركزية الفرد واملجتمع 
ودعم اجلهات املنظمة لها، فتطبيقنا 
ملضمون شعار «أنت دافعنا» خالل 
جميــع أنشــطتنا يأتي علــى رأس 

أولوياتنا في بنك برقان.

نظم بنك بوبيان، بالتعاون 
التعليميــة  املجموعــة  مــع 
يورومونــي  مؤسســة  فــي 
املاليــة، املســتوى األول مــن 
Credit أكادميية إدارة االئتمان

Management Academy ملديري 
عالقات العمــالء في مجموعة 
اخلدمات املصرفية للشركات 
والتــي تناولــت مجموعة من 
املهــارات الفنيــة املهمــة التي 
تتعلق بإدارة االئتمان والتحليل 
املالي وحتليل البيانات املالية 
وإعداد وتقدمي العروض أمام 

جلنة االئتمان في بوبيان.
افتتــاح األكادمييــة  ومت 
بحضــور كل مــن مديــر عام 
مجموعة املوارد البشرية عادل 
احلمــاد ومدير عام مجموعة 
اخلدمات املصرفية للشركات 
أشرف سويلم ومدير مجموعة 
اخلدمات املصرفية للشركات 
علي األنصاري ومساعد مدير 
عام مجموعة املوارد البشرية 
يوســف أكبر ومدير تنفيذي 
مجموعــة املــوارد البشــرية 
عبدالعزيــز الرومــي بجانب 
التدريــب  إدارة  أول  مديــر 

والتطوير نبيل عز العرب.
وكان احملاضــرون مــن 
التعليميــة فــي  املجموعــة 
مؤسسة يوروموني قد قاموا 
بتحديد محاور األكادميية بعد 
مناقشــتها مع املرشحني قبل 

بدء التدريب لتحديد احملاور 
التدريبية بدقة.

مــن جانبه، قال احلماد إن 
تنظيم أكادميية إدارة االئتمان 
يؤكــد ســعي بنــك بوبيــان 
املتواصل لرفع كفاءة موظفيه 
من خالل توفير أفضل برامج 
التدريب والتطوير في جميع 
القطاعات والتعاون مع أعرق 
املؤسسات املالية والتعليمية 
عبــر االســتعانة باخلبــراء 
لــدى  املعتمديــن  العامليــني 
املؤسســات الدولية العريقة. 
وأوضح أن بنــك بوبيان يعد 
من البنوك الرائدة على مستوى 
املنطقة في العمل على تطوير 
وصقل مهارات وخبرات موظفيه 
مــن خالل برامجــه التدريبية 
املتميزة، مما ســاهم في خلق 
املزيــد من الوالء بني املوظفني 
للمؤسسة التي ينتمون إليها، 
وذلــك من خــالل التعاون مع 

مؤسسات تدريبية وجامعات 
محلية وعاملية عريقة.

وحــول البرنامج، أوضح 
احلمــاد أنه جــرى تصميمه 
وتنفيــذه خصوصا ملوظفي 
عالقات العمالء في مجموعة 
اخلدمات املصرفية للشركات 
الدرجــات  مختلــف  علــى 
الوظيفية لالرتقاء مبهاراتهم 
وإيجــاد منهجيــة ثابتــة في 
تقدمي اخلدمة لعمالء بوبيان، 
ويحرص البرنامج أيضا على 
الربط بني النظريات العلمية 
واملمارســة والتطبيــق فــي 

القطاع املصرفي اإلسالمي.
وفــي ســياق متصل، قال 
سويلم: يعد برنامج أكادميية 
إدارة االئتمــان خطوة مهمة 
فــي اســتراتيجية بوبيــان 
التدريبيــة جتاه رفع كفاءات 
مجموعــة  فــي  موظفينــا 
اخلدمات املصرفية للشركات 

وتنمية مهاراتهــم الوظيفية 
مبا يتناســب مــع التطورات 
واملتغيرات في السوق احلالية 
لتحقيق املصلحة املشــتركة 
بــني بوبيــان وشــركائه من 
املؤسسات والشركات وتقدمي 
أفضل مستويات اخلدمة لهم. 
وأضــاف: حضــر املســتوى 
األول من البرنامج التدريبي 
«أكادميية إدارة االئتمان» ٢٠

مــن مديري عالقــات العمالء 
مبجموعة اخلدمات املصرفية 
للشركات في بوبيان، وتناول 
العديد من النقاط الفنية املهمة 
التي تتعلــق بتقييم الوضع 
املالــي للعمــالء وأهمية فهم 
أهداف العميل وتقدمي أفضل 
خدمة ممكنة وتعزيز العالقة 
الوثيقة مع الشركات الكبرى 
ذات األنشطة املتميزة املتعاملة 
مع بوبيان والتعريف بخدماته 

ومنتجاته املميزة.

في إطار دعمــه حلملة «لنكن على 
دراية»، يســتمر البنــك األهلي املتحد 
فــي التحذير مــن اســتخدام العمالت 
االفتراضية، ومن أشهرها (بيتكوين، 
إيثريوم، دوغ كوين وغيرها)، خاصة 
أن تلك العمالت ال ميكن تتبعها، وليس 
لهــا وجود ملموس مــا يجعلها متثل 
خطــرا علــى متداوليها نظــرا لكونها 
ال تخضع إلشــراف اجلهات الرقابية، 
وبالتالــي فإنهــا تفتقر إلــى الضمان 
الــذي  الرســمي  والدعــم احلكومــي 
تتمتع به العمالت الرســمية الصادرة 
عــن البنوك املركزية، كمــا متثل هذه 
العمالت واألصول االفتراضية حتديا 
يواجــه النظام املالــي العاملي، خاصة 
أن التــداول فيها قد يتم عبر صناديق 
وهمية تعرض ثروات األفراد للضياع 
عن قواعد التعامل الرسمية، فضال عن 

واملصرفي، وتهدف الى التوعية بحقوق 
العميــل اخلاصــة بعمليــات التمويل 
الشــخصي، وآليــة تقدمي الشــكاوى 
بشأن اخلدمات املصرفيــة، والبطاقـــات 
املصرفيــة املتنوعــة، وطــرق تفادي 
التعرض لعمليات االحتيال والتوعية 
مبخاطــر مــا يعــرف بـــ «التكييش» 
واالستثمارات عالية املخاطر، وزيادة 
وعي اجلمهــور بأهم املواضيع املالية 
وكيفيــة حماية األصــول من عمليات 
الغش واالحتيال، واالستفادة مما تقدمه 
البنــوك من خدمــات إلدارة املدخرات 
بشكل سليم، إلى جانب توضيح دور 
القطاع املصرفي بشكل عام واملنتجات 
املصرفية التي يقدمها بشــكل خاص، 
وذلك مــن خالل تقــدمي مجموعة من 
التعليمات والنصائح ونشرها بشكل 
دوري عبر مختلف الوسائل اإلعالمية 
ومنصات التواصل االجتماعي والقنوات 

اإللكترونية املختلفة للبنك.

املتحد في تصريح صحافي أنه يلفت إلى 
أهمية وعي العمالء مبخاطر االستثمار 
فــي املنتجات عالية املخاطر التي يتم 
ترويجها عبر اإلنترنت مثل هذه العمالت 
االفتراضيــة والتي يغلــب عليها عدم 
االستقرار والتذبذب الشديد في قيمة 
أســعارها، وذلك نتيجــة للمضاربات 
العاملية غير املراقبة التي تتم عليها.

وأضاف:  إن العمالت النقدية تصدر 
عن الدول وتعتبر مبنزلة رمز سيادي 
لها، حتافظ عليها وعلى اســتقرارها، 
وتربطها بسياســة تضمن لها الثبات 
النسبي في سعر الصرف أمام العمالت 
الرئيســية، وبالتالــي فــإن العمــالت 
النقدية تعد مخزنا للقيمة وأداة إبراء 
مــا يجعلها حتظى بالقبول كوســيط 
موثوق للتبادل، وهو ما ال يتوافر في 

العمالت االفتراضية.

ضمن جهودهم في دعم حملة «لنكن على دراية»

د.عبداهللا رجب

فريق «برقان» في اجلناح اخلاص بالبنك

وغير ذلك من قنوات التواصل املختلفة، 
إذ يساهم ذلك في حتقيق أقصى قدر من 
التوعية املصرفية للعمالء واجلمهور.
وتتمثل األهداف الرئيسية حلملة 
«لنكن على درايــة» في إدراك املبادئ 
واملفاهيم األساســية في املجال املالي 

إمكانية استخدام هذه العمالت لغسيل 
األمــوال ومتويل اإلرهاب وغيرها من 
األنشــطة اإلجراميــة املتصلة التي ال 
ميكن تتبعها كونها تتم من مجهولني 

عبر اإلنترنت.
وفي هذا اإلطــار، أكد البنك األهلي 

مسؤولو «بوبيان» مع متدربي أكادميية إدارة االئتمان

افتتح املستوى األول من أكادميية إدارة االئتمان بالتعاون مع «يوروموني»
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زيلينسكي يحّذر من «أسبوع وحشي آخر» للقصف الروسي..
و«الپنتاغون» تدرس تزويد أوكرانيا بـ «أسلحة دقيقة»

«احتجاجات كوفيد» تتواصل.. والصني تخفف قيود اإلغالق
عواصــمـ  وكاالت: خففــت 
منطقــة شــينجيانغ في غرب 
الصني بعض قيود «كوفيد-١٩» 
فــي عاصمتهــا أورومتشــي، 
بعدما اشــتعلت االحتجاجات 
بعــد حريــق أودى بحيــاة ١٠

أشخاص ومت حتميل املسؤولية 
فيه للقيود املرتبطة مبكافحة 
الوباء، فيما استمرت التظاهرات 
ضد قيود بكني الصارمة الحتواء 
ڤيروس كورونا في عدة مدن.

وشنت الشــرطة الصينية 
حملة قمع ضد مئات املتظاهرين 
بالقرب من احلي الديبلوماسي 
في بكني، ومت اعتقال العديد من 
املتظاهريــن منذ يوم الســبت 
املاضي، بينما دعت األمم املتحدة 
السلطات في بكني إلى احترام 

حق التظاهر السلمي.
وأفاد مســؤولون محليون 
فــي مؤمتر صحافي امس، بأن 
أشخاصا في مدينة شينجيانغ، 
التي تعد أربعة ماليني نسمة، 

خضع بعضهم إلى إجراءات عزل 
في منازلهم ألسابيع، سيكون 
التنقــل بواســطة  بإمكانهــم 
حافــالت لشــراء احتياجاتهم 
ضمن مناطق ســكنهم اعتبارا 

من اليوم.
وفــي شــنغهاي، وضعــت 
السلطات حواجز معدنية زرقاء 
اللون حول منطقة وسط املدينة 
فيما بدا أنه محاولة ملنع جتمع 
احلشود غداة احتجاجات مماثلة 
علــى تدابير مشــددة ملكافحة 
«كوفيــد-١٩»، فــي واحدة من 
عــدة مظاهــرات اندلعت على 
مســتوى الصني. وقــام رجال 
شرطة يرتدون سترات باأللوان 
املضيئــة بدوريــات وجابــت 
ســيارات الشــرطة ودراجاتها 

النارية بالقرب منهم.
وقال موظف في أحد املتاجر 
لوكالة «رويترز» إنه طلب من 
املتاجــر واملقاهي فــي املنطقة 

إغالق أبوابها.

ومن الشعارات التي هتف 
بها احملتجون: «ال لفحوصات 
كوفيــد، نحن جياع» و«شــي 
جينبينغ اســتقل!» و«احلزب 
الشــيوعي الصيني انسحب!» 

و«ال للحجر، نريد احلرية!».
اعتبــاره  وفيمــا ميكــن 
احتجاجا علــى الرقابة، حمل 
العديد مــن املتظاهرين امس 
أوراقا بيضاء، ورددوا شعارات 
مثــل «ارفعوا اإلغــالق» و«ال 
نريد اختبار بي سي آر، نريد 
احلريــة». كما خــرج الناس 
إلــى الشــوارع في شــنغهاي 
وتشــنغدو وتشوجنتشينغ 
ووهان وناجنينغ، وســرعان 
مــا اختفــت مشــاهد الڤيديو 
لالحتجاجات التي مت تداولها 
التواصــل  وســائل  عبــر 
االجتماعي وسط قواعد الرقابة 

الصينية.
في املقابل، أكدت السلطات 
أن معركتها ضد «كوفيد-١٩» 

ســتتكلل بالنجــاح، فيمــا لم 
تشر وسائل اإلعالم احلكومية 
الصينية إلى االحتجاجات، بل 
حثت املواطنني في االفتتاحيات 
على االلتــزام بقواعد مكافحة 

كورونا.
واتهمت اخلارجية الصينية 
امس «قوى ذات دوافع مبيتة» 
بــني احلريــق  بإقامــة رابــط 
املميــت فــي احــدى مناطــق 
شنغهاي اجلمعة املاضية وبني 
«االستجابة احمللية لكوفيد-١٩» 
على ما أكد الناطق باسم الوازرة 

جاو ليجيان.
وكان محتجون قد اشتبكوا 
في وقت متأخر أمس االول مع 
الشــرطة في املركــز التجاري 
بشــنغهاي، التي أبقت سكانها 
البالــغ عددهــم ٢٥ مليونا في 
منازلهــم خالل أبريــل ومايو 
املاضيني، واقتادت قوات األمن 

ملء حافلة من الناس.
اإلذاعــة  هيئــة  وقالــت 

(بي.بي.ســي)  البريطانيــة 
إن الشــرطة تعــدت على أحد 
صحافييهــا واحتجزتــه أثناء 
تغطيته احتجاجا في شنغهاي 
قبــل أن تفــرج عنــه بعد عدة 
ساعات، كما مت احتجاز صحافي 
من وكالة «رويترز» لنحو ٩٠

دقيقة قبل اإلفراج عنه.
من جهتها، قالت اخلارجية 
الصينية بهــذا اخلصوص إن 
مراســل هيئــة «بي بي ســي» 
إد لورنــس «لــم يعــرف عــن 
نفســه على أنــه صحافي ولم 
يظهــر طوعا بطاقــة االعتماد 

الصحافية».
إلى ذلك، شكك اثنان من كبار 
مســؤولي الصحة األميركيني 
مــن سياســة «صفــر كوفيد» 
التــي تنتهجها الصــني، وقاال 
إنــه من املســتبعد أن حتد من 
تفشــي الڤيروس من جانبها، 
وال معنى لها، من دون حتسني 
حملة التطعيم لتعزيز املناعة.

ـ وكاالت: نفــت  عواصــم 
اإلدارة التي عينتها روسيا في 
إنرهــودار األوكرانية  مدينــة 
احملتلة، امس، انســحابها من 
محطــة زابوريجيــا للطاقــة 
النووية، مؤكدة انها التزال حتت 
الســيطرة الروسية، في وقت 
ذكرت مصادر اعالمية أن وزارة 
الدفاع االميركية «الپنتاغون» 
تدرس اقتراحا لتزويد أوكرانيا 
بأسلحة جديدة متكنها من ضرب 

أهداف حيوية.
وأضافــت اإلدارة املدعومة 
من روســيا على «تلغرام» أن 
«وســائل اإلعالم تواصل نشر 
األكاذيــب بــأن روســيا تنوي 
االنسحاب من إنرهودار وتغادر 
احملطة النووية، هذه املعلومات 
غير صحيحة». ويأتي ذلك غداة 
تصريح رئيس شــركة الطاقة 
النووية األوكرانية التي تديرها 
الدولــة، والــذي قــال فيــه إن 
هناك مؤشرات على أن القوات 
الروســية رمبا تستعد إلخالء 
احملطة املترامية األطراف والتي 
سيطرت عليها في مارس املاضي 

بعد وقت قصير من غزوها.
وقالت هيئة األركان العامة 
للقــوات املســلحة األوكرانية، 
امس إن القوات األوكرانية دمرت 
٦ وحدات من املعدات العسكرية 
الروســية وان نحو ٣٠ جنديا 
روسيا أصيبوا بجروح في قتال 

قرب إنرهودار.
مــن جهــة اخرى، كشــفت 
الدفــاع  «رويتــرز» ان وزارة 
األميركية (الپنتاغون) تدرس 
اقتراحا من شركة بوينغ لتزويد 
أوكرانيا بقنابل دقيقة صغيرة 
ورخيصــة يتــم تثبيتها على 

صواريخ متوافرة بكثرة.
 وقالت مصادر في الصناعة 
إن املنظومــة التــي اقترحتها 

العسكريني بإنتاجها.
الى ذلــك، نصــح الرئيس 
األوكراني فولودميير زيلينسكي 
بــأن ينتظــروا  األوكرانيــني 
أسبوعا وحشيا آخر من البرد 
والظــالم، متوقعــا املزيــد من 
الهجمات الروسية على البنية 
التحتية، قائال إن الهجمات لن 
تتوقف حتى تنفد الصواريخ 

من موسكو.
وقال زيلينســكي في كلمة 
ألقاهــا امــس االول إنه يتوقع 
هجمات جديدة هذا األســبوع 
قد تكون بنفس قسوة هجمات 
األسبوع املاضي، وهي األقسى 
حتى اآلن، التي تركت املاليني 
بدون تدفئة أو مياه أو كهرباء.
واضاف الرئيس االوكراني 
فــي كلمتــه املصــورة «نفهــم 
أن اإلرهابيــني يخططون اآلن 
لهجمات جديدة. نعرف هذا على 

نتيجة للهجمات الروسية.
وعلى جهة الوســاطة حلل 
الروســية -االوكرانية  االزمة 
قال الكرملني إنه يرحب بعرض 
الڤاتيكان التوسط في التفاوض 
حلل الصراع لكن موقف كييڤ 

يجعل ذلك األمر مستحيال.
ورحب دميتري بيسكوف 
املتحــدث باســم الكرملني في 
تصريحات للصحافيني بذلك، 
لكنه قال إنه بالنظر إلى األمر 
الواقع واملوقف القانوني الذي 
يبديــه اجلانــب األوكراني من 

الصعب حتقيق ذلك.
وأعاد البابا فرنسيس بابا 
الڤاتيكان التأكيد قبل عشرة أيام 
على استعداد الڤاتيكان لفعل أي 
شيء ممكن للتوسط ووضع حد 
للصراع بني روسيا وأوكرانيا، 
وذلك في مقابلة مع صحيفة ال 

ستامبا اإليطالية اليومية.

وجه اليقني... لألسف لن يهدأوا 
مادام لديهم صواريخ».

من جهته، قال القائد العام 
للقوات املسلحة األوكرانية في 
تقرير املستجدات اليومي امس 
إن القــوات األوكرانيــة صدت 
هجمات روســية في باخموت 

وأفديفكا بتلك املنطقة.
 مــن ناحيته، أعلن رئيس 
اإلدارة العســكرية فــي إقليم 
خاركيــف بشــرق أوكرانيــا 
أوليه سينيهوبوف، امس، أن 
هناك ثالث مناطق في اإلقليم 
تتعرض باســتمرار لضربات 
صاروخيــة ومدفعيــة مــن 
جانب القوات الروسية. وذكر 
ســينيهوبوف (فــي تصريح 
نقلتــه وكالة أنبــاء/ يوكرين 
الرســمية)  فورم/ األوكرانية 
أنــه في يوم واحــد، تضررت 
منشأة تعليمية وعدد من األسر 

«الكرملني» يرحب بوساطة الڤاتيكان في الصراع

جنود أوكرانيون يطلقون طلقات مدفع هوارتز على املواقع الروسية في منطقة دونيتسك    (رويترز)

بوينغ والتي يطلق عليها اسم 
(قنبلة ذات قطر صغير تطلق 
من األرض)، يبلــغ مداها ١٥٠

كيلومتــرا مما يتيح ألوكرانيا 
ضرب أهداف عسكرية حيوية 
في العمق الروسي، فضال عن 
مساعدتها في مواصلة هجماتها 
املضادة. وجتمع املنظومة بني 
قنبلة جي.بي.يو-٣٩ ذات القطر 
الصغير ومحرك الصواريخ إم٢٦
وكالهما متوافر في مخزونات 

الواليات املتحدة.
وقــال دوج بــوش كبيــر 
مشــتري األســلحة باجليــش 
األميركــي للصحافيــني فــي 
الپنتاغــون إن اجليش يبحث 
أيضــا التعجيل بإنتاج قذائف 
مدفعيــة من عيار ١٥٥ مليمترا 
والتــي ال تصنــع ســوى فــي 
املنشــآت احلكومية وذلك من 
خــالل الســماح للمتعاقديــن 

طهران ترفض التحقيق األممي في قمع 
املظاهرات واحتجاج صامت لعدد من املمثالت

عواصــم - وكاالت: أعلنــت إيران رفضها 
التعاون مع جلنة تقصي احلقائق التي شكلتها 
األمم املتحدة في اآلونة األخيرة للتحقيق في 
اإلجــراءات التــي اتخذتهــا طهــران للتصدي 
لالحتجاجــات املناهضة للحكومــة في وقت 
لــم يظهر فيــه أي مؤشــر علــى تراجع حدة 

االحتجاجات.
وقــال املتحــدث باســم وزارة اخلارجيــة 
اإليرانيــة ناصر كنعاني أمــس: «لن تتعاون 
إيران مع اللجنة السياسية التي شكلها مجلس 

حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة».
وقال كنعاني إن لدى إيران أدلة على تورط 
دول غربية في االحتجاجات التي تعم البالد.

وأضاف دون اخلوض في تفاصيل: «لدينا 
معلومات محددة تثبــت أن الواليات املتحدة 
ودوال غربية كان لها دور في االحتجاجات».

ووافق مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 
املتحــدة اخلميس املاضي علــى تعيني جلنة 
للتحقيق في قمع إيران لالحتجاجات، وطالب 
مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان 
فولكــر تورك مــن قبل بأن توقف الســلطات 
اإليرانية استخدامها «املفرط» للقوة في سحق 
االحتجاجــات التي اندلعت بعد وفاة الشــابة 
الكردية مهســا أميني في ١٦ سبتمبر املاضي 

أثناء احتجازها لدى شرطة األخالق.
في غضون ذلك، أكد متحدث باسم اخلارجية 
األملانية أن إيران اســتدعت الســفير األملاني، 
وســط خالف ديبلوماسي بني البلدين بسبب 
إدانة برلني حلملة قمع االحتجاجات في إيران.

وفي ســياق متصل، نظمــت مجموعة من 
املمثلني اإليرانيني احتجاجا صامتا شاركت فيه 
ممثالت من دون حجاب، في مبادرة تضامن مع 
االحتجاجات املتواصلة منذ اكثر من شهرين، 
حسبما أظهر مقطع ڤيديو نشر على شبكات 

التواصل االجتماعي.
وتظهر في الڤيديو، املمثلة واملخرجة سهيلة 
غولستاني وهي ترتدي األسود، ومتشي باجتاه 
الكاميرا ثم تســتدير لتكشــف أنها ال ترتدي 
احلجاب، وحتدق في الكاميرا، ثم تنضم تسع 

نساء إلى غولستاني للقيام باألمر ذاته.
ونشــرت غولســتاني مقطع الڤيديو على 
حسابها على إنستغرام، حيث كتبت: «انتهى 
العرض وكشفت احلقيقة»، مضيفة: «أبطالنا 

احلقيقيون هم األشخاص املجهولون».
وشارك املخرج اإليراني حميد بورارازي في 
الڤيديو الذي نشره عبر حسابه على إنستغرام.

وأوقفــت الســلطات في طهــران ممثلتني 
معروفتني هما: هنغامــه قاضياني وكاتايون 
رياحي، اللتني عبرتا عن تضامنهما مع احلركة 
االحتجاجيــة وخلعتا حجابهما علنا في حتد 
واضح. وأفرج عن قاضياني بكفالة، حســبما 
أفادت وكالة األنباء اإليرانية الرسمية «إيرنا» 

مساء امس االول.
كما أعلنت وكالة «إيرنا» اإلفراج عن مقدم 
البرامج السابق في التلفزيون احلكومي محمود 

شهرياري بعد شهرين من االعتقال.
إلى ذلك، قتــل عنصر في احلرس الثوري 

اإليراني بالرصاص في مدينة أصفهان.

السجن املؤبد لرئيس جزر القمر السابق 
بتهمة «اخليانة العظمى»

مورونــي - وكاالت: حكــم علــى رئيــس 
جمهوريــة جزر القمر الســابق أحمد عبداهللا 
سامبي الذي كان يحاكم بتهمة اخليانة العظمى 
أمام محكمة أمن الدولة بالسجن مدى احلياة، 
على ما أعلن رئيس احملكمة التي تعد قراراتها 

غير قابلة للطعن.
وقــال رئيس احملكمة عمــر بن علي خالل 
تالوة احلكم: «حكم عليه (ســامبي) بالسجن 
مدى احلياة وبتجريده من حقوقه السياسية 
واملدنية»، أي حقه في التصويت وتقلد مناصب 
عامة، مضيفا: «تأمر احملكمة مبصادرة ممتلكاته 

وأصوله لصالح اخلزينة العامة».
وظهر سامبي البالغ ٦٤ عاما لفترة وجيزة 
في اليوم األول من محاكمته األسبوع املاضي 
للتنديــد باإلجــراء، وصرح وقتها «تشــكيل 
احملكمة غيــر قانوني، وال أريد أن أحاكم أمام 

هذه احملكمة».
وكان املدعي العام علي محمد جنيد قال خالل 
احملاكمة اخلميس املاضي: «لقد خان املهمة التي 
كلفه بها مواطنو جزر القمر»، مطالبا بعقوبة 

السجن مدى احلياة للرئيس السابق.
وسامبي، املعارض األبرز للرئيس احلالي 
غزالــي عثماني، متهم بالتــورط في فضيحة 

برنامج «املواطنة االقتصادية». 
وكان الرئيس السابق (٢٠٠٦-٢٠١١) أصدر 
قانونــا فــي العــام ٢٠٠٨ يتيح بيــع جوازات 
الســفر بسعر مرتفع ملن يســعون للحصول 

على اجلنسية.
واتهــم ســامبي باختالس ثــروة في إطار 
هــذا البرنامج، وبلغت اخلســائر التي حلقت 
باحلكومة جراء ذلك أكثر من ١٫٨ مليار يورو، 
وفقا للمدعي العام، أي أكثر من الناجت احمللي 
اإلجمالي لألرخبيل الصغير الفقير الواقع في 

احمليط الهندي.
وقالت تيسالم سامبي ابنة الرئيس السابق 
فــي اتصال مع وكالــة فرانس برس إن: «هذه 
العقوبة تتماشى متاما مع ما رأيناه حتى اآلن، 
مســرحية قانونية قادها أعضاء في احلكومة 
انتهت بالســجن مدى احليــاة ألكبر معارض 

سياسي للنظام احلالي».

رئيس جزر القمر السابق أحمد عبداهللا سامبي خالل اقتياده مؤخرا إلى مقر احملاكمة في العاصمة موروني (أ.ف.پ)

أردوغان يدعو الدول اإلسالمية إلنهاء الصراع في سورية واألزمة اإلنسانية
وكاالت: دعا الرئيس التركي 
رجــب طيب أردوغــان، الدول 
اإلســالمية إلى بــذل مزيد من 
اجلهــد لتخليص ســورية من 

دوامة الصراع.
وقالت وكالة االناضول إن 
دعوة أردوغان جاءت في كلمة 
ألقاها خالل مشاركته في افتتاح 
االجتمــاع ٣٨ للجنة الوزارية 
االقتصادية التجارية في منظمة 
التعاون اإلسالمي املنعقدة في 
إسطنبول. وأضاف: «يجب على 
الدول اإلسالمية أن تبدي إرادة 
أقــوى وأن تدعــم جهود احلل 
السياسي في سورية ليتخلص 
البلد من دوامة الصراع واألزمة 

اإلنسانية واإلرهاب».
وشــدد على ضرورة إنهاء 
لعبة دعم تنظيم حزب العمال 
الكردســتاني «بــي كــي كــي» 
الــذي تصنفه تركيــا والغرب 
كـ «إرهابي» و«امتداداتها التي 
تتخفــى حتت ســتار مكافحة 
تنظيم داعش» في اشــارة الى 
قــوات ســوريا الدميوقراطية 
«قسد» وعمودها الفقري وحدات 

حماية الشعب الكردية.
إلــى أن  أردوغــان  ولفــت 

ســورية أصبح أكثر مأساوية 
مع تفشي وباء كورونا، وجدد 
التذكير بأن تركيا حتتضن أكثر 
مــن ٣٫٥ ماليني ســوريا داخل 
أراضيهــا. كما شــدد الرئيس 
التركي علــى ضرورة أال يظل 
العالم اإلســالمي متفرجا على 
محنة املسلمني الذين يتعرضون 

لالضطهاد في اليونان.
فــي غضــون ذلــك، جتدد 
قصف القوات التركية ملواقع 

بالتــوازي مع غــارات جوية، 
ضمــن اطــار عمليــة املخلب 
السيف التي اطلقتها انقرة ردا 
على تفجير اســطنبول الذي 
تتهم حزب العمال الكردستاني 
يالوقوف وراءه وهو ما ينفيه 
االخيــر. ونقلــت رويترز عن 
مسؤول كبير قوله إن «القوات 
املســلحة التركية بحاجة إلى 
بضعة أيام فقط لتصبح جاهزة 
بشــكل كامل تقريبا»، مضيفا 
أن املعارضة السورية املسلحة 
املتحالفة مع تركيا اســتعدت 
ملثل هــذه العملية بعد بضعة 
أيام من تفجير إســطنبول في 

١٣ نوفمبر اجلاري.
و أضــاف «لــن تســتغرق 
العملية وقتا طويال حتى تبدأ.. 
األمر يتوقف فحسب على إصدار 
الرئيــس لألمر»، مشــيرا الى 
تهديد الرئيــس التركي رجب 
طيب اردوغان بالهجوم البري.
وقــال مســؤول تركي آخر 
لـ«رويتــرز»، طلب أيضا عدم 
نشر اسمه، «كل االستعدادات 
كاملة.. اآلن ينتظر األمر القرار 

السياسي».
وكشــف املســؤول التركي 

األول إن العمليــة البرية التي 
ستستهدف مناطق منبج وعني 
العرب «كوبانــي» وتل رفعت 
باتــت حتميــة لربــط املناطق 
التي دخلت حتت سيطرة تركيا 
وحلفائها الســوريني باملناطق 
التي مت االستيالء عليها خالل 
توغالت ٢٠١٦. وأضاف املسؤول 
أن أنقــرة أجــرت اتصاالت مع 
موســكو وواشــنطن بشــأن 

أنشطتها العسكرية.
وأبلغت الواليــات املتحدة 
تركيــا، العضو بحلف شــمال 
األطلســي «الناتو»، بأن لديها 
مخــاوف بالغــة مــن أن يؤثر 
التصعيــد العســكري على ما 
تقــول انها حرب ضــد تنظيم 
«داعش». وطلبت روســيا من 
تركيا االمتناع عن شن هجوم 

بري شامل. 
وذكرت وزارة الدفاع التركية 
امس ان اجليش التركي جنح في 
«حتييد» ١٤ مقاتال من الوحدات 
الكردية كانوا يستعدون لشن 
هجمات فــي مناطق ســورية 
واقعة حتت السيطرة التركية. 
وعادة ما تستخدم الوزارة هذا 
املصطلح للتعبير عن القتلى.

امليليشــيات الكرديــة لليوم 
التاسع، أكد مسؤولون أتراك 
إن اجليش ال يحتاج إال أليام 
قليلة ليكــون جاهزا لعملية 
توغل بري في شمال سورية، 
تســعى واشــنطن وموسكو 
الــى منعــه. وقصفــت مدافع 
هاوتزر تركية بشــكل يومي 
أهدافا لوحدات حماية الشعب 
الكردية التي تهيمن على قوات 
سوريا الدميوقراطية «قسد»، 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

«التنظيمات اإلرهابية تستهدف 
اإلسالم واملسلمني، رغم اختالف 
أســمائهم وأهدافهــم والبقــاع 
اجلغرافية التي ينشطون فيها».

وشدد على ان بالده «عازمة 
على استئصال جذور التنظيمات 
اإلرهابية التي تشــكل تهديدا 
لوحدة أراضي سورية والعراق 

وتركيا أيضا».
وأكد أن الوضع االجتماعي 
واالقتصــادي واإلنســاني في 

أنباء سورية

الكوليرا يواصل االنتشار 
واإلصابات إلى ارتفاع

وكاالت: تشهد مناطق عدة في سورية استمرارا في ارتفاع 
عدد االصابات بوباء الكوليرا. وقال فريق «منسقو استجابة 
ســورية» االغاثي ان منطقة حارم تشهد ازديادا ملحوظا في 

أعداد اإلصابات املسجلة مبرض الكوليرا.
وأوضــح أن عدد اإلصابات املســجلة بالكوليرا في حارم 
وحدها بلغ ١٠٩ إصابات توزع ٤٢٪ منها بني النازحني، إضافة 
وجــود إصابــات كثيرة في مدينة حارم نتيجــة تلوث املياه 
وســط تقارير تؤكد التلوث اجلرثومي لينابيع املياه نتيجة 
الصــرف الصحي. وقال الفريــق ان ذلك ترافق مع ازدياد في 
عدد اإلصابات املسجلة بفيروس كورونا الى ١٢٨ إصابة توزع 
٣٧٪ منها في مخيمات النازحني. وأطلق «منســقو اســتجابة 
سورية» نداء عاجال إلى املنظمات اإلنسانية إلصالح األضرار 
فــي الصرف الصحي في مدينة حــارم ملنع اختالط املياه مع 

مياه الشرب، وتوريد املياه الصاحلة للشرب.
مبوازاة ذلك قالت وزارة الصحة في مناطق سيطرة حكومة 
دمشق ان عدد اإلصابات املثبتة، بالكوليرا في سورية ارتفع 

إلى ١٥٢٩ إصابة.
وأوضحــت «الصحة» أن اإلصابات توزعت على الشــكل 
التالي: «حلب ٩٣٣، ودير الزور ٢٢٨، واحلسكة ٨٨، والالذقية 
٨٩ والرقة ٥٤ وحماة ٣٣ والسويداء ٢٦، وحمص ٢٥ ودمشق 

٢٠ وريف دمشق ١٥ وطرطوس ١٠ ودرعا ٥ والقنيطرة ٣».
وبلغ العدد اإلجمالي للوفيات مبرض الكوليرا ٤٩ توزعت 
في حلب ٤٠ واحلســكة ٤ ودير الــزور ٢ وحمص ١ وحماة ١

ودمشق ١.
وشــددت الصحة على ضــرورة اتباع إجــراءات الصحة 
العامة، املتمثلة بغســل اليدين باملــاء والصابون ملدة ال تقل 
عن ٣٠ ثانية قبل سحب املياه من املصدر، واستخدام أوعية 
مغطاة ونظيفة لنقلها ولتخزينها، وإذا كانت املياه غير آمنة، 

فيجب جعلها آمنة من خالل غليها ملدة دقيقتني على األقل.

القوات التركية جاهزة للعملية البرية شمال سورية وتنتظر األوامر
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طيب!!!

شرفاء روما (٢)
في قراءة ســريعة ملســودة مشروع 
تقريــر البرملان األوروبــي حول حقوق 
اإلنسان في مصر، ومشاهدة مقاطع من 
اجللسة املخصصة لذلك وتبني الدعوة 
إلعادة تقييم العالقة مع القاهرة في ظل 
ما وصفه «بعــض» األعضاء بـ «التقدم 
احملدود للغاية في الســجل احلقوقي».. 
بزغ أمامي سؤال وجودي: ما صفة البرملان 
األوروبي التي متنحه حق تقييم وتقومي 
سلوك الدول خارج االحتاد األوروبي؟.. 
وما هي صالحياته في التدخل في شؤون 
الدول األخرى؟.. وما قيمة تقرير البرملان 

األوروبي حول مصر؟
فيمــا أعلم، مصــر لم تتقــدم بطلب 
عضوية لالحتاد األوروبي؟! وما يربطنا 
بدوله هــي عالقــات اقتصاديــة بحتة، 
وسياســية بحكــم أن جمهوريــة مصر 
العربية دولة مستقلة ذات سيادة (شاء 
البرملان األوروبي بدوله الـ ٢٧ أو أبى).

وأســتعبر هنا كلمات رئيس االحتاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) السويســري 
جيانــي إنفانتينو وهــو ينتقد منتقدي 
تنظيم قطر لكأس العالم: «أوروبا متارس 
النفــاق في تقييم األوضاع، وما قمنا به 
بوصفنا أوروبيني على مدى ٣ آالف عام 
ســابقة يتعني علينا االعتــذار عنه على 
مــدى ٣ آالف عام مقبلــة قبل أن نعطي 
دروسًا لآلخرين فهذه الدروس األخالقية 

تنم عن النفاق».

شكراً على صراحتك سيد إنفانتينو، 
ولســت هنــا بصــدد التذكيــر مبذابــح 
األوروبيني في أفريقيا، وما أكثر فظائعها، 
وإمنــا فقط أذكر «شــرفاء روما» اجلدد 
في البرملان األوروبــي مبا يحدث داخل 
معسكرات الالجئني في قلب عاملكم «احلر» 
اآلن وليس قبل ١٠٠ عام، واحلرب الكالمية 
التي تصاعدت بني إيطاليا وفرنسا منذ 
بداية شــهر نوفمبر اجلاري - ومازالت 
جارية - عقب رفض روما استقبال سفينة 
إنقاذ حتمل ٢٣٠ مهاجراً.. وقبلت باريس 
استقبالهم - بشكل استثنائي قبل أن يفتح 
«شرفاء باريس» النار على «شرفاء روما» 
مطالبني إياهم باحترام قوانني البحار!!

ومصــر يا ســادة - لــو تعلمون - 
تستضيف أكثر من ٥٫٥ ماليني «ضيف» 
يعيشــون بني أهلها الـ ١٠٠ مليون، لهم 
نفــس حقوق املصريــني وأكثر، دون أن 
يكون على أرضنا معســكر إيواء واحد، 
ودون أن نطلب من دول االحتاد األوروبي 

«يورو واحداً» مقابل استضافتهم.
ومصر يا ســادة - لــو تعلمون - قام 
شعبها بثورتني قبل عقد واحد لإلطاحة بحكم 
«شاخ على كرسيه»، وحكم جماعة يصنفها 
القانون املصري «إرهابية»، ومازلنا نعاني 
من محاوالت اإلرهاب األسود حتى اليوم.. 
فمــن حق مصــر حفظ أمنها واســتقرارها 

والدفاع عنه.. استحيوا يرحمكم اهللا.
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

السيسي يوجه باالستغالل األمثل للتمويالت اإلمنائية
«Copالتي مت حشدها خالل قمة املناخ «٢٧

القاهرة - خديجة حمودة 

وجه الرئيس عبدالفتاح 
السيسي باالستغالل األمثل 
للتمويالت اإلمنائية التي مت 
حشدها خالل مؤمتر الدول 
األطراف التفاقية األمم املتحدة 
اإلطارية بشأن تغير املناخ 
(COP٢٧) بشرم الشيخ في 
كافة احملاور لصالح التنمية.
جــاء ذلك خــالل اجتماع 
الرئيــس السيســي، امــس 
مع رئيس مجلــس الوزراء 
د.مصطفى مدبولي، ووزيرة 
الدولــي د.رانيــا  التعــاون 

املشاط.
وصرح املتحدث الرسمي 
باســم رئاســة اجلمهورية 
الســفير بســام راضــي بأن 
االجتماع تناول استعراض 
نتائــج قمة املنــاخ العاملية 
(COP٢٧) في حشد التمويالت 
للمشــروعات  اإلمنائيــة 
الوطنية للتحــول األخضر 
فــي إطــار منصــة «نوفي» 
الوطنيــة، مشــيرا الــى أن 
املنصة القت دعما وإشــادة 
كبيرة من الشركاء الدوليني 
خالل قمــة املناخ باعتبارها 
منوذجا رائدا مصريا يدمج 
جهود التنمية وأجندة العمل 
املناخــي مــن خالل حشــد 
التمويل املتنوع للمشروعات 

املتقدمة للتكيف مع التغيرات 
املناخية وتعظيم االستفادة 

من املوارد املائية املتاحة.
ومن جهتها، استعرضت 
د.رانيا املشاط نتائج القمة 
 (COP٢٧) العامليــة للمنــاخ
فيما يتعلق بحشد التمويالت 
اإلمنائيــة امليســرة لصالح 
املنصة الوطنية للمشروعات 
اخلضــراء «نوفــي»، حيث 
بلغت التمويالت قيمة ١٠٫٣

مليــارات دوالر مــن خــالل 
التمويل  االتفاقيات وحــزم 
لقطاعات احلكومة من شركاء 
التنميــة متعــددي األطراف 
الثنائي،  وكذلك في اإلطــار 
والتي تهدف إلى تنفيذ عدد 
مــن املشــروعات الوطنيــة 

على زيادة إنتاجية احملاصيل 
وتوفيــر املياه الســتصالح 
املزيــد مــن األراضــي، مبــا 
يخــدم أكثر مــن ٥٠ مليون 
مواطن في منطقة وادي النيل 
والدلتا، الذين سيستفيدون 
من مشروعات األمن الغذائي 
واملائي لدعمهم في مواجهة 
تداعيات التيارات املناخية.

أما بشــأن محور الطاقة، 
فقالــت د.رانيا املشــاط «إن 
التمويالت تســتهدف تنفيذ 
محطات لطاقة الرياح والطاقة 
والهيدروجــني  النظيفــة 
األخضر، باإلضافة إلى توفير 
االنبعاثات وتقليل االعتماد 
علــى الوقــود التقليدي من 
احملطــات». وعرضت كذلك 
نتائج املؤمتر االقتصادي فيما 
يخص دور التعاون الدولي 
والتمويل اإلمنائي في حتفيز 

مشاركة القطاع اخلاص.
كما وجه الرئيس السيسي 
باإلســراع قدمــا فــي تنفيذ 
املشــروعات قيــد التعــاون 
مع شركاء التنمية والقطاع 
اخلــاص التــي مت التعاقــد 
عليها خالل قمة شرم الشيخ، 
وتشــكيل فــرق عمــل فنية 
متخصصة بكل وزارة معنية 
لتوفير مسار سريع لالنتهاء 
من كافة اإلجراءات واملوافقات 

املرتبطة بتلك املشروعات.

املتنوعــة في إطــار احملاور 
الرئيســية لـ«نوفي»، وهي 
امليــاه والغذاء والطاقة، إلى 

جانب قطاع النقل.
وفيمــا يتعلق مبحوري 
امليــاه والغــذاء، أوضحــت 
وزيرة التعــاون الدولي أن 
التمويالت اجلديدة ستؤدي 
إلى التوســع في مشروعات 
الطاقــة  الــري باســتخدام 
النظيفة لتقليل االنبعاثات 
الضــارة وتعزيز األنشــطة 
الزراعية املستدامة، وإنشاء 
محطات لتحلية مياه البحر 
باســتخدام الطاقة النظيفة 
وحتديــث نظــم الــري فــي 
األراضي الزراعية، مما سيقلل 
من الهدر في املياه ويساعد 

الرئيس عبدالفتاح السيسي خالل اجتماعه مع رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي ووزيرة التعاون الدولي د.رانيا املشاط

التنموية اخلضراء في إطار 
برنامج وطني واحد.

ووجه الرئيس السيسي 
باالســتغالل األمثــل لتلــك 
التمويــالت اإلمنائيــة التي 
مت حشدها في كافة احملاور 
لصالــح التنميــة واالرتقاء 
بأحوال املواطنني، السيما في 
القرى بالتكامل مع املبادرات 
الصلــة،  ذات  الرئاســية 
خاصــة ما يتعلــق بقطاعي 
الــري والزراعــة، وذلك من 
أجل دعــم املزارعني وزيادة 
إنتاجية احملاصيل وتنويع 
الزراعيــة ومن  احملاصيــل 
ثم زيادة العائد االقتصادي 
والدخــل، إلى جانب نشــر 
األســاليب والتكنولوجيــا 

لبنان في قمة واشنطن ووفد من الكونغرس في بيروت
وميقاتي يقرر دعوة احلكومة لالنعقاد عند الضرورة

بيروت ـ عمر حبنجر

اللبنانية ليست  الرئاسة 
أولوية دولية، لكنها ستكون 
حاضــرة فــي لقــاء الرئيس 
االميركي جو بايدن والرئيس 
الفرنســي اميانويل ماكرون 
اليــوم، كمــا حضــرت فــي 
محادثات البطريرك املاروني 
الراعــي فــي رومــا  بشــارة 

والفاتيكان امس.
مبوازاة ذلك، زار وفد من 
الكونغرس االميركي بيروت، 
إلجراء محادثات استطالعية 
مع رئيس مجلس النواب نبيه 
بري، ورئيس حكومة تصريف 
االعمال جنيب ميقاتي ووزير 
اخلارجيــة عبداهللا بوحبيب 
وقائد اجليش جوزاف عون، 
ثــم عقــد لقــاء موســعا مع 
شخصيات سياسية. ويضم 
النائب مــارك تاكاتو  الوفــد 
وعضوية النائبني كولن الريد 
وكاتي بورتر برفقة السفيرة 
االميركية دوروثي شيا. ويقول 
النائب غسان حاصباني، نائب 
رئيس حزب القوات اللبنانية، 
الذاعة «صوت كل لبنان» ان 
الزيارة وان كانت استطالعية 
في ظاهرها، ال انها ذات دالالت 
في توقيتها ولقاءاتها، وذلك 
في اطار السياســة االميركية 

حيال لبنان.
في هــذه االثناء، يســعى 
الكتــل  بــري مــع  الرئيــس 
النيابية، لوضع الئحة تضم 
ثالثة اسماء، خلوض السباق 

الرئاسي يوم اخلميس.
لكن حاصباني، اشار الى 

الصحيح. وقال: ان االستحقاق 
الرئاسي معلق بني سلبيتني 
«االولــى قرار ايرانــي ينفذه 
الرئيس بري لتعطيل انتخاب 
رئيــس جلمهوريــة لبنــان، 
النواب  والثاني عــدم قــدرة 
اللبنانيني على كسر التعطيل 

االيراني».
وأضــاف إلذاعــة «صوت 
لبنان» أن صاحب القرار ايران، 
و«يجب االعتراف بالفم املآلن، 
أن لبنان يقع حتت االحتالل 

االيراني».
مصــادر متابعة اشــارت 
الــى ان جتارب احلــوار على 
اكثريتهــا مــع حــزب اهللا لم 
تكن ناجحة، بل كانت مجرد 
محطات تهدئة ظرفية يحتاجها 
احلزب اللتقاط االنفاس تارة 
الــرأي العام تارة  ولتضليل 
أخــرى، ولــم يلتــزم احلزب 
وحلفاؤه بأي منها، كما حصل 
في حوار صيف ٢٠٠٦، وحوار 

الــوزراء، الســيما اذا طــرأت 
امور مالية تقتضي االجتماع 
التخاذ القرارات ومنها توقيع 
املراسيم، مشيرا الى ترقيات 
الضباط في اوائل السنة املقبلة 
فضال عن امور مالية تتعلق 

باملستشفيات.
ودافع ميقاتي عن تأييده 
لسليمان فرجنية مشيرا الى 
ان النواب السنة ليسوا تابعني 
ألحد. وعن مشكلة الكهرباء مع 
وزير الطاقة وليد فياض الذي 
يتصرف من دون العودة اليه 
احيانا، قال انه طالبه بتعيني 
هيئة ناظمة بحسب القانون 
من خمســة أشخاص، رئيس 
وأعضاء بحسب القانون، اال ان 
فياض يصر على ستة اعضاء 

بداعي التوازن الطائفي.
والمــت بعض االوســاط 
رئيس احلكومة ألنه لم يكن 
عليه مكاتبة وزير في حكومته، 
بــل كان عليه دعــوة مجلس 
الــوزراء مكبــرا او مصغــرا 
واتخــاذ القرارات املناســبة، 
لقــد ضاعــت الفــرص حتت 
اقــدام احلكام، كما تقول قناة 
«اجلديد»، وحتولت القرارات 
الى كرات من عدم املسؤولية، 
بعدما تعــذر اجتماع مجلس 
الوزراء لتأمني التغطية املالية، 
وبالنتيجــة تبخــر احتمــال 
مشــاهدة اللبنانيني مباريات 
كأس العالــم، وعوضا عليهم 
مبجزرة ضرائبية بحق موظفي 
الدولة والشــركات عبر رفع 
دوالر اجلمــارك الــى ١٥ ألف 
ليرة، مبوافقة نواب عاجزين 
عن انتخاب رئيس للجمهورية.

بعبدا في عهد الرئيس ميشال 
سليمان.

مــن جهتــه بــدا ميقاتــي 
مقتنعا بضرورة عقد مجلس 
األمــور  ملعاجلــة  الــوزراء 
الطارئــة وامللحــة، بعد تردد 
خشــية من اثارة احلسابات 
السياســية، وجتاوبــا مــع 
االوساط السياسية املؤثرة، 
التي أثارت هذا املوضوع عبر 
«األنباء» معتبــرة ان التردد 
في هذا املجال، ميكن اعتباره 
اذعانا ملرسوم قبول استقالة 
احلكومة، الذي وقعه الرئيس 
الســابق ميشــال عون قبيل 

مغادرته قصر بعبدا.
وفــي حديث لقناة «ال بي 
سي» قال ميقاتي، انه ال يأخذ 
مكان رئيس اجلمهورية، وانه 
مؤمتــن علــى دوره وموقعه 

كرئيس للحكومة.
واعلن ميقاتي انه سيدعو 
الــى عقــد جلســة ملجلــس 

ال أولوية خارجية ملتطلبات لبنان الرئاسية.. وتقليل من جدوى حوار بري

رئيس احلكومة جنيب ميقاتي مستقبال وفداً من الكونغرس بحضور السفيرة دوروثي شيا         (محمود الطويل)

ان القوات واملعارضة «ليسا 
في وارد تقدمي أسماء متتالية 
الى رئاسة اجلمهورية ليختار 
الطــرف اآلخر،  واحــدا منها 
فإذا كانت هناك نية النتخاب 
رئيس، فليتم وضع األسماء 
في جلسات االنتخاب، طارحا 
اســم املرشح ميشال معوض 
الــذي عليــه اجمــاع من عدد 
كبير من ممثلي املعارضة في 
مجلس النواب وليس مرشح 

فئة واحدة.
ويبدو ان كالم البطريرك 
الراعي من روما، الذي حتدى 
فيــه معطلــي االنتخابــات 
الرئاسية بالكشف عن نياتهم، 
كان له رجع صدى لدى املراجع 
النيابية والسياسية فضال عن 
الدينيــة، حيث اعتبر النائب 
السابق فارس سعيد، «رئيس 
املجلس الوطني لرفع االحتالل 
االيراني عن لبنان»، ان كالم 
البطريــرك الراعي في مكانه 

النائب سليم الصايغ لـ «األنباء»: حزب اهللا 
يريد أن يأتي برئيس يتوافق مع مصاحله

بيروت - احتاد درويش

رأى النائــب عــن كتلــة 
الكتائب د.سليم الصايغ أن 
كل الدالئل تشير مبا ال يقبل 
الشك إلى أنه ال جدية حقيقية 
في التعاطي مع االستحقاق 
الرئاسي بعد سبع جلسات 
أخفق فيها املجلس في انتخاب 
رئيس للبالد. فال يجوز في 
حلظــة رهيبــة، ينتظرهــا 
اللبنانيون ويعلقون عليها 
آماال كبيرة، أن نستبدل هذه 

اللحظة مبسرحية ونشعر عند خروجنا من 
جلســات االنتخــاب باحلزن على مــا آل إليه 
لبنان. ولفت د.الصايغ في حديث لـ «األنباء» 
إلى أن مجلس النواب ال يستطيع أن ينتخب 
رئيسا للجمهورية بسبب علة واحدة أال وهي 
أن حزب اهللا يريــد أن يأتي برئيس يتوافق 
مع مصاحله هو، وهذا أمر واضح وال يخفيه 
احلزب. وما قاله السيد حسن نصراهللا أعطى 
اجلواب بأنه يريد رئيسا تطمئن إليه املقاومة 
ويحمي ظهرها. وطالب د.الصايغ بأن يوضح 
حزب اهللا جدية تطور املوقف بعد الكالم الذي 
قاله نائب األمني العام للحزب الشــيخ نعيم 
قاسم، الذي حمل بعض املرونة في املوضوع 
الرئاسي، والذي أشار فيه إلى أنه حاضر ألن 
يتكلم في هذا املوضوع. لكن اخلشــية عندنا 
أن يكون يريد رئيس تســوية أو توافقي، أي 
حول اسم هو يختاره، مبعنى االلتفاف على 
اســم من عنده. وهذا األمر ال يصح أبدا، كأن 

املطلوب من البقية االستسالم لطروحاته.
وعن رفض فريق ٨ مارس وحلفائه لرئيس 
جمهوريــة يكــون في موقع التحــدي لفرقاء 
سياســيني، قال د.الصايغ: نعم هم يعتبرون 
ميشــال معوض رئيــس حتــد، ويواجهونه 
بالعدمية بالورقة البيضاء، فإذا نحن حقيقة 
نتحــدى فليــردوا علــى التحــدي بالعملية 
الدميوقراطية. هناك شــيء اســمه االنتخاب 
واملنافسة والتصويت واألخذ والرد. والعملية 
عندهم ليســت كذلك، ألنهم اعتــادوا تعليب 

األمور خارج مجلس النواب 
وخارج املؤسســات، ليأتوا 
برئيس، هكذا ومن دون نقاش 
حول البدائل، ويذهبون إلى 
العواصــم ليناقشــوا معها 
البدائل. نحن كحزب كتائب 
خيارنــا لبنانــي ١٠٠٪ وهو 
املرشــح ميشــال معــوض، 
مع اإلشــارة الى أن عددا من 
نواب التغيير قد منح صوته 
ملعوض. وأشار د.الصايغ الى 
أن االنتخابات النيابية األخيرة 
حققت إجنازا من خالل إعادة 
التوازن الى املجلس النيابي. وما خيارنا ميشال 
معوض إال لتثبيت هذا التوازن والتعادل بشكل 
ال يســتطيع الفريق اآلخر أو فريق املنظومة 
احلاكمــة فرض إرادته علينــا. ال بل عليه أن 
يقابل هذه اخلطوة بخطوة أخرى لكي تتحرر 

العملية الدميوقراطية.
ورأى د.الصايــغ أنــه بصــرف النظر عن 
املرشح ميشال معوض، فلو اجتمعت املعارضة 
كلها ونالت ٦٠ صوتا، بعد ذلك ماذا سيحصل، 
سيبقى الفريق اآلخر يعطل اجللسات. وتعطيله 
هذا له هدفان: األول لفرض شروطه بأن علينا 
أن نستســلم في مكان معني، والهدف الثاني 
تكتيكي، أي لتغطية االنقسامات والتناقصات 
في قلب فريق املنظومة أي حزب اهللا وحلفائه، 
مؤكدا أن التيار الوطني احلر كان أول من رفض 
احلوار قبل أن نعلن نحن موقفنا منه، فإذا هم 
ال يجلسون على الطاولة فماذا ينفع احلوار؟. 
وردا على ســؤال حول الســجال الدستوري 
الــذي قاده نواب الكتائب واملتعلق بالنصاب 
القانونــي املطلوب إلمتام عمليــة االنتخاب، 
أوضــح د.الصايغ أن املعركة ليســت معركة 
نصاب، بل هي استعمال مواد الدستور لتعطيله، 
إذ ال يجوز االختباء وراء الدستور واالجتهادات 
التي تعطى له ملنع قيام الدميوقراطية واكتمال 
عمليــة انتخاب رئيس للجمهورية، الفتا الى 
أنه ال دستور في العالم يقول إن لدى النائب 
إمكانية ملنع تنفيذ الدستور، وال دستور يقتل 

نفسه وينتحر مبواده.

أكد أن الرد على الرئيس التحدي باملنافسة ال بالتعليب

النائب سليم الصايغ
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أفقياً:

صحيفة أميركية يومية من ١٠ 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

واشنطن بوست

محمد املنصور

اعافتنالاو

مموهلءامخا

نبرغشووءغل

حبقلارسارح

قرشلاداتار

نبحسطاءشءة

لمجلاتللبح

الرابيةاهل

بنولقاعلاي

رنومكاحلام

سكابتشالاة

يتوصةعئارت

 - للنفي   - املوت، ٢ - سور  ١ - سلم - حياة ما بعد 
للمساحة (معكوسة)، ٣ - هواء شديد - قدح، ٤ - ضمير 
منفصل - علم مؤنث - حيوان ضخم (معكوسة)، ٥ - آلة 
موسيقية - حكاية مكتوبة، ٦ - مداد (معكوسة) - مستمر، 
٧ - عكس قصر - الفرح، ٨ - حرف جر - من الفنون، 
٩ - عملة آسيوية - كثيرة الضجر، ١٠ - اللعبة - رطب.

احلرة
القبح

اجلمل
رائعة

صوتي
مموه

الشرق
االنتفاع

غرائبه
الرابية
سحب
خمائل

غرب
االشتباك
احلاكمون

حليمة

وسائل
العاقلون

وردات
الشتاء

الغيث (معكوسة)، ٢ - متشابهة - ظهر،  ١ - كمد - 
٣ - متشابهة - من احلشرات - من األطراف، ٤ - من 
الفرائض (معكوسة) - من املاشية، ٥ - ساحة، ٦ - يتم 
(معكوسة) - اجلارية، ٧ - ذليل معدم - استفهم، ٨ - جرم 
سماوي - عملة آسيوية، ٩ - من احلبوب (معكوسة) - 
مشتاق (معكوسة) - اب، ١٠ - منطفئة - ضمير منفصل.

أفقياً: عموديًا:
١ - حيا - البرزخ، ٢ - سياج - ما - ار (معكوسة)، ٣ - 
رياح - كأس، ٤ - هي - مليس - دب (معكوسة)، ٥ - ناي 
- قصة، ٦ - حبر (معكوسة) - دائم، ٧ - طال - السرور، 

٨ - من - غناء، ٩ - ين - مليلة، ١٠ - الدمية - ندي.

١ - حسرة - املطر (معكوسة)، ٢ - ي ي ي ي - بان، ٣ - ا ا 
ا - نحل - يد، ٤ - احلج (معكوسة) - غنم، ٥ - ميدان، ٦ - 
يكمل (معكوسة) - األمة، ٧ - بائس - أسأل، ٨ - قمر - بن، 
٩ - رز (معكوسة) - صب (معكوسة) - والد، ١٠ - خامدة - هي.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم الصحة

ما أسباب زيادة الوزن في الشتاء؟

قالت اخصائية التغذية ألكسندرا سورجيك إن 
التغيرات الطارئة على النظام الغذائي في الشتاء هي 
السبب الرئيسي لزيادة الوزن خالله. وقالت: «في 
فصل الشتاء، غالبا ما نأكل كميات أقل من اخلضراوات 
والفواكه التي حتتوي على الكربوهيدرات املعقدة 
واأللياف الغذائية، ونزيد من تناولنا للكربوهيدرات 
البسيطة واألطعمة الدهنية». باإلضافة إلى ذلك، 
لفتت اختصاصية التغذية االنتباه إلى أن الناس 
غالبا ما يتحركون بشكل أقل في الشتاء، ما يؤدي 
أيضا إلى زيادة الوزن. وقالت: «ال نشعر بالرغبة في 
ارتداء املالبس لسبب أن الطقس ليس لطيفا للغاية، 
ونتيجة لذلك فإن عدد نزهاتنا في الهواء الطلق 
يقل، كما يقل نشاطنا البدني». وعن األطعمة التي 
يجب تضمينها نظامك الغذائي في الشتاء، أشارت 
إلى أنه من املهم في فصل الشتاء عدم تغيير نظامك 
الغذائي بشكل جذري، آخذا في االعتبار خلصائص 

موسم البرد حتى تشعر بالرضا.

هل هناك طرق «طبيعية» حملاربة «التعب واإلعياء»؟

الشعور بالتعب طوال الوقت أمر شائع جدا، ومع 
قلة ضوء الشمس في هذا الوقت من العام ميكن أن 
إذ تفرز أجسامنا  أكثر وضوحا،  التعب  يكون هذا 
هرمون النوم «امليالتونني» عندما يحل الظالم، لذلك 
من الطبيعي أن نشعر مبزيد من اخلمول في أشهر 
الغذائي ميكن  النظام  الشتاء. وحلسن احلظ، فإن 
أن يساعد في محاربة هذا اخلمول، فكيف ميكنك 

استغالله لزيادة شعورك باليقظة؟
- زيادة احلديد: يعد فقر الدم الناجم عن نقص احلديد 
سببا شائعا لإلرهاق، غالبا إلى جانب الصداع. لكن 
ميكن تصحيح احلاالت األكثر اعتداال، عن طريق تناول 
املزيد من األطعمة الغنية باحلديد، مثل اخلضراوات 
ذات األوراق اخلضراء الداكنة مثل اللفت، واحلبوب 
واخلبز املدعم، واللحوم احلمراء، والفواكه املجففة 
(املشمش واخلوخ والزبيب)، والبقوليات (الفاصوليا 
والبازالء والعدس)، إضافة الى األطعمة الغنية بڤيتامني 
سي إلى نظامك الغذائي، مثل التوت والطماطم والفلفل 
والفاكهة احلمضية، تساعد جسمك على امتصاص 

املزيد من احلديد.
- «وصفة مجربة»: ينصح خبراء تغذية بتناول 
«السلطة الفائقة» التي متد جسمك باحلديد، حيث 
الغنية باحلديد وڤيتامني سي،  جتمع بني األطعمة 
حيث يتم حتميص ملعقتني كبيرتني من بذور اليقطني 
الى ٣ دقائق، ثم وضع كيس من  في مقالة ملدة ٢ 
أوراق السبانخ الصغيرة املغسولة في وعاء كبير، 
وإضافة نصف علبة من احلمص املصفى، وعدد قليل 
الكرزية  الطماطم  املفروم، وحفنة من  من املشمش 
املقطعة إلى أرباع، وبعض الزيتون األسود املقطع 
إلى أنصاف.  لتحضير الصلصة، يجب خلط ملعقة 
الزيتون وعصير نصف ليمونة،  كبيرة من زيت 
وملعقة صغيرة من العسل، وملعقة صغيرة من 
الزعتر املجفف ورشة ملح وفلفل. تسكب الصلصة 
فوق مكونات السلطة وتقلب جيدا، ثم يتم تفتيت 
إلى جانب  الوجه،  الفيتا على  ٤٠ غراما من جبنة 

بذور اليقطني احملمصة.
- املزيد من املغنيسيوم: ميكن أن يؤدي نقص املكسرات 
واخلضراوات في النظام الغذائي إلى نقص املغنيسيوم، 
الذي يزيد الشعور باإلرهاق، وضعف العضالت 
وتشنجاتها. هناك الكثير من األطعمة اللذيذة املليئة 
البني  الكاملة (األرز  باملغنيسيوم، مثل احلبوب 
والقمح والشوفان)، واخلضراوات الورقية، واملكسرات، 
والبذور، واألفوكادو، واملوز، والشوكوالتة الداكنة.

- ڤيتامينات ب: هناك حاجة إلى إمدادات كافية من 
ڤيتامني (ب) إلنتاج الطاقة داخل خاليانا. فكبار السن 
الذين يعانون من أمراض  واحلوامل واألشخاص 
املناعة الذاتية، مثل «كرون»، أو أولئك الذين يتبعون 
أنظمة غذائية تقييدية، هم أكثر عرضة خلطر اإلصابة 
بنقص ڤيتامني (ب). النمط األكثر شيوعا هو نقص 
ڤيتامني ب ١٢، الذي ميكن تعويضه بتناول أطعمة 
مثل األسماك الزيتية، واحملار، واللحوم، والبيض، 
ومنتجات األلبان. يصعب احلصول على «ب ١٢» 
من املصادر النباتية، لكن ابحث عن حليب الصويا 

املدعم، والتوفو، واحلبوب.

عن «سكاي نيوز»

 املصدر: «كومسومولسكايا»
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شراكة إستراتيجية بني «وربة»
والنادي الكويتي للرياضات اإللكترونية

أعلن بنك وربة عن توقيع اتفاقية شراكة 
ورعايــة مــع النــادي الكويتــي للرياضات 
اإللكترونية، ويتم مبوجب هذه االتفاقية أن 
يكون البنك الراعي الرسمي واألساسي للنادي 
ويدعمه في كل ما يقدمه النادي من أنشــطة 
وفعاليات رياضية مميزة، وتأتي هذه اخلطوة 
حرصا من بنك وربة على إيجاد التالحم مع 
الشعب الكويتي والتقرب من الطاقات الشبابية 
عبــر هواياتهم، والعمل علــى زيادة الوعي 
واالهتمام للرياضات اإللكترونية، وذلك في 
إطار االلتزام مبسؤولياته املجتمعية، وسعيه 

لتحقيق التنمية املستدامة.
وبهذه املناسبة، قال مدير قطاع التسويق 
واالتصال املؤسســي أميــن املطيري: «نحن 
في بنك وربة ســعداء بتوقيع هذه الشراكة، 
ونحن في قمة التفاؤل، ألننا معا ســنضيف 

ملنصات األلعاب اإللكترونية كل هو مناسب 
لصالح الالعبني والفرق وصناع احملتوى».

وأشار املطيري إلى أن بنك وربة وفي إطار 
مســؤولياته االجتماعية يضع كل إمكانياته 
من أجل حتقيق االستفادة املثلى من الطاقات 
التي ميتلكها الشباب الكويتي، والتي حتتاج 
إلى الفرص املناسبة لتؤدي دورها احليوي 

في مسيرة التنمية والتقدم في الكويت. 
ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة النادي 
الكويتي للرياضات االلكترونية عبداهللا العلي: 
يعــد هذا احلدث هــو األول من نوعه، حيث 
أصبح بنك وربة راعيا رسميا وأساسيا للنادي 
الكويتي للرياضات اإللكترونية، وذلك يسهم 
بشكل مباشر في االهتمام باألنشطة االجتماعية 
اإليجابية التي تدور حول املسابقات، والتحفيز 

الفعلي والتواصل االجتماعي التفاعلي.

جانب من توقيع الشراكة االستراتيجية بني بنك وربة والنادي الكويتي للرياضات اإللكترونية

الكويت يتجاوز «سلة األصفر»

هادي العنزي

واصل الكويت صدارة الدوري العام لكرة 
السلة دون خســارة، بعد جتاوزه القادسية 
١٠٥-٨٧ فــي املواجهة التي جمعتهما مســاء 
أمس األول على صالة االحتاد مبجمع الشيخ 
ســعد العبداهللا، ليرفع األبيض رصيده إلى 
١٠ نقــاط من ٥ مواجهات، فيما جمع األصفر 

٨ نقاط من ٣ انتصارات، وخسارتني.
وفــي مواجهــة ثانيــة أقيمت علــى ذات 
الصالــة، جتــاوز كاظمــة النصــر ١٠٨-٩٤، 
ليرفع «البرتقالــي» رصيده إلى ٨ نقاط من 
٤ انتصارات، فيما وصل «العنابي» إلى نقطته 

الـ ٥ من فوز و٣ خسائر.
جاءت قمة اجلولة اخلامسة لدوري الدمج 
بأفضلية للقادسية في نصفها األول، بعدما 
خــرج متقدمــا بفارق ٤ نقــاط بنهاية الربع 
الثاني (٤٨-٤٤)، لكن «األبيض» ضرب بقوة 
فــي الربع الثالث مســجال ٣٧ نقطة، فيما لم 
يسجل القادســية سوى ٢٢ نقطة، ليعوض 

الكويــت تأخره ويتقدم بفارق ١١ نقطة، ولم 
يفسح املدرب األملاني للكويت بيتر شومرز 
لنظيره الصربي برانكو ماكسيموفيتش فرصة 
لترتيــب أوراقه في الربــع األخير ليواصل 
األبيــض التفــوق بتســجيل ٢٤ نقطة، فيما 
لم يســجل األصفر سوى ١٧ نقطة، وشهدت 
املواجهة تألق محترف الكويت كادي الالني 
بعدما ســجل ٢٦ نقطة، واســتحوذ على ٢٤

كرة مرتدة «ريباوند».
أما املواجهة الثانية، التي جمعت كاظمة 
والنصر، فلم تكن بذات التنافسية التي شهدتها 
مواجهة الكويت والقادسية، فبسط «البرتقالي» 
أفضليــة مطلقة على املواجهة، وأنهى الربع 
األول ٣٣-١٨، وتبعه متقدما في «الثاني» ٢٦-

٢٢، وفي الربع الثالث وسع كاظمة الفارق إلى 
٣٠ نقطــة (٩٣-٦٣)، ليمنح املدرب الصربي 
لكاظمة إيفان جيرمج الفرصة ملشاركة عدد 
من املواهب الشــابة في الربــع األخير الذي 
انتهى ملصلحة «العنابي» ٣١-١٥ لكنه لم يكن 

كافيا لالقتراب من «البرتقالي».

(املركز اإلعالمي للكويت) العب الكويت أليكس الغيص يتجاوز فهاد السبيعي  

٣٩ ميدالية لـ «الكراتيه» في «غرب آسيا»

يعقوب العوضي

سيكون محبو كرة اليد الكويتية 
على موعد في الـ ٥٫٠٠ مســاء اليوم 
عندما يلتقــي الغرميان القادســية 
برصيــد ١٠ نقــاط مع العربــي بـ ٦

نقاط على صالة مجمع الشيخ سعد 
العبداهللا ضمن اجلولة السادسة من 
منافسات الدوري املمتاز لكرة اليد، 
ويحتل القادســية وصافة الترتيب 
العــام بفــارق األهــداف عــن حامل 
اللقب واملتصدر الكويت بينما يحتل 
العربي املركز الرابع خلف الساملية. 
كما ســيلتقي اليوم أيضا اليرموك 
(نقطتــان) مع كاظمة (٣ نقاط) في 

الـ ٧٫٠٠ على نفس الصالة.
القادســية ملواصلــة  ويتطلــع 
انتصاراته بتألــق محترفيه تاكودا 

الياباني وخالد احلاج يوسف وجنومه 
حارس املرمى فهد كرم، وعبدالوهاب 
املزيــن، وناصر بوخضــرا، ووليد 
اجليماز، وعبدالعزيز ساملني صانع 
األلعاب املميز وباقر خريبط عنصر 

اخلبرة على الدائرة.
وفي املقابل، تتلخص آمال العربي 
بخطف نقطتني من األصفر والتقدم 
خطوة الــى األمام لتعويض النقاط 
التي خسرها في اجلوالت السابقة، 
ويظهر املتألق مدرب الفريق د.أحمد 
فوالذ بصورة مميزة في قيادة الفريق 
بعد استعادته لبعض أهم عناصره 
التي رحلت لإلعارة في املوسم املاضي 
أمثال سلمان الشمالي القوة الضاربة 
واملصابني مثل علي نصير، فضال عن 
تألق فواز مبارك، ومن املتوقع عودة 

اخلبرة علي أشكناني.

هادي العنزي

حصد منتخبنا الوطني للكراتيه ٣٩ ميدالية 
متنوعة في بطولة غرب آســيا للكراتيه، التي 
اختتمت في مدينة الشارقة باإلمارات ٢٧ اجلاري، 
مبشاركة عدد كبير من الالعبني والالعبات من 
مختلف الفئات العمرية في مســابقتي الكاتا 
والكوميتيه، وظفر «أزرق الكراتيه» بـ ٦ ميداليات 
ذهبية، و١٢ ميدالية فضية، و٢١ ميدالية برونزية.

وسجلت العبات منتخبنا نتائج الفتة، حيث 
فازت جود عيســى باملركز الثاني والفضية 
فــي «كاتا» فردي، وحصلــت ليان الصراف 

العربي يسعى إلى تخطي «األصفر» اليوم

«تويوتا جازو للسباقات» يعتلي منصة التتويج في رالي اليابان

واصــل فريــق «تويوتــا جــازو 
أداءه االســتثنائي   TGR «للســباقات
في منافســات هذا املوسم من «بطولة 
العالــم للراليــات» WRC التي ينظمها 
«االحتاد الدولي للسيارات» FIA، وذلك 
بعد اعتالئه منصة التتويج في اجلولة 
اخلتامية من البطولة في رالي اليابان 
الذي أقيم مؤخرا في منطقة «تشوبو». 
واختتم الفريق بهذه النتيجة موسما 
مميــزا احتفلــت فيــه شــركة تويوتا 
بتحقيــق األلقاب الثالثــة في «بطولة 
العالم للراليات» WRC للمرة الثانية على 
التوالي، إذ توجت الشركة بلقب بطولة 
العالم في فئة املصنعني، في حني حصد 
TGR «فريق «تويوتا جازو للسباقات

ألقاب بطولة العالم في فئة الســائقني 
وفئة مساعد السائق، فضال عن تسجيل 

٧ انتصارات في ١٣ سباقا لهذا املوسم. 
وشكلت عودة رالي اليابان إلى «بطولة 
العالم للراليات» WRC للمرة األولى منذ 
عام ٢٠١٠ حتديا كبيرا للفرق والسائقني 
واملساعدين لهذا املوسم، إذ أقيم الرالي 
على طرق إسفلتية وملتوية صعبة في 
جبال محافظتي «آيتشي» و«جيفو». 
وعلــى الرغم من ذلــك، حققت مركبة 
تويوتا GR يارس رالي١ الكهربائية الـ 
«هايبــرد» أداء قويا خالل الرالي، مما 
مكنها من الفوز مبا مجموعه ١١ مرحلة.

وكانت املنافسة محتدمة منذ بداية 
الرالي، إذ أنهى ســائق برنامج حتدي 
«بطولة العالم للراليات» WRC في فريق 
«تويوتا جازو للسباقات» TGR تاكاموتو 
كاتسوتا، ومساعده آرون جونستون، 
اليوم األول، فــي املركز اخلامس على 

منت مركبــة تويوتا GR يــارس رالي١
الكهربائيــة الـ «هايبــرد» التي حتمل 
الرقــم (١٨)، متأخرا قرابة الـ٢٠ ثانية 
عن املتصدر في املركز األول، ليتمكن من 
التقدم إلى املركز الرابع خالل املرحلة 
األولى من اليوم الثاني، ويواصل تقدمه 
خالل بقية اليوم من أجل اعتالء منصة 

التتويج.
واستمر كاتسوتا في التقدم ليحقق 
املركز الثالث فــي املرحلة الثانية من 
اليوم األخير، إذ زادت األمطار الغزيرة 
من صعوبة التحديات بالنسبة للسائقني 
خالل الفتــرة املتبقية من الرالي، لكن 
كاتسوتا جنح في تخطي تلك التحديات 
بأمــان ليتــوج للمرة الثانيــة في هذا 
املوسم على أرض فريق «تويوتا جازو 

للسباقات» TGR في رالي اليابان.

وقال أكيو تويودا، رئيس شركة 
تويوتا موتور كوربوريشن ومؤسس 
فريــق «تويوتــا جازو للســباقات» 
TGR: «أود أن أتقــدم بأحــر التهاني 
إلى تاكاموتو، وأشكره على اعتالئه 
منصة التتويج في رالي اليابان الذي 
يعــد موطــن فريق «تويوتــا جازو 
للسباقات» TGR. وأود أن أشير إلى 
أن أول مشاركة لتويوتا في «بطولة 
العالــم للراليــات» WRC كانــت في 

اليابان.
وأضاف تويودا: «لقد كان من املميز 
جدا أن يأتي أعضاء الفرق املتنافسة في 
«بطولة العالم للراليات» WRC أخيرا 
إلى اليابان. أنا سعيد مبشاهدة مركبات 
الرالي وهي تسير بقيادة سائقني محليني 
على أرضنا للمرة األولى منذ ١٢ عاما.

فاز بلقب بطولة العالم في فئة املصنعني للعام الثاني على التوالي

«األخضر» ينجح في جتاوز 
الصليبخات بكأس «زين»

مبارك اخلالدي 

حافظ العربي على صدارة املجموعة األولى من بطولة كأس زين بعد 
فوزه مساء أمس على فريق الصليبخات ١-٠ في املباراة التي جمعتهما 
على ستاد مبارك العيار باجلهراء في إطار اجلولة الثالثة من املسابقة. 
وبهذا الفوز رفع العربي رصيده الى ٧ نقاط وبقي اخلاسر عند رصيده 

السابق بنقطة واحدة. وسجل هدف «األخضر» سلمان العوضي.
وشهدت املباراة مشاركة محترف العربي الليبي السنوسي الهادي في 
الشوط االول بعد غياب بداعي االصابة، كما جنح احلارس محمد هادي 
فــي التصدي لركلة جزاء. واجــرى مدرب العربي دفعة من التبديالت 

خالل الشوط الثاني للحفاظ على سالمة العبيه من االصابات.
وحلســاب املجموعة ذاتها وعلى ســتاد عبداهللا اخلليفة، متكن 
الســاحل مــن الفوز على اجلهــراء ٣-١ ليرفع رصيــده الى ٧ نقاط 
وبقي اخلاســر عند رصيده الســابق بنقطة واحدة. سجل للساحل 
جيوڤاني ســيلڤا وفيصل عجب وضاري الرقم، بينما ســجل هدف 

اجلهراء الوحيد البرازيلي رودريغو.

على املركز الثاني فــي «كوميتيه»، وظفرت 
منى القطان باملركز الثالث، كما فازت سالمة 
السلطان، وياســمني املطوع، ودالل السعيد 

باملركز الثالث عمومي.
من جانبه، أشاد أمني السر املساعد ورئيس 
الوفد سعد اجلبري باإلجناز الكبير الذي حققه 
أبطال الكويت، وقــال: «حتقق اإلجناز بدعم 
الكبيرة  واهتمام مجلــس اإلدارة، واجلهود 
ألبطال الكويت مــن الالعبني والالعبات. من 
اللجنة النسائية في  جهتها، أشــادت رئيس 
احتاد الكراتيه ســعاد الرومي باألداء املتميز 
الذي قدمه أبطال الكويت في مختلف األوزان. 

«يد» العربي للتعويض على حساب القادسية«يد» العربي للتعويض على حساب القادسية
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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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الثالثاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

حترير ٢٧ ألف مخالفة وحجز ٧٥
سيارة ودراجة نارية في أسبوع.

مجسم «موراكامي» يخطف 
األنظار في قطر.

كل ما في قطر يخطف أنظار 
العالم اآلن.

قواكم اهللا رجال «الداخلية».

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك راضية مرضية  
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

٦٣ عاما - الرجــال: العزاء في املقبرة  عائشــة محمد علي علي:
- ت: ٩٧١١١١٣٣ - النســاء: الدسمة - ق٣ - ش٣١ - م١٧ - ت: 

٦٦٦٦٥٧٦٩ - شيعت.
٢٠ عاما - القيروان - بجانب الدوار  بدر ناصر ســلطان الفضلي:

- الدائري اخلامس - ت: ٩٧٩٢٧٠٧٧ - ٩٦٦٦٩١٥٨ - شيع.

«رجل مضطرب»
دونالد ترامــب، الرئيس األميركي 
السابق، يصف لقاءه مؤخرا باملغني 
األميركي كاني ويست، ويضيف: 
حضر ملنزلي طلبا لنصيحتي، بعد أن 
أضاع أعماله، فنصحته بأال يترشح، 
ألن في ذلك تضييعا فظيعا للوقت.

«أنا ملكية حتى النخاع»
كاثرين زيتا جونز، املمثلة البريطانية، 
تعلن أنها شعرت بحزن شديد يوم 
إليزابيث، وتؤكد: نحن  امللكة  وفاة 
نحتاج لوجود العائلة امللكية، ووفاة 
امللكة مثلــت نهاية حقبة رائعة في 

تاريخ بريطانيا.

«أمبر هيرد ركبت موجة مي تو»
هيلينا بونهام كارتر، املمثلة األميركية، 
تدافع عن صديقها جوني ديب، املمثل 
األميركي الذي عملت معه في ٧ أفالم 
مهمة، وتصف طليقته أمبر هيرد بأنها 
حاولت أن تركب موجة حركة مي تو 

على حساب جوني ديب.

«هذه دوالرات أميركية وليست استرالية»
هيو جاكمان، املمثل األسترالي، ميازح 
مواطنته املمثلة، نيكول كيدمان، أثناء 
حفل خيري، لقرارها التبرع في حفل 
خيري يديره، مببلغ مائة ألف دوالر، 
ثم يستطرد بجدية: عملت معها ٣٠

سنة، وأعرف كم هي كرمية.

«ليست لدي أهداف في حياتي»
جو روغان، املعلق األميركي، يعلن 
أنه ال يحيا حياته لتحقيق أهداف 
كبيرة، ويؤكــد: فقط أحاول أن 
أكون أفضــل مما كنت باألمس، 

في كل ما أفعله.

أبعد من الكلمات
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أمن ومحاكم

«التمييز» حتجز دعوى قتل 
«فرح» للحكم ١٢ ديسمبر

مطاردة فجرية بدأت من «الدعية» 
أتلفت مركبة مواطن والدورية!

عبدالكرمي أحمد

حجزت محكمة التمييز الدعوى املتهم فيها املواطن املتهم بقتل 
املواطنة «فرح أكبر» للحكم في الثاني عشر من شهر ديسمبر املقبل. 
وكانت محكمة االستئناف قد قضت خالل يونيو املاضي بإلغاء 
حكم محكمة اجلنايات الصادر في يوليو ٢٠٢١ بإعدامه شنقا، حيث 
اكتفت مبعاقبته باحلبس املؤبد. يذكر أن املتهم أحيل إلى احملاكمة 
بســبع تهم هي: اخلطف عن طريق القوة - القتل عمدا مع سبق 
اإلصرار - خطف قاصر بالقوة - تهديد بإحلاق الضرر - إتالف 
مركبة عمدا - السير على رصيف املشاة - الدخول عكس السير.

محمد اجلالهمة

حينما انطلق رجال نقطة تفتيش ملخفر شــرطة منطقة الدعية 
خلف مركبة هرب قائدها بهــا كان ينتظرون انهم على موعد مع 
ضبطية أو مع شخص هارب من العدالة ولكن النتيجة كانت فقط 
أن تعرضت الدورية ومركبة املواطن لتلفيات بالغة، أما املضبوطات 
فمحصلتها ال شيء! هذا، وبرر املواطن هربه من الدورية بأنه كان 
يخشى من التوقيف، كما انه في حالة طبيعية. وفي التفاصيل، كما 
رواها مصدر أمني لـ «األنباء»، أن رجال مخفر الدعية وفيما يقيمون 
حملة فجر امس االول رصدوا مركبة يهرب قائدها بها ليتم تتبعه 
حتى منطقة الشعب واالصطدام به عدة مرات قبل أن يتوقف إجباريا 
ألعطاب اصابت مركبتــه. وبتفتيش املواطن لم يعثر معه على اي 
ممنوعات اال ان االستعالم كشف عن ان الهارب لديه سجل جنائي.
من جهة اخــرى، أصدر قاضي محكمة املرور أحكاما باحلبس 
مدة أســبوع وغرامة تتراوح بني ١٠٠ و١٥٠ دينارا بحق ٤ مخالفني 
ارتكبوا مخالفات مرورية تعرض حياتهم وحياة اآلخرين للخطر.

«غير طبيعيْني» سقطا بـ ٣ آالف 
حبة مخدرة في نقطة تفتيش

«واتساب»: غير صحيح تسريب بيانات ٥٠٠ مليون مستخدم

آسيوي جتول في املهبولة بـ ١٥٤
«بطل» خمر على مقاعد السيارة

إخماد حريق محل للطباعة 
باجلهراء في وقت قياسي

منصور السلطان

استطاع رجال دوريات أمن اجلهراء مساء اول من امس 
ضبط شخصني بحالة غير طبيعية وبحوزتهما ما يقارب ٣

آالف حبة مخدرة، باإلضافة الى مبلغ مالي خالل مرورهما 
على نقطة تفتيش في منطقة اجلهراء.

وفي التفاصيل كما ذكرها مصدر أمني لـ «األنباء»، فإنه 
خــالل قيام رجال دوريات أمن اجلهــراء بعملهم في نقطة 
تفتيش مســاء امس على احد طرق منطقة اجلهراء، صادف 
مرور سيارة بها شخصان مت االشتباه بهما، حيث تبني انهما 
بحالة غير طبيعية، وبعد الطلب منهما النزول من الســيارة 
سقط كيس به حبوب مخدرة، وبتفتيش السيارة عثر على 
كميــة من احلبوب املخدرة يبلغ عددها ٣ آالف حبة، كما مت 

ضبط مبلغ مالي بحوزتهما.
وعليه، مت حتريز احلبوب املخدرة واقتياد الشــخصني 
واملضبوطات الى اإلدارة العامــة ملكافحة املخدرات التخاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهما.

كاليفورنيا - (أ.ش.أ): ذكرت منصة املراسالت الفورية الشهيرة 
(واتساب)، أمس، أن التقارير حول تسريب بيانات املستخدمني 

استندت إلى لقطات شاشة «ال أساس لها».
وأوضحت «واتساب» - وفقا ملوقع «وايون» اإلخباري - أنه 
«بعــد التقارير التي تفيــد بأن أرقام هواتف مــا يقرب من ٥٠٠
 ،Dark Web معروضة للبيــع على WhatsApp مليون مســتخدم

نفت الشركة أن أيا من بياناتها قد مت تسريبها».
ومتتلك املنصة ما يقرب من ملياري مستخدم، وأفادت تقارير 
إخبارية ســابقة بأن من بينهم ٤٨٧ مليون مســتخدم مت عرض 
بياناتهم للبيع من ٨٤ دولة مبا في ذلك الواليات املتحدة واململكة 

.Cybernews املتحدة وتركيا وفرنسا، وفقا لتقرير صادر عن

منصور السلطان - مبارك التنيب

متكن رجال أمن األحمدي من ضبط وافد آسيوي بحوزته 
١٥٤ قنينة خمر محلية خالل محاولته توزيعها على زبائنه في 
منطقتي املهبولة واملنقف. ووفق ما أبلغ مصدر أمني «األنباء» 
فإنه خالل جتول إحدى دوريات أمن األحمدي في منطقة املهبولة 
مســاء أمس األول مت االشتباه بسيارة وبعد إجبار قائدها على 
التوقف حاول الهرب فتم اإلمســاك به حيث تبني انه آسيوي 
اجلنسية وبالتوجه إلى ســيارته شوهدت كميات من اخلمور 
احمللية في املقاعد األمامية واخللفية وبتفتيش سيارته عثر على 
١٥٤ قنينة خمر محلي. وبعد التحقيق مع اآلسيوي اعترف بأنه 

يقوم بتصنيع اخلمور ومن ثم بيعها على زبائنه.

أحمد خميس 

استطاع رجال قوة اطفاء اجلهراء واحلرفي السيطرة على حريق 
هائــل اندلع في مطبعة في منطقة اجلهراء دون حدوث اصابات. 
رجال اطفــاء مركزي اجلهراء واحلرفي فور ورودهم بالغ يفيد 
باندالع حريق في إحدى البنايات في منطقة اجلهراء، توجهوا الى 
موقع احلريق حيث تبني أن النار اندلعت في الدور االرضي وهو 
عبارة عن مطبعة، فتم اخالء املبنى والتأكد من عدم وجود اشخاص 
بالداخل ومن ثم محاصرة النيران واخمادها خالل وقت قياسي.

جانب من احلبوب املضبوطة

تفكيك شبكة ضخمة لتهريب 
الكوكايني في دبي وأوروبا

الهاي - (أ.ف.پ): فككت الشرطة شبكة ضخمة لتهريب 
املخدرات تسيطر على ثلث جتارة الكوكايني في أوروبا وأوقفت 
٤٩ مشــتبها بهم من دول مختلفة، بينهم ٦ يعتبرون «أهدافا 

مهمة» في دبي، على ما أعلنت يوروبول أمس.
وقالت الوكالة األوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون 
فــي بيان إنه مت في إطار العملية الدولية الضخمة ضبط ٣٠

طنا من املخدرات فيما أوقف مشــتبه بهم في كل من فرنســا 
وإسبانيا وبلجيكا وهولندا.

وكان املصدر األساســي للكوكايني هــو أميركا الالتينية، 
وكانت املادة املخدرة متر عبر مرفأي أنتويرب وروتردام.

وجاء في البيان «اجتمع مهربو مخدرات تعتبرهم يوروبول 
أهدافا مهمة لتشكيل ما يعرف بـ «كارتيل ضخم» كان يسيطر 
على نحو ثلث جتارة الكوكايني في أوروبا». وأفادت الوكالة 
بأن دبي أوقفت مشتبهني يعدان «مهمني للغاية» على ارتباط 
بهولندا، إضافة إلى شــخصني على صلة بإســبانيا وآخرين 
على ارتباط بفرنســا. وأوقف ١٣ شخصا في إسبانيا و٦ في 
فرنسا و١٠ في بلجيكا، بينما أوقف ١٤ شخصا العام ٢٠٢١ في 

هولندا في إطار العملية ذاتها، بحسب البيان.

احلرس املدني اإلسباني ضبط كميات من األموال خالل املداهمة

«واكاندا فوريفر» يحقق ٦٤ مليون دوالر في عطلة «الشكر»
لــوس اجنيليــس - أ.ف.پ: واصل 
فيلم «بالك بانثر: واكاندا فوريفر» تصدر 
شباك التذاكر في أميركا الشمالية، حاصدا 
أكثر من ٦٤ مليون دوالر من اإليرادات 
خالل عطلــة نهاية األســبوع الطويلة 
لعيد الشكر، بحسب أرقام نشرتها شركة 

«إكزبيتر ريليشنز» املتخصصة.
ويوجه هذا العمل، وهو تكملة لفيلم 
«بالك بانثر» الذي حقق جناحا كبيرا في 
عام ٢٠١٨، حتية إلى تشادويك بوسمان، 
جنم اجلزء األول من الفيلم، الذي توفي 
عــام ٢٠٢٠ بســرطان القولون عن عمر 
يناهز ٤٣ عاما. ويظهر املمثل في اجلزء 
اجلديد عبر مشاهد استعادية بشخصية 
تشــاال، حاكم مملكة واكانــدا اإلفريقية 

املتخيلة.
وقد فضل رواد السينما في مختلف 
أنحــاء الواليات املتحدة وكندا، بشــكل 
كبيــر فيلــم «مارفــل» هذا علــى فيلم 
الرسوم املتحركة «ســتراينج وورلد» 
من ديزني، والذي اقتصرت عائداته على 
١٨٫٦ مليــون دوالر خــالل عطلة نهاية 

األسبوع الطويلة.
فــي املرتبــة الثالثــة، حــل فيلــم 
«ديفوشن» عن قصة طيارين مقاتلني 
ينتميان إلى البحرية األميركية، حاصدا 
إيرادات بلغت ٩ ماليني دوالر. وأعقبه 
في املرتبــة الرابعة فيلم «ذي منيو» 
من بطولة رالف فاينس وأنيا تايلور، 
حيث يؤدي فاينس دور طاه شــهير 
تضم قائمة طعامــه مفاجآت مرعبة. 

وحصد العمل ٧٫٣ ماليني دوالر. أنيا تايلور
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