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وزير الدفاع يوّجه بتجهيز أكبر 
حركة ترقيات في تاريخ اجليش

عبدالهادي العجمي

علمــت «األنباء» أن وزير الدفاع الشــيخ عبــداهللا العلي وجه 
القيادات العسكرية باعتماد أكبر حركة ترقيات للضباط من حيث 
العــدد. وقالت مصــادر عســكرية مطلعة فــي تصريحات خاصة 
لـ «األنباء» ان الترقيات تشمل قرابة ١٦٠٠ ضابط من مختلف الرتب 
على النحو التالي: ترقية الدفعة ٣٣ من رتبة مقدم الى عقيد، والدفعة 
٣٨ من رائد إلى مقدم، والدفعة ٤١ من نقيب إلى رائد، والدفعة ٤٤
مــن مالزم أول إلى نقيب. وأكدت املصادر ان هذه الترقيات جاءت 
ترجمة للتوجيهات السامية للقيادة السياسية، والتي تعكس مدى 
ما يحظى به منتســبو اجليش الكويتي من اهتمام كبير ومباشــر 
من لدن صاحب السمو األمير القائد األعلى للقوات املسلحة وسمو 
ولي العهد، وتهدف الى جتديد الدماء ورفع مستوى األداء وإعطاء 

الفرصة للقيادات الشابة من مختلف قطاعات اجليش.

كشوفات ٤ دفعات لنحو ١٦٠٠ ضابط من رتبة مالزم أول إلى رتبة عقيد

الشيخ عبداهللا العلي

عادل الغامن ومرزوق عادل الغامن مع إداريي املجموعة عبد احملسن بهبهاني مع فريق مركز بورشه الكويت

«مركز بورشه الكويت» يستعرض مجموعة 
«إكسكلوسيف مانوفكتور»  

«عادل الغامن للسيارات» 
تطلق MG RX٥ اجلديدة كليًا ٢٠٢٣
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ولي العهد بعث ببرقية تهنئة لرئيس الواألمير هّنأ رئيس الو بالعيد الوطني

بعث صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
ثونغلــون سيســوليث 
رئيــس جمهوريــة الو 
الدميوقراطية الشــعبية 
الصديقــة، عبــر فيهــا 
سمــوه عـــــن خـالــص 
تهانيه مبناسبة الـعـيــد 
الوطني لبالده، متمـنـيــا 
سموه له موفور الصحة 
والعافية وجلمهورية الو 
الدميوقراطية الشــعبية 
وشــعبها الصديــق كل 

التقدم واالزدهار.

بعث سمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمد، 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
ثونغلــون سيســوليث 
رئيــس جمهوريــة الو 
الدميوقراطية الشــعبية 
الصديقة، ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة 
الوطنــي لبالده،  العيــد 
راجيــا له وافــر الصحة 

والعافية.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

رئيس الوزراء هّنأ 
رئيس الو بالعيد الوطني

بعــث رئيــس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ 
أحمــد نواف األحمــد الصباح ببرقيــة تهنئة إلى 
الرئيس ثونغلون سيســوليث رئيس جمهورية 
الو الدميوقراطية الشــعبية الصديقة مبناســبة 

العيد الوطني لبالده.

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

محافظ األحمدي: املزيد من الرفعة 
لدولة اإلمارات في ظل قيادتها امللهمة

تقدم محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد 
بأســمى آيات التهاني القلبية والتبريكات إلى 
دولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة قيادة 
وحكومة وشــعبا فــي ذكرى اليــوم الوطني 
احلادي واخلمســني، مســتحضرا في كلمة له 
بهذه املناســبة السعيدة مآثر املغفور له بإذن 
اهللا تعالى القائد املؤســس سمو الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان، طيب اهللا ثراه، ومواقفه 

اخلالدة وأهل إمارات احملبة جتاه الكويت والتي 
لن متحى من ذاكرتنا جميعا.

وابتهل اخلالد إلى املولى جل وعال ان يدمي 
إمــارات اخليــر والتســامح واحة أمــن وأمان 
واستقرار ويحقق لها املزيد من الرفعة والتقدم 
والرخاء، في ظل القيادة امللهمة لصاحب السمو 
الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان رئيس دولة 
اإلمارات العربية املتحدة وحاكم إمارة أبوظبي.

الشيخ فواز اخلالد

صدور مرسوم بتعيني ٥ سفراء غير مقيمني
صدر مرسوم بتعيني ٥ سفراء غير 

مقيمني. وتضمن املرسوم:
مادة أولى: ُيعني كل من:

١ - غــامن صقر الغامن - ســفير دولة 
الكويــت لدى جمهورية مصر العربية 
واملنــدوب الدائم لدولــة الكويت لدى 
جامعة الــدول العربيــة - القاهرة - 
باإلضافــة الــى عمله - ســفيرا لدولة 
الكويت لدى جمهورية القمر املتحدة.

٢ - أحمد سالم الوهيب - سفير دولة 

الكويــت لدى نيوزيلنــدا - باإلضافة 
الى عمله - سفيرا لدولة الكويت لدي 

جزر كوك.
٣ - يعقوب يوســف الســند - سفير 
دولة الكويت لدى االحتاد السويسري 
- باإلضافة الى عمله - ســفيرا لدولة 

الكويت لدى كل من:
أ - إمارة خلتنشتاين.

ب - دولة الكرسي الرسولي.
٤ - عمر أحمد الكندري - سفير دولة 

الكويت لدى جمهورية كازاخستان - 
باإلضافــة إلــى عمله - ســفيرا لدولة 

الكويت لدى اجلمهورية القيرغيزية.
٥ - صالح ســليمان احلداد - ســفير 
دولة الكويت لدى الواليات املكسيكية 
املتحدة - باإلضافة إلى عمله - سفيرا 
لدولة الكويت لدى جمهورية نيكاراغوا.

مادة ثانية: على وزير اخلارجية تنفيذ 
هــذا املرســوم، وُيعمل به مــن تاريخ 
صدوره، وُينشر في اجلريدة الرسمية.

تعديل تشكيل املجلس األعلى للمرور 
أدنــى وكلمــا دعــت احلاجة 
الى ذلك، بدعوة من رئيســه 
ويكــون اجتمــاع املجلــس 
صحيحا بحضــور األغلبية 
من أعضائــه، على ان يكون 

من بينهم رئيس املجلس.
وتصدر قرارات وتوصيات 
املجلــس بأغلبيــة أصــوات 
األعضــاء احلاضريــن فــإذا 
تســاوت األصــوات يرجــح 
اجلانــب الــذي فيــه رئيس 

املجلس.
مــادة ٣: على وكيــل الوزارة 
تنفيذ هذا القرار، ويعمل به 
اعتبــارا مــن تاريخ صدوره 

وينشر باجلريدة الرسمية.

٦ - مدير عام الهيئة العامة 
للطرق والنقل البري.

٧ - مدير عام اإلدارة العامة 
للمرور.

٨ - مدير مركز النقل والسالمة 
املروريــة - كلية الهندســة 
والبترول - جامعة الكويت.

٩ - العقيــد حقوقي ســالم 
محمد دغش العجمي - أمينا 

للسر.
املــادة ٢: تعدل املــادة ٣ من 
القرار الوزاري رقم ٢٠٢٢/٢٥٤

املشار إليه لتصبح على النحو 
التالي:

يعقــد املجلــس األعلى ٤
اجتماعــات في الســنة كحد 

٤ - وكيل الوزارة املســاعد 
لشؤون املرور والعمليات.

٥ - مدير عام بلدية الكويت.

أصدر النائب األول لرئيس 
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 
الداخلية الشيخ طالل اخلالد 
قرارا وزاريا بتعديل تشكيل 
املجلــس األعلــى للمــرور. 

وتضمن القرار:
مادة ١: تعدل املادة ١ من القرار 
الوزاري رقم ٢٠٢٢/٢٥٤ املشار 
إليــه لتصبــح علــى النحو 
التالي: يشكل املجلس األعلى 
للمرور برئاسة وكيل وزارة 
الداخلية - وعضوية كل من:

١ - وكيــل وزارة األشــغال 
العامة.

٢ - وكيل وزارة التربية.
٣ - وكيل وزارة اإلعالم.

يعقد ٤ اجتماعات في السنة كحد أدنى وكلما دعت احلاجة إلى ذلك

العويهان لـ «األنباء»: االستعراف اجلنائي ساهم 
في التعرف على رفات ٢٩٥ أسيرًا ومفقودًا بالعراق

منصور السلطان

أكد مديــر عــام اإلدارة 
العامــة لألدلــة اجلنائيــة 
اللــواء عيــد العويهان أن 
الكويتيــة فــي  التجربــة 
عمليــة االســتعراف عــن 
رفات األسرى واملفقودين 
الكويتيني في العراق جعل 
الدوليــة للصليب  اللجنة 
األحمر تقيم حلقة نقاشية 
حــول التجربــة الكويتية 
مجلــس  دول  مبشــاركة 
التعاون اخلليجي لالستفادة 

من اخلبرات الكويتية.
وأوضح اللواء العويهان 
في تصريح لـ «األنباء» أنه 
بفضــل اخلبــرة الكويتية 
متمثلة باإلدارة العامة لألدلة 
اجلنائية في االستعراف عن 
رفات األسرى واملفقودين 
باإلضافــة  الكويتيــني، 

مت تشكيلها وانتقاؤها عن 
طريق املختصني بهذا العلم، 
ومن خــالل هذه املجموعة 
نتوصل إلــى عمل برنامج 
دراسي أكادميي يوثق باللغة 
العربية للمســتفيدين في 

هذا املجال.
وأكد أن الكويت أنشأت 
أرشــيفا خاصــا بالبصمة 
الوراثيــة لذوي األســرى 
واملفقوديــن من خالل أخذ 
عينات دم منهم ملساعدتنا 
خالل البحث عن األســرى 
واملفقوديــن فــي العــراق 
وللتعرف عليهم، وقد ساعد 
أرشــيف البصمة الوراثية 
خــالل دخولنــا للعــراق 
والبحث في املقابر اجلماعية 
عن األســرى واملفقودين، 
وقد استطعنا التعرف على 
٢٩٥ من أصل ٦٠٥ أســرى 

ومفقودين.

وبني العويهان أن هناك 
نواقــض علمية في املجال 
األكادميــي لذلــك ال بد من 
دمج اخلبرة مع الدراســة، 
وتكثيف وتبادل اخلبرات 
والدراسات على أرض الواقع 
للنهــوض بالعمل اخلاص 
باالستعراف اجلنائي الذي 
نحتــاج لــه في اكتشــاف 
اجلرائــم وحتديــد هويــة 

الضحايا في الكوارث.
وأضاف اللواء العويهان 
أن االســتعراف اجلنائــي 
علم لــه دور كبير ويخدم 
فــي الكثيــر مــن القضايا 
اإلنسـانـيــــة والـكـــوارث 
الطبيعية، وقد طــبـق في 
الكويت منذ سنــوات، وقد 
ســاهم فــي حتديــد هوية 
ضحايا حريق اجلهراء الذي 
راح ضحيته ٥٦ امرأة، خالل 

أقل من ٢٤ ساعة.

أكد أنه علم يسّخر خلدمة القضايا اإلنسانية.. والكويت أنشأت أرشيفاً خاصاً بالبصمة الوراثية

اللواء عيد العويهان

الشيخ طالل اخلالد

الى اكتشــاف عــدة قضايا 
معقدة جعل اللجنة الدولية 
للصليــب األحمــر تعمــم 
اخلبرة الكويتية وتدرسها 

في اجلامعات.
وبـيــــن أن املجـمـوعــة 
املشتـركـــة هـــي جـهـــــة 
متخـصـصـة فــــي عـلـــم 
االستعراف اجلنائي، وقـــد 

«الداخلية» حتدد رسوم التظلمات من قرارات 
وحدة الشراء: ٥٠٠ دينار لطلبات التأهيل

أصدر النائب األول لرئيس الوزراء 
ووزير الداخلية الشــيخ طالل اخلالد 
قرارا بتحديد قيمة الرســوم اخلاصة 
بالتظلمات من قرارات وحدة الشــراء 

وجلنة الشراء. وتضمن القرار:

مــادة ١: حتــدد قيمة رســوم طلبات 
التظلــم من قرارات وحدة الشــراء او 

جلنة الشراء كما في اجلدول.
مادة ٢: يحق للمتظلم استرداد الرسوم 
التي قام بسدادها وفقا ألحكام املادة ١

من هذا القرار، وذلك متى تقرر قبول 
تظلمه شكال وموضوعا.

مــادة ٣: على من يعنيهم األمر تنفيذ 
هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ 

نشره في اجلريدة الرسمية.

ً يحق للمتظلم استرداد الرسوم عند قبول التظلم شكالً وموضوعا

الرسمملخص اخلدمةاخلدمةم

٥٠٠ دينارجميع ما يتعلق بإجراءات التأهيلطلبات التظلم اخلاصة بالتأهيل١

طلبات تظلم على املناقصات٢
أو املمارسات احملدودة

تظلم إلضافة اسم شركة على املناقصة/ املمارسة 
١٥٠ دينارااحملدودة

طلبات التظلم اخلاصة٣
٥٠ دينارامبا ال يتجاوز ٥ آالف ديناربإجراءات استدراج العروض

طلبات التظلم اخلاصة بإجراءات املناقصة/ املمارسة ٤
العامة تبعا للقيم التقديرية لكل مناقصة

قيمة املمارسة او املناقصة ما يزيد على ٥ آالف دينار 
٥٠٠ دينارالى ٧٥ ألف دينار

٧٥٠ ديناراما يزيد على ٧٥ ألف دينار

طلبات التظلم٥
اخلاصة بتنفيذ العقود

٥٠ ديناراالعقود التي ال تتجاوز ٥ آالف دينار

العقود التي تزيد
٥٠٠ دينارعلى ٥ آالف دينار إلى ٧٥ ألف دينار

٧٥٠ ديناراالعقود التي تزيد على ٧٥ ألف دينار
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كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة

«كاش» اإلجازات ملن خدم ٥ سنوات
مرمي بندق 

أوضحــت مصادر قانونيــة في تصريحات 
خاصة لـ «األنباء» أن املرسوم رقم ٨١ لسنة ٢٠٢٢

اخلاص ببيع اإلجازات نص في املادة األولى منه 
على إضافة فقرة ثالثة إلى املادة ٤١ من مرسوم 
نظام اخلدمة املدنية. وبينت أن الفقرة الثالثة 
املضافــة نصت على انه «يجوز للموظف الذي 
لديه مدة خدمة في الدولة ال تقل عن ٥ سنوات 
أن يصرف بدال نقديا خصما من رصيد إجازاته 
علــى أال يقل رصيده عــن ٣٠ يوما حتى نهاية 
الســنة املالية». وقالت إن قرار مجلس اخلدمة 
املدنية رقم ٢ لســنة ٢٠٢٢ الصادر في ١١ أبريل 
املاضــي نص على عدم اإلخالل بالفقرة الثالثة 
من املادة ٤١ من مرســوم نظــام اخلدمة املدنية 
واملتعلقــة مبــدة خدمة ال تقل عن ٥ ســنوات، 
وأضاف ٧ مواد تضمنت الضوابط والشروط.  
واســتطردت املصادر القانونية قائلة: إن قرار 
مجلس اخلدمة املدنية رقم ٣٨ لسنة ٢٠٢٢ الصادر 
في ٣٠ أكتوبر املاضي أبقى على مدة اخلدمة التي 

ال تقل عن ٥ ســنوات، وعــدل بعض الضوابط 
والشروط التي جاءت كالتالي: 

١ - يجوز التقدم بطلب صرف البدل النقدي 
عن رصيد اإلجازات الدورية اثناء اخلدمة سنويا 

على أال يتكرر تقدمي الطلب في السنة ذاتها.
٢ - أن يكــون املوظف قد أمضى في اجلهة 
احلكومية ذاتها بعد التعيني فيها أو النقل إليها 
مدة سنتني على األقل سابقتني على تاريخ صدور 

قرار صرف البدل النقدي. 
٣ - أال يكــون قــد وقعت علــى املوظف أي 

عقوبة ما لم يكن مت محوها.
مــن األهمية ذكر أنــه جاء في املــادة ٦ من 
قرار مجلس اخلدمة املدنية رقم ٢ لسنة ٢٠٢٢، 
ويقصد بخدمة الدولة في مجال تطبيق شــرط 
«أن يكون لدى املوظف مدة خدمة في الدولة ال 
تقل عن خمس ســنوات»: مدة اخلدمة لدى أي 
وزارة أو إدارة أو وحدة إدارية تكون ميزانيتها 
ضمــن امليزانيــة العامة للدولــة أو ملحقة بها 
أو لدى الهيئات واملؤسســات العامة املستقلة، 
وكذلك الشركات اململوكة ملكية كاملة للدولة.

تزاد إلى ٧ سنوات للموظفني املنقولني من جهة حكومية إلى أخرى ويسري ذلك على الوزارات واجلهات امللحقة واملستقلة والشركات اململوكة ملكية كاملة للدولة

«الداخلية»: ٢٠٠ ألف كرت ترخيص سالح
علي إبراهيم 

علمت «األنباء» أن وزارة الداخلية بصدد شراء ٢٠٠ ألف كرت ترخيص 
سالح ولوازم طباعتها. وفي هذا الصدد، وافق اجلهاز املركزي للمناقصات 
العامة على طلب وزارة الداخلية بطرح ممارســة عامة خاصة بتوريد 
٢٠٠ ألف كرت ترخيص ســالح ولوازم طباعتها لإلدارة العامة ملباحث 
الســالح. وقرر «املناقصــات» املوافقة على أن تتولــى وزارة الداخلية 
بصفتها اجلهة صاحبة الشــأن إجراءات األعمال مبمارســة عامة وفقا 

للمادة ١٧من قانون املناقصات العامة رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٦.

«البترول» تشترط عدم ازدواجية املزايا املالية للموظف
أحمد مغربي

علمــت «األنباء» من مصادر نفطية مســؤولة أن 
مؤسســة البترول الكويتية أصدرت تعميما يقضي 
بإقرار املوظف في القطاع النفطي بعدم ازدواجية املزايا 

املالية التي تخص أفراد أسرته من أي جهة حكومية 
أخرى مماثلة. وفي التفاصيــل، أصدرت «البترول» 
تعميما يشدد على ضرورة عدم صرف أي مزايا مالية 
مزدوجة للزوج أو الزوجة من جهتي عمل منفصلتني 
مثل مزايا البعثات واالجازات الدراسية كتذاكر السفر 

والرســوم الدراسية لألبناء أو غيرها من املزايا التي 
تخص أفراد األسرة. واشترطت «البترول» على املوظف 
ضرورة حتديث البيانات الشــخصية ألفراد األسرة 
املرافقني جتنبا الزدواجية الصرف في أي من املزايا 

التي يقرها نظام البعثات واإلجازات الدراسية.

تخص أفراد أسرته كمزايا البعثات واإلجازات الدراسية

د. أماني بوقماز خالل اجلولة       (محمد هاشم)

د. أماني بوقماز 
قامت بزيارة 

تفقدية ملدينة 
جابر األحمد 

ووجهت بتعجيل 
رصد وإقرار 

امليزانية اخلاصة 
بها لتأهيل 

الشوارع املتهالكة
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مخفر منوذجي ومركز خدمة في اجلهراء الصناعية
علي إبراهيم 

تتجــه وزارة الداخليــة إلى إنشــاء 
مخفر منوذجي ومركز خدمة في اجلهراء 

الصناعية. 
وفي هذا الصدد، ستعيد الوزارة اليوم 
طرح املناقصة رقم ٢٠١٨/٢٠١٧/١٢ اخلاصة 
بإنشــاء وإجناز وصيانة مخفر شرطة 
منوذجي ومركز خدمة مبنطقة اجلهراء 

الصناعية لــإلدارة العامة لإلنشــاءات 
والصيانة بالوزارة. وستطالب الوزارة 
الشــركات واملؤسســات املصنفــة على 
الفئة الثالثة والرابعة أعمال مبان لدى 
اجلهاز املركــزي للمناقصات مبراجعة 
إدارة املناقصات باإلدارة العامة للشؤون 
املالية للوزارة، على أن يكون آخر موعد 
لتسليم املناقصات يوم األحد املوافق ٨

يناير ٢٠٢٣.

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

هولندا أول املتأهلني إلى ربع النهائي 
بفوزها على أميركا بثالثية

علي عبدالرضا: البرازيل واألرجنتني وإسبانيا 
والبرتغال في املربع الذهبي

مدربون وطنيون: الفوارق الفنية بدأت تنحسر 
بني املنتخبات العربية وأوروبا وأميركا اجلنوبية

فوزي بشير لـ «األنباء»: فرنسا األقرب إلى اللقب

فرنسا - پولندا : ٦:٠٠          إجنلترا  - السنغال : ١٠:٠٠مباريات اليوم

العتيبي: بداية سداد القرض اإلسكاني بعد انتهاء اخلدمات
سلطان العبدان

قدم النائب خالد العتيبي 
اقتراحــا بعــدم االعتــداد 
بإيصــال التيــار الكهربائي 
فقط للبدء في سداد القرض 
اإلســكاني، وأن يتــم البدء 
في التحصيل عقب االنتهاء 
من جميع اخلدمات والبنى 
التحتية باملدينة السكنية.

وقال العتيبي: تعاني املدن 
اإلسكانية اجلديدة من نقص 
شــديد في اخلدمات والبنى 
التحتية، وبسبب ذلك يفاجأ 

املواطن عقب تسلمه البيت 
احلكومــي أو بعــد االنتهاء 
من بنائــه وإيصــال التيار 
الكهربائي والبدء في ســداد 
القرض اإلســكاني، بغياب 
أغلــب اخلدمــات الوزاريــة 
والبنى التحتية الضرورية 
في املدينة السكنية اجلديدة، 
ويعود ذلك إلى تأخر اجلهات 
احلكومية في تســلم أغلب 
املشاريع املهمة من الشركات 
املنفــذة وأغلبهــا مشــاريع 
خلدمات أساسية ال غنى عنها 
مرتبطــة بــوزارات الصحة 

والداخليــة والتربية، األمر 
الــذي يجبر املواطــن على 
الذهاب إلى املناطق القريبة له 
لتلبية احتياجاته الضرورية 
اليومية أو االنتقال للسكن 
في مناطق تتمتع باخلدمات 
حتــى االنتهــاء مــن جميع 
املشاريع اخلدمية. واقترح 
العتيبي عدم االعتداد بإيصال 
التيار الكهربائي فقط للبدء 
في سداد القرض اإلسكاني، 
ويتــم البــدء فــي حتصيل 
األقساط الشهرية املستحقة 
الكويتـــي  لبنك االئتمـــان 

أو املؤسسة العامة للرعاية 
الســكنية عقب االنتهاء من 
جميــع اخلدمــــات والبنى 
التحتية باملدينة السكنية، 
وأهمهــا تشــغيل املخافــر 
واملســتوصفات واملــدارس 
بجميــع مراحلهــا وكذلــك 
التعاونيــة أو  اجلمعيــات 
فروعها املختلفة. كما اقترح 
تشكيل جلنة وزارية تتولى 
مهمة اإلشراف على االنتهاء 
من جميع اخلدمات والبنى 

التحتية للمدن اجلديدة.
خالد العتيبي

مصادر لـ «األنباء»: «التربية» آخر اجلهات 
في صرف مكافأة «الصفوف األمامية»

عبدالعزيز الفضلي

طلبت وزارة املالية من «التربية» كشوفات 
مستحقي مكافآت الصفوف األمامية مرة أخرى 
ملراجعتها والتدقيق عليها متهيدا لصرفها.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«األنباء» عن أن 
«التربية»، قامت بحصر األســماء من خالل 
كشوفات مت إرسالها الى ديوان اخلدمة املدنية 
منذ منتصف العام املاضي ٢٠٢١، مشيرة إلى 
أن الديوان أبلغ «التربية» بأنه خاطب وزارة 
املالية بكتاب رسمي، تلقت «األنباء» نسخة 

منه، جاء فيه أنه قد مت االنتهاء من التدقيق 
واملراجعة على الكشوف املرفقة والواردة من 
قبــل وزارة التربية وفقا للضوابط واآللية 
احملــددة بقرار مجلس الــوزراء رقم (٦٨٦) 
وانه مت رصد ٦٤٧٥٧٦٫٧٢٧ دينارا للصرف.

وأضافــت املصــادر أن وزارة املالية لم 
تصدر تعليمات لـ«التربية» بالصرف ولم 
حتدد موعدا له، متوقعة أن تكون «التربية» 
آخــر اجلهات التي يتــم لها صرف مكافآت 
الصفــوف األمامية وقبل انتهــاء ميزانية 

العام احلالي.

«املالية» طلبت منها الكشوف مرة أخرى واملبلغ املرصود ٦٤٧ ألف دينار

التفاصيل ص ٥

التفاصيل ص ١١

موسكو تبحث عن مشترين وتهدد أوروبا: ستعيشون من دون نفطنا هذا العامموسكو تبحث عن مشترين وتهدد أوروبا: ستعيشون من دون نفطنا هذا العام
ً ً دوالرا االحتاد األوروبي ومجموعة السبع يحددان سقف سعره بـ االحتاد األوروبي ومجموعة السبع يحددان سقف سعره بـ ٦٠٦٠ دوالراً.. وأوكرانيا تريد تخفيض سعره لـ  دوالراً.. وأوكرانيا تريد تخفيض سعره لـ ٣٠٣٠ دوالرا

فرحة هولندية بالتأهل إلى ربع نهائي املونديال           (أ.ف.پ)

طهران ُتخّفض رقم قتلى االحتجاجات إلى ٢٠٠
وُتعلن بدء مراجعة قانون غطاء الرأس

عواصمـ  وكاالت: اعترفت السلطات اإليرانية 
بقتل أكثر من ٢٠٠ شخص منذ اندالع االحتجاجات 
في أنحاء البالد قبل نحو شهرين، وهو رقم أقل 
بكثير مما سبق وأعلنه قائد القوة اجلوفضائية 
للحرس الثوري العميــد أمير علي حاجي زاده، 
حيث قدر قبل أيام سقوط أكثر من ٣٠٠ شخص 
منذ وفاة الشــابة مهســا أميني أثناء االحتجاز، 
وكانت شــرارة االحتجاجات، بينما تقدر منظمة 
حقوق اإلنســان في إيران، ومقرها أوســلو، بأن 
قــوات األمن قتلت حتــى اآلن ٤٤٨ متظاهرا على 
األقل. وقال بيان ملجلس األمن القومي تأكيده أن 

احلصيلة تشمل «قوات األمن» و«الناس األبرياء» 
الذين قضوا نتيجة «أعمال شغب وأعمال إرهابية»، 
إلى ذلك، يجري البرملان والسلطة القضائية في 
إيران مراجعة للقانون الذي يفرض على النساء 
وضع غطاء للرأس، وفق ما أعلن املدعي العام في 
مدينة قم، محمد جعفر منتظري. من جهة أخرى، 
أعلنت البحرية األميركية أمس اعتراض سفينة 
صيد في خليج عمان حتمل على متنها أكثر من 
خمســني طنا مــن «طلقات الذخيــرة وصمامات 
ووقــود للصواريخ» في طريقهــا إلى املتمردين 

احلوثيني في اليمن.

البحرية األميركية تعترض سفينة صيد إيرانية تهّرب ذخيرة إلى احلوثيني

سفينة صيد إيرانية محملة بذخيرة وصمامات ووقود للصواريخ  اعترضتها البحرية األميركية في طريقها لليمن   (أ.ف.پ)

دبابة أوكرانية تقصف دبابة أوكرانية تقصف 
مواقع روسية مواقع روسية 

قرب باخموت (رويترز)قرب باخموت (رويترز)

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت PDF الصفحة

التفاصيل ص ١٩

عواصم - وكاالت: بلغت تداعيات احلرب 
الروســية على أوكرانيا حــدا متقدما من 
املواجهة الشاملة بني موسكو والغرب، بعد 
ان اتفق االحتاد االوروبي ودول مجموعة 
السبع واستراليا على وضع سقف لسعر 
النفط الروسي عند ٦٠ دوالرا للبرميل بهدف 
احلد من إيرادات موسكو ومن قدرتها على 
متويل غزوها ألوكرانيا. ووصفت روسيا 
القرار باحملاولة «اخلطيرة»، وأكد ميخائيل 
أوليانوف، سفيرها لدى املنظمات الدولية 
في ڤيينا أن بالده لن تزود بالنفط الدول 

التي تطبق احلد األقصى للسعر. 
وتابــع: «اعتبــارا مــن العــام احلالي، 

ســتعيش أوروبا بدون النفط الروسي»، 
فيما قال املتحدث باسم الكرملني دميتري 
بيســكوف إن موســكو «ترفــض» القرار 
وانهــا تدرس كيفية الرد عليه، فيما قالت 
السفارة الروسية في واشنطن إن روسيا 
ســتواصل البحث عن مشــترين لنفطها. 
من جهتها، توقعت كييڤ انهيار االقتصاد 
الروسي مطالبة بأكثر من ذلك. وقال مدير 
مكتب الرئيس األوكراني أندريتش يرماك 
«ما زلنــا نحقق هدفنا وســيدمر اقتصاد 
روسيا وستدفع الثمن». لكنه قال إنه «كان 
يجدر خفض السقف الى ٣٠ دوالرا لتدمير 

االقتصاد الروسي بشكل اسرع». 

وسيسمح القرار للدول غير األوروبية 
مبواصلة اســتيراد النفط الروســي، لكنه 
سيمنع شــركات الشــحن والتأمني وإعادة 
التأمني من التعامل مع شحنات اخلام الروسي 
في جميع أنحاء العالم ما لم يتم بيعها بأقل 

من احلد األقصى للسعر. 
ميدانيًا، قالت وزارة الدفاع البريطانية 
ان روســيا تخطط على األرجــح لتطويق 
بلدة باخموت في إقليم دونيتســك بالتقدم 
إلى الشمال واجلنوب. وأضافت، في حتديث 
يومي ملعلومات املخابرات ان «هناك احتماال 
واقعيا بأن االستيالء على باخموت أصبح 
في األساس هدفا سياسيا رمزيا لروسيا».
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جمعية املهندسني شاركت في «مينتكون ٢٠٢٢» الدولي
شاركت جمعية املهندسني الكويتية في فعاليات مؤمتر ومعرض 
الشرق األوسط السادس للصيانة واالعتمادية السادس «مينتكون 
٢٠٢٢» والذي أقيم في مملكة البحرين الشقيقة مؤخرا، حيث عرضت 
دورها املهني في الكويت وتعاونها مع جمعية الصيانة واالعتمادية 
اخلليجية. ترأس وفد اجلمعية في املؤمتر، أمني الصندوق وعضو 
مجلس اإلدارة م.علي الفيلكاوي وضم الوفد في عضويته كال من: 
نائب مدير عام اجلمعية م.شبيب الزعبي، ورئيس جلنة املعارض 
م.حسن جمعة، وأعضاء اجلمعية م.أحمد الثويني، وم.عبدالعزيز 
العنزي وم.عبدالرحمن مجحم. وتلقى م.الفيلكاوي وأعضاء الوفد 
تكرميــا خاصا مــن املنظمني، كما قام نائب املدير العام م.شــبيب 
الزعبــي ورئيس جلنة املعارض م.حســن جمعــة وأعضاء الوفد 
بتقــدمي تكرمي خاص من املهندســني الكويتيــني إلى راعي املؤمتر 

وزير النفط والبيئة في مملكة البحرين الشقيقة.
ويعتبــر «مينتكــون ٢٠٢٢» من أضخم املؤمتــرات واملعارض 
املهنية - الهندسية وشارك فيه هذا العام نحو ٢٢٠٠ من احملترفني 
العامليني واملهندســني واملتخصصني واملهتمني في مجال الصيانة 
واالعتمادية وإدارة األصول، والذين ميثلون كافة قطاعات الصيانة 

واالعتمادية وخاصة في املجال النفطي.

ُعقد في املنامة ويعد من أضخم املؤمترات واملعارض املهنية الهندسية

م.علي الفيلكاوي وأعضاء الوفد في استقبال ممثل الرئيس التنفيذي في «كيبيك» م.خالد العوضي على هامش مشاركتهم في املؤمتر

السفير الكوري: انطالق املوسم الثقافي بالكويت مارس ٢٠٢٣

أسامة دياب

أكــد الســفير الكوري لــدى البالد 
تشــونغ بيونــغ هــا أن «مهرجــان 
طعام الشــوارع الكــوري ٢٠٢٢» يقام 
للمــرة الثانية في الكويــت بعد فترة 
توقف بســبب الظروف االســتثنائية 
التــي فرضتها جائحــة كورونا، الفتا 
إلــى ان املهرجان في نســخته األولى 
حظي بشعبية كبيرة واستحسانا من 
احلضور، الســيما أن الطعام يعد أحد 
جسور التواصل بني الشعوب ووسيلة 

إلــى كوريا فــي الســابق أن يتذوقوا 
مجددا الطعام الكوري الذي نأكله في 
شوارعنا، ليشعروا وكأنهم متواجدون 
هناك ويتذوقون الطعام نفســه، وقد 
شهدنا مؤخرا إقباال كبيرا على الطعام 
الكوري في الكويت، وهذا يدل على عشق 

الكويتيني للطعام الكوري.
وأشــار السفير الكوري إلى سعيه 
العالقــات  الــدؤوب لدعــم وتعزيــز 
الثنائية بني البلدين واستشراف آفاقها 
املستقبلية، كاشفا عن أن مهرجان طعام 
الشوارع هو ختام املوسم الثقافي احلالي 

على أن يبدأ املوسم اجلديد في مارس 
املقبل.

ولفت إلى أن السفارة تقيم سنويا 
حدثــني كبيريــن، أحدهمــا «منتــدى 
املدن الذكية» املخصص للمســؤولني 
احلكوميني ورجال األعمال ملناقشة سبل 
تعزيز التعاون لتحقيق رؤية الكويت 
التنمويــة ٢٠٣٥، والثانــي «مهرجــان 
مأكوالت الشــارع الكوري»، وهو يعد 
كاليوم املفتوح للسفارة الكورية يشارك 
فيه عــدد كبير مــن الكويتيني محبي 

كوريا، وثقافتها وشعبها.

السفارة أقامت مهرجان «طعام الشوارع الكوري ٢٠٢٢» بحضور ديبلوماسي وشعبي كبير

حضور كبير في مهرجان «طعام الشوارع» الكوري  (فريال حماد) سفير كوريا تشونغ بيونغ ها وسفير طاجيكستان د.زبيداهللا زبيدوف

توفر فهما أفضل للثقافة في أي دولة. 
وأضاف السفير تشونغ بيونغ ها 
في تصريحات للصحافيني على هامش 
املهرجان الذي أقيم في مقر الســفارة 
بحضور ديبلوماسي وشعبي كبير، أن 
هذا املهرجان يعد من أجنح الفعاليات 
الثقافية التي تقيمها الســفارة سنويا 
وأكثرها رواجا وشعبية ولعل اإلقبال 
الكبير على التســجيل حلضوره خير 
شــاهد. وتابع: أعددنا لهذه املناســبة 
مأكــوالت كوريــة مختلفــة ومتنوعة 
لتكون فرصة للكويتيني الذين سافروا 

احتاد املكاتب الهندسية والدور االستشارية
يستضيف أمني عام «املناقصات» اليوم

يستأنف احتاد املكاتب الهندسية 
والدور االستشارية الكويتية لقاءاته 
الدورية مع املســؤولني واملعنيني 
باملهنة الهندسية -  االستشارية، 
حيث يستضيف االحتاد أمني عام 
اجلهاز املركزي للمناقصات املركزية 
م.أسامة الدعيج، في الساعة ٦٫٣٠

مساء اليوم األحد، وذلك في قاعة 
احملاضرات الرئيسية مبقر االحتاد، 
داخل جمعية املهندســني. ويهدف 
اللقــاء إلى التواصل املباشــر بني 
أعضــاء االحتاد وأمني عام اجلهاز 

وتسليط الضوء على أي مستجدات والرد على 
االستفسارات والتحديات التي تواجه األعضاء، 
كما سيقوم األمني العام بتوضيح دور املناقصات 
ولوائحه ومالحظاته. ويأتي اللقاء في إطار جهود 

االحتــاد لتذليــل العقبات التــي تواجه املكاتب 
والدور االستشــارية خالل أعمالهم، وفتح آفاق 
ممكنة ملزاولة املهنة الهندســية ـ االستشــارية 

واالرتقاء بها.

م.بدر السلمانم.أسامة الدعيج

ملشاهدة الڤيديو
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وزير الصحة: ٥٠٠ ألف مراجع ألقسام اجللدية سنويًا

عبدالكرمي العبداهللا

كشف وزير الصحة د.أحمد 
العوضي أن أقســام اجللدية 
ألــف  تســتقبل نحــو ٥٠٠ 
مراجع سنويا عبر املؤسسات 
التابعــة للوزارة،  العالجية 
فضال عن اخلدمــات املقدمة 
في مجال التشخيص، سواء 
بتوفيــر األدويــة أو العالج 
باألجهزة احلديثــة كالليزر 

والعالج الضوئي.
وقال د.العوضي في كلمته 
خالل افتتاح مؤمتر الكويت 
لألمراض اجللديــة والليزر 
وطب التجميل صباح أمس، 
إن مركــز أســعد احلمد فقط 
استقطب العام املاضي أكثر 

من ١٠ آالف مراجع.
األمــراض  أن  وأضــاف 
اجللديــة حتظــى باهتمــام 
بالغ من «الصحة»، الفتا إلى 
احلــرص على مواكبة أحدث 
التطــورات في التشــخيص 
والعالج واستخدامات الليزر 
الطبية، من خالل التوسع في 
العيادات التخصصية وتطوير 
الطبيــة والفنيــة  الكــوادر 
والهيئــة التمريضية، ودعم 
برنامج البعثــات اخلارجية 
للــدول املتقدمــة لألطبــاء 

الوراثية والصدفية واألكزميا 
البنويــة والبهــاق والثعلبة 
واستخدامات الليزر الطبية، 
كما يضم ورش عمل يتم من 
خاللها تدريب األطباء العاملني 
في القطاع احلكومي واألهلي 
الكويتــي  البــورد  وأطبــاء 

لألمراض اجللدية.
وبـيـــــن العتيـبـــــي ان 
العلميــة مـــن  املشــاركات 
اجلمعــيــــــــات الـرسمـيــة 
الختصاص األمراض اجللدية 
التجميــل بخالصــة  وطــب 
خبرائهــا وباحثهــا تعد أحد 
مرتكزات املؤمتر، ومت انعقاد 
ورش عمــل وندوات نظمتها 
رابطة أمراض اجللد لألطباء 
املتدربني في البورد الكويتي 
لتدريبهــم علــى اكتســاب 
املهارات العلمية في التعامل 
مــع مختلف أمــراض اجللد 
وعالجاتها، موضحا ان برنامج 
املؤمتر يحتوي على أكثر من 
٨٠ محاضرة و٢٢ ورشة عمل 
حملاضرين محليني ودوليني.

وأكد اهتمام وزارة الصحة 
بتخصص األمراض اجللدية 
حتى بات يضاهي أقسام اجللد 
بجميــع دول العالم، ويعود 
ذلك لتوفيــر أحدث األجهزة 
واألدويــة، ورفــع مســتوى 

األطباء وجــودة الرعاية من 
خالل عقد مثل هذه الندوات 
واملؤمترات التي تعتبر فرصة 
نادرة للتعليم الطبي املستمر 
وفتح آفــاق جديدة لالطالع 
علــى أحدث وســائل العالج 

لألمراض اجللدية.
بدورها، قالت نائب رئيس 
رابطة أطباء اجللدية الكويتية 
رئيس مجلس اقسام اجللدية 
بوزارة الصحة د. أطالل الالفي 
إن الرابطة حرصت على عقد 
مؤمتــر طبي على مســتوى 
عــال من العلم واملشــاركات 
الروابــط  مــع  بالتنســيق 
اخلليجيــة ومتحدثــني مــن 

أوروبا وجميع دول العالم.
ولفتــت الالفــي إلــى أن 
املؤمتــر يقام مبشــاركة ٤٥
متحدثا مــن الكويت ويضم 
ومحاضــرات  عمــل  ورش 
علميــة بالتعاون مــع أطباء 
قطاع اخلاص بهدف التعرف 
على كل مستجدات األمراض 
اجللدية مــن أدوية وأجهزة 
وغيرها، مبينة وجود عيادات 
تخصصية في ٧ مراكز طبية 
رئيسية لألمراض اجللدية، 
ونتمنى التوسع مستقبال فيها 
بالتعــاون مع مراكز الرعاية 

االولية.

خالل افتتاحه مؤمتر الكويت لألمراض اجللدية والليزر وطب التجميل مبشاركة كبيرة

الكويتيني بالدراسات العليا، 
باإلضافة إلى برنامج البورد 
الكويتي لألمراض اجللدية.

وأشــار إلــى أن املؤمتــر 
املنعقد من ٣ إلى ٤ ديسمبر 
اجلاري مبركز جابر الثقافي، 
العديــد مــن  يشــارك فيــه 
األطبــاء واالستشــاريني من 
الكويــت واخلليــج والدول 
العربيــة وأوروبــا وأميركا 
والهنــد وماليزيا، ويســلط 
الضوء على كل ما هو جديد، 
وآخــر االكتشــافات العلمية 
لتشخيص وعالج األمراض 
اجللديــة، وميثــل فرصــة 
حقيقية لتبادل اخلبرات، مبا 
يؤدي لرفع مســتوى جودة 
اخلدمة املقدمــة للمراجعني، 
الفتا إلى أن هذه اللقاءات مع 
األطبــاء املتميزين عامليا في 
مجالهم تتيح فرصة التعرف 
على التجارب واخلبرات في 
هذا املجال الدقيق بتخصص 

األمراض اجللدية.
مــن جانبه، قــال رئيس 
املؤمتــر د.محمد العتيبي إن 
البرنامــج العملي يتألف من 
محاضــرات متنوعة تتناول 
كل جديد وآخر االكتشــافات 
تشــخيص  فــي  العلميــة 
االمراض اجللدية كاألمراض 

(ريليش كومار) ملشاهدة الڤيديود.أحمد العوضي ود.محمد العتيبي ود.أطالل الالفي مع املشاركني في املؤمتر  

تفعيل النظام اآللي في جلان املجلس الطبي العام
أعلنــت وزارة الصحــة 
عــن تفعيــل النظــام اآللي 
في قســم اللجان باملجلس 
الطبي العام تســهيال على 
املواطنني وتنفيذا ملرتكزات 
رؤية كويت جديدة ٢٠٣٥.

وأكــد الوكيــل املســاعد 
الرقمية  لشــؤون الصحــة 
أحمد غريب في بيان صحافي 
حرص الوزارة على تواصل 
جهود التحول الرقمي ملختلف 
خدمــات قطاعات الــوزارة، 
مبينــا ان تفعيــل النظــام 
اآللي للتخفيف الضغط على 

املجلس الطبي العام.
وأشار غريب إلى أهمية 
تنزيــل التطبيق احلكومي 
املوحد «سهل» للتمتع بهذه 
اخلدمــات الرقمية التي من 
شأنها توفير اجلهد والوقت 
علــى طالب اخلدمة أو على 
القطاعات أو اإلدارات املقدم 
لها، مشــيرا إلى ان تدشني 
هذه اخلدمة جاء بتوجيهات 

بالتقرير الطبي إلى املجلس 
الطبي العام عبر التراســل 

اإللكتروني.
ولفــت اجلمعــة إلى أن 
اخلطــوة الثانيــة تتضمن 
الدخول إلى تطبيق سهل من 
قبل صاحب العالقة واختيار 
الطبي  «خدمــات املجلــس 
العام» ومن ثم اختيار «تقدمي 
طلــب جلنــة طبيــة» فيما 
اخلطوة الثالثة هي وصول 

إشعار عبر تطبيق «سهل» 
أو رسالة نصية عبر الهاتف 
اللجنة»  بتحويــل «طلــب 
لتعقد اللجنة التخصصية 
بأحــد املستشــفيات وفــق 

عنوان السكن.
وأشارت إلى أن اخلطوة 
الرابعــة تتضمــن طباعــة 
التحويل مــن قبل صاحب 
العالقة قبل انعقاد اللجنة 
واحلضــور وفــق املوعــد 
واملكان املقــرر، فيما تكون 
اخلطــوة اخلامســة بعــد 
انعقاد اللجنة التخصصية 
وتتضمــن إبــالغ صاحــب 
العالقة عبر الهاتف بنتيجة 

اللجنة الطبية.
ولفتــت إلى أن اخلطوة 
األخيــرة هي اعتمــاد قرار 
اللجنة التخصصية من قبل 
املجلس الطبي العام وإرسال 
نسخة جلهة العمل، كما أنه 
ميكن االطــالع على نتيجة 
اللجنة عبر تطبيق «سهل».

د.نادية اجلمعةأحمد غريب

مــن وزير الصحــة د.أحمد 
العوضي بهدف سرعة تقدمي 

اخلدمة للمواطنني.
مــن جهتهــا، أوضحــت 
الطبــي  رئيســة املجلــس 
العــام د.ناديــة اجلمعة أن 
خطوات التقدمي على خدمة 
«طلــب جلنة طبيــة» عبر 
تطبيق «ســهل» تشــمل ٦
خطوات أولها إرسال كتاب 
رسمي من جهة العمل مرفق 

طارق سنان: األشعة التداخلية تعالج 
مشاكل تضخم البروستاتا احلميد دون جراحة

كشف األستاذ بكلية الطب 
جامعة الكويت رئيس قسم 
األشعة التداخلية وعالج األلم 
مبستشفى طيبة البروفيسور 
طارق سنان عن أحدث الطرق 
العالجية لتضخم البروستات 
احلميد «BPH» الذي يصيب 
٥٠ إلى ٩٠٪ من الرجال الذين 
تتراوح أعمارهم بني ٦٠ و٨٠

عاما، الفتــا إلى أن ضخامة 
غدة البروستاتا حالة طبية 
شائعة تظهر مع تقدم الرجال 

في العمر.
وقال سنان في تصريح 
البروســتاتا  صحافــي ان 
نــوع مــن الغــدد الصمــاء 
«اإلندوكرينيــة» صغيــرة 
احلجم موجودة عند الرجال 
فقــط تقــع بــني القضيــب 
واملثانة البولية في منطقة 
احلوض، حيث تلتف حول 
مجــرى البــول املجتمع في 
املثانة البولية ومن خاللها 
الــى اخلــارج أثنــاء عملية 
التبول، الفتــا إلى انه ومع 
تقدم السن عند الرجال يحدث 
تضخم البروســتاتا وتزيد 
بشكل ملحوظ في احلجم مما 

داخل شريان في الساق ثم 
يوجه األنبوب إلى الشريان 
الذي يزود البروستات بالدم، 
ثم حتقن خرزات صغيرة جدا 
في الشريان تعمل على منع 
تدفق الدم إلى البروستات، 
مشيرا إلى أن هذه الطريقة 
اجلديدة في املعاجلة ال توجد 
لها املخاطر نفسها من ناحية 
املضاعفــات اخلطيرة، مثل 
التــي  الســلس والعنانــة، 
تصاحب معاجلة التضخم.

وحــول أســباب حدوث 
البروستاتا احلميد  تضخم 
ومــا إذا كانت هناك إمكانية 
ليتحول لســرطان خبيث، 
أكــد ســنان أن هنــاك فرقا 
شاسعا بني األورام اخلبيثة 
التي تصيب غدة البروستاتا 
(سرطان البروستاتا) وبني 
تضخم البروستاتا احلميد، 
الفتا إلى أن األخير مت وصفه 
باحلميد لكونه من الصعب 
أن يتحول إلى سرطان خبيث 
وعلى الرغم من أن أســباب 
حدوث تضخم البروســتاتا 
أن  إال  مجهولــة  مازالــت 
بعض الدراســات واألبحاث 

التــي مازالت تــدور في هذا 
املجال أرجعت الســبب الى 
الهرمونيــة  االضطرابــات 
فــي الرجــال خاصــة التي 
تزيد حدتها مــع التقدم في 
الســن واضطراب الوظيفة 
الهرمـونـيــة للخصـيـتـــني 
باإلضافة الى عوامل أخرى 
منها السمنة وبعض أنواع 
األطعمــة وتقليل النشــاط 
احلركــي والبدنــي وكذلــك 

التهابات مجرى البول. 
العالمــات  أن  وذكــر 
واألعراض الشائعة لتضخم 
 «BPH» البروستاتا احلميد

تتمثل في التالي:
٭ احلاجة الدائمة والعاجلة 

للتبول.
٭ التكــرار املتزايد للتبول 

بالليل (البول الليلي).
٭ صعوبات في بدء التبول.

٭ ضعــف تيــار البــول أو 
توقف تيار البول وعودته.
٭ التقطير في نهاية التبول.

٭ عدم القدرة على التفريغ 
الكامل للمثانة.

٭ انخفــاض ملحــوظ فــي 
الرغبة اجلنسية.

يصيب ٥٠ إلى ٩٠٪ من الرجال ومن الصعب حتّوله إلى سرطان خبيث

البروفيسور طارق سنان

يؤثر على األعضاء احمليطة 
خاصة مجرى البول واملثانة.
وأضاف: عالج املشــاكل 
التــي تنتــج عــن تضخــم 
البروســتاتا احلميــد ميكن 
أن تتم عن طريق استخدام 
األشعة التداخلية من خالل 
البروســتاتا  ســد شــريان 
املتضخمة دون جراحة مما 
يســاعد على اخلالص التام 
من جميع املشاكل املصاحبة 
للتضخم البروستاتي، مبينا 
ان إجراء العملية باستخدام 
التداخلية يشتمل  األشــعة 
على إدخال أنبوب أو قسطرة 

القريفة: تنفيذ مشروعات «األقفاص العائمة» 
لتربية األسماك وصوًال لالكتفاء الذاتي والتصدير

محمد راتب

أعلن مديــر عام الهيئة العامة لشــؤون 
الزراعة والثروة السمكية باإلنابة م.مشعل 
القريفة أن الهيئة تعكف حاليا على اإلسراع 
في تنفيذ مشاريع األقفاص العائمة ومزارع 
تربية األســماك وزراعة الروبيان، الذي من 
املتوقع، بحسب اخلطة املوضوعة، الوصول 
إلى االكتفاء الذاتي والتحول إلى التصدير، 

موضحــا أن هذه اخلطوة قفــزة نوعية في 
عمل الهيئة وحتقيق األمن الغذائي.

وبخصوص حديقة احليوان في العمرية، 
بــني أنه متــت زيارة املــكان برفقــة اإلدارة 
الهندســية وجرى وضع خطة من ٤ مراحل 
لتأهيل األقفاص ضمانا لســالمة الزوار من 
األطفال والعائالت، موضحا أن األمر متوقف 
على احلصول على املبلغ املطلوب من «املالية» 

لبدء األعمال مباشرة.
م.مشعل القريفة

مصادر لـ «األنباء»: «التربية» ستكون 
آخر اجلهات في صرف مكافأة الصفوف األمامية

عبدالعزيز الفضلي

طلبــت وزارة املالية من 
«التربية» كشوفات مستحقي 
مكافآت الصفوف األمامية مرة 
أخــرى ملراجعتها والتدقيق 

عليها متهيدا لصرفها.
وكشفت مصادر مطلعة 
لـ«األنباء» عن أن «التربية»، 
وحســب النظــم واللوائح، 
قامــت بحصر األســماء من 
خالل كشــوفات مت إرسالها 
الى ديوان اخلدمة املدنية منذ 
منتصف العام املاضي ٢٠٢١، 
مشيرة إلى أن الديوان أبلغ 
التربية بأنــه خاطب وزارة 
املالية بكتاب رسمي، تلقت 

وســبعني دينارا وسبعمائة 
وســبعة وعشــرين فلسا) 
مع مراعاة استبعاد التكلفة 
احملــددة للقياديــني من هذا 
املبلــغ وفقا لقــرار مجلس 
الوزراء رقــم (٣٣٠) املتخذ، 
في اجتماعه رقم (١٤-٢٠٢١/٢) 
املنعقد بتاريــخ ٢٠٢١/٣/٢٩

واملتضمن استبعاد القياديني 
من كشوف مستحقي املكافآت 
املاليــة للموظفني (العاملني 
احلكومــي)  القطــاع  فــي 
املكلفــني بالعمــل ملواجهــة 
انتشــار ڤيــروس كورونــا 
املستجد باستثناء القياديني 
العاملني في وزارتي الصحة 

والداخلية.

٣ ـ تتحمــل وزارة التربية 
أعــداد  مســؤولية صحــة 
املوظفــني، وعــدد األيــام 

احملتسبة لكل موظف.
التربيــة  ـ علــى وزارة   ٤
مراعاة القيود الواردة على 
القانون رقم (٤) لسنة ٢٠٢١
عند القيام بصرف املكافأة.
وأضافــت املصــادر أن 
وزارة املاليــة لــم تصــدر 
التربية  لــوزارة  تعليمات 
بالصرف ولم حتدد موعدا 
لــه، متوقعــة أن تكــون 
«التربيــة» آخــر اجلهــات 
التي يتم لها صرف مكافآت 
الصفــوف األماميــة وقبل 
انتهاء ميزانية العام احلالي.

«املالية» طلبت منها الكشوف مرة أخرى واملبلغ املرصود ٦٤٧ ألف دينار

«األنباء» نسخة منه، وجاء 
فيه «أنه قــد مت االنتهاء من 
التدقيــق واملراجعــة علــى 
املرفقة والواردة  الكشــوف 
من قبل وزارة التربية وفقا 
للضوابــط واآلليــة احملددة 
الــوزراء رقم  بقرار مجلس 
(٦٨٦)، وبنــاء عليــه يفيــد 

الديوان باآلتي:
١ـ  عدم وجود مالحظات على 
هذه الكشوف وفقا للضوابط 
واآللية احملددة بقرار مجلس 

الوزراء رقم (٦٨٦).
٢ـ  أن املبلغ اإلجمالي املطلوب 
للصرف يبلغ ٦٤٧٥٧٦٫٧٢٧

د.ك (ستمائة وسبعة وأربعني 
ألفــا وخمســمائة وســتة 

العتيبـي: املؤمتر يشـمل أكثـر مـن ٨٠ محاضرة و٢٢ ورشـة عمـل حملاضرين محليـني ودوليني

ملكة ماليزيا استقبلت الشيخ مشاري العفاسي
اســتقبلت امللكة عزيزة أمينة ميمونة إســكندرية ملكة 
ماليزيا في القصر امللكي إستنا نيجارا، الشيخ مشاري راشد 
العفاسي، وأقامت مأدبة غداء تكرميا له والوفد املرافق له. 
حضر اللقاء ملكة ســلنجور الســلطانة نور العاشــقني 
بنت عبدالرحمن وعدد من أصحاب السمو األمراء واألميرات 

وعدد من املسؤولني.
وتأتي زيارة الشيخ مشاري العفاسي إلى ماليزيا ضمن 
زيارة رسمية ملدة ٧ أيام يقوم فيها بافتتاح أكادميية العفاسي 

للقرآن الكرمي.
وتعــد هذه الزيارة الثالثة ملاليزيا، حيث يحظى مبحبة 

كبيرة، وقد تزاحم املصلون للحضور والصالة خلفه. 
وأقام حلقات تصحيح تالوة القرآن الكرمي لغير الناطقني 

ملشاهدة الڤيديوملكة ماليزيا خالل استقبال مشاري العفاسيبالعربية.
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اخلبير الفلكي عادل املرزوق: فرصة جيدة 
لسقوط أمطار خالل األيام األربعة املقبلة

التحاق الدفعة ٥٠ باخلدمة الوطنية ١٤ يناير
أصدر وزير الدفاع الشيخ عبداهللا العلي 
قــرارا بتعديل تاريخ التحاق الدفعة ٥٠ من 

املكلفني بأداء اخلدمة الوطنية.
وجاء في القرار:

مادة أولى: يعدل تاريخ التحاق الدفعة ٥٠
من املكلفني ألداء اخلدمة الوطنية العسكرية 

الــواردة باملادة الثانية مــن القرار الوزاري 
رقم ٢٠٢٢/٤٧٧ املشار إليه أعاله ليصبح ١٤
يناير ٢٠٢٣ بدال من تاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢.

مادة ثالثة: لى رئيس األركان العامة للجيش 
إصــدار األوامر الالزمة بتنفيذ مضمون هذا 

القرار.

قــال اخلبير الفلكي عادل 
املرزوق ان منطقة شمال شرق 
شــبه اجلزيرة العربية تعد 
من أكثر املناطــق في العالم 
عرضة لتغير الطقس خالل 
مدة قصيرة جدا ولذلك كثيرا 
مــا تتغيــر التوقعــات التي 
يذكرها املتنبئ اجلوي والتي 
يتوقعها  خالل الســاعات أو 
األيــام القادمــة حيث تتغير 
وبسرعة كبيرة وخالل ساعات 
أو أقل من ذلك خرائط الطقس 
في املنطقة وهذه عادة حتدث 

في كل املناطق الصحراوية في العالم.
وأضاف: وعليه أصحح ما نشــرته مساء 
اخلميس بأن الطقس سوف تزيد فيه فرصة 
سقوط االمطار ومن احملتمل أن يبدأ سقوط 
األمطار من بعد منتصف الليل األحد ٤ ديسمبر 
اجلــاري أو في فجر يوم االثنني ٥ ديســمبر 
ومن احملتمل أن تكون امطارا خفيفة ويتوقع 
ان يستمر سقوطها حتى األربعاء ٧ ديسمبر 
وسوف يكون سقوط االمطار على شكل متقطع 
وعلى فترات متباعدة وبكمية قليلة وضئيلة 
(٠٫٥) ملــم وقد تصل في بعض املناطق إلى 

(٣٫٥) ملم.
واستطرد اخلبير الفلكي بقوله: هذا الطقس 
يكون نتيجة هبوب الرياح النفاثة التي اخذت 
تهب على منطقة شــمال غرب شبه اجلزيرة 
العربية وحتديدا فوق منطقة تبوك واملناطق 
املطلــة على خليج العقبة. ومن املعروف أن 
الضغــط اجلــوي املنخفض يتبــع ويالحق 
الريــاح النفاثة ويتواجــد املنخفض اجلوي 
في املناطق التي تتمركز فيها الرياح النفاثة 

والتي يكــون مكان متركزها 
هو نفس مكان متركز الضغط 
اجلوي املنخفض ولذلك يعرف 
املخفض اجلــوي مع تواجد 

الرياح النفاثة. 
ولفت املــرزوق الــى انه 
نظــرا لهبوب الرياح النفاثة 
(Jet Stream) حاليا في شمال 
شبه اجلزيرة فقد متركز حاليا 
ضغط جوي شبه منخفض 
على سواحل اخلليج العربي 
بقــوة (١٠١٤) مليبــار بينما 
يكون منخفضا أكثر قوة من 
ذلك ويكــون بــني (١٠١٠-١٠١٢) مليبار على 
السواحل الغربية واملطلة على البحر األحمر 
وخليــج العقبة وصوال إلــى البحر األبيض 

املتوسط.
وزاد: هذا الضغط اجلوي سوف يؤدي خالل 
الفترة القادمة الى متدد املنخفض السوداني 
ومن ثم توغله إلى شبه اجلزيرة العربية ومن 
احملتمل أن يكون فجر  االثنني ٥ ديسمبر مما 
يؤدي إلى هبوب رياح شــرقية إلى جنوبية 
شرقية خفيفة (كوس مطلعي) بني خفيفة إلى 
معتدلة السرعة تكون سرعتها بني (١٠-١٨) 
كــم/ كما انه من احملتمــل أن يؤدي هذا االمر 
إلى تكون غيوم متوســطة االرتفاع ســوف 
تعطــي فرصة جيدة لســقوط االمطار خالل 
األيام األربعة القادمة مع استمرار اجلو الدافئ 
وبني الغائم والغائم جزئيا خالل هذه الفترة 
و من املتوقع ان تكون فيه درجة احلرارة بني 
(٢٢-٢٥) درجة مئوية خالل فترة النهار وبني 
(١٧-١٨) درجة مئوية. وهذا الطقس من احملتمل 
جدا أن يستمر حتى مساء السبت ١٠ اجلاري.

أكد استمرار الطقس الدافئ.. واحلرارة بني ١٧ و٢٥

اخلبير الفلكي عادل املرزوق

بوقماز وّجهْت بتعجيل رصد وإقرار امليزانية اخلاصة
مبدينة جابر األحمد لتأهيل الشوارع املتهالكة

دارين العلي

استمعت وزيرة األشغال العامة وزيرة الكهرباء 
واملــاء والطاقة املتجــددة د.أماني بوقماز خالل 
زيارة تفقدية لهــا صباح امس الى مدينة جابر 
األحمد إلى املشاكل التي يعاني منها أهالي املنطقة 
والتي يأتي على رأســها صيانة شوارع املدينة 
املتهالكة واستحداث مداخل ومخارج جديدة ملنع 

تكرار حوادث السيارات.
وقــال رئيس اللجنة التنســيقية التطوعية 
ملدينة جابر األحمد محمد الشــمري إن الوزيرة 
بوقماز وعدتهم بتعجيل رصد وإقرار امليزانية 

اخلاصة مبدينتهم لتأهيل شوارع املنطقة املتهالكة 
وتنفيذ مداخل ومخارج للمنطقة.

وقال الشــمري على هامش اجلولة التفقدية 
«إن الوزيرة بوقمــاز وعدتهم باختصار الدورة 
املستندية التي تستغرقها عمليات تخصيص بنود 
ميزانية املناقصات وما يتبعها من عمليات طرح 
وترسية لتلك املناقصات»، مبينا أن الهدف من 
دعوة الوزيرة هو إطالعها على ما وصل له احلال 
في مدينة جابر األحمد من تهالك للشوارع وتأخير 
استحداث مداخل ومخارج جديدة للمنطقة لتفادي 

تكرار احلوادث التي حتدث نتيجة هذا األمر.
وأضــاف ان الزيارة امليدانيــة للوزيرة رمبا 

تختلف عن املراســالت الكتابية التي انتهجناها 
الفترة املاضية إلصالح أحوال املدينة 

واعتبر ان التأخير احلاصل في تنفيذ أعمال 
املدينة ســببه البيروقراطية، مؤكــدا أن تنفيذ 

املشاريع يحتاج إلى عمل وليس ملراسالت.
من جهة أخرى، قال الوكيل املســاعد لقطاع 
هندسة الصيانة في وزارة األشغال محمد العنزي 
«إن الوزيرة وجهت بفك التشــابك احلاصل بني 
قطاعات األشــغال واجلهات احلكومية األخرى 
بهدف إجناز مشــاريع الصيانــة في كل مناطق 
البالد على صعيد البنية التحتية والطرق السيما 

مدينة جابر األحمد».

وزيرة األشغال ووزيرة الكهرباء واملاء قامت بزيارة تفقدية للمدينة بناء على دعوة اللجنة التنسيقية

(محمد هاشم) الوزيرة بوقماز تستمع إلى مشاكل املنطقةد. أماني بوقماز ومي املسعد خالل اجلولة باملنطقة  

املطيري: افتتاح سوق البر املركزي املؤقت 
مبنطقة كبد في تعاونية جليب الشيوخ

محمد راتب

أعلن رئيس جمعية جليب 
الشــيوخ التعاونيــة هزاع 
البر  افتتاح سوق  املطيري 
املركــزي املؤقت في منطقة 
كبــد، ضمــن اســتراتيجية 
مجلس االدارة فــي التنوع 
والتوسع باخلدمات، مشيرا 
إلى أنه مت توفير تشــكيلة 
واسعة من السلع واألصناف 
الغذائية واالستهالكية لرواد 

البــر ومنطقة كبد بأســعار مناســبة باإلضافة إلى توفيــر خدمة الغاز 
في ســوق البر املركزي املؤقت وجميع أنواع الفحم ومســتلزمات البر 
والكشتات. جاء ذلك خالل االفتتاح الذي مت بحضور رئيس اللجنة املالية 
واإلداريــة م.فيصل حمد احلتيته ونائب املدير العام عبدالهادي اخلباز 
ومسؤول الفروع واخلدمات أحمد حسن الهبه والقائمني على السوق.

بن دريع لـ «األنباء»: توزيع ١٢٪ أعلى
نسبة أرباح في تاريخ «تعاونية القيروان»

محمد راتب

أعلــن رئيــس مجلــس إدارة جمعية 
القيروان التعاونية بدر بن دريع عن توزيع 
أعلى نسبة أرباح ١٢٪ على املساهمني وذلك 
بعد اعتمــاد التقريريــن املالي واإلداري 
للسنة املالية املنتهية في ٣١ يوليو ٢٠٢٢، 
مشــيرا إلى أن هذه النســبة هي األعلى 
منذ التأسيس، حيث بلغت األرباح ٩٢٥

ألف دينار.
وقال في تصريح لـ «األنباء» إن مجلس 
اإلدارة قــام بخطــوات إصالحية متثلت 
في تنظيم املهرجانات التسويقية وطرح 

تخفيضات، ساهمت في حتقيق نتائج مالية مميزة ورفع نسبة املبيعات، 
موضحا أنه مت إطالق مهرجان العودة إلى املدارس برصيد مشتريات ٣٠

دينارا مقابل دينار واحد، إضافة إلى توزيع سلة غذائية رمضانية بقيمة 
٥ فلوس وقسيمة مشتريات بقيمة ٣٠ دينارا أوان منزلية.

بدر بن دريع
هزاع املطيري مفتتحا سوق البر املركزي

ملشاهدة الڤيديو

«السكنية»: إيصال 
التيار لطرق «غرب 
عبداهللا املبارك»

حنان عبداملعبود

 أعلن نائب املدير العام 
لشؤون التنفيذ باملؤسسة 
العامة للرعاية الســكنية 
م.راشــد العنزي عن بدء 
 إيصال التيــار الكهربائي 
الطــرق  إنــارة  بأعمــدة 
الرئيســية مبنطقة غرب 
املبــارك يــوم  عبــداهللا 
املاضــي. وقال  اخلميس 
العنزي في بيان صحافي 
إن ذلك يأتي ضمن أعمال 
العقدين ١٤٤٨ و١٤٤٩ والتي 
تنتهي تعاقداتها في ٢٧/ 
٥/ ٢٠٢٣، إال أنــه وإميانا 
من املؤسسة بأهمية إنارة 
الطرق الرئيسية وما ميثله 
ذلك من أثر بالغ على أمن 
املواطن واحلركة املرورية.
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الدورة الرابعة للجنة التونسية ـ الكويتية املشتركة ستعقد في تونس خالل العام املقبل

اليابان تعهدت بتوفير ٣٠ مليار دوالر لدعم القارة األفريقية خالل السنوات الـ ٣ املقبلة

الديبلوماسية التونسية «ناجعة» وتؤدي دورها في دعم قضايا السالم والتعاون والتضامن 

تونس أحد مؤسسي منظمة الفرانكفونية وأول بلد عربي من شمال أفريقيا يحتضن القمة بـ «جربة»
كيف ترى العالقات الكويتية ـ 
التونسية ماضيها وحاضرها 

وآفاقها املستقبلية؟
٭ جتمــع تونــس والكويــت 
متميــزة  أخويــة  عالقــات 
ومتجــذرة ومتينة، وحترص 
القيادة السياسية في البلدين 
علــى تطويــر هــذه العالقات 
واالرتقــاء بهــا علــى جميــع 
األصعــدة ومختلــف مجاالت 
التعاون السياسية واالقتصادية 
والثقافية، كما يعمل املسؤولون 
في البلدين على جتســيد هذا 
الهــدف مــن خــالل التشــاور 
والتنســيق املســتمر وتبادل 
الزيارات واخلبرات والتجارب. 
وفي هذا اإلطار، وجب اإلشارة 
إلى اللقــاءات املثمرة والبناءة 
التي جمعت ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل االحمد ورئيسة 
احلكومة التونسية جنالء بودن، 
وكذلك التشاور الدوري املنتظم 
بني وزيري خارجية البلدين، في 
خدمة مسيرة التعاون املشترك 
وتفعيلها، كما أنه يجري اآلن 
التنسيق للدورة الرابعة للجنة 
التونسيةـ  الكويتية املشتركة 
والتي ستعقد في تونس خالل 

العام املقبل.
ـ  التونســية  فالعالقــات 
الكويتية تســير فــي االجتاه 
الصحيــح وبنســق إيجابــي، 
وهنالك إرادة مشتركة لالرتقاء 
بها وتطويرها في عدة مجاالت 
على غرار التعليم والســياحة 
والزراعة والتعاون الفني والنقل 
واالستثمار، ونحن في تونس 
منفتحــون علــى أي مبادرات 

كويتية في هذا السياق.
الديبلوماسية التونسية

في ظل التوترات والنزاعات 

شدد السفير التونسي لدى البالد الهاشمي عجيلي على أن العالقات التونسية ـ الكويتية تسير في االجتاه الصحيح وبنسق إيجابي ورغبة مشتركة للقيادة السياسية 
في البلدين الشــقيقني في تطويرها واملضي بها قدما واستشــراف آفاق جديدة لها. ولفت عجيليـ  في لقاء خاص مع «األنباء»ـ  إلى أن التنســيق الديبلوماسي التونسي 
ـ الكويتي باألمم املتحدة لعب دورا مهما في تقدمي مبادرات نوعية خلدمة القضايا العربية، كاشــفا عن أن الدورة الرابعة للجنة التونســية ـ الكويتية املشتركة ستعقد في 
تونس خالل العام القادم وجاري التنسيق بني البلدين إال أن املوعد النهائي لم يتم حتديده بعد، مشيرا إلى أن العديد من املؤسسات التونسية ترى في الكويت سوقا واعدة 
وعلى اســتعداد للتعاون مع نظرائها الكويتية من أجل تصدير زيت الزيتون إليها. وأوضح الســفير التونسي أن تنظيم تونس للدورة الـ ١٨ ملؤمتر طوكيو الدولي للتنمية 
بأفريقيا (تيكاد) والقمة الـ ١٨ للفرانكوفونية دليل على أن تونس العب إقليمي مهم يحظى باحترام شــركائه الدوليني واإلقليميني، مبينا أن تونس أحد مؤسســي منظمة 
الفرانكوفونية وأول بلد عربي من شــمال أفريقيا يحتضن القمة بجزيرة االحالم «جربة»، كاشــفا عن دور بالده احملوري في الفضاء الفرانكفوني، متوقعا أن تكون لها 

اسهامات قيمة في تطوير عمل هذه املنظمة مستقبال، فإلى التفاصيل:

دعــم القضايــا العادلــة وفي 
الفلسطينية  القضية  مقدمتها 
واالنخراط الفاعل في مبادرات 
التضامن والتعاون اإلنساني، 
وفي هذا الصدد نســتذكر بكل 
فخــر تبنــي االمم املتحدة في 
يوليــو ٢٠٢٠ مبــادرة رئيس 
اجلمهورية حول وقف النزاعات 
املســلحة خالل فتــرة مكافحة 
ڤيروس كورونا والتركيز على 
التضامــن والدعم االنســاني، 
باإلضافة إلى اســهامات أخرى 
وفي ميادين متنوعة، وقد لعب 
التنسيق الديبلوماسي التونسي 
الكويتي بــاالمم املتحدة، دورا 
مهما في تقدمي مبادرات نوعية 

خلدمة القضايا العربية.
الديبلوماسية  كما جنحت 
التونسية بقيادة الرئيس قيس 
ســعّيد خالل فترة وجيزة في 

من قادة عدد من الدول األعضاء 
في االحتــاد األفريقي واليابان 
ورؤســاء وممثلــي منظمــات 
دوليــة، ويهــدف هــذا املؤمتر 
إلى تعزيز احلوار والشــراكة 
بــني اليابان وأعضــاء االحتاد 
االفريقي، حيث تعهد الشريك 
الياباني في هذا االجتماع املهم 
بتوفير ٣٠ مليــار دوالر لدعم 
القارة االفريقية خالل السنوات 

الثالث القادمة.
كمــا مثلــت قمــة تونــس 
فرصــة للتوقيع على أكثر من 
٣٠ اتفاقية شراكة من بينها عدد 
من املشــاريع التونسية التي 
تهم قطاعات الطاقات املتجددة 
والزراعة والتأمني، وحتلية مياه 
البحر ودعم الشركات الناشئة، 
باإلضافة إلى أنها اتاحت الفرصة 
لشرح أولويات ومقاصد التنمية 

٭ اســمح لــي فــي البداية أن 
أشــير إلى أن تونس تعد أول 
بلد عربــي في شــمال افريقيا 
يحتضن القمة الفرانكوفونية، 
وهي من املؤسسني لها مع كل 
من السنغال والنيجر وكمبوديا 
في سبعينيات القرن املاضي. 
ومثلما تابعتم، فقد احتضنت 
تونس بكل جناح واقتدار القمة 
الفرانكوفونية بجزيرة جربة 
السياحية وذلك يومي ١٩ و٢٠

نوفمبر ٢٠٢٢ مبشاركة متميزة 
ورفيعــة املســتوى لقرابة ٩٠

وفدا من بينهم ٣١ رئيس دولة 
وحكومة.

كما متيزت قمة الفرانكفونية 
الثقافيــة  بتعــدد فعالياتهــا 
واالقتصاديــة بفضائي القرية 
الفرانكفونيــة وضمن املنتدى 
االقتصادي الفرانكفوني (أكثر 
مــن ١٠٠ تظاهــرة وقرابة ٧٠٠

رجل أعمال)، وصدر في ختامها 
«إعالن جربة» الذي يفتح مجاال 
أمام املنظمة للتركيز  واســعا 
أكثر علــى البعــد االقتصادي 
والتكنولوجــي فــي عملهــا، 
باعتبارهــا منظمــة منفتحــة 
علــى كامــل القــارات، وكذلك 
االســتفادة من التطور الرقمي 
لنشــر املزيد من قيــم التنمية 
والتضامن والسالم واالنفتاح 
والتعــدد الثقافــي والتربوي، 
وتعد تونس العبا محوريا في 
الفضــاء الفرانكفوني ودورها 
فاعــل فــي تطوير عمــل هذه 

املنظمة مستقبليا.

املشهد السياسي في تونس 
يشهد العديد من االحداث 

واحملطات، ما أبرزها؟
٭ تونس كما تعلمون بلد عريق 
وشــعبه متفاعل بشــكل كبير 

تنظيــم حدثــني مهمــني، همــا 
الدورة الثامنة ملؤمتر طوكيو 
الدولي للتنمية بأفريقيا (تيكاد) 
والقمــة الـــ ١٨ للفرانكوفونية 
جزيــرة  احتضنتهــا  التــي 
جربة، وهو دليل إضافي على 
أن تونــس العــب إقليمي مهم 
يحظى باحترام جميع شركائه 

اإلقليميني والدوليني.

بعد اإلشارة إلى استضافة 
تونس لهذين احلدثني املهمني، 
هل من املمكن أن تعطونا نبذة 

عن مؤمتر طوكيو الدولي 
للتنمية وأبرز نتائجه؟

٭ كمــا تعلمــون، احتضنــت 
تونس يومي ٢٧ و٢٨ أغسطس 
٢٠٢٢ القمــة الثامنــة ملؤمتــر 
طوكيــو الدولــي للتنمية في 
أفريقيا TICAD٨ مبشاركة كبيرة 

في بالدنا وتعزيز التعاون بيننا 
ورجال األعمال الـ ٣٠٠ املشاركني 
في املؤمتر، باإلضافة إلى كبار 
اخلبراء من املنظمات والبعثات 

االقتصادية املتخصصة.
حجــم  فــإن  وللتذكيــر، 
االستثمارات اليابانية الراهنة 
في تونس يصل إلى ٨٦٤ مليون 
دوالر أغلبهــا فــي القطاعــات 
قطــاع  الصناعيــة، خاصــة 
مكونات الســيارات، كما توفر 
االستثمارات اليابانية في تونس 

نحو ١٤ ألف فرصة عمل.
القمة الفرانكفونية

القمة الفرانكوفونية مثلت وجهة 
ثانية لتحرك الديبلوماسية 

التونسية سنة ٢٠٢٢، ملاذا مت 
اختيار تونس الحتضان هذه 

القمة وما أبرز فعالياتها؟

مع الشــأن الوطنــي والدولي، 
ومنــذ ٢٥ يوليــو٢٠٢١ انطلق 
فــي تونــس مســار إصالحي 
تصحيحي للوضــع في البالد 
وذلك جتسيدا لتطلعات الشعب 
في إرســاء منــاخ دميوقراطي 
سليم، هدفه األساسي حتقيق 
التنمية املســتدامة مع ضمان 
تعزيز احلريات العامة واخلاصة 
وإصالح عمل مؤسسات الدولة 
لتكي تؤدي وظائفها بكل فعالية 
في خدمــة الشــعب. وفي هذا 
الصدد، سجلنا بنجاح اعتماد 
دستور جديد بناء على استفتاء 
شــعبي حر وشــفاف فــي ٢٥

يوليو ٢٠٢٢ تاله إقرار قانون 
انتخابي جديد، كما يجري حاليا 
اإلعداد لالنتخابات التشريعية 
فــي ١٧ ديســمبر املقبل، وذلك 
بهدف اســتكمال مســار البناء 
واملؤسســاتي  الدميقراطــي 

بالبالد.
وفــي املجــال االقتصــادي 
يجــري العمــل علــى تكريس 
تشــريعات مالئمــة إلصــالح 
الوضع االقتصادي وتشــجيع 
املبادرات الفردية وكذلك خلق 
مشــاريع هادفة خلدمة النمط 
االقتصادي االجتماعي التضامني 
وتشجيع استقطاب االستثمارات 
الداخلية واألجنبية. وفي هذا 
الصدد، الحظنا اهتماما دوليا 
ومتوسطيا وأفريقيا وخليجيا 
للتوجه نحو السوق التونسية 
التي تعتبر من األسواق الواعدة، 
بفضل موقعها اجلغرافي كبوابة 
بني أوروبا والقــارة األفريقية 
وكذلك مــا يتوافر مــن موارد 
بشرية وكفاءات عالية في جل 
القطاعــات املهمة وذات القيمة 
املضافــة (تونس بهــا حوالي 

مليون مهندس).

(ريليش كومار) السفير التونسي الهاشمي عجيلي مع الزميل أسامة دياب      

واألوبئة التي تشهدها بعض 
مناطق العالم وتأثيراتها 

الكونية، ماذا عن دور 
الديبلوماسية التونسية 

وإسهاماتها الراهنة في جهود 
إحالل السالم والتنمية؟

٭ تستند السياسة اخلارجية 
إلــى جملــة مــن  التونســية 
املبــادئ التــي تترجم حرص 
تونــس كدولة محبة للســالم 
ومتعلقــة بالشــرعية الدولية 
علــى تقويــة أســباب التفاهم 
والتسامح والتضامن بني الدول 
والشــعوب وإضفاء مزيد من 
العدل والدميوقراطية والتوازن 

في العالقات الدولية.
وميكن حوصلة هذه املبادئ 
في نصــرة القضايــا العادلة، 
الدولية  والتمسك بالشــرعية 
وإشاعة السلم وتغليب منطق 
احلوار والتفاوض والوســائل 
الســلمية كســبيل لتســوية 
اخلالفات والنزاعات والنهوض 
بحقوق اإلنسان، باإلضافة إلى 
تطوير العالقــات الدولية في 
كنف االحترام املتبادل وااللتزام 
بعــدم التدخــل في الشــؤون 

الداخلية للدول األخرى.
كما تنــادي تونس بالعمل 
في اجتاه تصحيح االختالالت 
القائمــة في توازنات العالقات 
الدولية وتكريس مبدأ التكامل 
في املصالح والشراكة املتضامنة 
وتركيــز اجلهــد الدولــي على 
معاجلة القضايا واملشكالت ذات 
التأثير على اســتتباب السلم 
واألمن واالســتقرار وحتقيق 
التنمية في العالم وفي طليعته 

املنطقة العربية.
ولقد عملــت تونس طيلة 
عضويتها غير الدائمة مبجلس 
األمن الدولي ٢٠٢٠-٢٠٢١ على 

منبر إعالمي هادف
على هامش اللقاء، قال السفير التونسي 
لدى البالد الهاشمي عجيلي: أتوجه بالشكر 
والتقدير إلى كامل أسرة جريدة «األنباء» 
الغراء على اهتمامهم بالشــأن التونسي، 
وأؤكد من خالل منبركم اإلعالمي الهادف 
أن اجلمهورية التونسية معتزة بعالقات 
األخــوة التي تربطهــا بالكويــت وجتدد 
استعدادها للعمل املشترك من أجل تطويرها 
فــي جميع املجاالت جتســيما لتوجيهات 
قائدي البلدين ومبا ينسجم مع تطلعات 
الشــعبني الشــقيقني فــي مزيــد التعاون 

والشراكة والتبادل الثقافي.

أسامة دياب

ملشاهدة الڤيديو

السفير الهاشمي عجيلي لـ «األنباء»: التنسيق السفير الهاشمي عجيلي لـ «األنباء»: التنسيق 
الكويتي ـ التونسي في األمم املتحدة ساهمالكويتي ـ التونسي في األمم املتحدة ساهم

بتقدمي مبادرات نوعية خلدمة القضايا العربيةبتقدمي مبادرات نوعية خلدمة القضايا العربية

أكد أن العالقات التونسية ـ الكويتية تسير في االجتاه الصحيح وبنسق إيجابي ورغبة مشتركة في التطويرأكد أن العالقات التونسية ـ الكويتية تسير في االجتاه الصحيح وبنسق إيجابي ورغبة مشتركة في التطوير

اجلغرافيا التونسية «حاضنة وملهمة» للعديد من احلضارات االنسانية

تونس الثالثة عامليًا في إنتاج زيت الزيتون واألولى باملنتوج البيولوجي له

حول ســر الربط بني تونــس وقرطاج، وأبرز 
إسهامات احلضارات القدمية في تونس قال السفير 
الهاشــمي عجيلي ان اجلغرافيا التونسية شكلت 
منذ أالف الســنني «حاضنــة وملهمة» للعديد من 

احلضارات االنسانية اخلالدة.
واضاف: هناك بعض اإلشارات املوجزة حول 

تونس واسهاماتها قدميا منها:
٭ نبدأ بالتسمية، حيث يشير املؤرخون إلى أن أصل 
تسمية «تونس» يعود إلى اآللهة االمازيغية «تانيت» 
التي تعبد بها القرطاجيون باعتبارها رمز لألمومة 
واخلصوبة، وآخرون أرجعوها إلى اسم «ترشيش» 
وكذلك «انيس» والتي تعني املخيم ومكان التوقف، 
فيما رجح العالمة التونســي ابن خلدون أن كلمة 
تونس اشتق من محاسن سكانها املعروفني بطيبة 
املعشر وكرم الضيافة وحسن الوفادة، كما أخذت 
القارة االفريقة تسميتها من تونس التي أطلق عليها 
الرومان اسم «أفريكا» وسماها املسلمون «افريقية».
٭ يعد «هرمايون القطــار» الواقع بوالية قفصة 
جنوب شرق تونس العاصمة أول معبد في التاريخ 
البشــري يعود الى ٤٠ ألف سنة ويتمثل في بناء 

بسيط، تعبد فيه آلهة املياه.
٭ تعتبر احلضارة القبصية التي عرفتها تونس منذ 

أكثر من ٨ آالف سنة، من أولى احلضارات التي متيزت 
بصناعة أدوات حجرية بواسطة صفيحات صوانية 
وصنع األواني من قشر بيض النعام واألكواخ، كما 

يعد القبصيون أول من دجن احليوانات للرعي.
٭ دامت الفترة القرطاجية في تونس من سنة ٨١٤

قبل امليالد إلى سنة ١٤٦ قبل امليالد، ومتيزت بأنها 
حضارة بحرية جتارية أشرفت على بقاع عديدة في 
حوض املتوسط وغرب افريقيا وشمال األطلسي.

كما تعتبر قرطاج أول جمهورية في تاريخ البشرية، 
حيث كانت لها مؤسسات (مجلس الشيوخ ٣٠٠ عضو 
ـ مجلس احلكماء ١٠٤ أعضاءـ  مجلس الشــعبـ  
جمعيات سياسية وانتخابية) ودستور حتدث عنه 
بكثير من اإلعجاب كبار الفالســفة في العالم على 

غرار افالطون وارسطو.
٭ تعني كلمة قرطاج «املدينة اجلديدة» توجد قرابة 
١٠٠ مدينة وموقع في العالم حتمل اسم قرطاج في 
افريقيا وأوروبا وأسيا والقارة األمريكية (٣٠ موقعا 
في الواليات املتحدة االميركية لوحدها)، كما نود 
اإلشارة وتبعا لعديد الروايات اإلغريقية واالبحاث 
واالكتشافات األميركية والبريطانية والبرازيلية إلى 
أن القرطاجيني هم أول من اكتشف القارة االميركية 
ويستدلون على ذلك بالقطع االثرية والعمالت املعدنية 

التي وجدت في تلك الربوع.
٭ يعتبر حنبعل من أشــهر قادة وحكام قرطاج 
وصاحب املقولة الشهيرة «إما ان جند الطريق أو أن 
نصنعه بأيدينا»، وقد ذاع صيته بعد هزمية روما 
في عقر دارهــا في معركة «كاناي» بإيطاليا في ٢

أغسطس ٢١٦ قبل امليالد.
٭ يعتبر القائد «ماغون» أب الزراعة في العالم بفضل 
موسوعته العلمية التي استفادت منها االمبراطورية 
الرومانية بعد تدمير قرطاج وبلغت ٢٨ مجلدا حول 
أســاليب وتقنيات الزراعة والري ويوجد غير هذا 
العالم كثيرون في مجاالت الفلسفة واالقتصاد والدين 
واحلضارة واســتفادت من علومهم واكتشافاتهم 
االنسانية جمعاء. إن اسهامات تونس متعددة ومتنوعة 
في مختلــف األزمنة والفترات، حيث كانت بالدنا 
شاهدة على تألق حضارات االمازيغية والقرطاجية 
والعربية اإلسالمية واملتوسطية اإلفريقية، ومنها 
تخرج علماء وفالسفة وقادة ورجال دولة ومفكرون 
أفذاذ، رسخوا صورة تونس كشاهد حي على عمق 
التنويري واإلصالحي لبالدنا على  الفكر  وأصالة 
مر االزمنة والعصور. كما جندد االستعداد للحديث 
بصفة مفصلة أكثر حول إسهامات تونس التاريخية 

في مختلف املراحل األخرى.

حتدث السفير الهاشمي عجيلي عن أبرز ما تشتهر 
بــه تونس وهو إنتاج زيت الزيتون، معددا مميزات 
هذا القطاع وابرز خصوصياته، فقال: عالقة تونس 
بالزيتون عالقة حضاريــة متجذرة تعود إلى آالف 
السنني، حيث ارتبط تاريخنا بهذه الشجرة املباركة التي 
ترمز لألصالة والعطاء، وحتتل بالدنا املرتبة الثالثة عامليا 
في إنتاج زيت الزيتون بأكثر من ١٠٠ مليون شجرة، 
أي ما يزيد على ٨٪ من اإلنتاج العاملي، كما تتصدر 
املرتبة األولى عامليا في مساحات الزيتون البيولوجي.
وتتجلى األهمية االقتصادية للقطاع في مساهمته 
بنسبة ٤٤٪من جملة الصادرات الفالحية، حيث بلغ 
معدل الصادرات السنوية من الزيت خالل السنوات 
األخيرة ٣٥٠ ألف طن، كما يتم تصدير حوالي ٧٠٪ 
من اإلنتاج الوطني. وتوقع السفير أن يتطور االنتاج 
في املستقبل بعد أعلن رئيس اجلمهورية عن برنامج 
لغرس ٢ مليون شجرة زيتون إضافية. ويطلق على 
الزيتون التونسي «الذهب األخضر» وزيت الزيتون 

«الذهب األصفر» كما تترأس تونس منذ سنة ٢٠١٥
املجلس الدولي للزيت. وباإلضافة إلى متور«الدقلة»، 
يعد زيت الزيتون أحد واجهات تونس الزراعية حول 
العالم، وحسب املجلس الدولي لزيت الزيتون فإن زيت 
الزيتون التونسي يعد من أفضل الزيوت في العالم على 
مستوى اجلودة واملذاق. واضاف: كما أثبتت دراسة 
يابانية أن زيت الزيتون التونسي يحتوي على نسبة 
تركيز عالية ملادة «البوليفينول» (وهي جزيئات تنتجها 
النباتات وحتتوي على مضاد قوي لألكسدة) والواقية 
من األمراض السرطانية وأمراض القلب والشرايني، 
تزيد عشرة أضعاف عن نسبتها في الزيوت األخرى، 
وهــو ما بّوأ تونس للحصول على أكبر نصيب من 
اجلوائز العاملية بشــأن جودة الزيت. وختم بقوله: 
يطيب لي املناسبة أن أؤكد استعداد وجاهزية عديد 
املؤسسات التونسية للتعاون مع نظرائها الكويتية 
من أجل تصدير زيت الزيتون التونسي الى الكويت 

التي متثل سوقا واعدة في هذا املجال.



حتقيق
االحد ٤ ديسمبر ٢٠٢٢

08

بداية، ذكر مراقب اخلدمات 
االجتماعية فــي وزارة التربية 
بــدر العنزي لـــ «األنبــاء» ان 
التقاريــر الســنوية الصــادرة 
مــن ادارة اخلدمات االجتماعية 
والنفسية حول العنف تؤكد انها 
حاالت فردية في بعض املدارس 

وليست ظاهرة.
وأفــاد العنــزي بــأن تلــك 
احلاالت ليس مخططا لها وامنا 
تكون وليدة اللحظة وبســبب 
موقف مــا يحدث فيتم التفاعل 
معه بشــكل حلظي بنــاء على 
الثقافية واالجتماعية  املعايير 
املتوارثــة فــي البلــد ومنها ان 
«مــن طقك طقــه»، موضحا ان 
تلك املعايير قد تكون موجودة 

في منطقة سكنية معينة.
وشدد على ان هناك اسبابا 
عديدة للعنف ابرزها املوروثات 
التــي  الثقافيــة واالجتماعيــة 
يكتســبها الطفــل من أســرته 
باالضافة الى مدى تعلم الطالب 
مبهارات حياتية تقيه من الوقوع 
فــي املشــكالت أو حتميه عند 

التعرض للمشكالت.
وأكد العنزي على اهمية دور 
مؤسســات املجتمــع املدني في 
تعزيز القيم واالخالق والسلوك 
وأال يكون دورها مجرد تنظيم 

والشباب. وأوضح السويري أن 
املسؤولية مشتركة بني عدة جهات 
أهمها األسرة واملدرسة واملجتمع 
مبؤسســات املدنية وجمعيات 
النفع العام مشددا على ضرورة 
تضافر اجلهود جميعها للقضاء 
على العنف بكل أشكاله وأنواعه. 
وشــدد على ضــرورة اشــراك 
املراهقني والشــباب في انشطة 
اجتماعيــة ورياضيــة وثقافية 
لتفريغ طاقاتهم في امور مفيدة 
تشغل أوقات فراغهم وتبعدهم 
عن ممارسة العنف بأي شكل كان.

سن قوانني

بدوره، قال احملامي حســني 
العصفور لـــ «األنباء» ان هناك 
قانونا يجرم اعتداء الطلبة على 
بعضهــم البعض وكذلك اعتداء 
الطلبــة وأوليــاء أمورهم على 
املعلمــني. واضــاف العصفور: 
هنــاك قانون االحــداث، اذا كان 
الطالب حدث اقل من ١٨ عاما يقوم 
املعلــم بتقدمي بالغ ضد الطالب 
في حــال االعتداء عليــه او في 
حال حدوث مشاجرة بني الطلبة 
بعضهم البعــض ويتم معاقبة 
الطالب وفقا لقانون األحداث الذي 

وشــدد على ضرورة ســن 
تشــريعات وقوانني حتمي كل 
االطــراف فــي حال حــدوث اي 
اشــكالية، فضال عــن ضرورة 
تطبيــق اللوائــح بعيــدا عــن 
الواســطة، وقــال: لدينا خطة 
ســنوية مدروســة نقــوم مــن 
خاللها بتفعيل دور كل املكاتب 
االجتماعية والنفســية، بحيث 
تقــوم بالعمل علــى ٣ جوانب 
رئيسية وهي اجلانب الوقائي 
وكيفيــة حتفيــز الوقايــة عند 
الطالب وغرس القيم واملبادئ 
بداخله التي تفيــده في كيفية 
التعامــل عند حدوث املشــاكل 
والضغوطات، وأال يصدر منه اي 
سلوك يسبب له أذى، باالضافة 
الى اجلانب التنموي من خالل 
تنمية املهارات واشراك الطالب 
في أنشــطة تســهم في حتقيق 
التوازن باحلالة النفسية للطالب 
وحتقيق الذات وتقديرها، فضال 
عن اجلانب العالجي ومعاجلة 
الظروف احمليطة بالطالب والتي 
خلقت منه شخصا مييل للعنف 
ومنهــا الظــروف االجتماعيــة 
كحــاالت االنفصال بني االبوين 

او غيرها.
وذكر العنزي انه يتم تفعيل 
تلك اخلطة ومتابعتها من قبل 
املناطق التعليمية وعلى وجه 
اخلصوص التوجيه الفني الذي 
يشرف بشكل مباشر على عمل 
املكاتب االجتماعية والنفســية 
في املدارس وتســجيله في كل 
املــدارس بســجالت رســمية، 
موضحــا ان عمل املكاتب يقوم 
على السرية واخلصوصية لكل 

احلاالت.
وأوصى بضرورة ان يقوم 
كل شخص بدوره املطلوب منه 
للقضاء علــى اي حاالت عنف، 
مؤكدا ان للمدرسة دورا ولولي 
االمر دورا ولوزارات الدولة دورا، 
وملؤسسات املجتمع املدني كذلك 

دور.
ووجه العنزي نصيحة الفراد 
املجتمــع بعدم تــداول االخبار 
اخلاصة بأي حالــة عنف على 
مواقع التواصل االجتماعي نظرا 
ألنها تسبب حالة من الذعر لدى 
افراد املجتمع وان مت نقله عبر 

انشــطة فحسب، مشــددا على 
اهمية وجــود مراكز مجتمعية 
تكون متنفسا للعائالت والشباب 

في الدولة.

تشــريعات وقوانــني حلمايــة 
املعلمني والباحثني االجتماعيني، 
موضحة ان بعض اولياء االمور 
يتطاولون على املعلمني وعلى 
االخصائيــني االجتماعيــني في 
املدارس والبد من قوانني حتميهم 
من بعض اولياء االمور. وأكدت 
على اهمية تضافر اجلهود من كل 
وزارات الدولة، السيما التربية 
والداخلية والشــؤون واالعالم 
وجمعيــات النفع العــام ملا فيه 
حتقيق املصلحة العامة بالقضاء 
علــى العنــف داخل املــدارس. 
واضافــت قائلــة: ويجــب على 
كل مواطن ان يكون غفيرا على 
اخالقه وعلى تصرفاته وغفيرا 
على مجتمعــه وان يكون هناك 
شعور باملســؤولية، وأن يقوم 

كل بدوره في املجتمع.
التعرض للتنمر

بدورهـــا، أوضحـــت استاذة 
علــم النفس اجلنائــي بجامعة 
الكويت د.نعيمة طاهر لـ«األنباء» 
ان بعض اخلالفات التي حتدث بني 
الطلبة في املدارس تكون بسيطة 
وتنتهي بانتهاء الدوام الرسمي 
مــن خــالل تدخــل االخصائــي 
االجتماعي والنفسي باملدرسة، 
ولكــن في احيــان اخرى بعض 
الطلبة يســتنجدون بآبائهم او 
بإخوانهم االكبر عمرا حتى يأخذوا 
حقهم، ألنهم اما تعرضوا لتنمر 
من زملئءهم او انهم اضعف من 
ان يواجهوا زمالءهم في املدرسة 
فيستعينوا باالقوى واالكبر، حتى 
يأخذ حقه حتى ال يتعرض مرة 

الخرى ألي اعتداء من زمالئه.
وتابعــت: وهــذا األمر خطأ 
متاما، ويجب على أولياء األمور 
واإلخوة األكبر عمرا أن يأخذوا 
املوضــوع بتــرّو وأن يعرفــوا 
أصل املشكلة من خالل التوجه 
للمختص االجتماعي والنفسي 
ملعرفة اســباب املشــكلة، ومن 
املخطــئ واملتســبب بهــا حتى 

يتضح الوضع.
وذكــرت طاهر أن اخلطأ من 
االهل عندما يتدخلون بقوة سواء 
باســتخدام الكلمــات اجلارحة 
للطلبة واالســاتذة او استخدام 
القوة في املدرسة لنجدة ابنائهم، 

وسائل االعالم املختلفة، فال يكون 
بشكل سلبي بل استثماره بشكل 

ايجابي في اجلانب التوعوي.
اإلغالق وكورونا

من جانبهــا، ذكرت موجهة 
اخلدمة االجتماعيــة في وزارة 
التربية موزة اجلناع لـ «األنباء» 
ان العنف موجود منذ زمن بعيد 
ولكنه تفاقم بعد جائحة كورونا 
نظرا لالغالق الذي مت خالل تلك 
الفتــرة وبقاء االبناء في املنازل 

لفترات طويلة.
وافادت اجلنــاع بأن بعض 
اولياء االمور لديهم دور في هذا 
العنف، قائلــة: نحن ال نريد ان 
جنعل من االغالق الذي مت خالل 
جائحــة كورونا شــماعة نعلق 
عليها ازدياد حاالت العنف، ولكن 
كان يفتــرض ان يكون االغالق 
فرصة الستثمار طاقات االبناء 
واستغاللها في امور مفيدة تطور 
مهاراتهــم، الفتة الــى ان بعض 
القرى في بعض الدول يستغلون 
طاقــات االطفال في امور مفيدة 
من خالل ادماجهم في انشــطة 
رياضية وفنية ويدوية وألعاب 

شعبية وغزل الصوف.
وذكرت أنه بعد زوال جائحة 
كورونا والعودة الشاملة للمدارس 
الحظنا حاالت عنف بني الطلبة، 
فضال عن حاالت الرفض املدرسي 
والبكاء عند الذهاب للمدرســة 
خاصة في مرحلتي رياض االطفال 
واالبتدائية كونهم لم يتم تأهيلهم 

ملرحلة الدراسة في املدرسة.
الــى ان  واشــارت اجلنــاع 
بعــض اولياء االمــور يكونون 
هم ســبب العنف لــدى ابنائهم 
بســبب تعنيفهــم لالبنــاء في 
املنزل، وبالتالي يطبق االبن ما 
يراه في املنزل داخل املدرسة مع 
زمالئه، موضحة ان االخصائي 
االجتماعي في املدارس يتعامل مع 
كل احلاالت ولكنه غير مسؤول 
عن اسباب العنف التي قد تعود 
حلــاالت الطالق او الســجن او 
غيرها من االسباب، موضحة ان 
هذا دور االهل والبد من تعاون 
اولياء االمور مع املدرسة خللق 

طالب سوي.
وشــددت على ضرورة سن 

موضحة ان الشخص العنيف هو 
شــخص يعاني من اضطرابات 
انفعاليــة وتعرض في طفولته 
رمبا للكثير من العنف، وبالتالي 
عندما يــرى ان اخــوه تعرض 
ملشــكلة في املدرسة يسرع الى 
نصرته باستخدام العنف، وقد 
يعتبره تعويضا عما اصابه اثناء 
وجوده وهو صغير باملدرســة 
ولم يتمكن من اخذ حقه في تلك 
الفترة، مشيرة الى ان هذا الوضع 

خاطئ متاما وغير مقبول.
وافادت بأن هناك اسبابا اخرى 
ترجع الى ضعف االدارة املدرسية 
في حل املنازعات داخل أســوار 
املدرســة وفي كيفيــة مواجهة 
املشاكل التي حتدث بني الطلبة 
في املدرســة مما يضطرهم الى 
االستعانة بأولياء امورهم ألخذ 

حقهم من الطلبة اآلخرين.
وتابعــت: ونحــن نعلــم ان 
مرحلــة املراهقــة يحــدث بهــا 
تغييــرات هرمونيــة كثيــرة 
وانفعالية وتكوين للشخصية، 
وبالتالي فإن تلك األمور تؤدي 

للعنف داخل املدارس.
وحول طــرق العالج، قالت 
طاهــر: يبــدأ العالج مــن داخل 
االسرة اوال، فيجب على االسرة 
ان ُتفّهم الطالب وتوعيه بأن ما 
يدور في املدرسة يظل بداخلها 
ويجب عدم نقله للخارج حتى 
ال تتفاقم املشكلة، ويفترض ان 
جميعهم اخــوان وزمالء داخل 
املدرســة، موضحة ان في حال 
رغبت االسرة في التدخل فعليهم 
الذهاب الى االدارة لفهم املوضوع 
بحضور اطــراف النزاع وليس 
بالتهجم مباشرة على املعلمني 

والطلبة.
مسؤولية مشتركة

من ناحيتــه، أوضح رئيس 
جلنة التعليم والتدريب مبجلس 
الشباب الكويتي م.فالح السويري 
ان العنف ليــس باألمر اجلديد 
على املجتمع فمنذ فترة ظهرت 
حاالت عنــف بني الشــباب في 
املدارس واجلامعات واملجمعات 
التجارية ولكنها ال ميكن وصفها 
بأنها ظاهرة وامنا مجرد حاالت 
فردية بني مجموعة من املراهقني 

نظم تلك العملية وهناك نيابة 
أحداث تقوم بالتحقيق في تلك 
األمور وهناك عقوبات تصل الى 
االيداع مع منظم الســلوك وهو 
االختصاصي الذي يشرف على 
سلوك الطلبة وان يتم تسوية 
ذلك السلوك بالشكل الصحيح اذا 
مت احلكم عليه بإيداعه في أحد 
دور الرعايــة وهي دور الرعاية 

املشرفة على االحداث.
مــن ناحية اخــرى، اوضح 
العصفــور انــه اذا كان الطالب 
فوق الـ ٢١ في املرحلة اجلامعية 
على سبيل املثال وقام باالعتداء 
على طالب زميله او عضو هيئة 
التدريس فيتم تقدمي شكوى ضده 
في احد املخافر التابعة للمنطقة 

التي يوجد بها اجلامعة.
وأفاد بأنه في حال قام ولي 
أمر باالعتداء على احد األساتذة 
فيتم تقــدمي بالغ ضد كذلك في 
مخفر املنطقة نفسها التي متت 

بها الواقعة.
واشــار العصفــور انــه مع 
االســف الشديد شــهدنا الفترة 
االخيــرة حــدوث الكثيــر مــن 
املشــاجرات في املدارس ســواء 
بــني الطلبة بعضهم البعض أو 
بــني أولياء األمور واملدرســني، 
فضال عن تعنيف املدرســني او 
املدرســات على الطلبة، مشددا 
علــى ضــرورة ردع ذلــك األمر 
وعمل ندوات تنويرية وتوعوية 
وورش عمل مبشاركة اخصائيني 
اجتماعيني ونفسيني وتربويني 
مع ضرورة سن تشريعات جديدة 
حتمي املعلمني لردع االعتداءات 
التي يتعرضون لها السيما وأن 
املعلم له مكانته في املجتمع «قف 
للمعلم وفه التبجيل كاد املعلم 
أن يكون رســوال»، مشددا على 
اهمية احترام املعلمني والبد ان 
يكون قانونا رادعا خاصا بحماية 

املعلمني بخالف قانون اجلزاء.
وشدد العصفور على اهمية 
تشريع تلك القوانني في مجلس 
األمة ووضع الــرادع الصحيح 
للطلبة، مطالبا في حال قام اي 
طالب باالعتداء على املعلم البد ان 
يتم فصله نهائيا من اي مدرسة 
حكومية وحينها سيضطر األب 
لتعليم ابنه في مدرسة خاصة 
بنفقات مادية لعله يكون رادعا 
للطالب في كيفية احترام معلمه.

احملامي حسني العصفور م.فالح السويري د.نعيمة طاهربدر العنزي موزة اجلناع

العنزي لـ «األنباء»: حاالت 
فردية ليس مخططًا لها 

وتكون وليدة اللحظة 

اجلناع لـ «األنباء»: تضافر 
اجلهود لتحقيق املصلحة 
العامة بالقضاء على العنف

طاهر لـ «األنباء»: اخلطأ 
من األهل عندما يتدخلون 

بقوة لنجدة أبنائهم

السويري لـ «األنباء»: إشراك 
املراهقني في أنشطة 

اجتماعية ورياضية وثقافية 

العصفور لـ «األنباء»: 
نطالـب مجلس األمة بسّن 
تشريعات حلماية املعلمني

عنف املدارس.. 
العالج اجلذري ضروري 

قبل أن يتحول إلى ظاهرة
آالء خليفة

بعد العودة الشاملة للدراسة، ازدادت حاالت العنف داخل املدارس، سواء بني الطلبة بعضهم البعض أو بني الطلبة واملعلمني وكذلك بني الطلبة 
وأولياء األمور، فاستوقفتنا تلك احلاالت ملعرفة ما األسباب التي ادت لها وما طرق العالج واحللول وهل جائحة كورونا وحالة االنغالق التام التي كانت أثناء 
اجلائحة لها دور في تفاقم العنف في نفوس املراهقني والشباب؟ توجهنا بتلك األسئلة الى مختصني اجتماعيني ونفسيني وقانونيني وخرجنا باآلراء التالية:
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الشيخ فيصل السعود يقدم التهاني

الشيخ د.باسل الصباح وأنس الصالح وسفير مملكة البحرين صالح املالكي يهنئون

ضرار الغامن وصالح الفضالة يباركان

املعرس يتوسط العم عبدالعزيز أحمد الغنام ووالده أحمد محمد الغنام وصقر الغامن وعبداهللا العثمان

سفير دولة قطر علي بن عبداهللا آل محمود مهنئا

الشيخ سالم العبداهللا وجمال الذياب يباركان

الشيخ عبداهللا سالم العلي والشيخ عبداهللا ناصر صباح األحمد يباركان

الشيخ محمد اليوسف مهنئا

سفير سلطنة عمان د.صالح بن عامر اخلروصي وبدر البدر يباركان

الشــيخ علي اجلابر وسفير خادم احلرمني الشريفني األمير سعد بن سلطان 
وسفير اإلمارات د.مطر النيادي

الشيخ سلمان احلمود ويوسف أحمد الغنام خالل احلفل

خالد اجلاراهللا مهنئا

الشيخ د.إبراهيم الدعيج والشيخ عبداهللا إبراهيم الدعيج يهنئان

الشيخ مبارك فيصل السعود وسفير خادم احلرمني الشريفني األمير سلطان بن سعد آل سعود وسفير اإلمارات د.مطر النيادي يباركون

أحمد السعدون يقدم التهاني  (محمد هاشم)

سمو الشيخ ناصر احملمد والشيخ محمد اخلالد وعلي الطريري يباركون

محمد املطير مباركا

املعرس محمد أحمد محمد الغنام

أفراح الغّنام والُعثمان
احتفل عبدالعزيز 
الــــغنام  أحــمــــد 
وإخوانــه بزفــاف 
ابنهــم محمد أحمد 
محمــد الغنام على 
كرمية غامن عبداهللا 
العثمــان بحضور 
جمع من الشــيوخ 
والشخصيـــــــات 
واألهــل واألصدقاء 
الذين قدموا املباركة 
والتهاني باملناسبة 

السعيدة.
ألف مبروك.
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محمد احلويلة: إنشاء مستشفى لعالج وتأهيل املرضى من اإلدمان 
على املواد املخدرة واملؤثرات العقلية واملشروبات الكحولية

قدم النائب د.محمد احلويلة 
بإنشــاء  بقانــون  اقتراحــا 
مستشفى لعالج وتأهيل املرضى 
من اإلدمان على املواد املخدرة 
واملؤثرات العقلية والكيميائية 
واملشروبات الكحولية واخلمور، 
وجاءت مواد االقتراح كما يلي:

املادة األولى

املركز الصحي  املستشفى: 
للعالج من اإلدمان ويتبع وزير 

الصحة مباشرة.
مجلس اإلدارة: مجلس إدارة 

املستشفى.
مديــر املستشــفى: املديــر 
املسؤول عن اإلشراف والرقابة 
علــى أعمــال املركــز، ويكون 

مسؤوال أمام مجلس اإلدارة.
املريــض: كل مــن يتلقــى 
العالج أو يرغب به من اإلدمان 
على املــواد املخدرة واملؤثرات 
العقليــة واملواد الكيميائية أو 
املواد الكحولية واخلمور التي 
يصدر بتحديدها قرار من وزير 

الصحة.
ذوو املريــض: مــن ينــص 
القانون على أحقيتهم في تقدمي 

طلب عالج من اإلدمان.
الطبيــب املختص: من يتم 
تصنيفــه مــن املختصــني في 
عالج وتأهيــل املرضى، وممن 
يحق لهم التوصية بإدخاله أو 
التوصية بالسماح له باخلروج 

بعد التعافي.
املادة الثانية

ينشــأ مستشــفى خــاص 
لعــالج حــاالت اإلدمــان على 
املواد املخدرة واملؤثرات العقلية 
واملواد الكيميائية واملشروبات 
التــي  الكحوليــة واخلمــور 
يصدر قــرار من وزير الصحة 

بتصنيفها.

وذلك بناء على ترشيح من بني 
٣ أسماء يختارها مجلس اإلدارة، 
ويكون املدير التنفيذي مسؤوال 

أمام مجلس اإلدارة.
املادة السادسة

يراعى في الهيكل التنظيمي 
إنشــاء أجنحــه  للمستشــفى 
لإلقامة فيها، فيخصص جناح 
لألطفــال واألحــداث وأجنحة 
والنســاء،  للرجــال  أخــرى 
وعيادة للطــوارئ تعمل على 
مدار الساعة الستقبال احلاالت، 
وعيــادات تخصصية للحاالت 

وفق التقسيم التالي:
٭ عيادة التخلص من السموم.

٭ عيادة متابعة العالج.
٭ عيادة التأهيل.

النفســي  ٭ عيــادة اإلرشــاد 
واالجتماعي.

٭ عيادة ملتابعة احلاالت بعد 
التعافي.

ويجب اعتماد برنامج تأهيلي 
وفق دراسات أو جتارب دولية 
سابقة تؤكد جناحه وفق خطط 
واقعية مدروســة، مــع توفير 
برامــج لقضاء أوقــات الفراغ 
وتأهيل املرضى لهوايات تشغل 
أوقات فراغهم، واعتماد برامج 
تأهيلية تضمن لهم توفير فرص 
العمل بعد التعافي، كما يجوز 
أن يتاح لهم تقدمي اختباراتهم 
الدراســية إذا توافقــت فتــرة 
دخولهم املستشــفى مع فترة 
االختبــارات، وكان املريــض 
لديه القدرة والرغبة في التقدم 

لالختبارات.
ويعد املريض في حالة إجازة 
مرضيــة خالل فتــرة وجوده 
باملستشــفى، ويجوز للطبيب 
املختص منحه إجازة مرضية 
بعــد التعافــي وفق قــرار من 
جلنة ثالثية من االستشاريني 

ذويه، يستقبل املستشفى 
فورا كل حالة تقرر احملكمة 
بدال من توقيع العقوبة إيداع 
املتهــم ممن ثبت للمحكمة 
اعتماده على تعاطي املواد 
املخدرة أو املؤثرات العقلية 
أو الكيميائية أو املشروبات 
الكحولية واخلمور، على أن 
يتم رفع تقرير عن حالته 
إلى احملكمة لتقرير اإلفراج 
عنه أو استمرار إيداعه ملدة 
أو ملدد أخرى، وال يجوز أن 
تقل مــدة اإليداع باملصحة 
عن ٣ أشــهر وال تزيد على 
سنتني، ويشمل ذلك األطفال 
واألحداث ممن هم دون سن 

الثامن عشر.
ويجــوز أن يــودع في 
املستشفى من سبق إيداعه 
حتى وإن كان قد عاد لإلدمان 
مرة أخرى. ويجوز حتويل 
املودعني في الســجن ممن 
صدر بحقهم حكم باحلبس 
عن تهمة التعاطي واإلدمان 
وقضوا نصف العقوبة إلى 
املستشــفى، ليقضوا املدة 
املتبقيــة فيــه الســتكمال 
عالجهم على أن يخصص 
لهم قسم خاص منعزل عن 
الذيــن دخلوا املستشــفى 
باإليداع من احملكمة أو من 
تلقاء أنفسهم أو من ذويهم 
ممن أجاز القانون لهم تقدمي 

املرضى للعالج.
املادة التاسعة

الدعــــــوى  تقــام  ال 
اجلزائية على من يتقدم 
للعــالج مــن متعاطــي 
املواد املخدرة أو املؤثرات 
العقلية أو الكيميائية أو 
املشــروبات الكحولية أو 
اخلمور من تلقاء نفســه 

الســتقبال احلاالت املرضية 
خالل عامني بحد أقصى، على 
أن تقدم تقريرا ملجلس األمة 
كل ٦ أشــهر عما مت إجنازه. 
وتنقل فــور افتتاحه جميع 
احلاالت املرضية التي تعالج 
في مستشفى الصحة النفسية 
إلــى املستشــفى اجلديــد، 
وتســري عليهم أحــكام هذا 

القانون.
املادة الرابعة عشرة

يلغي كل حكم يخالف أحكام 
هذا القانــون، وتعد أحكام هذا 
القانــون نافــذة مبضي شــهر 
من نشــر القانون في اجلريدة 
الرسمية، وعلى وزارة الصحة 
استقبال جميع احلاالت التي ترد 
إليها إنفاذا ألحكام هذا القانون 
إلــى حــني إنشــاء املستشــفى 

اجلديد.
املادة اخلامسة عشرة

على رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء - كل فيما يخصه - 

تنفيذ هذا القانون.
املذكـــــــرة  ونصـــــــــــت 
اإليضاحية على ما يلي: انتشرت 
في السنوات األخيرة بني الشباب 
ظاهــرة املخــدرات وعقــارات 
الهلوسة واملنشــطات احملرمة 
بصورة أصبحت متثل هاجسا 
لدى املجتمع عامة ولدى بعض 
األســر التي ابتلى البعض من 
شبابها بآفة اإلدمان الذي جعل 
منهــم فئة متثل خطــورة على 

أنفسهم وعلى أسرهم.
وقــد كشــفت الكثيــر مــن 
اإلحصائيات أن ما يقارب ٧٠٪ 
من إجمالي عدد الســجناء هم 
من أصحــاب قضايــا اإلدمان، 
وأن غالبيــة األســر الكويتية 
ممــن لديهــم مرضــى مدمنون 

املختصــني إذا وجــد ضرورة 
لذلك دون احلاجة للعرض على 

املجلس الطبي العام.
وفي حال ثبوت عدم لياقة 
املريض الصحية للعمل يصدر 
القرار بإجماع اللجنة الثالثية، 
وال يعــد القــرار نافــذا إال بعد 
التصديق عليه من قبل مجلس 
اإلدارة علــى أن حتدد أســباب 
ذلــك، وأن يكون املريض ممن 
يســتلزم عالجه فترات زمنية 
طويلــة ال تقل عن عــام كأحد 
الشروط الواجب توافرها للنظر 

في لياقته الصحية.
املادة السابعة

ال يجوز لعيــادة الطوارئ 
رفــض اســتقبال أي مريــض 
يرغب في الدخول للمستشفى 
ألي سبب كان إذا ثبت مرضه 
باإلدمــان، ويخصــص جناح 
للحــاالت اجلديــدة إلــى حني 
تصنيفها قبل إحلاقها باألجنحة 

األخرى لإلقامة الطويلة.
وفــي حالة إحضار مريض 
من قبل األشخاص الذين نص 
القانون على أحقيتهم في تقدميه 
للعالج باملستشفى يتم التأكد 
من مرضه باإلدمان وتشخيصه 
قبل قبول دخول املستشفى، وال 
يجوز رفض دخولــه إذا ثبت 
تعاطيه املواد املنصوص عليها 
فــي القانون. ويصدر قرار من 
مجلس اإلدارة بتحديد الفئات 
التي يصرح لها بزيارة املريض 
ومواعيد الزيــارة، وذلك وفق 
تصنيف احلاالت املرضية، مع 
مراعاة ما يصــدر من توصية 

من الطبيب املختص.
املادة الثامنة

في غير حاالت املبادرة 
للعالج من قبل املريض أو 

أو بواسطة ذويه.
املادة العاشرة

ال يجوز أن تقل مدة اإلقامة 
في املستشفى للعالج عن ٣ أشهر، 
فال يسمح للمريض أو ذويه بقطع 
عالجــه ما لم تقرر جلنة ثالثية 
من استشــاريني جواز السماح 
له إثر ثبــوت تعافيه وإمكانية 
استكمال عالجه عن طريق العيادة 

التخصصية.
املادة احلادية عشرة

يجوز ألحــد الزوجني أو 
أي من األقارب حتى الدرجة 
الثانية أن يطلب إلى النيابة 
العامة إيداع زوجه أو قريبه 
الذي يشــكو اعتمــاده على 
املــواد املخــدرة واملؤثــرات 
العقلية واملواد الكيميائية أو 
املشروبات الكحولية واخلمور 

في املستشفى للعالج.
وفي غير ما سلف يجوز 
للنيابة العامة أن تقرر إيداع 
املتهمني ممن تولت التحقيق 
معهم وقررت حبســهم على 
ذمة التحقيق في املستشفى 
للعالج، على أن تبدأ جلسات 
احملاكمة في حال مت ضبطه 
وهــو يتعاطى في مكان عام 
ما لم يكــن اتهامــه مرتبطا 
باالجتار والترويج للمخدرات.

املادة الثانية عشرة

األحكام الصادرة باإليداع 
من قبــل احملكمة أو من قبل 
النيابة العامة ال يجوز الطعن 
عليها باالســتئناف وال تعد 

سابقة في أحكام العود.
املادة الثالثة عشرة

تلتزم احلكومة باستكمال 
إنشــاء املستشفى وافتتاحه 

يضطــرون لعالجهــم خــارج 
الكويــت لعــدم توافــر مراكز 
صحية كافيــة. وملا كان مدمن 
املخــدرات مريضا نفســيا قبل 
كونــه مريضــا جســديا، فإن 
النفسية واالجتماعية  رعايته 
واجــب علينــا جميعــا، وحق 
دســتوري وفقا ملواد الدستور 

.(١٠، ١٥)
وقد جاء هذا االقتراح بقانون 
إلنشــاء مستشفى األمل لعالج 
وتأهيــل املرضى مــن اإلدمان 
على املواد املخــدرة واملؤثرات 
العقلية والكيميائية واملشروبات 
الكحوليــة، فوردت فــي املادة 
األولى منه بعــض التعريفات 
واملصطلحات اخلاصة بالقانون، 
وتناولت املادة الثانية والثالثة 
الهــدف مــن إنشــاء القانــون 
لبنــاء  املاديــة  واملتطلبــات 
املستشفى، ورسمت املادة الرابعة 
واخلامسة والسادسة التبعية 
اإلداريــة واملالية للمستشــفى 
التنظيمــي  الهيــكل  وأيضــا 
ألقســام املستشــفى. وجــاءت 
الســابعة والثامنــــــة  املــواد 
والتاسعـــة والعاشرة واحلادية 
سياســة  لتوضــح  عشــرة، 
التعامــل مــع املريــض وأهله 
واملستشفى وحقوق وواجبات 
كل منهم، وتنظيم احلد األدنى 
واحلد األقصى ملكوث املريض 

باملستشفى.
إن الغايــة من هذا االقتراح 
تكمن في انتشال املدمنني مــــن 
ضحايــا املخــدرات واملؤثرات 
العقلية والكيميائية واملشروبات 
الكحولية واخلمور وأســرهم 
من هذا الوباء وإعادة تأهيلهم 
لالرتقاء باملجتمــع والنهوض 
بــه وحمايته مــن أي عثرة قد 
تعترض طريقه للبناء والتنمية 

املنشودة.

د. محمد احلويلة

املادة الثالثة

يقام املستشفى على مساحة 
ال تقــل عن ١٥٠ ألف متر مربع 
وفق أحدث التصاميم، ويزود 
بــكل األجهزة الطبيــة الالزمة 
لتخليــص جســم املريض من 
التــي كان  الســموم واملــواد 
يتعاطاهــا، وبكافــة األجهــزة 
التأهيلية البدنية والنفســية، 
ويعني كادر طبــي متخصص 
مبثل هذه احلاالت من األطباء 
والهيئــة التمريضية والفنيني 
واالختصاصيــني االجتماعيني 

والنفسيني.
املادة الرابعة

تكــون تبعية املستشــفى 
اإلدارية واملالية لوزير الصحة 
مباشرة، وله أن يفوض مجلس 
اإلدارة باالختصاصات، على أن 
يشكل مجلس اإلدارة من سبعة 
أعضاء من املختصني ويعني من 

بينهم رئيس ونائب رئيس.
املادة اخلامسة

يصدر وزير الصحة قرارا 
التنفيــذي  املديــر  بتســمية 
للمستشــفى، ويكون بالدرجة 
ذاتها ملديري املناطق الصحية، 

٥ نواب يطلبون تكليف اللجنة الصحية بالتحقيق في عدم 
تطبيق القانون وسوء اإلدارة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية 

قدم النواب أسامة الزيد 
املدلــج وســعود  وحمــد 
العصفور وشعيب املويزري 
الشــاهني طلبــا  وأســامة 
اللجنــة الصحية  لتكليف 
بالتحقيق في الهيئة العامة 
للغذاء والتغذية في أسباب 
عدم تطبيق القانون وسوء 
اإلدارة. وجاء نص الطلب 

كالتالي:
نطلب عرض املوضــوع 
على املجلس (بند الرسائل 
الــواردة) للموافقــة علــى 
تكليــف اللجنــة الصحية 
بالتحقيق في الهيئة العامة 
للغــذاء والتغذيــة ملعرفة 

للغذاء والتغذية.
تدقيـــق  جلنـــة   -  ٤
املخالفات والتي مت تشكيلها 

بسنة ٢٠٢١.
التــي  ٥ - اإلجــراءات 
مت اتخاذها فــي املخالفات 

احملررة.
٦ - املخالفــات احملررة 
واحملالة إلى النيابة العامة.
٧ - مكافــآت األعمـــال 
املمتــازة جلميــع العاملني 
فــي الهيئة العامــة للغذاء 

والتغذية.
٨ - املخالفــات التي مت 
حتريرها بناء على شكوى 

مقدمة من أفراد.

٩ - ازدواجية التكليف 
باملناصــــب وتداخـــــــل 

االختصاصات.
١٠ - املخالفات التي مت 

حفظها مع بيان األسباب.
١١ - إحالة املوظفني الى 
التحقيق مع بيان األسباب.
التــي  املوافقــات   - ١٢
صدرت من وزارة الصحة 
والتي مت رفضها مسبقا من 
قبل الهيئــة العامة للغذاء 

والتغذية.
١٣ - أسباب االستمرار 
فــي آليــة العمــل الورقي 
وعدم التحــول إلى العمل 

اإللكتروني.

سعود العصفورشعيب املويزري  أسامة الزيدأسامة الشاهني حمد املدلج

الالزمة ورفعها إلى مجلس 
األمة التخــاذ الالزم، وذلك 

للبحث والتقصي باآلتي:

الغذائيــة املســتوردة من 
خارج الكويت.

٢ - التعيينات في الهيئة 

١ - املختبرات املعتمدة 
لدى الهيئــة العامة للغذاء 
املواد  والتغذيــة لفحــص 

العامة للغذاء والتغذية.
٣ - األطبــاء البيطريني 
العاملني في الهيئة العامة 

أسباب عدم تطبيق القانون 
وســـــوء اإلدارة واآلثـــار 
املترتبة وختمها بالتوصيات 

مبارك احلجرف يطلب التسلسل الدراسي للوكالء 
املساعدين في املجلس الوطني وسيرتهم الذاتية

مبــارك  النائــب  وجــه 
احلجرف ثالثة اســئلة الى  
وزير اإلعالم والثقافة ووزير 
الشــباب  الدولــة لشــؤون 
عبدالرحمــن املطيــري جاء 

االول كالتالي:
ُعني في اآلونــة األخيرة 
عدد من الوكالء املســاعدين 
في املجلس الوطني للثقافة 
والفنــون واآلداب ثالثة من 
خارج موظفي املجلس واثنان 

من داخل املجلس.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١ - التسلسل الدراسي لكل 
شــخص منهم منذ الثانوية 
العامــة حتــى آخــر مؤهــل 

دراسي.
٢ - السيرة الذاتية لكل 

شخص منهم.
املجلــس  يزخــر   -  ٣
الوطنــي للثقافــة والفنون 
واآلداب بالكفاءات الكويتية 
الشــابة ويتولــون مناصب 
مديــري إدارات، فما ســبب 
اســتبعادهم من تولي هذه 
املناصب القيادية في مجال 

عملهم؟
وجاء في ســؤاله الثاني 
لوزير اإلعالم والثقافة ووزير 
الدولة لشؤون الشباب مايلي: 
يرجــى إفادتــي وتزويــدي 

باآلتي:

أ - القــرارات الوزاريــة 
املنظمة لتوزيع تلك القسائم.
ب - عدد القســائم التي 
وزعــت منذ ســنة ٢٠١٥ الى 

سنة ٢٠٢٢.
ت - هــل يوجد قســائم 
لم تــوزع؟ اذا كانت االجابة 
بااليجــاب مــا عددهــا؟ وما 
أســباب عدم توزيعها حتى 

اآلن؟
الشــركات  ث - أســماء 
التي  واملؤسسات االعالمية 
منحت قسائم صناعية منذ 

سنة ٢٠١٥ الى ٢٠٢٢.
الشــروط  مــا   - ج 
والضوابط اخلاصة بالوزارة 
من أجل منح تلك الشركات 
واملؤسســات تلك القســائم 
الصناعية؟ هل انطبقت جميع 
الشروط على تلك الشركات 
واملؤسسات للحصول على 
القســائم الصناعيــة؟ وهل 
استثنت أية مؤسسة أو شركة 
أو وســيلة إعالمية من تلك 
الشــروط؟ اذا كانت االجابة 
بااليجاب، يرجــى تزويدي 
بسبب االستثناء؟ كما يرجى 
تزويدي باسم تلك الوسيلة 
اإلعالميــة وهــل اتخذمت أي 
إجراء حيال ذلك االستثناء؟
العقــود اإلداريــة  ح - 
واملالية بني تلك املؤسسات 

ووزارة اإلعالم.

كانوا معينني بشكل دائم أو 
حتت بند استعانة بخدمات 
أو مسمى خبير إعالمي، مع 
تزويــدي بالســيرة الذاتية 
لكل منهم، وصورة ضوئية 
من قرارات تعيينهم وقيمة 
املكافــأة التــي يتقاضونهــا 
شهريا منذ تاريخ تعيينهم.
يتقاضــى  هــل   -  ٢
املذكورون أعاله مبالغ نقدية 
ملشاركتهم في اللجان املشكلة 
في اجلهات التابعة للوزير؟ 
في حالــة اإلجابــة بالنفي، 
يرجى تزويدي بجميع قرارات 
تشــكيل اللجان فــي جميع 
اجلهات التابعة للوزير، وإذا 
كانت اإلجابة باإليجاب، يرجى 
تزويدي بحجم املبالغ التي 
يتقاضونها نظير مشاركتهم 

فيها.
٣ - كشف تفصيلي بعدد 
الوظائف الشاغرة من وكيل 
وزارة حتى رئيس قسم في 
جميع اجلهات التابعة لكم، 
وهل شكلت جلان للترقيات 
لهــذه الوظائــف؟ اذا كانت 
اإلجابــة باإليجــاب، يرجى 
تزويــدي بصــورة ضوئية 
من قرارات تشكيلها وكشف 
بأسماء أعضائها، وإذا كانت 
اإلجابة بالنفي، ما السبب في 
عدم تســكني هذه الوظائف 

حتى اآلن؟

خ - هل التزمت جميع 
اجلهــات املخصــص لهــا 
قسائم صناعية بالشروط 
والضوابــط املوجودة في 
تلــك العقود، وهل تتوافق 
والقرارات املنظمة لتوزيع 
حــال  وفــي  القســائم؟ 
عــدم التزامهــا بالشــروط 
والضوابط، يرجى تزويدي 
بإجــراءات الــوزارة حيال 
تلك الشركات واملؤسسات 
اإلعالمية املخالفة للشروط 
والضوابط في عقد االنتفاع.
د - هــل هنــاك جهات 
رسمية ســجلت مخالفات 
مــن أي نــوع حيــال تلك 
والشــركات  املؤسســات 
احلاصلة على تلك القسائم 
الصناعية؟ اذا كانت االجابة 
باإليجاب، يرجى تزويدي 
ومــا  املخالفــات،  بتلــك 
إجراء الــوزارة حيال تلك 

املخالفات؟
وورد في سؤاله الثالث

لوزير اإلعــالم والثقافة 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 

مايلي:
إفادتي وتزويدي  يرجى 

باآلتي:
١ - كشف بأسماء جميع 
املستشارين الكويتيني وغير 
الكويتيني العاملني في جميع 
اجلهات التابعة لكم، ســواء 

استفسر عن أسماء جميع املستشارين الكويتيني وغير الكويتيني العاملني في جميع اجلهات التابعة

مبارك احلجرف

١ - الهيكل االداري لقطاع 
الصحافة مع بيان الســيرة 
الذاتية لكل مدير ادارة على 

حدة.
٢ - هــل توجــد ادارات 
تخصص لها مكافآت غير تلك 
املقررة في سلم الرواتب؟ اذا 
كانت االجابة باإليجاب، يرجى 
تزويدي بأسماء تلك االدارات 
ونوع املكافــآت املخصصة، 
وهــل هنــاك موظفــون من 
خارج القطاع يحصلون على 
تلك املكافــآت؟ مع تزويدي 
بالقرارات الوزارية واالدارية 

املنظمة لتلك املكافآت.
٣ - صــدر فــي اجلريدة 
الرسمية إعالن لتوزيع قسائم 
صناعية للصحف والقنوات 
الفضائية الكويتية، لذا يرجى 

بيان التالي:

عبيد الوسمي يقترح إشراف القضاء 
على قرارات سحب أو إسقاط اجلنسية

النائــب د.عبيــد  تقــدم 
الوســمي باقتــراح بقانون 
بتعديل البند (خامســا) من 
املــادة األولى من املرســوم 
بالقانــون رقم (٢٠) لســنة 
١٩٨١ بإنشاء دائرة باحملكمة 
الكلية لنظر املنازعات اإلدارية 
وإضافة فقرة جديدة إلى املادة 
الثانية من املرسوم بالقانون 
رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٠ بشأن 

قانون تنظيم القضاء.
ويقضي االقتــراح بعدم 
اعتبار القرارات الصادرة في 

مسائل سحب أو إسقاط أو فقد اجلنسية من 
أعمال السيادة، وخضوعها إلشراف القضاء.

ونص االقتراح على ما يلي:
(مادة أولى)

يســتبدل بنص البند (خامسا) من املادة 
األولى من املرسوم بالقانون رقم (٢٠) لسنة 

١٩٨١ املشار إليه النص التالي:
«الطلبات التي يقدمها األفراد أو الهيئات 
بإلغاء القرارات اإلدارية النهائية، عدا القرارات 
الصادرة في شأن إقامة وإبعاد غير الكويتيني 

ودور العبادة».
(مادة ثانية)

يضــاف لعجز املادة الثانيــة من القانون 
رقم (٢٣) لســنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم القضاء 

فقرة جديدة نصها كالتالي:
«وال تعتبر القرارات الصادرة في مسائل 
ســحب أو إسقاط أو فقد اجلنسية من أعمال 

السيادة ألغراض هذا القانون».
(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل 
فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

ونصت املذكرة اإليضاحية لالقتراح على 
ما يلي:

صدر املرسوم بالقانون رقم (٢٠) لسنة ١٩٨١
بإنشاء دائرة باحملكمة الكلية لنظر املنازعات 

اإلداريــة مبحظــورات نظر 
بعض القرارات اإلدارية في 
املادة األولى منه بند خامسا 
وهــي القرارات الصادرة في 

مسائل اجلنسية .
إال أن القضاء ســار على 
اعتبار هــذه احملظورات من 
أعمال السيادة تأسيسا على 
حظر املشرع على الدائرة نظر 

هذه القرارات.
وملا كان قانون اجلنسية 
هــو األســاس فــي حتديــد 
املواطنة مما يجعل القرارات 
الصادرة بشأنها مؤثرة في سريان الكثير من 
احلقوق واملراكز القانونية املستمدة من هذا 
املركز القانوني ومبا يجعل فقدانها أو إسقاطها 
أو سحبها دون متكني الفرد من التقاضي بشأن 
ذلك إنكارا صريحا حلق أساســي من حقوق 
اإلنسان وباعتبار هذا املركز القانوني أساسا 
لســريانه، إذ أن احلق في حتديد الشخصية 
القانونية التــزام أقرت به الدولة بتصديقها 
وإصدارها اتفاقية العهد الدولي للحقوق املدنية 
والسياسية. ولذلك فال تعتبر هذه القرارات 
أعمال سيادة حتجب عن نظر القضاء ولتحقيق 
هذا األمــر. وامتثاال لنصوص الدســتور في 
اختيــار كل مواطن قاضيه الطبيعي قدم هذا 
االقتــراح بقانــون بتعديل املــادة األولى بند 
خامسا من قانون إنشاء الدائرة اإلدارية بإلغاء 
احلظر املفروض على القرارات الصادرة بسحب 

وإسقاط اجلنسية.
كما أضاف هذا االقتراح في مادته الثانية 
فقرة جديدة لعجز املادة الثانية من املرسوم 
بالقانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم 
القضــاء بعــدم اعتبار القــرارات الصادر في 
مســائل اجلنســية من أعمال السيادة، قطعا 
للنزاع الذي قد ينشأ بهذا اخلصوص وانسجاما 
مــع املواثيق الدولية التي أصبحت جزءا من 

النظام القانوني.

د.عبيد الوسمي
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٥ نواب يقترحون منح احلق األصيل لألفراد واجلهات الرقابية 
في احلصول على املعلومات املتاح الكشف عنها دون قيود مانعة

تقدم النواب مهند الساير 
ود.حســن جوهر وعبداهللا 
املضــف ومهلهــل املضــف 
ود.عبدالكرمي الكندري باقتراح 
بقانون بشــأن تعديل بعض 
احكام القانون رقم ١٢ لسنة 
٢٠٢٠ في شــأن حق االطالع 
على املعلومات، ونصت مواده 

على ما يلي:
املــادة األولى: تســتبدل 
بنصــوص املــواد (٥ الفقرة 
األولى، ١٢ البند ٢، ١٣ الفقرة 
األولى، ١٤) من القانون رقم 
١٢ لســنة ٢٠٢٠ املشــار اليه 

النصوص اآلتية:
الفقرة األولى من املادة ٥:

تلتزم اجلهات بأن تنشر 
على موقعها اإللكتروني خالل 
ســنة من تاريخ العمل بهذا 
القانون دليــال يحتوي على 
قوائم املعلومات املتاح الكشف 

عنها».
البند رقم ٢ من املادة ١٢:

«٢ - إذا تقررت الســرية 
مبوجب الدســتور او قانون 
او بقرار من مجلس الوزراء 

٭ جهاز املراقبني املاليني.
٭ اجلمعية الكويتية للدفاع 

عن املال العام.
٭ وحدة التحريات املالية.

٭ جهاز حماية املنافسة.
٭ بنك الكويت املركزي.

األداء  متابعــة  جهــاز  ٭ 
احلكومي.

٭ إدارة الفتوى والتشريع.
٭ اجلهاز املركزي للمناقصات 

العامة.
٭ ديوان اخلدمة املدنية.

٭ وزارة املالية.
٭ وزارة التجارة والصناعة».
املادة الثالثة: على رئيس 
مجلــس الوزراء والوزراء - 
كل فيما يخصه - تنفيذ هذا 
القانون، ويعمل به من تاريخ 
نشره في اجلريدة الرسمية.

ونصت املذكرة اإليضاحية 
لالقتــراح بقانــون بتعديــل 
بعض أحــكام القانــون رقم 
١٢ لسنة ٢٠٢٠ في شأن حق 
االطالع على املعلومات على 

ما يلي:
مــن  الهــدف  كان  ملــا 

وعليها الرد عليه خالل ستني 
يومــا، ويكون رفض التظلم 
بكتــاب مبينــا بــه اســباب 
الرفض، وال يجوز بأي حال 
من األحوال اإلهمال او االمتناع 

عن الرد على التظلم».
املادة ١٤: «يعاقب باحلبس 
مــدة ال تزيــد علــى ســنتني 
وبغرامــة ال جتــاوز ثالثــة 
آالف دينــار او بإحدى هاتني 

العقوبتني:
١ - كل موظــف مختــص 
امتنع عن تقدمي املعلومة ملقدم 

٥ - كل موظــف مختص 
تقاعــس او امتنــع عمدا عن 
الرد على التظلم املنصوص 
عليه طبقا للمادة ١٣ من هذا 
القانون دون مسوغ قانوني.
وفي جميع االحوال يجب 
حتــري توافــر حســن نيــة 
املوظف واملصلحة العامة اذا 
اخل بأغراض سرية املعلومات 

قبل توقيع العقوبة عليه».
املادة الثانية: تضاف فقرة 
جديدة الى املــادة رقم ٢ من 
القانون رقم ١٢ لســنة ٢٠٢٠

الطلــب او اطالعه على اصل 
الوثيقة بغير مسوغ قانوني.
٢ - كل موظــف مختص 
اعطى معلومة غير صحيحة 

ملقدم الطلب.
عمــدا  أتلــف  مــن   - ٣
الوثائق أو املستندات اخلاصة 

باملعلومات.
٤ - كل من أخل بســرية 
املعلومات املقررة مبوجب هذا 
القانون او اي قانون آخر إال اذا 
كانت املصلحة العامة تقضي 

كشف املعلومة.

املشار اليه نصها اآلتي:
«وفــي كل األحــوال يجوز 
للجهات الرقابية على االموال 
العامة التالي ذكرها احلق في 
االطالع على املعلومات التي في 
حوزة اجلهات واحلصول عليها 
دون اي رسوم مبا ال يتعارض 
مع هذا القانون والتشريعات 

النافذة وهي:
٭ جلنة حماية االموال العامة 

في مجلس االمة.
٭ ديوان احملاسبة.

٭ الهيئة العامة ملكافحة الفساد.

القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٠
في شــأن حق االطالع على 
املعلومــات تنظيــم حريــة 
تداول املعلومات، وإرســاء 
ملبــدأ الشــفافية والنزاهة، 
واملزيد من الضمانات في حق 
احلصول علــى املعلومات، 
وحرصا على عدم استغالل 
بعض اجلهــات النصوص 
التي ارجأت حــق االمتناع 
لهــا، ولتقــدمي الضمانــات 
لألفراد جاءت هذه التعديالت 
جتسيدا للهدف الفعلي من 
القانون، ومنح احلق األصيل 
لألفراد واجلهات الرقابية في 
احلصول على املعلومات دون 
قيود مانعة، كما وفرت هذه 
التعديالت احلماية للموظفني 
من املساءلة القضائية حال 
كشف الفساد وذلك لتوافر 
العامــة  شــرط املصلحــة 
من إفشــاء ســرية معلومة 
تنتفــي احلاجــة لســريتها 
وذلــك النتفــاء املصلحــة 
من ســريتها للتعارض مع 

املصلحة العامة.

من خالل تعديل قانون حق االطالع على املعلومات

مهند الساير د.عبدالكرمي الكندري مهلهل املضفعبداهللا املضفد.حسن جوهر

- بنــاء على عــرض الوزير 
املعنــي - باعتبــار األوراق 
التي تضمنتها سرية وللمدة 
التــي يحددهــا املجلس على 
أن ال يقضــي القرار بســرية 
الــى اإلضــرار  املعلومــات 
الفادح باملصلحة العامة مبا 
يتجاوز املصلحة التي حتققها 

السرية».
الفقرة األولى من املادة ١٣:
«في جميع حاالت رفض 
الطلب أو عدم الرد يكون ملقدم 
الطلب تقدمي تظلم الى اجلهة 

عبداهللا فهاد: كم عدد القسائم الصناعية؟
وجــه النائــب عبداهللا 
فهــاد ســؤاال إلــى وزيــر 
التجـــــارة والصناعــــة 
ووزيــر الدولــة لشــؤون 
االتصــاالت وتكنولوجيا 
املعلومات مازن الناهض، 
عن عدد القسائم الصناعية 
اململوكة للدولة املؤجرة إلى 
الشركات والقطاع اخلاص 
واملطورين. ونص السؤال 
على ما يلي: يرجى إفادتي 
وتزويدي باآلتي: ١- عدد 
القسائم الصناعية اململوكة 

للدولة املؤجــرة إلى الشــركات والقطاع 
اخلاص واملطورين وأماكن تلك القسائم.

٢- كشف بأسماء الشركات املستأجرة 
واملطورة ومدة العقد وسعر التأجير للمتر.

٣- صــورة مــن معاييــر التعاقــد مع 
املطورين والشركات املستأجرة للقسائم 
اململوكة للدولة وإجراءات اإلعالن والتعاقد 

املتبعــة وكيفية تســعير 
قيمــة اإليجــار فــي هــذه 

العقود.
٤- هــل مــددت عقود 
بعض الشركات املستأجرة 
والشــركات املطورة؟ وما 
فــي  اإليجاريــة  القيمــة 
فترة التمديد؟ وما السند 
القانوني للتمديد وحتديد 
القيمــة اإليجاريــة؟ مــع 
تزويدي باملستندات الدالة 

على ذلك.
٥- هل تسلمت الهيئة 
العامة للصناعة القسائم التي انتهت مدة 

عقودها؟
٦- هل وقعــت أي غرامات عن فترات 

ما بني انتهاء العقود والتسليم؟
٧- ما اإلجراءات التي ستتخذها الهيئة 
العامــة للصناعة بخصوص العقود التي 

انتهت مدتها أو شارفت على االنتهاء؟

عبداهللا فهاد

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

خالد العتيبي: بداية سداد القرض اإلسكاني 
بعد االنتهاء من جميع اخلدمات في املدينة

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

قدم النائب خالد العتيبي 
اقتراحا برغبة بعدم االعتداد 
التيــار الكهربائي  بإيصال 
فقط للبدء في سداد القرض 
اإلسكاني، وأن يتم البدء في 
التحصيــل عقــب االنتهاء 
من جميع اخلدمات والبنى 
التحتية باملدينة السكنية.

وقال في مقدمة اقتراحه: 
تعانــي املــدن اإلســكانية 
اجلديدة من نقص شــديد 
والبنــى  اخلدمــات  فــي 
التحتية، وبسبب ذلك يفاجأ 
املواطن عقب تسلمه البيت 
احلكومــي أو بعد االنتهاء 
من بنائــه وإيصال التيار 

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

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

والبنى التحتية الضرورية 
الســكنية  املدينــة  فــي 
اجلديــدة، ويعود ذلك إلى 
تأخر اجلهات احلكومية في 
تسلم أغلب املشاريع املهمة 
من الشركات املنفذة وأغلبها 
مشاريع خلدمات أساسية 
ال غنــى عنهــا مرتبطــة 
بوزارات الصحة والداخلية 
والتربية، األمر الذي يجبر 
املواطن علــى الذهاب إلى 
املناطق القريبة له لتلبية 
احتياجاتــه الضروريــة 
اليومية أو االنتقال للسكن 
في مناطق تتمتع باخلدمات 
حتــى االنتهاء مــن جميع 

٨٠ املشار اليها ان وجد. 
٥ ـ هــل هناك حــد اعلى 

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

تاريخه.

فروعها املختلفة.
٢- تشكيل جلنة وزارية 
تتولــى مهمــة اإلشــراف 
علــى االنتهــاء مــن جميع 
اخلدمــات والبنى التحتية 
للمــدن اجلديــدة وتتولى 
مهمة اإلعــالن في اجلريدة 
الرسمية عن تسلم مشاريع 
اخلدمات كافة، ويكون اليوم 
التالــي لتاريخ النشــر في 
اجلريدة الرسمية هو تاريخ 
استحقاق أول قسط للقرض 
اإلسكاني وفق اآللية املتبعة 
لبنــك االئتمان الكويتي أو 
العامة للرعاية  املؤسســة 

السكنية.

هذا القانون).
٢ ـ بيان مبتوسط معدل 
مقــدار الزيــادة فــي املعاش 
االستثنائي املمنوح للمستحق 

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

هذا. 
٤ ـ توضيــح ما إذا كانت 
هنــاك معاييــر وضوابــط 
معمــول لها ملنح املعاشــات 
االســتثنائية وحتديد مقدار 
الزيادة للفئات الواردة باملادة 

املشاريع اخلدمية.
ونص االقتراح على ما يلي:

١- عدم االعتداد بإيصال 
التيار الكهربائي فقط للبدء 
في سداد القرض اإلسكاني، 
ويتــم البدء فــي حتصيل 
األقساط الشهرية املستحقة 
لبنــك االئتمان الكويتي أو 
العامة للرعاية  املؤسســة 
السكنية عقب االنتهاء من 
جميــع اخلدمــات والبنــى 
التحتية باملدينة السكنية 
وأهمهــا تشــغيل املخافــر 
واملســتوصفات واملدارس 
بجميــع مراحلهــا وكذلــك 
اجلمعيــات التعاونيــة أو 

حمد العبيد

خالد العتيبي

علمي انه مت صرف معاشات 
استثنائية لبعض القياديني 
وغيرهــم تتفــاوت بصورة 

الكهربائي والبدء في سداد 
القرض اإلســكاني بغياب 
الوزارية  أغلب اخلدمــات 

الكندري: اجلهات املختصة أهملت حتديد األعمال الشاقة وتصنيفاتها
أسامة أبو السعود

دعمــًا للحركــة النقابية 
الكويــت وتشــجيعا  فــي 
جلهودهــم وحتقيق مبادئ 
العدل واملساواة التي أرسى 
الدســتور، وسعيا  دعائمها 
لتذليل العقبات التي تواجههم 
لبذل املزيد من اجلهود لتنمية 
بلدنــا احلبيــب، عقد عضو 
مجلس األمة النائب فيصل 
الكندري اجتماعا موسعا مع 
رؤســاء وأعضاء االحتادات 
والنقابات العمالية في البالد 
سواء احلكومية أو النفطية.
وتضمن اللقاء االستماع 
إلــى رؤية احلركــة النقابية 
حول ما تقدم به النائب فيصل 
الكندري من اقتراح بقانون 
بشأن اإلضافة إلى القانون رقم 
٩٠ لســنة ١٩٩٥ بإضافة بند 
جديد برقم ٨ إلى املادة ١٧ من 
قانون التأمينات االجتماعية 
بشأن حتديد األعمال الضارة 

اتخــاذ  عــن  وتقاعســت 
مســؤولياتها والعمــل بهــا 
حســب اإلجــراءات، مضيفا 
أن هناك مماطلة متعمدة من 
اجلهاز املعني بالتصنيف وهو 
غير مؤهــل فنيا ويخلو من 

األجهزة املتطــورة وبه عدد 
قليل من املختصني.

وأوضح أن القانون املقترح 
ســيحدد الدورة املســتندية 
مبدد محددة وفترات ملزمة، 
مشيرا إلى هذا املقترح معني 

به جميع املوظفني بأسمائهم 
ومهــام أعمالهم ممن تســدد 
جهات العمل اشتراكات لهم 

في التأمينات االجتماعية.
وأكد الكندري دعمه الكامل 
ملطالــب احلركة النقابية في 

من السلبيات السابقة بتحديد 
الشــاقة  أصحــاب األعمــال 

واخلطرة.
وأعــرب عــن ســعادته 
باللقاء مع رؤســاء النقابات 
واالحتادات واالســتماع إلى 

العاملون في  الكويت سواء 
القطاع احلكومي أو النفطي 
أو اخلاص، مشــددا على أن 
القانــون يهدف إلى إرســاء 
مبادئ العدل واملساواة التي 
أقرها الدستور ويعالج العديد 

رأي احلركة النقابية في أي 
مقترح قانون ألنهم أصحاب 

الشأن واالختصاص.
الكندري  النائــب  وختم 
بالقول «مــا نصبو إليه هو 
تصحيــح املســار من خالل 
تقدمي مشاريع القوانني التي 
تصب أوال وأخيرا في مصلحة 
املواطن وحتقيق طموحاته 
وتطلعاتــه، واحملافظة على 

حقوقه ومكتسباته».
تصحيح األوضاع

من جهته، أشــاد رئيس 
نقابــة العاملني في شــركة 
الكويتيــة  النفــط  ناقــالت 
نــادر زياد احلربــي باللقاء 
مع النائــب فيصل الكندري 
وتبنيــه العديد من املطالب 
العماليــة وفــي مقدمتهــا 
تصنيــف األعمــال الضارة 
والشــاقة واخلطرة، متمنيا 
حتقيــق العــدل واإلنصاف 

جلميع العمال.

اجتمع مع رؤساء النقابات واالحتادات العمالية ملناقشة تعديالت قانون التأمينات بشأن حتديد األعمال الضارة والشاقة واخلطرة

فيصل الكندري مع عدد من رؤساء النقابات واالحتادات وممثليهم املشاركني في اللقاءالنائب فيصل الكندري متحدثا خالل اللقاء

والشاقة واخلطرة.
الكنــدري خــالل  وقــال 
اللقــاء إن اجلهات املختصة 
األعمــال  حتديــد  أهملــت 
الشــاقة والضارة واخلطرة 
وتصنيفاتهــا منــذ عقــود، 

يسعدنا االستماع إلى صوت احلركة النقابية في أي قانون يخصهم وحتقيق مبادئ العدل واملساواةما نصبو إليه هو تصحيح املسار من خالل تقدمي مشاريع القوانني التي تصب في مصلحة املواطن

شعيب شعبان: متى تصرف «الصفوف اإلمامية»؟
النائــب شــعيب  وجــه 
شــعبان ســؤاال إلــى وزير 
الدفاع الشيخ عبداهللا العلي، 
بشأن شــكاوى من الضباط 
واألفراد في قطاعات مختلفة 

من اجليش الكويتي.
ونص السؤال على ما يلي:
وردتني شكاوى عدة من 
السادة الضباط واألفراد في 
قطاعات مختلفة من اجليش 

الكويتي.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١ - منى إلى علمي أن هناك تعديالت متت 
في كشف الصفوف األمامية اخلاصة باجليش 
الكويتي وقلصت مدد اخلدمة لكثير من الضباط 
واألفراد لديكم، فما مدى صحة ذلك؟ كما يرجى 
توضيح األسباب مشفوعة باألسانيد القانونية.

٢ - هل سيفتح باب جلنة تظلمات أو تلقي 
شكاوى في موضوع مكافأة الصفوف األمامية؟

٣- متــى املوعد احملدد 
لصرف مكافــأة الصفوف 
األماميــة جلميــع قطاعات 
الكويتــي؟ ومــا  اجليــش 
أسباب التأخير في الصرف؟

٤ - فيما يخص عملية 
الطلبــة الضبــاط  قبــول 

للجيش الكويتي:
٥ - مــا تعريف القبول 
عــدد  وكــم  كاحتيــاط؟ 
القرعة  املســتبعدين مــن 
املتقدمــني؟ وهــل  وعــدد 
املبعدين بأســباب  أبلغتم 

استبعادهم؟
٦ - هل ســيطلب املستبعدون أو غير 
املقبولني من الضباط إلى التجنيد ســواء 
كان ســبب االستبعاد صحيا أو غيره؟ مع 
توضيح سبب طلب التجنيد ألشخاص سبق 
رفض قبول ملفاتهم أو استكمال إجراءاتهم 

لدخول قرعة الطلبة الضباط.

شعيب شعبان
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االحد ٤ ديسمبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

احمللل املالي

شــهدت بورصــة الكويت خالل أول ١١ شــهرا 
من العــام احلالي، عــددا من العوامــل اإليجابية 
واحملفزة على االستثمار في سوق املال الكويتي، 
وفي مقدمتها متاسك اسعار النفط فوق مستوى 
٨٠ دوالرا للبرميل، باإلضافة الى اســعار الفائدة 

احمللية التي التزال عند مستويات مقبولة.
ومن بني العوامل احملفزة لالستثمار في بورصة 
الكويت أيضا، أساسيات السوق وشركاته وتقييمات 
الشركات التي تسجل مستويات مناسبة، باإلضافة 
الى ارتفاع صافي ارباح البنوك في اول ٩ أشــهر 
بنســبة ٣٤٪ لتســجل ٨٣٥ مليون دينار نتيجة 
انخفاض املخصصات بنسبة ٢٥٪ الى ٣٧٠ مليون 
دينار، وارتفاع ايرادات التشغيل بنسبة ١٠٪ الى 
٢٫٣ مليار دينار. وعلى صعيد أداء بورصة الكويت، 
فقد كان اداء الســوق خالل اول ٩ أشــهر من عام 
٢٠٢٢ متأثرا بالعوامل اخلارجية منها اخلســائر 
والتذبذب في اسواق املال العاملية نتيجة االرتفاع 

القياسي في التضخم عامليا وما تبعه من رفع قياسي 
ألسعار الفائدة في اميركا واوروبا تبعتها البنوك 
املركزية اخلليجية برفع اســعار الفائدة بنســب 
متفاوتة.  فبعد ان ربح مؤشــر السوق العام ١٦٪ 
في الربع االول من الســنة ومؤشر السوق االول 
١٩٪ خسر مؤشر السوق العام ٩٪ و٤٪ في الريع 
الثاني والثالث من عام ٢٠٢٢ لينهي اول ٩ اشهر من 
السنة بارتفاع نسبته ١٪ فقط اما مؤشر السوق 

االول فقد ربح ٤٪ في اول ٩ اشهر.
وبعد فترة  األشــهر التسعة االولى من السنة 
بدأت البورصة مرحلة الهدوء واستيعاب املتغيرات 
االقتصادية واملالية العاملية وربح مؤشر السوق 
العام ٣٪ و٣٫٦٤٪ في شهري أكتوبر ونوفمبر لينهي 
فترة اول ١١ شهرا من السنة عند مكاسب نسبتها 
٧٫٧٪. بينما حقق مؤشــر الســوق االول مكاسب 
نسبتها ١١٫٢٪ خالل أول ١١ شهرا من العام احلالي، 
حيث استمرت العوامل اخلاصة بالبورصة مشجعة 
وســط التوقعات باســتمرار العوامل اخلارجية 

السلبية ولكن اقل وقعا على االسواق املالية. 

ومــن املالحظ في الفتــرة االخيرة االنخفاض 
في حجم الســيولة اليومية الى معدل ٥٠ مليون 
دينار بعد ان ســجلت في اول ٩ اشهر من السنة 
نحو ٦٥ مليون دينار وفي جزء من هذا االنخفاض 
ارتفاع اســعار الفائدة على الودائع والتي جتذب 
املستثمرين حيث عوامل املخاطرة التزال مرتفعة 
في اسواق االسهم. اكبر خسائر مؤشر السوق العام 
كانت في شهر مايو بنسبة ٦٫٤٪ ويونيو بنسبة 
٥٫٣٪ وســبتمبر بنسبة ٧٫٨٣٪، حيث جاءت هذه 
اخلســائر نتيجة ترابط اداء بورصة الكويت مع 
اسواق االسهم العاملية والهلع الذي ضربها باالضافة 
الى العوامل اخلارجية اجليوسياسية واالقتصادية 
واملالية منها التضخم وارتفاع الفائدة والسياسات 

املالية االنكماشية للبنوك املركزية العاملية.
باإلضافة الى سحب السيولة من أسواق املال، 
والتي ساهمت وفرتها بدعم اسواق االسهم خالل 
السنتني املاضيتني، لكن سحب السيولة من االسواق 
كانت له تداعيات سلبية وقوية على اسواق املال 

العاملية.

١٠٫٦٨ ماليني دينار لدعم ومتابعة 
املشاريع الصغيرة عبر ٣ شركات

«التجارة» تضيف ٨ أنشطة جتارية جديدة

علي إبراهيم 

علمــت «األنبــاء» عبــر 
مصادرهــا املطلعة أن تكلفة 
تقدمي اخلدمات املالية واإلدارية 
فــي مجــال دعــم ومتابعــة 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
بالقطاعات التجارية واخلدمية 
واحلرفيــة  والصناعيــة 
والزراعية لصالح الصندوق 

الوطني لتنمية املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
تصل إلى نحو ١٠٫٦٨ ماليني دينار، وتتم عبر 

٣ شركات متخصصة.
وتفصيليــا، وافــق اجلهــاز املركــزي 
للمناقصات العامة على ترســية املمارســة 
اخلاصــة بتقدمي اخلدمــات املالية واإلدارية 
في مجال دعم ومتابعة املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة على ٣ شركات، إذ ترسى احلزمة 
األولى اخلاصة بالقطاع التجاري على شركة 

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة 
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، 
مازن الناهض، قرارا وزاريا بإضافة ٨ أنشطة 
جتارية إلى األنشطة التجارية وضمن احلدود 
املعمول بها في الدليل املوحد لتصنيف األنشطة 
االقتصادية بدول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية. وتضمنت قائمة األنشــطة ما يلي: 

آرنست آند يونغ لالستشارات 
بـ ٣٫٨٣ ماليني دينار.

ووافق على ترسية احلزمة 
الثانيــة اخلاصــة بالقطــاع 
اخلدمي على شركة «هولستك 
ديفلومبنت» بتكلفة تصل إلى 
٣٫٥٣ ماليني دينار، أما احلزمة 
الثالثــة اخلاصة بالقطاعات 
واحلرفيــة  الصناعيــة 
والزراعيــة فتمت ترســيتها 
على شركة بنش لالستشارات بتكلفة ٣٫٣١

ماليني دينار.
 وفي سياق متصل، وافق «املناقصات» على 
طلب التمديد الثامن لعقد اخلدمات االستشارية 
للتدقيق ومتابعة حسابات املبادرين ملدة ٦
أشهر اعتبارا من اليوم حتى ٣ يونيو ٢٠٢٣
مع شركة كي بي ام جي لالستشارات مببلغ 
١٫٤٤ مليون دينار حلني االنتهاء من إجراءات 

طرح املمارسة اجلديدة.

إرسال الطرود الصغيرة والرسائل السريعة 
جوا، تقدمي خدمات الضيافة، تنظيم الرحالت 
السياحية واالرشاد السياحي الداخلي، مركز 
جلســات التبريد الرياضي، البيع بالتجزئة 
للثلــج، البيع باجلملــة للمعــدات اخلفيفة 
والثقيلة، البيع بالتجزئة للمعدات اخلفيفة 
والثقيلة وقطع غيارها، وإنتاج سائل البيض.

للقطاعات التجارية واخلدمية والصناعية واحلرفية والزراعية

٧٨٨ مليون دينار صافي مشتريات األجانب في األسهم الكويتية
خالل أول ١١ شهراً من ٢٠٢٢.. والتدفقات األجنبية تقفز بسيولة السوق إلى ١٤ مليار دينار

شريف حمدي

تعد الســيولة في ســوق 
املــال من أهم املؤشــرات التي 
حتدد مدى جاذبية هذا السوق 
للمستثمرين، ويبدو من خالل 
التــي اســتقبلتها  التدفقــات 
بورصــة الكويــت منــذ بداية 
العــام ان هناك ثقة كبيرة في 
الفــرص التي ينطــوي عليها 
الوعاء االستثماري األكبر في 
الكويــت من مختلف شــرائح 
او  أفــراد،  املتعاملــني ســواء 
مؤسسات وشركات، او صناديق 
استثمارية، أو محافظ عمالء، 
ومبختلف جنسياتهم محليني 
إلــى  او خليجيــني، إضافــة 

األجانب.
تتبلور هذه الثقة الكبيرة 
من خالل القفزة التي حققتها 
السيولة منذ بداية العام والتي 
تقــدر بنحــو ١٤ مليــار دينار 
مقارنــة مــع ١٣ مليــار دينار 
في العام املاضي بأكمله، وفي 
حال استمرت معدالت التداول 
اليومــي على الوتيرة احلالية 
فمن املتوقع أن تقفز السيولة 
إلى ١٥ مليار دينار، ورمبا تفوق 

هذا املستوى.
ويضــاف إلــى مــا ســبق 
اســتمرار بقــاء ســعر برميل 
النفط الكويتي بأعلى من القيمة 
التقديريــة باملوازنــة العامة، 
وهو أمر له مردوده على كافة 
األنشــطة االقتصادية بالبالد 
ومنها نشــاط تداول األسهم، 

بنمو فــي األرباح، مبا يضمن 
للمستثمرين توزيعات نقدية 
مرضيــة، وهو مــا يترجم في 
شــكل ضخ مزيد من السيولة 

في هذا السوق.
وبنهايــة شــهر نوفمبــر 
البورصــة  املاضــي، حققــت 
الكويتية مكاسب الفتة لكافة 
املؤشــرات، بارتفــاع مؤشــر 
الســوق األول بنســبة ٣٫٦٪، 
الســوق  مؤشــر  وبارتفــاع 
الرئيسي بنســبة ٣٫٥٪، ومن 
ثم ارتفع املؤشر العام للسوق 
الذي يقيس أداء املؤشرين معا 
بنسبة ٣٫٦٪، وانعكست هذه 

الكويتيني تركــزت منذ بداية 
العام حول محافظ املؤسسات 
والشركات بصافي قيمته ٢٩٨٫٤

مليون دينار.
فيما بلــغ صافي تعامالت 
البيعية  األفــراد ذات الســمة 
٢٠٩٫٣ ماليــني دينــار وبلغت 
قيمة صافي تعامالت محافظ 
صناديق االستثمار التي طغى 
عليه البيع أيضا ٩٠٫٤ مليون 
دينار، كما بلغ صافي تعامالت 
محافظ العمالء التي غلب عليه 

البيع ١٦٧٫٢ مليون دينار.
وخــالل تعامــالت شــهر 
نوفمبــر املاضي بلــغ صافي 

جتديد ثقة املستثمرين األجانب 
الكويتية من  البورصــة  فــي 
خالل قيامهم بعمليات شــراء 
ألســهم ١٦ شركة من اصل ٢٥
شركة مدرجة بالسوق األكبر 
بالبورصــة، ما أدى إلى زيادة 
في قيمة استثمارات االجانب 
بنســبة ٤٪ لتصــل إلــى ٥٫٢
مليارات دينــار، ويتضح هذا 
اإلقبال من خالل توجه شرائي 
للمستثمرين األجانب منذ بداية 
العــام احلالي وصل مع نهاية 
نوفمبر الى ٧٨٨٫٦ مليون دينار.

وتركزت مشتريات املستثمر 
األجنبــي عن طريــق محافظ 

االرتفاعات على القيمة السوقية 
لبورصة الكويت التي حققت 
١٫٨ مليار دينار مكاسب بنسبة 
ارتفاع ٣٫٨٪ ليتخطى إجمالي 
القيمــة الســوقية ٤٨٫٦ مليار 

دينار بنهاية الشهر املاضي.
وفي إطار ما سبق، أظهرت 
البيانات الرسمية حلجم التداول 
فــي الســوق الرســمي طبقــا 
للجنسية وفئة التداول خالل 
الـ ١١ شــهرا املاضية من العام 
احلالــي أن صافــي التعامالت 
البيعية للمستثمرين الكويتيني 
في البورصة بلغ ٧٦٥٫٩ مليون 
دينار، وبــدا جليا ان مبيعات 

البيعية  الكويتيــني  تعامالت 
٦٧٫٣ مليــون دينــار، إذ بلــغ 
صافي قيمة تعامالت املؤسسات 
والشركات ٢٠٫٤ مليون دينار، 
وبلغ صافي تعامالت محافظ 
العمــالء ١٩٫١ مليــون دينــار، 
وصافي تعامالت األفراد ١٨٫٤

مليون دينار، وصافي تعامالت 
صناديق االستثمار ٩٫٤ ماليني 

دينار.
وظهر من خالل احصائية 
البورصــة لتعامالت األجانب 
القيادية  على أسهم الشركات 
املدرجة بالســوق األول خالل 
املاضــي، اســتمرار  نوفمبــر 

املؤسســات والشركات والتي 
حققت صافي شراء بلغ ٨٠٩٫٧

ماليني دينار، فيما كان التوجه 
بيعيا لتعامالت األفراد بصافي 
٥١٠ آالف دينار، كما كان التوجه 
بيعيا أيضا لصناديق االستثمار 
بصافي بلغ ٢٠٫٥ مليون دينار.
وخالل تعامــالت نوفمبر 
املاضــي، حقــق االســتثمار 
األجنبي صافي شراء بلغ ٧٦٫٧
ماليــني دينار، حيــث تركزت 
مشــتريات األجانب من خالل 
املؤسســات والشركات والتي 
حققت فائض شراء بقيمة ٨٧٫١
مليــون دينار، بينمــا حققت 
صناديــق االســتثمار صافي 
تعامــالت بقيمــة ٠٫٥ مليون 
دينار غلب عليهــا البيع، كما 
حققت تعامالت األفراد صافي 
بقيمة ٩٤ ألف دينار أيضا غلب 
عليها البيع. وتباينت تعامالت 
اخلليجيني بالبورصة الكويتية 
خالل الـ ١١ شــهرا املاضية، إذ 
بلغ صافي قيمة استثماراتهم 
التي طغى عليهــا البيع ٢٢٫٦
مليون دينار، وكان الفتا بيع 
املؤسسات والشــركات بنحو 
٢١٫٣ مليــون دينــار. كما بلغ 
صافي تعامالت محافظ األفراد 
البيعيــة ٧٫٥ ماليــني دينــار، 
وبلغ صافي تعامالت صناديق 
االستثمار اخلليجية ذات الطابع 
الشــرائي ٦٫٢ ماليــني دينار، 
كما بلغ صافي قيمة تعامالت 
محافــظ العمــالء ذات الطابع 

الشرائي أيضا ٩٢٣ دينارا.

حيث تظل امليزانية في منأى 
على العجوزات التي شــهدتها 

السنوات الـ ٧ املاضية.
ومن العوامــل التي تعزز 
الثقــة فــي بورصــة الكويت 
وتــؤدي إلى ارتفــاع معدالت 
السيولة، حتسن األداء بشكل 
عام على مســتوى األســواق 
العاملية في ظل هدوء نسبي على 
املستوى اجليوسياسي، فضال 
عن عــزم الفيدرالي األميركي 
إبطاء وتيرة رفع الفائدة. كما 
أن ثقة املســتثمرين في سوق 
األسهم الكويتي تزداد من خالل 
الكشف عن نتائج مالية محملة 

«املالية» طلبت متديد دراسة عطاءات 
مشروع إدارة الضرائب «ITAS»  ٣٠ يومًا

علي إبراهيم

علمــت «األنباء» عبر 
مصادرهــا املطلعــة أن 
طلبــت  املاليــة  وزارة 
مــن اجلهــاز املركــزي 
للمناقصات العامة متديد 
فتــرة دراســة عطــاءات 
اإلشــراف علــى تنفيــذ 
إدارة  نظــام  مشــروع 
الضرائب «ITAS» وتقدمي 

اخلدمات االستشــارية املرتبطــة به ملدة 
٣٠ يومــًا، يأتــي ذلــك إلى طلــب الوزارة 
مبخاطبة الشركات لتمديد التأمني األولي، 
إلى جانب االســتئذان الستكمال نواقص 
مســتندات الشــركات التي تنطبق عليها 
الشروط الواردة بوثائق املمارسة. وفي هذا 
الصدد، قرر «جهاز املناقصات» عدم املوافقة 
على متديد الدراســة، وســمح لـ «املالية» 
باالستكمال اســتناداً إلى أحكام املادة ٤٠
من قانون املناقصات العامة ٤٩ لسنة ٢٠١٦

مع جميع العطاءات وموافاته بالتوصية، 
إلــى جانب الطلب مــن املناقصني بتمديد 

التأمني األولي جلميع الشركات املشاركة في 
املناقصة استناداً إلى املادة رقم ٤٦ من قانون 
املناقصات. وفي سياق آخر، أصدر وزير 
املالية وزير الدولة للشــؤون االقتصادية 
واالســتثمار، عبدالوهاب الرشــيد، قرارا 
وزاريا حمل الرقم ١٠١ لســنة ٢٠٢٢ قضى 
فيه بقيد مكتب إلى قائمة مكاتب التدقيق 
في السجل اخلاص بقانون اتفاقية فاتكا، 
وقضى القرار بإضافة املكتب إلى السجل 
اخلاص بقيد مكاتب التدقيق املعتمدة لدى 
وزارة املالية لغــرض متطلبات التقارير 
والشهادات اخلاصة بقانون اتفاقية فاتكا.

.. وقيد مكتب مدقق إلى سجل «فاتكا»
أصدر وزير املالية وزير الدولة للشؤون 
االقتصاديــة واالســتثمار، عبدالوهــاب 
الرشــيد، قــرارا وزاريا حمــل الرقم ١٠١
لســنة ٢٠٢٢ قضى فيــه بقيد مكتب إلى 
قائمة مكاتب التدقيق في السجل اخلاص 

بقانون اتفاقية فاتكا.
وقضى القرار بإضافة املكتب إلى السجل 
اخلاص بقيد مكاتب التدقيق املعتمدة لدى 
وزارة املاليــة لغرض متطلبات التقارير 
والشهادات اخلاصة بقانون اتفاقية فاتكا.

«تشجيع االستثمار» تعتمد
١١ مكتبًا وشركة لتقدمي 

الطلبات نيابة عن املستثمرين

.. وتلغي مناقصة «تطوير 
اإلستراتيجية الثانية»

أصدر مدير عام هيئة تشــجيع االستثـــمار املباشــــر، 
الشــيخ د.مشــعل اجلابر، قرارا بقيد ١١ مكتبا وشــركة في 
سجل الشركات واملكاتب املعتمدة لدى الهيئة لتقدمي الطلبات 

بالنيابة عن املستثمرين.
ووفقا للقرار الذي حمل رقم ٤١٨ لسنة ٢٠٢٢، فقد قضى 
في مادته األولى بقيد الشــركات واملكاتب التالية في سجل 
الشــركات واملكاتب املعتمدة لدى هيئة تشجيع االستثمار 
املباشر لتقدمي الطلبات بالنيابة عن املستثمرين، وذلك ملدة 

سنة من تاريخ إصدار شهادة التسجيل.

ألغت هيئة تشــجيع االستثمار املباشر مشروع تطوير 
االستراتيجية الثانية متوســطة األجل، إذ خاطبت اجلهاز 
املركــزي للمناقصــات في شــأن طلب إلغــاء املناقصة رقم 
٢٠٢٢/٢٠٢١/١ اخلاصة مبشروع تطوير االستراتيجية الثانية 
متوســطة األجل، وقرر مجلس إدارة «املناقصات» املوافقة 

على إلغائها.

«بورصة الكويت» محفزات إيجابية ومشجعة لالستثمار
١١٫٢ ٪ مكاسب السوق األول و٧٫٧ ٪ للمؤشر العام في ١١ شهرًا

في مقدمتها ارتفاع النفط وتسجيل الشركات املدرجة نتائج جيدة خالل العام.. وبقاء تقييمات األسهم الكويتية عند مستويات مناسبة
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١٨٫٧ ألف حساب نشط 
في البورصة بتراجع ٣٪ 

تراجعت حسابات التداول النشطة بالبورصة الكويتية بنهاية 
تعامالت نوفمبر، وذلك رغم األداء اإليجابي في مجملة ملؤشرات 
ومتغيرات سوق األسهم الكويتي خالل تعامالت الشهر املاضي.

وانخفضت عدد احلسابات النشطة خالل الشهر املاضي بنحو 
٥٨٨ حسابا بنسبة ٣٪ مقارنة مع شهر أكتوبر الذي سبقه، حيث 
بلغ عدد احلســابات النشطة في الشــهر املاضي ١٨٫٦٦٥ حساب 

مقارنة مع ١٩٫٢٥٣ حسابا.
وبذلك، بلغت نسبة احلسابات النشطة بنهاية نوفمبر املاضي 
٤٫٤٨٪ من إجمالي احلســابات التي لها احلق في التداول بأسهم 
البورصة طبقا إلحصائيات البورصة بنهاية الشهر املاضي والتي 
تقدر بـ ٤١٦٫٢٩٢ حســابا، لتبلغ نسبة احلسابات اخلاملة والتي 
لم يجر التداول عليها إلى ٩٥٫٥٢٪ من إجمالي حسابات التداول.
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«األهلي املتحد» نّظم ندوة حول آخر مستجدات 
السوق الرئيسي للعقارات السكنية في لندن

٧٨٫٨ مليون دينار لترسية عقدين في «نفط الكويت»
أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر أن شركة 
نفط الكويت حصلت على موافقة اجلهاز 
املركزي للمناقصات العامة بترســية 
مناقصتني بقيمة ٧٨٫٨ مليون دينار.

وفي التفاصيل، قالت املصادر إن 
الكويت قررت ترسية  شــركة نفط 
مناقصة تركيب وربط املعدات واألعمال 
املرتبطــة بها في مركز اإلنتاج املبكر 
(EPF) شمال الكويت على شركة سبيك 
اخلليج للتجارة العامة واملقاوالت مببلغ 

إجمالي قــدره ١٠٫٣٥ ماليني دينار، 
وحصلت الشركة على موافقة اجلهاز 
املركزي للمناقصات العامة بالترسية 

وفقا ألقل األسعار.
كما وافق اجلهاز على طلب شركة 
نفط الكويت ترســية مناقصة إنشاء 
خطوط أنابيب وتدفــق النفط اخلام 
واألشــغال املتصلة بهــا في منطقة 
الصناعات  الكويت على شركة  غرب 
الهندسية الثقيلة وبناء السفن بقيمة 
٦٨٫٥ مليون دينــا والتي حازت أقل 

األسعار في املناقصة.

وقرر اجلهاز املوافقة على التمديد 
الثاني لعقد تقدمي خدمات تخصصية 
للصحة والسالمة والبيئة لدعم التطبيق 
الفعال لنظم اإلدارة في شــركة نفط 
الكويت املبرم مع الشــركة الوطنية 
للخدمات البترولية ملدة ١٢ شهرا على 
أن تكون األشهر الـ ٦ األولى متواصلة 
األشــهر والـ ٦ املتبقية على أساس 
شهر بشــهر اعتبارا من ٢٨ نوفمبر 
٢٠٢٢ حتى ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ وبتكلفة 
إضافية على العقد مبلغ إجمالي قدره 

١٫٣٦ مليون دينار.

في إطار جهوده املتواصلة 
لنشر وتطوير املعارف املالية 
واملصرفيــة لعمالئــه بهــدف 
تعزيــز قدرتهــم علــى اتخاذ 
القرارات املالية واالستثمارية 
صحيحــة  ألســس  وفقــا 
ومدروســة، قام البنك األهلي 
املتحــد بتنظيــم نــدوة خالل 
نوفمبــر املاضــي، فــي فندق 
الفورسيزون بالكويت لتقدمي 
حملة عامة عن حتديثات السوق 
الرئيســي للعقارات السكنية 
في مدينــة لنــدن، وتعد هذه 
النــدوة جــزءا من مــن جهود 
البنــك األهلي املتحــد لتزويد 
عمالئــه البنك األهلــي املتحد 
بأحدث تطورات الســوق في 
وســط لنــدن، وإبقائهم على 
اطــالع على آخر املســتجدات 
التي حتدث للسوق العقاري في 
لندن، وكل ما يخص الضرائب 

املتحــد على اطــالع على آخر 
مستجدات السوق العقاري في 
لندن، والتطورات التي حتدث 
في نظام وقوانني الضرائب في 
اململكة املتحدة بشكل عام، مما 
يوفــر لعمالئنا كل املعلومات 
التــي تســاعدهم علــى اتخاذ 
أفضل قرار استثماري مناسب، 
واقتناص الفرص االستثمارية 

اجليدة في الوقت املناسب.
وحتدثت في الندوة رئيسة 
قسم أبحاث التطوير العقاري 
في لندن في شركة «سافيلز» 
العاملية كاتي واريك، وأوضحت 
آخر مســتجدات ســوق لندن 
املركــزي الرئيســي للعمــالء 
الذين ميتلكون أو يفكرون في 
شراء عقارات سكنية في اململكة 
املتحدة. وتطرقت إلى أثر وضع 
التضخم وارتفاع تأثير سعر 
الفائدة على ســوق العقارات 

في اململكة املتحدة. وأشــارت 
إلى النقص احلاد في العقارات 
املتاحة للبيع أو اإليجار، وحالة 
عدم اليقني السياسي التي تخيم 

على األسواق.
كما حتدثت شيماء جلود، 
مــن شــركة بــودل هاتفيلــد 
للمحاماة حول شراء العقارات 
الســكنية في اململكة املتحدة. 
وأوضحت اخلطوات التي يجب 
اتخاذها قبل توقيع العقد، كما 
أشارت جلود إلى طرق هيكلة 
الصفقات العقارية عندما يتعلق 
األمر بشراء العقارات في لندن.

عالوة على ذلك، ناقشــت 
جلود أهم مستجدات ضريبة 
األراضــي  وضريبــة  اإلرث 
اخلاصة برســوم الدمغة عند 
االنتهاء مــن عملية الشــراء، 
وضريبة الدخل على اإليجار، 
وضريبة العائد على رأس املال.

مشاري شهاب

تفاعل احلضور خالل الندوةإقبال من عمالء البنك على حضور الندوة

العقارية هناك.
وتعليقا على هذه الفعالية، 
أكد نائب مديــر عام اخلدمات 
املصرفيــة اخلاصــة وإدارة 
الثروات بالبنك األهلي املتحد 
مشاري شهاب: نقوم بتنظيم 
مثل هذه الندوات بشكل دوري 
إلبقــاء عمــالء البنــك األهلي 
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«جي أم سي بهبهاني» تعيد افتتاح معرض السيارات املستعملة املضمونة

افتتحت شركة محمد صالح 
ورضــا يوســف بهبهاني وكيل 
ســيارات جي أم ســي بالكويت 
معــرض ســيارات جي أم ســي 
املســتعملة املضمونــة بحلتــه 
اجلديدة بعد أن قامت بتجديده 
بالكامــل ومتت إعــادة جتهيزه 
بأفضل وسائل اخلدمة التي متكن 
العميل من التجــول في أركانه 
بســهولة ومشــاهدة السيارات 
املعروضــة بكل راحــة. يتميز 
املعرض مبوقعه املطل على شارع 

محمد بن القاسم بجانب معرض 
ســيارات جي أم ســي اجلديدة 
الســهل  ومبدخلــه ومخرجــه 
وبتوافــر مســاحة واســعة من 
مواقف السيارات أمام واجهاته.

وبهذه املناسبة، صرح عادل 
بهبهاني نائب رئيس الشــركة 
بأنه ومن منطلق حرصه الدائم 
على تقدمي أفضل خدمات البيع 

والســعي لتطويــر خدماتهــا 
وحتقيق أقصى درجات الراحة 
للعمالء واالعتناء بهم، قامت جي 
أم سي بهبهاني بتحديث معرض 
السيارات املستعملة لتقدمي كل 
اخلدمات للعمالء حتت ســقف 
واحــد، األمــر الذي يســهل من 
إجراءات عملية الشراء ويختصر 

الوقت واجلهد.

يضم املعرض تشكيلة واسعة 
من سيارات جي أم سي املضمونة، 
منها وانيتات سييرا وسيارات 
يوكــون وأكاديــا وتيرين التي 
تتميز بحالتها املمتازة كاجلديدة، 
وهي خضعت للصيانة الدورية 

لدى الوكيل وتشملها كفالته.
وكما عودتكم دائما ومبناسبة 
االفتتاح وإعادة التجديد تدعوكم 

شركة جي أم سي بهبهاني لزيارة 
معرض الســيارات املســتعملة 
املضمونة واالستمتاع برحابته 
وأســلوب العرض املريح الذي 
يقدمه واالستفادة من عروضها 
املغرية وأسعارها التي ال تصدق 
على كل ســيارات جي أم ســي 
ووانيتات ســييرا املســتعملة 
املضمونة املعروضة وعلى السعر 

املميز لسيارات جي أم سي أكاديا 
٢٠١٩ اخلاص باالفتتاح وبقيمة 
٧٫٤٩٩ باإلضافة إلى تأمني شامل.
الدائم  ومن منطلق حرصها 
على استمرار تواصلها وتقدميها 
ألفضل خدمة لعمالئها فإن شركة 
محمــد صالــح ورضا يوســف 
بهبهانــي حتــرص أيضــا على 
التميز في أسلوبها املهني اليومي 

وحترص أيضــا على إرضائهم 
والتواصــل ضمن أوقات العمل 
ومن خالل خدمات ما بعد البيع 
املميزة التي تقدمها لهم ســواء 
من خــالل معارضهــا وفروعها 
ومــن خــالل مراكــز الصيانــة 
املتخصصة والتــي تعد األكبر 
واألكثر تطورا في املنطقة وتوفر 
أحدث أســاليب دخول وخروج 
السيارات وأحدث أنظمة الصيانة 
والفحص احملافظة على املوارد 

والصديقة للبيئة.

قامت بتجديده وإعادة جتهيزه بالكامل بأفضل وسائل اخلدمة

معرض السيارات املستعملة املضمونة عادل بهبهاني متوسطا فريق عمل الشركة

«وربة» يواصل دعمه حلملة «لنكن على دراية»

«التجاري» يعلن عن حملة «كشتة» اجلديدة

يواصــل بنك وربــة دعمه، 
ومســاهماته الفاعلــة حلملــة 
«لنكن على درايــة» بالتعاون 
إدارة مكافحــة اجلرائــم  مــع 
اإللكترونية في وزارة الداخلية، 
وهي حملة توعوية مببادرة من 
بنك الكويــت املركزي، واحتاد 
مصــارف الكويــت، لتســليط 
الضــوء على حقــوق العمالء، 
وتوعيتهم، فيما يتعلق بالتعامل 
مع البنوك، وذلك ضمن التزامه 
بتوعية العمالء حول حقوقهم، 
وكيفية احملافظة على حساباتهم 

ومدخراتهم.
وبهذا الصــدد، صرح مدير 
التســويق واالتصــال  قطــاع 

التجــاري  البنــك  أطلــق 
الكويتــي حملــة ترويجيــة 
حتمل اسم «كشتة»، والكشتة 
هــي رحلــة بريــة للتنــزه مع 
األهل واألصدقاء، وذلك ملكافأة 
جميع حاملي بطاقات التجاري 
االئتمانية ماســتركارد وورلد 
والبالتينية من اخلطوط اجلوية 
البريطانية وبطاقة تيتانيوم، 
وتســتمر هذه احلملة حتى ٣١
ديســمبر ٢٠٢٢. وحرصــا من 
البنك التجــاري الكويتي على 
تقدمي كل ما هو جديد لعمالئه، 
فقــد أطلق هذه احلملة باســم 
«كشتة» ملا اعتاد عليه املجتمع 
عامة في هذه الفترة من السنة 

اســتقبل رئيــس مجلــس اإلدارة 
والرئيــس التنفيذي في شــركة علي 
عبدالوهاب املطــوع التجارية فيصل 
علــي عبدالوهاب املطــوع في مكتبه، 
الســفير املفوض لدولــة اليابان لدى 
الكويت ياسوناري مورينو، ومستشار 
ســفارة اليابان كوجي كانيكو، حيث 
ناقش الطرفان سبل التعاون املشترك 
وفرص تعزيز العالقات التجارية بني 
شركة علي عبدالوهاب املطوع التجارية 

وشركات القطاع اخلاص اليابانية.
وقــال فيصل املطوع: لقد أســعدنا 
اليوم بزيــارة الســفير الياباني لدى 
الكويت، لبحث فرص التعاون وإضافة 
املزيد من العالمات التجارية اليابانية 
املعروفة بجودتها إلى محفظة العالمات 
التجاريــة العامليــة التــي منثلهــا في 
الكويت. من املعلوم أن اليابان هي من 
أهم الدول التي تستورد منها الكويت، 
وهذا دليل واضح على متانة العالقات 
االقتصادية والتجاريــة بني البلدين. 
وكوننا جزءا من القطاع اخلاص، لطاملا 
لعبنا في شركة علي عبدالوهاب املطوع 

إدارة  بالتعــاون مــع  ســررنا 
اإللكترونية  مكافحة اجلرائــم 
في رفع الوعي املالي املصرفي 
عبر قنوات التواصل االجتماعي 

وجتديــد النشــاط بعيــدا عن 
احلياة الروتينية والعملية.

وفي هذا السياق، صرحت 
املدير التنفيذي ملركز البطاقات - 
قطاع اخلدمات املصرفية لألفراد 
في البنك التجاري الكويتي غدير 
سراب: يسعى البنك إلى تقدمي 
كل ما هو جديد لعمالئه، ولذلك 
قام باإلعالن عــن هذه احلملة 
التــي تتيــح جلميــع العمالء 
حاملــي بطاقــات ماســتركارد 
االئتمانيــة املقدمة مــن البنك 
التجاري والتي تشــمل بطاقة 
ماستركارد وورلد والبالتينية 
من اخلطوط اجلوية البريطانية 
وبطاقة ماستركارد تيتانيوم، 

التجاريــة، دورا بارزا في توطيد هذه 
العالقــات وتعزيزهــا من خــالل عقد 
شراكات جتارية في مختلف القطاعات 
التــي نعمل فيها، منهــا قطاع األدوية 

واملستحضرات الصيدالنية.
وتعد شركة علي عبدالوهاب املطوع 

وتقليل مخاطر االحتيال والتي 
شهدت ارتفاع في اآلونة األخيرة، 
وال يتأتى ذلك إال بالتعاون مع 

اجلهات احلكومية املختصة. 
وصــرح ممثال عــن وزارة 
الداخليــة فــي إدارة اجلرائــم 
اإللكترونية املقدم عمار الصراف 
قائال: ندعم دائما احلمالت التي 
ميكن من خاللها الوصول إلى 
أكبر شــريحة مــن العمالء في 
الكويــت لتوعيتهم وتعريفهم 
بحقوقهــم. وتتمثل أهداف هذا 
التعاون في توعية كل العمالء 
من خالل تصوير مقاطع ڤيديو 
تنشــر عبر قنــوات التواصل 

االجتماعي.

احلصول على اســترداد نقدي 
يصــل حتــى ١٠٪ مــن إجمالي 
املعاملة عند شراء مستلزمات 
«الكشــتة» خالل الشــهر فقط 
الكويــت، باســتخدام  داخــل 
بطاقات «التجاري» االئتمانية 
ماستركارد إلمتام عملية الشراء، 
وبشــرط أال يقل مجموع قيمة 
املشتريات خالل فترة احلملة 
عن ١٠٠ دينار كويتي بالنسبة 
لبطاقة ماســتركارد تيتانيوم 
و١٥٠ دينارا لبطاقة بالتينيوم 
و٢٠٠ دينار لبطاقة ماستركارد 
وورلد، علما أنه ســيتم إيداع 
مبلغ االسترداد النقدي للبطاقات 

في تاريخ ٢٢ يناير ٢٠٢٣.

التجارية من أجنح شــركات الكويت 
في قطاعي البيع باجلملة والتجزئة، 
حيث متثل أكثر من ١٠٠ عالمة جتارية 
تشمل العديد من العالمات التجارية 
العاملية في مجاالت وقطاعات جتارية 

مختلفة ومتنوعة.

الرائد سعود الوزان ومساعد الغريب واملقدم عمار الصراف

غدير سراب

فيصل املطوع مستقبال السفير الياباني ياسوناري مورينو لدى الكويت

املؤسسي أمين سالم املطيري 
في بنك وربة قائال: انطالقا من 
مسؤولية بنك وربة االجتماعية، 
ودعما حلملة لنكن على دراية 

القيام بنزهات وتخييم تزامنا 
مع األجواء الشــتوية الرائعة 
مســتمتعني بإجــازة ســعيدة 
لالسترخاء مع األهل واألصدقاء 

«علي عبدالوهاب املطوع» تبحث سبل تعزيز 
العالقات التجارية مع الشركات اليابانية

خالل استقبالها السفير املفوض لليابان لدى الكويت

«زين» تشارك في حملة «١٦ يوم برتقالي»

«بيتك» يطلق «متويلك بكل أنواعه تلقاه عندنا»

أعلنت شركة زين الكويت 
عــن دعمهــا حلملــة «١٦ يوم 
برتقالي» للعــام الثالث على 
التوالــي، وهــي احلملة التي 
تهدف إلى رفع الوعي املجتمعي 
بأهمية تعزيز حماية الفتيات 
والنساء من التمييز والعنف 
في الكويــت، وذلك من خالل 
إضاءة مباني الشركة الرئيسية 
أســوة  البرتقالــي  باللــون 
مبؤسسات الدولة من القطاعني 
العام واخلاص لتسليط الضوء 
على دور وجهود الكويت في 

التصدي لهذه الظاهرة.
زيــن  وتأتــي مســاهمة 
الســنوية فــي هــذه املبادرة 
استمرارا لتعاونها مع مختلف 
اجلهات احمللية والعاملية مثل 
األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيــط والتنمية، ومركز 
دراسات وأبحاث املرأة بكلية 
العلــوم االجتماعية بجامعة 
الكويــت، واملكتــب اإلقليمي 
لهيئــة األمم املتحــدة للمرأة 

للدول العربية، وغيرها. 
وعبرت زين عــن فخرها 

أطلق بيت التمويل الكويتي 
(بيتــك) حملة «متويلك بكل 
أنواعه تلقاه عندنا»، لتلبية 
كل احتياجات عمالئه لتمويل 
جميع املنتجات االستهالكية 
واإلسكانية، سعيا الى تقدمي 
التمويل االستهالكي  خدمات 
التي تتضمــن املنتج الطبي 
والتعليمي واألثاث واألجهزة 
والتمويل اإلسكاني الذي يشمل 
كل املواد واألعمال اإلنشائية 
واملخططــات والتراخيــص 
واإلشــراف والعقــار احمللي، 
إلى جانب التمويل التجاري 
من خالل منتج الضمان املالي، 
الســيارات  ومتويــل شــراء 
اجلديدة واملستعملة والتأجير 
التشغيلي والقوارب واملعدات 
البريــة والبحريــة، بأفضل 
وجه وبأيسر الطرق وأسهل 
اخلدمــات، ويقــدم مجموعة 
متنوعة من احللول التمويلية 
مبا يحقــق للعمــالء الراحة 
واالطمئنان والثقة في خدمة 

متكاملة. 
التنفيــذي  املديــر  وقــال 
للمنتجــات التمويليــة عادل 
الرشــود إن احلملــة تعبــر 
«بيتك»علــى  عــن حــرص 
منح العمالء ميــزات خاصة 
للتمويــل اإلســكاني، ومنها 
متويل العقار الســكني الذي 
يعتبر من املنتجات الرئيسية 
والتــي تهــدف مبجملها إلى 
توفير حلول متكاملة متاشيا 

بشــكل عام وفي بيئة العمل 
بشكل خاص. 

وتنطلق «١٦ يوم برتقالي» 
السنوية العاملية حتت شعار 
«احتــدوا» في ٢٥ نوفمبر من 
كل عام الــذي يصادف اليوم 
العاملي إلنهاء العنف ضد املرأة، 
وتستمر حتى ١٠ ديسمبر الذي 
يصادف اليوم العاملي حلقوق 
اإلنســان، وهي حملــة تابعة 
لألمــني العام لــألمم املتحدة، 
الــى توحيد اجلهود  وتهدف 
إلنهاء العنف ضد املرأة بحلول 

الطبية  متويليــة للرعايــة 
العــالج  نفقــات  لتغطيــة 
واخلدمــات الطبية، بجانب 
منتج التمويل مقابل ضمان 
مالي مــن خالل احلجز على 
ودائــع ثابتــة أو حســاب 
التوفير الشخصي للعميل، 
وذلك مبا يتوافق مع الشريعة 

اإلسالمية الغراء.
وأشــار الرشــود الــى أن 
احلملــة التمويليــة تســتمر 
حتــى نهاية شــهر ديســمبر 
٢٠٢٢، وتقــدم أفضــل وأكبر 
املزايا على مســتوى السوق 
مــع نخبــة مــن املورديــن 
املتخصصني في املجاالت ذات 
الصلة، ومزايا ائتمانية، منها: 
اســتحقاق القسط االول بعد 
١٢ شهرا من التعاقد للتمويل 
اإلســكاني و٦ أشهر للتمويل 
االستهالكي، فيما يصل احلد 
األعلى للتمويل اإلسكاني الى 
٧٠ ألف دينار، ومدة االئتمان 
تصل إلــى ١٥ عاما، و٢٥ ألف 
دينار للتمويل االســتهالكي 
ومــدة ائتمان تصــل حتى ٥

ســنوات مــع متتــع العميل 
بخدمة إمكانية تأجيل القسط 
وفرصة إعادة ترتيب املديونية 
مستقبال، املتوافرة من خالل 
الفروع واملعارض في مختلف 

مناطق الكويت. 
وأفاد بأن منتجات السيارات 
احلملــة  متواجــدة ضمــن 
مبزايا قيمة، وتشمل متويل 

٢٠٣٠، ورفع مســتوى الوعي 
وتبادل املعرفــة واالبتكارات 
من دول العالم أجمع للتصدي 
لظاهــرة العنف ضد النســاء 

والفتيات حول العالم.
وتعتز «زين» بكونها جزءا 
من مشــاركة الكويت في دعم 
هــذه املبــادرة العامليــة التي 
أطلقتها منظمة األمم املتحدة، 
وذلك للمســاهمة فــي إيجاد 
احللول والنظم لوقف العنف 
ضد املــرأة، خاصة ومع كون 
هذا األمر هاجســا للكثير من 
العالم  النســاء والفتيات في 

العربي وحول العالم.
وحتــرص «زيــن» على 
املشاركة الفعالة في مختلف 
األنشطة احمللية واإلقليمية 
والعامليــة التــي تهدف إلى 
اإلسهام في حتقيق األهداف 
التنموية املختلفة، حيث لن 
تدخر جهدا في تقدمي املساندة 
والدعــم لــكل جهــة تخدم 
األهداف العاملية املســتدامة 
وتسهم في رفعة املنطقة على 

الصعيد العاملي.

السيارات اجلديدة واملستعملة 
والتأجير التشغيلي والقوارب 
واملعــدات البحرية باإلضافة 
الــى شــراء الســيارات مــن 
الكويت واســتالمها في اربع 
دول باخلارج، وهي، الواليات 
املتحدة األميركية - مصر - 
األردن - تركيا، بالتعاون مع 
موردين معتمدين وبشروط 
ميســرة ومزايــا متويليــة 
مناســبة، مــع منتــج متويل 
الســيارات والقــوارب مقابل 

ضمان مالي. 
وأكد الرشــود انه حرصا 
مــن «بيتــك» علــى تقــدمي 
خدماته لعمالئه بشكل مميز 
التكنولوجيا  ومبــا يواكــب 
املالية يطرح خدمة التمويل 
االلكترونــي «الرقمــي» الذي 
يتضمن معاجلة جميع األعمال 
الورقية للمعامالت التمويلية 
الكترونيا حيث يتمكن العميل 
من تفعيل اخلدمة لدى األجهزة 
اآللية التابعة لهيئة املعلومات 
املدنيــة واملتوافــرة بالفروع 
التالية: فهداألحمد - الصباحية 
- سعدالعبداهللا - حطني - 
الفنطاس - سلوي - عبداهللا 
املبارك - الرحاب - الفيحاء 
- األندلس، وذلك بتنفيذ طلب 
التمويل بكل مراحله بشــكل 
آلي بالكامل دون احلاجة إلى 
زيارة الفرع، مما يوفر الوقت 
واجلهد واختصار زمن إجناز 

معامالت عمالء «بيتك».

لتعزيز حماية الفتيات والنساء من التمييز والعنف

لتلبية كل احتياجات عمالئه لتمويل جميع املنتجات االستهالكية واإلسكانية

مبنى «زين» مضاء باللون البرتقالي

عادل الرشود

اجلهــات  إحــدى  بكونهــا 
الوطنيــة األبرز مــن القطاع 
اخلاص الكويتــي التي متثل 
الكويت في هذه املبادرة، حيث 
يعكس تعاون الشركة مع هذه 
املؤسســات وغيرها التزامها 
التام بدعم مختلف املبادرات 
املجتمعية التي تسلط الضوء 
علــى أهمية حمايــة الفتيات 
والنســاء ومتكينهن وتعزيز 
اجلنســني،  بــني  املســاواة 
باإلضافــة إلى حتقيــق أكبر 
قدر من الشمولية في املجتمع 

العمــالء ونوع  مع احتيــاج 
العقار، وإلى خدمة متويل كل 
احتياجات ومتطلبات العمالء 
املختلفة مــن املواد واألعمال 
اإلنشائية باألقساط املريحة.
وأضــاف: توفــر احلملة 
ميزات خاصة أخرى للتمويل 
االســتهالكي، ومنها خدمات 
متويــل مســتلزمات األثاث 
واملفروشات واإللكترونيات 
والتجهيزات املنزلية (اجلاهزة 
واملصنعة) واكسسواراتها، 
باإلضافة إلى مشاركة «بيتك» 
فــي منح التمويــل لتحقيق 
طموحات العمالء التعليمية 
أفضــل  مــن  واالســتفادة 
الفرص التعليمية من خالل 
التعليمي واألكادميي  منتج 
لتوفير مقاعد دراســية لدى 
اجلهات ذات الصلة وبنظام 
األقساط الشهرية، باإلضافة 
إلى تصميم «بيتك» خلدمات 

املعرض يضم تشـكيلة واسعة من سـيارات جي أم سـي املضمونة والتي تتميز بحالتها املمتازة كاجلديدة
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«مركز بورشه الكويت» يستعرض مجموعة «إكسكلوسيف مانوفكتور»

احتفل مركز بورشه الكويت، 
شركة بهبهاني للسيارات، في عرض 
فريد من نوعه مبجموعة حصرية 
من سيارات بورشه املصممة حسب 
الطلب والتي مت تخصيصها في 
قسم بورشه للتصنيع حسب 
الطلب Exclusive Manufaktur، وذلك 
بحضور نخبة من عشاق السيارات 
والضيوف في معرض بورشه 
الكويت، حيث أمضى احلضور 
ليلة استثنائية اكتشفوا خاللها 
العديد من اخليارات اخلاصة التي 
يقدمها برنامج بورشه للتصنيع 

حسب الطلب.
وقد شهدت األمسية عرض 
ثالثة إصـــدارات حصرية من 
طرازات بورشه املميزة مكان، 
وكيان بالتينوم، وقد مت تخصيص 
السيارات بألوان مميزة جذبت أنظار 
احلضور بدقة وأناقة تصميمها 
كاللون األوراتيوم األخضر واللون 
األحمر األرينا امليتاليك لطرازت 
مكان واللون األبيض امليتاليك 

لسيارة الكيان بالتينيوم. 
وبهذه املناسبة، أكد هاني مرعي، 
املدير العام ملركز بورشه الكويت، 
على اجلودة والدقة التي يتميز 
بها قسم بورشه للتصنيع، قائال: 
«في بورشه، أولويتنا األولى هي 
تلبية رغبات العمالء من خالل 
ابتكار سيارات خاصة ذات خيارات 
تخصيص حصرية واستثنائية». 
ثم تابع «وللقيام بذلك، نعتمد 
العمل  على قوة االنسجام بني 
اليدوي واحلرفية الشديدة التي 
يتمتع بها موظفو بورشه املدربني 
تدريبا عاليا مع التقنيات وحلول 
تكنولوجية متطورة باإلضافة إلى 
جودة اخلدمات لتصنيع سيارات 

فريدة من نوعها».
كما مت تصميم السيارات الثالث 
بسمات بورشه للتصنيع حسب 
الطلب، وهي السمات األساسية 
بورشه  تاريخ  في  الراسخة 
ألكثر من ثالثة عقود كي يحصل 
العمالء على العديد من خيارات 

التي ال حصر لها  التخصيص 
إلبراز خصوصيتهم باستخدام 
Paintو Paint to Sample خيارات

to Sample Plus اجلديدة، ما يوسع 
نطاق األلوان اخلارجية جلميع 

الطرازات بأكثر من ١٦٠ لونا.
كما أشار مرعي إلى خيارات 
تخصيص األلوان التي ال تعد وال 
حتصى قائال: بورشه معروفة 
العادية  الطالءات غير  بألوان 

Paint to وباألخص مع خيارات
Sample، التي متكن للعمالء تسليم 
الذي يرغبون  اللون  عينة من 
فيه إلى مركز بورشه - أي شيء 
ميكن تصوره، من القميص أو 

إلى لون طالء  الوشاح املفضل 
األظافر وغير ذلك.

ولضمان تلبية طلبات العمالء، 
أنشأت بورشه أيضا برنامج شركاء 
إكسكلوسيف مانوفكتور في عام 
٢٠٠٧ في ميامي، فلوريدا، مع فريق 
متخصص من ممثلي بورشه 
لتقدمي للعمالء واملشترين احملتملني 
جتربة شراء فريدة من نوعها 
متاما في جميع وكالء بورشه 
العالم. بعد ذلك بعامني،  حول 
الكويت من  كان مركز بورشه 
بني الوكالء األوائل في املنطقة 
الذين مت اإلعالن عنهم كشريك 
رسمي وحصري لبرنامج شركاء 
إكسكلوسيف مانوفكتور مع خبراء 
ووكالء مدربني خصيصا على 
أعلى مستوى ممكن من الكفاءة 

في مجال التخصيص.
وبعد اختيار اللون احملدد، يبتكر 
خبراء بورشه صبغة الطالء ثم 
يطورونها بالتدرج على أساس 
مكونات الطالء املتوافرة ومن ثم، 

وخالل عدة جوالت، يتم تطوير 
الظل بشكل أكبر بحيث يتوافق 
أيضا مع العينة املأخوذة حتت 
مصادر أضواء مختلفة، مثل ضوء 
النهار أو الضوء االصطناعي. بعد 
ذلك، يتم اختبار جودة اللون في 
ظل ظروف اإلنتاج على هيكل 
السيارة اخلارجي واألجزاء اإلضافية. 
قبل طالء سيارة العميل الفعلي، 
يتم تطبيق اللون على مجسم 
الطبقة  صغير الختبار سماكة 
احملددة بشكل صحيح من أجل 
طالء ثابت وقابل للتكرار وخالي 

من األخطاء.
وسواء كان األمر يتعلق بتفاصيل 
الهيكل اخلارجي أواملقصورة الداخلية 
أو التطريزات املعقدة، يقدم فريق 
بورشه املتخصص مجموعة من 
اخلدمات االستشارية، ليساعد 
العمالء في رحلتهم أثناء اختيارهم 
وتخصيصهم لكل جانب من جوانب 
سيارتهم لتكون سيارة بورشه 
احلصرية اخلاصة بهم ال مثيل لها.

«بهبهاني للسيارات» استضافت عشاق السيارات في أمسية استثنائية اكتشفوا خاللها العديد من خيارات التخصيص التي يقدمها البرنامج

بورشه كاين بلون أبيض كاريرا الالمع

بورشه مكان باللون احلصري أحمر أرينا ميتاليك

بورشه اكسكلوسيف مانوفكتور

ً عجالت مكان إس قياس ٢٠ إنشا

بورشه مكان باللون احلصري أوراتيوم أخضر

بورشه مكانجانب من احلضور

«مكان» مصممة بسمات بورشه للتصنيع حسب الطلب

عبد احملسن بهبهاني مع فريق مركز بورشه الكويت
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«مجموعة املال» شاركت «العلوم والتكنولوجيا» احتفالها بخريجي ٢٠٢٢/٢٠٢١

احتفلــت كليــة الكويت 
والتكنولوجيــا،  للعلــوم 
الشريـــك االستراتيجــــي 
ملجموعة املــال وإحدى أكبر 
اجلامعات الرائدة في الكويت 
الدفعــة  مؤخــرا بتخريــج 
الثالثــة من طالبها للســنة 
الدراســية ٢٠٢١ /٢٠٢٢ مــن 
االختصاصــات،  مختلــف 
والتي شملت علوم احلاسوب 
وهندسة احلاسوب وهندسة 
اإللكترونيات واالتصاالت، 
وذلــك في مناســبة خاصة 
أقيمــت بحــرم الكليــة في 

منطقة الدوحة.

التنفيذي ملجموعة املال طالل 
أنــور املــال ورئيس مجلس 
األمناء السفيرة نبيلة عبدهللا 
املــال ونائب رئيس املجلس 
دانه أنور املال وعدد من أعضاء 
مجلس أمناء الكلية وأعضاء 
مجلس إدارة مجموعة املال، 
ورئيس كلية الكويت للعلوم 
والتكنولوجيا البروفيسور 
البقاعــني، مصحوبا  خالــد 
بأعضــاء هيئــة التدريــس 
في الكلية ملشــاركة الطالب 
اللحظات  وأولياء أمورهــم 
التذكاريــة إلكمالهم مرحلة 

مهمة من حياتهم.

بعزميــة ومثابــرة طالبنــا 
وتفانيهم في السعي لتحقيق 
أهدافهم التعليمية وإمتامهم 
الدراســية ممــا  مناهجهــم 
ســيمهد لهــم طريقهم نحو 
مســتقبل واعــد لتحقيــق 
أحالمهم وخدمــة وطنهم.» 
وأضاف: «من خالل شراكتنا 
مع كليــة الكويــت للعلوم 
والتكنولوجيــا منــذ عــام 
٢٠١٥، نحــرص دائمــا فــي 
مجموعــة املــال علــى خلق 
فرص دعم للشباب والشابات 
الطموحني فــي الكويت من 
خالل برامج املنح الدراسية 

لكــي يكونــوا مســتعدين 
لســوق العمل بأسرع وقت 
وتزويدهم باخلبرات العملية 
فــي مختبــرات اجلامعــة 
اخلاصــة مثــل مختبــرات 
األمن الســيبراني واالبتكار 
واتصــاالت اجليل اخلامس 

والذكاء االصطناعي».
اجلديــر بالذكر، أن كلية 
الكويت للعلوم والتكنولوجيا 
هــي جامعــة خاصــة بدأت 
نشاطها عام ٢٠١٥ وحاصلة 
على ترخيص وزارة التعليم 
العالي فــي الكويت، وتضم 
أكثر من ١٧٠٠ طالب وطالبة 

وفــي تعليــق لــه علــى 
احلــدث، قال رئيس مجلس 
العلـــــوم  إدارة شركــــــة 
والتكنولوجيا للتعليم العالي 
والرئيس التنفيذي ملجموعة 
املــال طــالل أنور املــال: «إن 
االستثمار في املواهب الشابة 
اليوم هو قيمة أساسية نلتزم 
بها فــي مجموعة املال، ومن 
هذا املنطلق يســعدنا اليوم 
االحتفال بتخريج نخبة من 
رواد املســتقبل ومشــاركة 
طالب كلية الكويت للعلوم 
والتكنولوجيــا لعام ٢٠٢٢
فرحتهــم. نحــن فخورون 

ووسائل أخرى مختلفة بهدف 
تشــجيعهم لبناء مستقبل 

مشرق لهم وللكويت».
وعلق رئيس كلية الكويت 
والتكنولوجيــا  للعلــوم 
البروفيسور خالد البقاعني 
على احلفل قائال: «أبارك أوال 
الذين  ألبنائنــا اخلريجــني 
شــقوا طريقهم للنجاح في 
فترة صعبة، آملني مساهمتهم 
في بناء الكويت وحتقيق آمال 
شعبها. لقد حرصت اجلامعة 
وأســاتذتها علــى تزويــد 
هــذا الدفعة مــن اخلريجني 
باملهارات الضرورية واملميزة 

وما يفوق ٦٤٠ نتيجة بحث. 
وتعد كلية الكويت للعلوم 
والتكنولوجيــا اليوم كلية 
االبتكارات واجلودة العالية 
في البحوث والتدريس في 
الكويــت التي تقــدم برامج 
بكالوريوس بتقنيات عالية.

وحصلت كليــة الكويت 
للعلــوم والتكنولوجيا هذا 
العام على االعتماد األكادميي 
مجلــس  مــن  للهندســة 
االعتماد األكادميي للهندسة 
والتكنولوجيا، ومؤخرا على 
اعتمــاد جمعية املهندســني 

الكويتية.

خالل حفل التخرج الثالث للكلية الذي تضمن ٢٣٣ طالباً وطالبة وحتت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي

ومت تنظيم حفل التخرج 
الثالــث للكلية الذي تضمن 
٢٣٣ طالبا وطالبة حتت رعاية 
وزير التربية ووزير التعليم 
العالي والبحث العلمي د.حمد 
عبدالوهاب حمد العدواني، 
وقــد حضــر بالنيابــة عنه 
األمني العــام لألمانة العامة 
ملجلس اجلامعات اخلاصة في 
الكويــت م. عمر علي محمد 

الكندري. 
كما حضر حفل التخريج 
كل من رئيس مجلس إدارة 
شركة العلوم والتكنولوجيا 
للتعليــم العالــي والرئيس 

م. عمر الكندري متحدثاً خالل احلفل

السفيرة نبيلة عبدهللا املال

البروفيسور خالد البقاعني متحدثا باحلفل جانب من االحتفال باخلريجني

أنور املال وطالل أنور املال والسفيرة نبيلة املال وم. عمر الكندري في مقدمة احلضور خالل احلفل السفيرة نبيلة عبدهللا املال تكرم م. عمر الكندري

درويش: احتاد شركات االستثمار يعمل لتعزيز مفهوم االستدامة

«املركزي»: ٦٢ فرعًا للبنوك الكويتية
تقدم خدماتها لذوي االحتياجات اخلاصة

اســتقبل احتــاد شــركات 
االستثمار املمثل املقيم لبرنامج 
 (UNDP) األمم املتحدة اإلمنائي
هايديكو هادزياليش، ونائب 
املمثــل املقيــم لبرنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي خالد شهوان، 
حيــث حضــر اللقــاء األمــني 
العام باإلنابة الحتاد شركات 
االســتثمار فــدوى درويش، 
ومديــر الشــؤون اإلداريــة 
واخلدمات املســاندة باالحتاد 

محمد عريبة.
وأوضحت االحتاد في بيان 
صحافي أن هذا اللقاء يأتي من 
منطلق جهود وسعي االحتاد 
املستمرين الى توسيع قاعدة 
االنتشــار والتعريف بأهمية 
الــدور احملــوري لشــركات 

أعلن بنك الكويت املركزي 
عن مشاركته في اليوم العاملي 
لــذوي االحتياجات اخلاصة، 
والــذي يصادف ٣ ديســمبر 
من كل عــام، حيث تأتي هذه 
املشــاركة في ضوء متابعته 
املستمرة ملا تقدمه البنوك من 
خدمات لهذه الشــريحة، وفي 
إطار ســعيه لتعزيز الشمول 
املالي، واهتمامه بعمالء القطاع 
املصرفي من ذوي االحتياجات 
اخلاصــة وتقــدمي اخلدمــات 
املصرفية واملالية مبا يناسب 

احتياجاتهم.
البنــك املركزي  وأوضــح 
في بيان صحافي أن مستوى 
الفــروع املجهزة خلدمة ذوي 
االحتياجــات اخلاصة قد بلغ 
مجموعهــا ٦٢ فرعــا خــالل 
األشهر التسعة األولى من العام 
احلالي، وتنامي عدد املوظفني 
املدربني على لغة اإلشارة في 
تلك الفروع بنسبة ٢٨٪ حيث 
بلغ ٣٥٩ موظفا، إضافة إلى ٦٦

صرافا آليا مجهزا خلدمة ذوي 

التنمية املستدامة.
وفــي هــذا الســياق، قالت 
فدوى درويش إن االحتاد يتابع 
هذه التطــورات منذ البدايات، 
استشعارا منه ألهمية تضافر 

اخلدمــات املصرفيــة واملالية 
أمامهم. وتلــزم تعليمات بنك 
الكويت املركزي البنوك بتحديد 
فــرع واحد علــى األقل في كل 
محافظة من محافظات الكويت 
لتقدمي اخلدمات املصرفية لذوي 
االحتياجات اخلاصة إلى جانب 
العمل االعتيادي للفرع، على 
أن يخصــص كل بنك في هذا 
الفرع صرافا آليا واحدا - على 
األقــل - مزودا بنظام صوتي 
ولوحة مفاتيح (Braille). كما 

من جانبها، قالت هايديكو 
هادزياليش ان الكويت لطاملا 
كانت منوذجا للشراكات الفعالة 
مــع األمم املتحــدة على مدى 
٦٠ عاما، بالعمل على احلفاظ 
على السالم والدعم اإلنساني 
والتنمية، وكذلك العمل على 
حتقيق التنمية املستدامة لألمم 
املتحــدة (SDGs)، والتــي مت 
اعتمادها في سبتمبر ٢٠١٥ في 
نيويورك بالواليات املتحدة.

وأضافت ان األمم املتحدة 
تســعى لتحقيــق تنفيذ هذه 
األهداف على أرض الواقع من 
خالل حلول متكاملة في جميع 
العالم لالســتجابة لتحديات 
التنمية وتسريع التقدم نحو 

أهداف التنمية املستدامة.

(Braille)، واستخدام البرامج 
التكنولوجية احلديثة واآلمنة 
مثل قارئات الشاشة والبصمات 
اإللكترونية وبرامج الهواتف 
احملمولــة ملســاعدتهم علــى 
إجراء املعامالت املصرفية من 
خاللها أخذا باالعتبار املتطلبات 
األمنيــة في إدارة احلســاب، 
العمــالء مــن ذوي  وإبــالغ 
االحتياجات اخلاصة عن جميع 
احلقوق وااللتزامات واملخاطر 
واملتطلبات اخلاصة قبل تقدمي 
أي خدمات مصرفية لهم، وذلك 

بوسائل مالئمة ألوضاعهم.
واختتم البنك املركزي بيانه 
بالتأكيد على عنايته وحرصه 
علــى حصول عمــالء القطاع 
املصرفي من ذوي االحتياجات 
اخلاصة على جميع اخلدمات 
املالية واملصرفية مبا يناسب 
احتياجاتهم ويحمي حقوقهم، 
مؤكــدا متابعة البنك املركزي 
البنــوك  اللتــزام  احلثيثــة 
الكويتية بتعليماته الصادرة 

في هذا الشأن.

كل اجلهود لتحقيق االستدامة 
وآثار ذلك على األعمال وربحية 
الشــركات، كمــا أشــارت إلى 
الســابقة  مبــادرات االحتــاد 
الندوات  واملســتمرة لتقــدمي 
والبرامــج  العمــل  وورش 
التدريبية لدعم العمل مبفهوم 
االستدامة (ESG). وأشارت إلى 
ان االحتــاد يعمل على تعزيز 
العمل مبفهوم االستدامة لدى 
قطاع االســتثمار وفقا ألفضل 
املمارسات العاملية، ومبا يحقق 
الربحية املطلوبة لهذه الشركات، 
وملا لهذه املبادرات اخلضراء من 
أثر إيجابــي كبير في احلفاظ 
على البيئة، ومساهمة فاعلة في 
حتقيق خطة التنمية املستدامة 

الوطنية ٢٠٣٥.

تلزم التعليمات بأن يقوم البنك 
بتدريــب بعض موظفيه على 
لغة اإلشارة أو تعيني مختصني 
بهــذه اللغة فــي الفــرع، كما 
التعليمات ضرورة  تتضمــن 
تســهيل وصول مســتخدمي 
الكراسي املتحركة إلى أجهزة 

السحب اآللي.
باإلضافــة إلــى مراعاة أن 
تكــون كشــوف احلســابات 
واإلشعارات املرسلة للعمالء 
املكفوفني مطبوعة وفقا لطريقة 

خالل استقبال املمثل املقيم لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

تنامي عدد املوظفني املدربني على لغة اإلشارة ٢٨٪ إلى ٣٥٩ موظفاً

فدوى درويش تهدي درعا تذكارية إلى هايديكو هادزياليش

االســتثمار األعضــاء وقطاع 
االستثمار بصفة عامة، وكذلك 
حرصا من االحتاد على التعاون 
املتحــدة  مــع برنامــج األمم 
اإلمنائــي في حتقيــق أهداف 

االحتياجات اخلاصة.
وكان «املركزي» قد أصدر 
منتصف عام ٢٠١٥، تعليمات 
بشأن اخلدمات املصرفية التي 
تقدمها البنوك الكويتية لذوي 
االحتياجات اخلاصة، في إطار 
ما يوليه البنك من اهتمام بالغ 
لكل فئات وشــرائح املجتمع، 
االحتياجــات  ذوي  خاصــة 
اخلاصــة مــن عمــالء القطاع 
املصرفي وحرصا على تذليل كل 
العقبات التي حتول دون إتاحة 

«برقان»: ٢٠ فائزًا بسحب «كنز» الشهري
أعلــن بنك برقان عن أســماء 
الفائزين في الســحب الشــهري 
حلساب كنز، والذين سيحصل كل 
منهم على جائزة نقدية بقيمة ١٠٠٠
دينار، على أال يقل الرصيد عن ٢٠٠
دينار ملدة أسبوع على األقل قبل 
تاريخ السحب، وتزداد فرصهم في 
الفــوز كلما ازدادت إيداعاتهم في 
احلســاب، علما أن كل ٢٥ دينارا 
يتم إيداعها تعطي العميل فرصة 

واحدة لدخول السحب.
وكان الفــوز هذا الشــهر من 

نصيب:
فتحية جاســم محمد، فهد جواد االربش، 
سيد رضا نيا، اوليسيا شيركاسوفا، عالية 
أحمد القطامي، نراز احلامض، عيسى يوسف 
الشمالي، علي حبيب اسماعيل، أحمد حسن 
محمــد، بالل محمد غدار، حســني عبداألمير 
األميــر، محمد غلوم عبــداهللا، صباح محمد 
النجاده، مقداد عبداحلسني أحمد، صالح شيخ 
سالم، حمد عبداهللا العتيقي، عطا محمد احلاج 
حســن، نوره راشــد العثمان، مهدي سلمان 

القالف، ومعالي محمود عزوني.
ويقدم بنك برقان باإلضافة إلى الســحب 
الشهري، ســحبا ربع سنوي مينح الفرصة 

للفــوز مببلغ ٢٥ ألف دينار، وجائزة نصف 
سنوية بقيمة ٣٥٠ ألف دينار وجائزة سنوية 
كبرى بقيمة ١٫٥ مليون دينار، ويوفر حساب 
كنــز أيضــا فرصا أكبر لـ ٢٩ عميال ســنويا 
للفوز بجائزة السحب اخلاص بالفروع والتي 
تبلغ قيمتها ٥٠٠٠ دينار حســاب كنز متاح 
ألي فرد وميكن فتحــه بالدينار الكويتي أو 
بالعمالت الرئيسية (الدوالر األميركي واليورو 
والنــاجت احمللي اإلجمالي) بإيداع ٢٠٠ دينار 
كحــد أدنى. علما أن جميع الســحوبات تتم 
بإشــراف وزارة التجارة والصناعة، وتعمل 
وفق معايير وقوانني بنك الكويت املركزي.

معرض الكويت الدولي يحتضن
«الذهب واملجوهرات العاملي ١٨»

أعلنــت شــركة معرض 
عــن  الدولــي  الكويــت 
الحتضــان  اســتعداداتها 
فعاليــات معــرض «الذهب 
الـ ١٨ العاملي»  واملجوهرات 

على أرض املعارض الدولية 
فــي منطقة مشــرف، حيث 
ســتنطلق أنشــطته في ١٤
من شــهر ديسمبر اجلاري، 
مــن   ١٩ لغايــة  ويســتمر 
الشهر ذاته مبشاركة فاعلة 
وبحضور حشد من الشركات 
احمللية واإلقليمية في صالة 

رقم ٤ ذات جتهيزات عالية املستوى.
وأكدت املدير التنفيذي لقطاع التسويق 
واملبيعات في شركة معرض الكويت الدولي 
باسمة الدهيم استعداد الشركة الحتضان هذا 
احلدث املهم والذي يحظى باهتمام العديد من 
املهتمني من خالل استضافته أحدث اجتاهات 
الســوق والتطورات الصناعية اخلاصة في 
الذهب واملجوهرات، فضال عن عرض أحدث 

املوديالت واالبتكارات في التصميم.
وأضافــت الدهيــم أن معــرض «الذهــب 
واملجوهــرات» بات حدثا مميزا أعتاد الزوار 
عليه سنويا القتناء احتياجاتهم من األملاس 
واألحجار الكرمية واللؤلؤ والذهب باإلضافة 
إلى االستفادة من اخلصومات املباشرة املقدمة 

فقــط فــي املعرض لشــراء 
احللي واالكسســوارات، ما 
يجعلها متعة تسوق حقيقية.

وأشارت إلى أن معرض 
الذهــب واملجوهــرات يعــد 
من أكبــر التجمعــات لبيع 
وتســويق وترويج صناعة 
الذهب واملجوهرات إقليميا 
ودوليــا، ويحظى هذا العام 
مبشــاركة واســعة من عدة 
دول ممثلة بشركات وجتار 
متخصصني عامليني من صاغة 
ومهنيــني وكبــار املصممني 
ووكالء ألكبر املاركات العاملية لترويج أعمالهم.

وبينت أن هــذا املعرض املتخصص يعد 
احلدث األمثل لكل من املستهلكني والعارضني، 
إذ يتيح الفرصة لتوســعة مداركهم في عالم 
املجوهــرات نظرا لزيادة مســاحات العرض 
وارتفاع عدد املشــاركني فيه واســتكمال كل 

حجوزات املشاركني.
وذكرت أن شركة معرض الكويت الدولي 
قامــت بتجهيــز القاعة وفق تقنيــات عالية 
املستوى وتخصيص مواقف عمومية وخاصة، 
متوقعة أن يجذب املعرض اآلالف من الزوار 
ومحبي اقتنــاء احللي والذهب واملجوهرات 
بأنواعها ومشــاهدة وشــراء أحــدث األنواع 

والنماذج من تلك املجوهرات.

باسمة الدهيم
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بحضور رئيس مجلس إدارة 
الغامن» عادل  أبناء  «مجموعة 
الغامن، أطلقت شركة عادل الغامن 
للسيارات النسخة اجلديدة من 
اجليل الثاني ملركبتها الرياضية 
متعددة االستعماالت (SUV) الشهيرة 
طراز MG RX٥ اجلديدة كليا للعام 
٢٠٢٣، والتي ستعزز الشعبية 
لدى العالمة التجارية بريطانية 
املنشأ، حيث إنها تقدم للعمالء 
مستويات إضافية من األناقة 
السفر، وكل  والتقنيات وراحة 

هذا بأسعار مميزة جدا.
وبهذه املناسبة، علق رئيس 
الغامن للسيارات،  شركة عادل 
مرزوق عادل الغامن، قائال: متثل 
RX٥ اجلديدة كليا، والتي نسعد 
الكويتي،  بإطالقها في السوق 
خيارا استثنائيا ملا تتمتع به 
من تصميم جريء ومزايا ذكية 
ومقصورة رحبة تتميز بالفخامة.
وأكد الغامن أن RX٥ متوافرة 
في جميع معارض الشركة داعيا 
العمالء لزيارة صاالت العرض 
لتجربة القيادة بأنفسهم واكتشاف 
امليزات التي جتعل من RX٥ اجلديدة 

كليا خيارا مميزا في فئتها.
وشدد على أن أسعار إعادة 
البيع تعتبر من األعلى في السوق 
الكويتي، كما وضح أن «إم جي» 
تتميز بخدمات ما بعد البيع من 
ناحية انتشار ١٠ مراكز صيانة 
خلدمة العمالء في مختلف مناطق 
الكويت باإلضافة الى توفر قطع 

الغيار األصلية.
حتسينات رائدة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي 
للعمليات في شركة عادل الغامن - إم 
جي خالد طوقان: ان هذه املرة مت 
RXرفع سقف الطموحات لسيارة ٥

اجلديدة كليا، إذ كان الهدف تطوير 
طراز يقدم أفضل أداء ومعايير جديدة 
على الطرقات، مؤكدا حرص «إم جي» 
على أن يختبر العمالء هذا التطور 
الذي يتضمن حتسينات رائدة على 
كل من الهيكل والتصميم اخلارجي 
وصوال للمقصورة الداخلية املجهزة 
بعناصر الفخامة والرفاهية، والتي 
بدورها ستوفر جتربة قيادة ممتعة 

للعمالء.
انه يأتي إطالق  الى  وأشــار 
اجلديدة   RXالرائعة ٥ السيارة 
كليا بالتزامن مع إطالق حملة 
نهاية العام والتي متنح عمالءنا 
العديد من املزايا القيمة عند اختيار 
الطراز املفضل من عائلة إم جي.

شعبية كبيرة

من جهته، قال املدير التنفيذي 
لعمليات «إم جي موتور» في الشرق 
األوسط توم لي: ترتكز شعبية 
«إم جي» في املنطقة بشكل كبير 
على الطلب الذي تشهده مركباتنا 
الرياضية متعددة االستعماالت رائعة 
MG RXالقيمة، ونحن نتوقع أن ٥

اجلديدة كليا للعام ٢٠٢٣ ستعزز 
هذا الطلب أكثر، فهي ستوفر ذلك 
اجلمع اجلــذاب جدا بني السعر 
التنافسي، ومستويات التجهيزات 
الرائعة والتصميم امللفت للنظر، 
والتي أصبحت طرازات «إم جي» 
اجلديدة معروفة بها بني أوساط 
عمالء السيارات في الشرق األوسط.
وسيتم اإلعالن عن األسعار 
في وقت قريب وفقا لكل سوق. 
MG ــرازات وستستفيد كــل طـ
RX٥ اجلديدة كليا للعام ٢٠٢٣
من ضمان الشركة الشهير ملدة 
٦ سنوات/٢٠٠٫٠٠٠ كلم، وذلك 

ملنح راحة البال التامة.
وتتضمن املركبة اجلديدة ٢٢
و٨ محسنا،  تصميميا  عنصرا 
ــاألداء و٢٥ ب حتديثات متعلقة 

حتديثا إعداديا، وهي بالتالي مصممة 
لتوفير جتربة سفر تتميز بكونها 

صحية ومريحة، آمنة وفعالة، ذكية 
ومتصلة. ومن شأن وصول مركبة 
الـ SUV األحدث من «إم جي» أن 
تساعد في تعزيز موقع العالمة 
التجارية ضمن املراكز الستة األولى 
بني مصنعي السيارات في منطقة 

الشرق األوسط.
القوة احملركة

وتستفيد MG RX٥ اجلديدة كليا 
للعام ٢٠٢٣ من أحدث التقنيات 

عبر طرح اجليل الثاني من محرك 
Net-blue العامل بوقود البنزين، 
وهو يوفر املزيد من القوة مع 

مستويات أعلى من الكفاءة. 
ويولد محرك ١٫٥T عالي الضغط 
باحلقن املباشر والشحن التوربيني 
طاقة تبلغ ١٧١ حصانا مع عزم 
أقصى قدره ٢٧٥ نيوتن- متر، 

وذلك بزيادة بارزة نسبتها ١٠٪ 
أكثر من احملرك الذي سبقه، وهو 
ما يدفع الطراز اجلديد إلى سرعة 
قصوى تصل إلى ١٩٠ كلم/ س، 
بينما يبلغ مستوى كفاءة استهالك 
الوقود ٦٫٨ ليترات/ ١٠٠ كلم. ويتم 
تزويد كل الطرازات بعلبة تروس 
مبتكرة مزدوجة القابض من ٧

سرعات إلتاحة التبديالت األنعم 
واألكثر فعالية بني التعشيقات 

باإلضافة لالعتمادية املثلى.
التصميم اخلارجي

ومت تبني أسلوب تصميم رقمي 
MG الكمبيوتر في جديد عبر 
RX٥ اجلديدة كليا للعام ٢٠٢٣

بهدف تطوير مظهرها الشبابي 
الديناميكي. وهذا يبرز أكثر شيء 
في املقدمة، حيث الشبك األمامي 
الهندسي اجلديد ثالثي األبعاد 
امللفت لألنظار، والذي حتيط به 
أضواء LED األمامية االنسيابية 
الكريستالية بالكامل مع مصابيح 
اإلنارة النهارية اجلارية بشكل 
حرف C. وحتاكي اجلهة اخللفية 
املقدمة أيضا مع وقفة قوية وثابتة. 
أما أضواء LED اخللفية اجلديدة 

املستوحاة من كتلة الطاقة الكمية 
عالية السرعة فتولد أثرا بصريا 
إنارتها، فيما يعزز  بديعا عند 
اجلناح اخللفي «الهوائي-التوأمي» 
الرياضي  (Twin-Aero) املظهر 

للمركبة.
مقصورة أنيقة

واستلهم مصممــــو مركبــة 
الـ SUV األحدث لدى «إم جي» من 
ذكاء وأصالة التصاميم املنزلية 
البتكار مقصورة داخلية تتميز 
بكونها طبيعية ومريحة بالفعل. 
وتتميز املقصورة املصممة جماليا 
بكونها حتوي الكثير من املواد 
التامة  الراحة  الناعمة لضمان 

للركاب خالل رحلتهم.
العدادات  لوحة  وتتضمن 
الوسطية شاشة ملس عمودية 
عالية الوضوح (HD) وعالية 
التقنية حجم ١٤٫١ بوصة، وهي 
تطفو لألعلى وفوق لوحة العدادات 
املعاد تصميمها. كما هناك مقبض 
تبديل السرعات املتناغم مع طبيعة 
عمل اليد والذي لن يبدو غريبا 
لو جرى استخدامه في مركبة 
فضائية، بينما مسند األذرع 
الوسطي يتوازى مبستواه مع 
مساند األذرع في األبواب، ما 
يضمن تصميما مريحا ومالئما 
للجسم بشكل يشبه أكثر الصوفا 
املريحة. وتتوزع في املركبة 
العديد من مناطق التخزين، كما 
يوجد شاحن السلكي للهاتف 
اجلوال ضمن الطرازات بفئات 
التجهيزات األعلى. ولقد ركز 
مصممو «إم جي» بقوة على 
استخدام التقنية جلعل مقصورة 
MG RX٥ للعام ٢٠٢٣ مكانا صحيا 

للتواجد فيه.
وفي سابقة هي األولى بالعالم، 
يقوم نظام بصري باألشعة فوق 
البنفسجية العميقة UVC مضاد 
للڤيروسات بالتعقيم الكامل للدفق 
الداخل للسيارة عبر  الهوائي 
نظام تكييف الهواء. ويكتمل هذا 
عبر عنصر تنقية فائق الفعالية، 
وكسوة خاصة من األلياف النانوية 
للسقف، وكالهما يتمتعان بخصائص 

مضادة للبكتيريا والروائح.
ويوفر املستوى املبهر من 
التجهيزات واخلصائص مقاعد 
جلدية اختيارية، ولوحة عدادات 
افتراضية حجم ١٢٫٣ بوصة مع 
كمبيوتر للرحلة، ومقعدا كهربائيا 
للسائق مع قابلية التعديل وفق 
٦ اجتاهات ودعم ألسفل الظهر، 
ومقاعد كهربائية للركاب مع قابلية 
التعديل وفق ٤ اجتاهات، وفتحة 
Apple سقف بانورامية، وتقنيتي

CarPlay وAndroid Auto، ونظام 
مالحة متطور يعمل عبر نظام 
 ،(GPS) العاملي حتديد املواقع 
باإلضافة للوسائد الهوائية األمامية 

واجلانبية والستائرية.
أما ميزات التحكم بسرعة املالحة، 
والتشغيل عبر الزر الذي يعمل 
بالضغط عليه، وميزة الدخول 
بدون مفتاح وكاميرا الرؤية اخللفية 
فكلها جتهيزات قياسية، فيما 
تتوافر كاميرا الرؤية احمليطية 
بنطاق ٣٦٠ درجة للمساعدة بالركن 
في الطرازات باخليارات الكاملة، 
وذلك ملنح السائق القدرة الكاملة 
للسيطرة والتحكم مع راحة البال 

التامة خالل الرحالت.
وتشتهر طرازات «إم جي» 
بكونها تضم أحدث تقنيات السالمة، 
وال حتيد MG RX٥ اجلديدة كليا 
للعام ٢٠٢٣ عن هذا الطريق. فقد 
مت منح سالمة الركاب أولوية عبر 
تطوير هيكل للمركبة يتكون مما 
نسبته ٦٥٪ من الفوالذ عالي القوة 
لتقليل أثر أي صدمة للحد األدنى 
الناجتة  الطاقة  عبر امتصاص 

عن ذلك.

أعضاء مجلس اإلدارة خالل حفل اإلطالق

عادل الغامنعادل الغامن ومرزوق عادل الغامن مع إداريي املجموعة

(أحمد علي) «ام جي RX٥» اجلديدة كليا 

اختبارات اجلودة أنظمة السالمة 
للعام  جرى إخضاع MG RX٥ اجلديدة كليا 
٢٠٢٣ للعديد من اختبارات اجلودة القاسية لضمان 
توافقها مع أعلى توقعات السالمة واملتانة. وهذا 
الطرقات ملسافة  التقييم على  يشمل اختبارات 
٥ ماليني كيلومتر، و٥٠٠ ألف ساعة من جتارب 
املختبر، واختبارات متانة العتلة املفصلية اخلفيفة 
والتي تشمل اإلعادة ٢٠٠ ألف مرة، واالختبارات 
املتعلقة باألبواب عبر فتحها وإغالقها ١٢٠ ألف مرة.

يشتمل برنامج الثبات اإللكتروني القياسي على ثمان 
وظائف للسالمة، وذلك مع املكابح املانعة النغالق العجالت 
(ABS)، التوزيع اإللكتروني للكبح (EBD)، املساعدة الطارئة 
بالكبح (EBA)، احلماية النشطة من االنقالب (ARP)، التحكم 
بالكبح أثناء االنعطاف (CBC)، التحكم باملركبة أثناء هبوط 
املنحدرات (HDC)، نظام التحكم باجلر (TCS) ومسح أقراص 
املكابح (BDW)، ما يعزز ثبات القيادة في ظروف الطريق 
الصعبة أو في الظروف التي تتضمن القيادة القاسية، وذلك 

ألجل ضمان االستمتاع بالقيادة اآلمنة.
ومتكن MG RX٥ اجلديدة كليا للعام ٢٠٢٣ االستمتاع 
بتجربة سفر محسنة جدا لكل الركاب. ويتميز الشاسيه 
بالعديد من التطويرات، مبا في ذلك النظام احملدث ملمتصات 
الصدمات، وذلك لتوفير جتربة ركوب أكثر ثباتا وراحة. 
وهذا يتعزز أكثر بفضل عجالت PS٤ منخفضة الضجيج 
الطبقات  أمامي مصفح مزدوج  من «ميشالن» وزجاج 

وعازل للصوت.

مرزوق عادل الغامن

«عادل الغامن للسيارات» «عادل الغامن للسيارات» «عادل الغامن للسيارات» «عادل الغامن للسيارات» «عادل الغامن للسيارات» «عادل الغامن للسيارات» «عادل الغامن للسيارات» «عادل الغامن للسيارات» «عادل الغامن للسيارات» «عادل الغامن للسيارات» 
MG RX5MG RX5MG RX5MG RX5MG RX5MG RX5 ُتطلق ُتطلق

اجلديدة كليااجلديدة كليًا 2023
طلق ُتطلق 

اجلديدة كليًا 

عودة متميزة ملركبة «عودة متميزة ملركبة «عودة متميزة ملركبة «MGMG» الرياضية الشهيرة متعددة االستعماالت» الرياضية الشهيرة متعددة االستعماالت» الرياضية الشهيرة متعددة االستعماالت» الرياضية الشهيرة متعددة االستعماالت» الرياضية الشهيرة متعددة االستعماالت» الرياضية الشهيرة متعددة االستعماالت» الرياضية الشهيرة متعددة االستعماالت» الرياضية الشهيرة متعددة االستعماالت» الرياضية الشهيرة متعددة االستعماالت» الرياضية الشهيرة متعددة االستعماالت» الرياضية الشهيرة متعددة االستعماالت» الرياضية الشهيرة متعددة االستعماالت» الرياضية الشهيرة متعددة االستعماالت» الرياضية الشهيرة متعددة االستعماالت» الرياضية الشهيرة متعددة االستعماالت» الرياضية الشهيرة متعددة االستعماالت
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إلى الشيخ  طالل 
اخلالد.. أجر وعافية 

وما تشوف شر

نافذة على األمن

الفريق م. طارق حمادة

األمثال كما وصفها ابن عبد ربه في عقده الفريد، 
وشي الكالم، وجوهر اللفظ وحلي املعاني وهي أبقى 
من الشعر وأشــرف، وهذا املثل يعني خيبة الرجاء 
واألمل، مثــل الدواء الذي ال فائــدة منه في العالج، 
والعودة بخفي حنني، فكلمة ال طبنا تعني لم نتشاَف، 
وغدا مبعنى ذهب، واملعنى اإلجمالي أن احلالة على ما 

هي عليه لم تتغير.
 وفي حياتنــا اليومية متر علينا أمور كثيرة منها 
ما هو معقول ومنهــا ما هو غير معقول، أما املعقول 
فنســلم له ونرضى به، وأما الالمعقول فنرفضه وال 
نتقبله، والفرق بني األول والثاني كبير، فاملعقول أصله 
العقل فهو ما ميكن تصوره وإدراكه وفهمه واستيعابه، 
والالمعقول على العكس من ذلك فهو ما ال ميكن تصوره 
وإدراكه وفهمه، واألحداث حولنا كثيرة فيها املعقول 
والالمعقول، فمن املعقول واملناســب واملفرح موافقة 
احلكومة على زيادة سقف رواتب املتقاعدين وربات 
البيوت، وبإذن اهللا تشمل املوظفني لتحسني الظروف 
املعيشــية للناس، وخصوصا املتقاعدين وهم بالذات 
من أحتدث عنهم، ونحن مع هذه الزيادة، ومع كل ما 
يعود بالنفع على املواطن واملواطنة، مع الوفرة املالية 

للدولة، والشكر هللا أوال ثم للحكومة ومجلس األمة.
 ولكن في الوقت نفسه من غير املعقول أن يوازي 
هذه الزيادة ارتفاع جنوني في األســعار، كما حصل 
مع كل زيادة في السابق، ألنه في هذه احلالة لن تكون 
لهذه الزيادة فائدة وستشفط الزيادة جيوب املتقاعدين 
واملوظفني وربات املنازل، ورمبا شفطت معها الزيادة 
الســنوية، ويكون حال املتقاعد كقول القائل: كأنك يا 
بوزيد ما غزيت، أو ال طبنا والغدا الشر، وسنجد لسان 
حال املتقاعد خاصة يردد: ال أريد هذه الزيادة وال بارك 
اهللا بزيادة أتت على أخضر الراتب ويابسه، هو وبقية 
شرائح املجتمع، ولكي تأتي الزيادة أكلها وتكتمل فرحة 
الشعب الكويتي فعلى حكومتنا الرشيدة قبل أن تعلن 
الزيادة ضبط األسعار ضبطا محكما وبشكل سريع 
وحاسم، خاصة أننا رأينا زيادات مفتعلة وغير مقبولة 
وال معقولة في سلع كثيرة ال تساوي قيمتها احلقيقية، 
وهذا األمر منوط بحماية املستهلك في وزارة التجارة، 
وهم أهل ذلك، وعليهم مسؤولية كبيرة في هذا الصدد.

وال نريد أن نتشاءم ونقول إن أضرار زيادة الرواتب 
أكثر من نفعها، وأيضا ال نريد تبريرات وحججا واهية 
الرتفاع األســعار، فقد حفظنا الدرس، وباتت األمور 
واضحة لنا، وقد الحظنا جتاوز أسعار السلع في الفترة 
السابقة حدود املسموح واملقبول، ونحن هنا ال ننكر 
جهود احلكومة في هذا اجلانب املهم، وسعيها لضبط 
األســعار، فهي تراقب وتبذل جهدا في هذا اجلانب، 
ولكننا نريد منها أن تضاعف جهودها، برقابة شديدة 
على أسعار السلع خاصة التي تهم حياة األسرة بشكل 
يومي، وان تكثف حمالتها في األسواق، حتى نقول لها 

خالك ذم وبارك اهللا بجهودك، ودمتم ساملني.

هناك رغبة جامحة فــي الكويت لدى العموم في 
إعادة الدولة للتوهج الذي كانت عليه سابقا في مختلف 
املجاالت. وعلى مدى الســنوات املاضية اســتمرت 
احملاوالت بتبديل القيادات اإلدارية وتغيير الهيكليات 
التنظيميــة والوظيفية، ومع ذلك لم يكن هناك تقدم 
حقيقي يذكر ميكننا التماســه، وأحد أهم املعضالت 
اجلوهرية وراء هذا الفتور يكمن في عدم إدراك العديد 
من األشخاص الفاعلني في أي نظام منضوين حتت 
مظلته عن ماهية كيان النظام ككل متسق ووحدة متكاملة.
في إطار العلم احلديث، وبحسب املعهد القانوني 
لبيئة العمل والعوامل البشرية ببريطانيا في العام ٢٠١٨، 
جرى تعريف النظام على أنه: «مجموعة من األنشطة 
أو الكيانات املترابطة مثل األجهزة والبرامج واملباني 
واملساحات واملجتمعات واألشخاص، وجميعها لها هدف 
مشترك. هناك روابط بني هذه األنشطة والكيانات التي 
ميكنها تغيير كل من احلالة والتفاعالت في النظام ضمن 

مجموعة معينة من الظروف واألحداث».
تستند نظرية النظم إلى «التفكير املنظومي» وهذا 
يساعد املتخصصني في حتديد الروابط والصالت في 
مكونات الهيكل الشامل. والذي بدوره ميكن أن يؤدي 
إلى حتسني اجلودة وتقليل األخطاء. على سبيل املثال، 
قبــل دمج مجاالت األداء البشــري في نظام ما، من 
الضروري أن يكون لدينا فهم دقيق ملجموع الكيانات 
املترابطة التركيبية، بدءا من األفراد الذين يؤدون مهام 
فردية أو يستخدمون أداة (نظام صغير)، إلى األشخاص 
العاملني كجزء من فريق (نظام متوسط)، ومن خالل 

األنظمة االجتماعية والتقنية املعقدة (نظام كلي).
جميع ما سبق يجعلنا نتساءل: هل يعي كل فرد 
أوكلت له املســؤولية للقيام بوظيفة ما هي األغراض 
الوظيفية األساسية التي مت تأسيس نظام عمله لبلوغها؟ 
وما هي القيم واملقاييس احليوية الواجب عدم جتاوزها 
لتعزيز التزام أكبر باللوائح والسياسات واألداء الوظيفي 
الصحيح الكفيل بتقليل ارتكاب األخطاء البشــرية، 
وبالتالي حتديد األولويات املطلوب معاجلتها من أجل 
ضمان تقدم النظام بشــكل فعــال لتحقيق أغراضه 
الوظيفية األساسية؟ ومن ثم هل هناك معرفة باألهداف 
املهمة األخرى الضروري إمتامها في قلب النظام، مما 
يعزز فهما أقوى للمهام العامة املطلوب إجراؤها من 
خالله لتحقيق األغراض الوظيفية؟ وتباعا، هل هناك 
معرفة تامة باملكونات املادية احملورية لذلك النظام، وما 
هي العمليات ذات الصلة التي يقوم بها كل مكون لدعم 
النظام وتسهيل أدائه إلجناز األهداف وبلوغ األغراض 

الوظيفية األساسية؟
لتطوير املؤسسات، هناك أهمية قصوى للتحليل 
اإلدراكي لبيئة العمل املراد تطويرها، وعند إسناد األمر 
ألي كان في أينما موقع، فالبد أن يعزز ذلك بتحديد 
واضح ومعرفة شمولية ملكونات النظام القائم والغرض 
من وجوده، ومن ثم احلدود التي يجب عدم جتاوزها 
في إطار املرونة املقبولة لضمــان جودة العمل. كل 
ذلك يأتي في سياق من التأكيد على ضرورة التنسيق 
العالي والتواصل الفعال والتداخل املنسجم والتعاون 
البناء بني مكونات النظام. فيما عدا ذلك، ال عجب إن 
ظهرت حصيلة النتائج ألي مشــروع عبثية ودون 

املستوى املأمول.

منــذ أن تولــى النائب األول 
لرئيس مجلس الــوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ طالل اخلالد مهام 
عمله وهو يقدم منوذجا للقيادي 
بالنهار  الليــل  امليداني مواصال 
لالرتقاء بخدمات الوزارة، فاملتابع 
يعرف جيدا وقوف الشيخ طالل 
اخلالد علــى كل كبيرة وصغيرة 
الــوزارة، ففي  في كل قطاعات 
الصباح الباكــر جتده في مكتبه 
يتابع ويســتقبل ويشرف على 
األعمال، وما إن ينتهي من ذلك حتى 
الوزارة،  يتفقد قطاعات ومراكز 
وفي املساء يشارك أبناءه وإخوانه 

املهام امليدانية.
اجلهد الكبير واملتواصل للوزير 
اخلالد تســبب في وعكة صحية 
ألزمتــه الفراش، ندعو املولى عز 
وجل أن يعافيه ويشــافيه ومين 
عليه مبوفور الصحة، أجر وعافية 

يا بو خالد.
التواصل االجتماعي  وسائل 
أحدثت ثورة كبيرة في نقل وتبادل 
املعلومات، ولكن من بني سلبياتها 
ترويج اإلشاعات واستغاللها من 
قبل جهات وأفــراد عن عمد أو 
بتوجيه بنشر شائعات ومعلومات 

مغلوطة ومحبطة.
املرحلة التي متر بها الكويت 
والتوجه احلكومي اإلصالحي الذي 
يقوده رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح، 
يحتاجان إلى دعم ومساندة ومن 
غير املمكن أن تقود تلك احلسابات 
حملة إلعاقة أو التشكيك في هذا 
التوجه أو لتوجيه نحو مسارات 

بعينها.
سبق أن نوهت إلى أن هناك 
شائعات تبث ألهداف بعينها، وقد 
يتم ترديدها من قبل أناس بسطاء 
عن جهل وبغير سوء نية، ولكن 
أناس  حتما من يقوم بنشــرها 
لديهم أهداف ويدركون ويعرفون 
الغايات مــن ورائها، وفي الغالب 
الشائعات  أهدافهم تكون خبيثة، 
امللفقة تشــكل خطرا  واألخبار 
كبيرا يهدد استقرار الدولة وأمن 
أجهزتها، وتخلق حالة من البلبلة 
املجتمع، وتشكل أيضا عبئا  في 
إضافيا علــى كل أجهزة الدولة، 
ومن املهم جتنب ترديد األكاذيب. 
وزارة الداخلية أدركت منذ سنوات 
خطورة هذه األدوات، فنظمت عمل 
وسائل التواصل ووضعت ضوابط 
وفرضت عقوبات على املخالفني، 
وكلفــت وزارة الداخليــة إدارة 
اجلرائم اإللكترونية بتعقب وضبط 
املتجاوزين الذين يقومون بنشر 
أكاذيب واإلساءة إلى أشخاص أو 
الكويت  جهات بعينها. حفظ اهللا 

من كل مكروه.
٭ آخر الكالم: تدشني املخيم الربيعي 
الوزارة ســنويا داللة  ملنتسبي 
القيادة  واضحة علــى اهتمــام 
العليا للوزارة بالرعاية االجتماعية 
والترفيهية ألبنائها وجتســيدا 
الدولة برجــال األمن  الهتمــام 

ورعايتهم من جميع النواحي.
اللقاءات االجتماعية الترويحية 
التي تتم بني اإلخوة الضباط في 
مثل هذه املتلقيات لها دور فاعل 
في تعزيز التفاعل والروابط بينهم، 
ونأمل إقامة مخيم مماثل لضباط 
الصف لذات األهداف وتقديرا للدور 

املهم الذي يقومون به.
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لالســتثمارات اخلارجية منت وتوسعت 
بصورة ملحوظة خالل األعوام األخيرة.

أكدت  الدولة نفسها  بيانات  وبحسب 
أن دخل االستثمارات الكويتية اخلارجية 
خالل الفترة من ٢٠٠٩-٢٠١٩ بلغ حوالي 
٥١ مليار دينار، وقفز في عام واحد وهو 

٢٠٢٠ ليصل إلى ١٤٫٧ مليار دينار.
 فأين تذهب هذه األرباح يا حكومتنا 
الرشيدة؟ أليس لألجيال احلالية احلق في 
ثروات البلد مثل األجيــال القادمة؟ ولذا 
نطالب بضخ األرباح السنوية لالستثمارات 
اخلارجية لزيادة رواتب الشعب حتى تعيش 
األسر الكويتية بال هموم ومنغصات وقلة 
ذات اليد، خاصــة أن عدد املتعثرين من 
الكويتيني في سداد القروض يزيد عن ١١

ألف مواطن، وتبلغ املرارة مداها عندما نرى 
دولتنا تنفق املليارات في اخلارج وتنسى 
شــعبها. واألخطر من كل هذا ال جند أي 
خطوات جادة من الدولة لغلق سلســلة 
الهدر، ونهــب مال الدولة حتى تضخمت 
ثروات الفئة الفاسدة ومن يدور في ركبهم. 
النهاية، نقــول إن غلق صنبور  في 
الفســاد بحد ذاته ميكن أن يقضي على 
عجز املوازنة، ويسهم في زيادة الرواتب 
هذا إذا كانت احلكومة صادقة فعال وجادة 

في محاربة الفساد.

عنه في امليزانية، أم ان هناك آلية أخرى 
سيتم احتسابها للخروج من هذا املأزق 
محددة مبدة معينة للبيع يتحمل تبعاتها 

املستفيدون؟
بــات من الضروري علــى احلكومة 
اإلسراع في معاجلة هذا التخبط، وحسم 
هذا اخلالف فــي اإليعاز لوزارات الدولة 
بااللتــزام بصرف البدل قبل نهاية العام 
احلالي دون حتديد سقف كما هو متفق 
عليه سابقا، والعمل كذلك على إيجاد آلية يتم 
من خالل توفير املبالغ املطلوبة لكل جهة، 
خصوصا أن جميع املستفيدين مت خصم 
البدل مــن أرصدتهم منذ إقرار القانون، 

ولم تتم تسوية أوضاعهم وتعويضهم.
أخيرا من غيــر املعقول أن يتم فتح 
سقف البيع ملوظفي الدولة، وفي املقابل 
يتم تخصيــص ميزانية ال تلبي احتياج 
اجلهات ومن ثم نفكر في احللول الترقيعية، 
ومنا إلى املسؤولني احسموا املوضوع قبل 
أن تكونوا في مرمى املساءلة السياسية.

وتطالبه بشد األحزمة، ونست أو تناست 
أنها تعاني من العجز املالي كل سنة وأنها 
عاجزة عن إدارة اقتصــاد الدولة، وهنا 

يصدق عليها القول املأثور
«رمتني بدائها وانسلت.. طبيب يداوي 

الناس وهو عليل»
فعلى الرغم من ارتفاع سعر النفط بلغ 
عجز امليزانية ٢٫٩٩ مليار دينار كويتي في 

السنة املالية ٢٠٢١-٢٠٢٢.
والسؤال الذي نطرحه على حكومتنا 
الرشيدة طاملا أن قيمة صندوق األجيال 
القادمة تبلغ حتى عام ٢٠٢١ نحو ٧٠٠ مليار 
دوالر فلما ال تستغل أرباحه السنوية في 
زيادة الرواتب خاصة أن األرباح السنوية 

فور إقرار امليزانية والتي أقرت في نوفمبر 
املاضي.

االتهامات  التوضيح وتبادل  بعد هذا 
في تعطيل الصرف، هناك سؤال يطرح 
نفسه: إلى ماذا استندت وزارة املالية حتى 
حتدد مبلغ ٣٠٠ مليــون للبدل الذي ال 
يســد احتياج اجلهات؟ وهل مت االتفاق 
مع الوزارات على هذا املبلغ قبل اإلعالن 

لضمان االستثمار وائتمان الصادرات أظهر 
الكويت املركز اخلامس بني دول  احتالل 
مجلس التعاون اخلليجي من حيث الدخل، 
حيث إن نصيب املواطن السنوي من الناجت 
احمللي اإلجمالي لعام ٢٠٢١ بلغ نحو ٤٤٫٦

ألف دوالر، وحتتل قطر املركز األول حيث 
يبلغ نصيب املواطن فيها من إجمالي الدخل 
١٠٠ ألف دوالر، ويأتي املواطن اإلماراتي 
في املركــز الثاني بنصيب بلغ ٧٤٫٢ ألف 
دوالر، وثالثا املواطن البحريني بنحو ٥٣٫١

ألف دوالر، ويأتي في املركز الرابع املواطن 
السعودي بنحو ٤٨٫٩ ألف دوالر.

واإلشكالية األكبر أن حكومتنا تتهم 
املواطن بالتبذير والعجز في إدارة ميزانيته 

لتوزيع البدل في ظل تخصيص مبلغ ال 
يغطي جميع املستحقني، وبدورها أوضحت 
وزارة املالية في تصريح لها أن الصرف 
املتطلبات  التي استكملت  للجهات  جاهز 
اإلجرائية مع تأكيدها على االلتزام بتعهدها 
أمام جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي 
ومجلس األمة بالبدء بصرف البدل النقدي 
لرصيد اإلجازات أثناء اخلدمة دون تأخير 

مؤخرا، وافقت احلكومة وأبلغت مجلس 
األمة بنيتها زيادة رواتب املتقاعدين وربات 
البيوت. وإن كنا نتفق مع هذا التوجه، ولكن 
أين زيادة رواتب الفئة العظمى من العاملني 
في قطاعات الدولة من أبناء الوطن؟ خاصة 
أن معظمهم يعيشون حتت رحمة رواتب 
متدنية ال تسمن وال تغني من جوع، فراتب 
املواطن تنتزعه أقساط شتى، ناهيك عن 
نار األسعار التي اشتعلت مع اندالع احلرب 
الروسية ـ األوكرانية في فبراير املاضي. 
فقد أظهر مؤشر قياس األسعار الصادر 
عن اإلدارة املركزية لإلحصاء أن أســعار 
«األغذية واملشروبات» ارتفع في أغسطس 
املاضي بنسبة ٦٫٨٩٪ مقارنة بالشهر ذاته 
من ٢٠٢١. فضال عن ارتفاع جميع املبيعات، 

واخلدمات األخرى بنسب مختلفة.
والســؤال لم ال يحصل املواطن على 
نصيبه الكافــي من ثروات بالده ليعيش 
حيــاة كرمية؟ خاصــة أن منظمة أوپيك 
حتدد حصة الكويــت من تصدير النفط 
وفقا لزيادة شعبها، إذن فزيادة الرواتب 
مستحقة للشعب دون منّة من احلكومة.. 
والسؤال األهم: إلى متى نظل في مؤخرة 
الدول املجاورة التي ال تبخس شــعوبها 

احلق في ثروات بالدهم؟
التقرير الصادر عن املؤسسة العربية 

مجلس اخلدمة املدنية سبق أن أصدر 
قرارا بشــأن قواعد وشروط وضوابط 
استحقاق املوظفني صرف البدل النقدي 
عن رصيــد اإلجازات الدوريــة، والتي 
استبعد منها مؤخرا شرط احلصول على 
تقريري امتياز حتى يستفيد عدد كبير من 
املوظفني من هذه اخلدمة. وقتها متنيت من 
احلكومة، وقبل إقرار امليزانية إيجاد آلية 
سريعة لعملية صرف البدل حتى ال يتكرر 
سيناريو صرف مكافأة الصفوف األمامية 
التي مازالت عالقة في أروقة وزارة املالية 
واجلهات األخرى رغم مرور أكثر من عامني 
على إقرارها للعاملني في جائحة كورونا. 
اآلن وبعد إقــرار امليزانية، وموافقة 
وزارة املاليــة على تخصيص مبلغ ٣٠٠

مليون دينار للبدل النقدي لم يعد للحكومة 
أي عذر بتأخير الصرف.

بعض الــوزارات حملت وزارة املالية 
املسؤولية في تأخر الصرف رغم إقرار 
امليزانية، وكذلك عدم وجود آلية واضحة 

مشــروع إنتاج بنزين الطائرات الناجح 
كذلك من املمكن إنشاء مشاريع ملشتقات 
النفط وهي كثيرة، دعونا نفكر في مستقبل 
األجيال القادمة ونوفر الوظائف لهم من 
خالل إجناز هذه املشاريع التنموية، في 
األربعينيات كانت الكويت هي الســباقة 
في إنشاء العديد من املشاريع الصناعية 
فدعونا نراجع تلك املشاريع التي تساعد 

على توفير الدخل مليزانية الدولة.
إننا إذ نتأمل أن يســود التفاهم بني 
املجلــس واحلكومة، نرجــو أن تترجم 
توجهات سمو ولي العهد في رفع شعار 
السلطتني  التفاهم والتعاون بني أعضاء 

لصالح الشعب.
٭ من كلمات املغفور له بإذن اهللا األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد، طيب اهللا 
ثراه: «حافظوا على سفينة الكويت فنحن 
جميعا نــرى العواصف التي حولها وال 
عاصم لها بعد اهللا تعالى من ذلك إال بالوالء 
واإلخالص والتفاني والشعور باملسؤولية». 

واهللا املوفق.

صحية للمناطق اجلديدة وإجناز املراكز 
التخصصية واالهتمام باملراكز الصحية 
في املناطق ألن تتوسع هذه املراكز بإنشاء 
أقسام تخصصية لتخفيف املعاناة على 
املواطنني. وحبذا لو اهتم نوابنا بإجناز 
مشاريع لفتح مدخوالت وعدم االعتماد 
على مدخوالت النفط، ونرجو أن يخصص 
املجلس جلسات خاصة لبحث املشاريع 
الدولة  الصناعية، وكما أجنزت  النفطية 

سبق أن أتيحت لها الفرصة، إال أن هذه 
الشــركات لم توفق في إجناز املشاريع 
وتسببت في تأخير العديد من املشاريع 
منها الطرق وتوسعة املطار وإجناز مشروع 
القطارات التي كثيرا ما نسمع عنها دون 
أن نرى أي أعمال للبدء في املشــروع، 
وحبذا لو تبنى املجلس مشاريع إلنشاء 
جامعات ومعاهد تخصصية ومدارس حديثة 
وهناك أيضا الدولة بحاجة إلى بناء مراكز 

أول استجواب للمجلس اجلديد كان 
للوزيرة د.أماني سليمان بو قماز والتي 
من خالل ردودها على االستجواب املقدم 
من النائب حمــدان العازمي، متكنت من 
إقناع أعضاء املجلس، ولذلك لم يتم تقدمي 
طلب طرح ثقة، وهذا بحد ذاته مؤشــر 
جيد في العالقــة والتفاهم بني املجلس 
واحلكومة، وهنا نتذكر دعوة سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، إلى أن يكون 
التعاون وتغليب املصلحة العامة من قبل 

مجلس األمة مع احلكومة هو األساس.
التفاهــم بني املجلس  وبالطبع فإن 
واحلكومة بداية طيبة لتعاون السلطتني من 
أجل إصدار قرارات وقوانني حتقق املصلحة 
العامة، فهناك العديد من املقترحات التي 
أعدتها احلكومة لتطوير العمل احلكومي 
لصالح الشــعب، كذلك هناك مشــاريع 
التنمية وحبذا لو طرح املجلس مشروعا 
ألن تفتح املناقصات للشركات األجنبية 
لتسهم في إجناز املشاريع وعدم التركيز 
على الشــركات واملقاوالت احمللية التي 

إن أحد أهم أسباب فشل االستراتيجيات 
هو عدم متابعة مؤشرات األداء أثناء تنفيذ 
االستراتيجية، فيظن البعض أنهم مبجرد أن 
قاموا بالتخطيط فستتحقق االستراتيجية 
بشكل تلقائي، ولكن احلقيقة أن التنفيذ 
االستراتيجي واإلدارة االستراتيجية هي 
أهم عامل يؤثر على حتقيق االستراتيجية. 
وإن إجراء املسوحات يحتاج إلى مهارات 
وكفاءات علمية، وليس باألمر السهل أو 
مجــرد جتميع أرقام ليســت لها عالقة 
بالواقع، إذ يجب حتديث هذه املسوحات كل 
خمس سنوات حتى تتوافر لدينا املؤشرات 
الصحية احلديثة التي ميكن بناء اخلطط 
والبرامج عليها مبا يتواكب مع ما يستجد 
من معلومات، وبذلك ميكن حتقيق النقلة 
النوعية فــي منظومة املعلومات الصحية 
احلديثة وحتقيق أهداف التنمية املستدامة 

بحلول عام ٢٠٣٠.

يجب إجراؤها مبعدل كل خمس سنوات. 
وفائدة املسوحات إجراء املقارنات العلمية بني 
الدول املختلفة فال يجوز الترويج اخلاطئ 
بأن الكويت بها أعلى معدالت للسمنة على 
مستوى العالم، بينما ال يوجد ما يؤيد هذا 
القول في تقارير املسوحات الصحية الدولية. 

الكويت كانت سباقة في تنفيذ توصيات 
منظمــة الصحة العامليــة واألمم املتحدة 
وفي حتديث املؤشــرات التي ميكن بناء 
السليم،  للتخطيط  االستراتيجيات عليها 
حيث إن تلك املؤشرات ال ميكن احلصول 
عليها إال من خالل املسوحات الصحية والتي 

حتتفظ معظم وزارات الصحة بصندوق 
أســود مثل صندوق الطائــرة وبه أهم 
املعلومات عن النظام الصحي والتي تستخدم 
للتاريخ ووضع وتنفيذ اخلطط والبرامج 
واالستراتيجيات ومتابعتها، وفي وزارة 
الصحة بالكويت عدة صناديق ســوداء، 
فمنها أهم تقارير املسوحات الصحية عن 
صحة األســرة عام ١٩٩٦ وتقرير املسح 
الصحي العاملي عام ٢٠١٣ وتقرير عوامل 
اخلطورة لألمــراض املزمنة غير املعدية، 
وتقارير صحة الكويت والسجل الوطني 
للسرطان وتقرير الترصد التغذوي، وجميع 
تلك املصادر تعتبر أدوات مهمة للتخطيط 
السليم بناء على مؤشرات علمية، وال بد 
من احملافظة عليها والعناية بها، فهي ليست 
سوداء، ولكن اللون األسود يعني أنه إن لم 
نتبع تلك املؤشرات فإن التخطيط سيكون 
أسود، ألنها هي أهم املصادر للتخطيط. إن 

ألم وأمل

الصندوق األسود 
للمعلومات 

الصحية
د.هند الشومر
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طيب!!!

براعم في جهنم
هل جترد بعض البشر من إنسانيتهم 
ونزعوا عنهم بشريتهم، ووصلوا إلى مرتبة 
أدنى بكثير من أحط احليوانات منزلة؟

ما أن قرأت بيان مفوض األمم املتحدة 
السامي حلقوق اإلنسان فولكر تورك حتى 
شعرت برأسي يدور واألرض متيد حتت 
كرسي مكتبي، وغمامة سوداء ثقيلة تهبط 
من سقف الغرفة لتلف كل شيء، أغمضت 
عيني حلظات، متمنيًا أن يكون ما قرأته 
جــزءاً من «كابوس» ســأفيق منه عندما 
أفتح عيني، غير أن شاشة الكمبيوتر لم 
تتغيــر، وبقي اخلبر قائمًا، وكأنه ال يود 

االختفاء قبل أن يراه العالم كله.
«العثور على جثتي طفلتني شقيقتني 
مصريتني ١٢ و١٣ عامًا، مقطوعتي الرأس 
في حفرة للصرف الصحي مبخيم (الهول) 
الذي يضم عشرات اآلالف من نساء وأبناء 

الدواعش شمال سورية».
وبحســب تقريــر تلقــاه مكتب األمم 
املتحدة حلقوق اإلنســان، فــإن اجلثتني 
امتألتا بالطعنات بعد أن تعرضت الطفلتان 

الغتصاب وحشي.
وحدث ذلك بعد ان قامت مجموعة من 
النســاء املتطرفات فــي املخيم مبضايقة 
الطفلتني وأمهما بسبب «العار» الذي حلق 

بهن بعد تعرضهن لعنف جنسي!
والقســوة  اإلذالل..  هــذا  كل  مــا 
والوحشــية؟.. وكيــف نتــرك أطفــاًال 
«مصريني» في هذه البؤرة النتنة الواقعة 

خارج نطاق اإلنسانية؟

لألسف مخيم «الهول» الذي يقع شمال 
ســورية يضم أكثر مــن ٦٥ ألفا، نصفهم 
أطفــال دون الثانية عشــرة، ويشــكلون 
عائالت مقاتلي «داعش»، وينتمون لـ ٥٧

دولة بينها مصر، وسبق لألمم املتحدة أن 
ناشدت دولهم بضرورة استردادهم دون 
جدوى (ومن يرغب في استقبال «دواعش» 
صغار؟)، رفضت أغلب الدول األوروبية 
اســتقبال مواطنيها، وكذلك فعلت الدول 
العربيــة، والنتيجــة أن أكثر من ٣٠ ألف 
طفــل ال ذنــب لهم وال جريــرة ارتكبوها 
يعيشون في ظروف غير آدمية، ال يتحملها 
بشر، ويتعرضون ألســوأ أنواع العذاب 
واالغتصاب دون توفير أدنى حد للرعاية 
الصحية، ودون احلصول على أي تعليم 
سوى ما تزرعه أمهاتهم «الداعشيات» في 
عقولهم من شر وحقد، ليكبروا ناقمني على 
الدنيا وســاخطني على بالدهم، متحولني 
إلى قنابل موقوتة و«دواعش» أكثر حنقًا 

على العالم.
ال أملك أن أناشــد العالــم إنقاذ أطفال 
ال ذنب لهم، ولكن أستصرخ كل مسؤول 
مصــري أن ينتشــل «األطفــال املصريني 
الذيــن ال ذنب لهم من قاع حفرة اجلحيم 
املسماة مخيم «الهول» حتى ال تتكرر مأساة 
الطفلتــني املصريتــني البريئتني، وحتى 
نضرب لبقية دول العالم مثًال رمبا يحتذون 
به وينقذون عشــرات اآلالف من املالئكة 

من هول.. مخيم «الهول».
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

بايدن يعتبر عدم التنديد مبعاداة السامية «تواطؤًا»
واشنطن- وكاالت: دعا الرئيس جو بايدن 
املسؤولني السياسيني األميركيني إلى التنديد 
علنا بـ«معاداة السامية»، بعد أيام من لقاء 
الرئيس السابق دونالد ترامب في مقر إقامته 
في فلوريــدا إعالميا معروفا بإنكار محرقة 
اليهــود في احلرب العاملية الثانية، ومغني 
الراب كانييه ويست الذي أشاد بأدولف هتلر.

وتأتي تصريحــات بايدن فيما يتصاعد 
القلق في الواليات املتحدة من انتشار خطاب 
معاداة الســامية الذي تتبناه بشكل متزايد 
شريحة من املتطرفني املؤمنني بتفوق العرق 

األبيض، واكتسب قوة في عهد ترامب.
وفي هذا الصدد، كتب بايدن في تغريدة 
«أود أن أوضح بعد األمور: الهولوكوســت 
حدثت بالفعل. هتلر كان شخصا شريرا». 

وأضاف «بدال من منح معاداة الســامية 
منصة، يجب على سياسيينا أن ينددوا بها 
علنــا أينما وجدت»، معتبرا ان «الســكوت 

تواطؤ».
وجاءت تصريحات الرئيس األميركي غداة 
تعليق شبكة تويتر كانييه حساب ويست، 
بعد نشره صورة لصليب معقوف متشابك 
مع جنمــة داود. وكتب رئيس «تويتر» في 
رســالة خاصة «آســف لكنك ذهبت بعيدا، 
هذا ليس حبا». ورد ويست متحديا إيلون 

ماسك: «من نصبك قاضيا؟».
وكان مغنــي الــراب نشــر أيضا صورة 
إليلون ماســك نصف عار وهو يغطس في 
املــاء، وكتب عليها «فلنتذكر دائما أنها آخر 

تغريدة لي».

«تويتر» تعلّق حساب مغني الراب كانييه ويست بعد إشادته بهتلر

السيسي وعبداهللا الثاني يتوافقان على العمل 
إلحياء عملية السالم وحّل القضية الفلسطينية

القاهرة - خديجة حمودة 

أكــد اجلانبــان املصــري 
تكاتــف  أهميــة  واألردنــي 
وتضافر جهود الدول العربية 
القائمــة  للتصــدي لألزمــات 
ببعــض دول املنطقــة، وذلك 
في إطار من احترام ســيادتها 
ووحدتها وبهدف إنهاء املعاناة 
اإلنسانية لشعوبها الشقيقة. 
جاء ذلك خالل استقبال الرئيس 
عبدالفتاح السيسي، امس في 
قصر االحتادية، امللك عبداهللا 
الثاني بن احلسني، ملك اململكة 
األردنية الهاشمية، حيث أقيمت 
مراســم االســتقبال الرسمي، 
ومت عزف السالمني الوطنيني 

واستعراض حرس الشرف.
وصــرح املتحدث الرســمي 
باسم رئاسة اجلمهورية السفير 
بسام راضي بأن الرئيس السيسي 
رحــب بزيارة أخيه جاللة امللك 
عبــداهللا الثانــي إلــى القاهرة، 
مشــيدا بالعالقــات األخويــة 
املتينة بــني مصر واألردن، وما 
بلغته من مســتوى متقدم على 
مختلف األصعــدة، ومعربا عن 
التطلــع لتعزيزها مبا يســاهم 
فــي حتقيــق مصالــح البلدين 
والشــعبني الشــقيقني، ســواء 
على الصعيد الثنائي أو في إطار 

املمتدة التي جتمع بني البلدين 
الشــقيقني، وكذلــك مســيرة 
العالقــات على مســتوى آلية 
التعــاون الثالثي مــع العراق 
الشقيق، مؤكدا حرص األردن 
على االستفادة من جهود مصر 
التنمويــة في كافــة املجاالت 
مــن خــالل تبــادل اخلبــرات 

واالستثمار املشترك.
وأوضح املتحدث الرسمي 
التباحــث  اللقــاء شــهد  أن 

الفلســطيني الشــقيق وفــق 
مرجعيات الشرعية الدولية.

كما مت التباحث حول عدد من 
القضايا ذات االهتمام املشترك، 
حيث أكد اجلانبان أهمية تكاتف 
وتضافر جهود الدول العربية 
القائمــة  للتصــدي لألزمــات 
ببعــض دول املنطقــة، وذلك 
في إطار من احترام ســيادتها 
ووحدتها وبهدف إنهاء املعاناة 
اإلنسانية لشعوبها الشقيقة.

حــول مســتجدات األوضــاع 
فــي املنطقة، خاصة تطورات 
القضية الفلســطينية، حيث 
مت التوافق حول تعزيز جهود 
مصر واألردن نحو تقدمي الدعم 
الكامل لألشــقاء في فلسطني، 
ومــن أجل العمــل على إحياء 
عمليــة الســالم للتوصل إلى 
حل عــادل وشــامل للقضية 
الفلســطينية، مبــا يضمــن 
احلقوق املشــروعة للشــعب 

أكدا أهمية تكاتف وتضافر اجلهود العربية للتصدي لألزمات القائمة ببعض دول املنطقة

جانب من استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لعاهل األردن امللك عبداهللا الثاني في قصر االحتادية أمس

آلية التعاون الثالثي مع العراق 
الشقيق، السيما على املستويني 
االقتصادي والتجاري، كما ثمن 
اجلهــود التي تبذلهــا احلكومة 
األردنية في إطار رعاية اجلالية 

املصرية املتواجدة في األردن.
ومن جهتــه، أعــرب امللك 
عبــداهللا الثاني عــن التقدير 
العميــق الــذي تكنــه األردن 
ملصر على املستويني الرسمي 
والشعبي، واعتزازها بالروابط 

ميقاتي يخوض حتدي انعقاد مجلس الوزراء غدًا 
ومصادر: ميّهد جللسات تشريعية ويسّرع انتخاب الرئيس

بيروت ـ عمر حبنجر

وأخيرا فعلها رئيس حكومة 
تصريف األعمال جنيب ميقاتي، 
منــذ بضعة أيام لــوح بعزمه 
دعوة مجلس الوزراء املستقيل 
الى االجتماع، وتفردت «األنباء» 
باإلشــارة اليه، وظن البعض، 
خصوصا فريــق التيار احلر، 
املشارك األساسي في احلكومة، 
انه يجس النبض وحسب، وان 
مقاطعة التيار ســتقنعه، بأال 
يفعــل، لكنه فعل وبــال تردد. 
ووجــه الدعوة غروب اجلمعة 
الــى جلســة يعقدهــا مجلس 
الوزراء ظهر االثنني، وليتحمل 
مــن يقاطع من الوزراء تبعات 

موقفه.
ويتضمــن جــدول اعمــال 
هذه اجللسة ٦٥ بندا، ما اعتبر 
متخطيا جدول أعمال الضرورة. 
املوقــف املعلن لــوزراء التيار 
ومعهــم الوزراء احملســوبون 
على الرئيس الســابق ميشال 

عون، واضح: املقاطعة.
املتابعــة تتوقع  املصــادر 
املقاطعــة بطرق شــتى، منها 
عدم احلضور مع اعالم مسبق 
باملقاطعة، او تدبير «ســفرة» 
عاجلة بداعي التغييب، او تلقي 
وزراء دعوات الى اخلارج، «على 

حني غرة».
فــي  باملقابــل سيشــارك 
اجللسة االولى ملجلس الوزراء 
منذ ستة اشهر ونصف الشهر 
وزراء ثنائي أمل وحزب اهللا من 
ضمن ١٦ وزيرا، اكدوا حضورهم 
اجللسة، قبل ان يضاف اليهم 
وزير االتصاالت جوني القرم، 
الذي أوضح انه تلقى وعدا من 

الغياب لنفســه، فهــو مبنزلة 
الوزيــر امللــك، كونــه الوزير 
الســادس، الذي يشكل بغيابه 

الثلث املعطل للجلسة.
وأهــم بنود جــدول أعمال 
اجللسة تأمني التمويل لعمليات 
غسل الكلى، وادوية السرطان، 
وتوفير التغطية املالية لشراء 
احملروقــات للكهرباء، وهذا ما 
سيكون متعذرا، بغياب وزير 
الطاقة وليد فياض، املتضامن 
مع رئيس التيار جبران باسيل، 
على الســراء والضراء، بحكم 
خالفه مــع رئيــس احلكومة، 
حول تشــكيل الهيئة الناظمة 
لقطاع الكهرباء، التي يشترط 
صندوق النقد الدولي وجودها 
ليساهم بالتمويل، فيما يرفضها 
وزراء الطاقــة املتعاقبون منذ 
٢٠١٠، ألنها تكف أيديهم وتضبط 
مسارهم، وهي لو كان لها وجود 

عندمــا يعجــز عــن مواجهــة 
ســالح املنطــق، يتحــول الى 
اللغة الطائفية التي ال ميكن ان 
توصل اال الى املزيد من التشنج 

واخلراب.
لكن املصادر نقلت اطمئنان 
الرئيس ميقاتي الى انه سيترأس 
مجلس الوزراء بحضور ١٧ او 
١٨ وزيــرا أي بنصاب قانوني، 
وتشير هذه املصادر لـ «األنباء»، 
إلى ان ميقاتي ما كان ليخوض 
هذا التحدي مع الرئيس السابق 
ميشال عون، ووريثه السياسي 
جبران باسيل، لو لم يكن أمن 
الغطــاء الداخلي، عبــر ثنائي 
ـ حــزب اهللا»  أمــل  «حركــة 
التقدمي االشــتراكي  واحلزب 
وتيــار املــردة، معطوفــا على 
تفهم البطريرك املاروني بشارة 
الراعي، واألطــراف اخلارجية 
عربيــا وأميركيــا وفرنســيا 
وڤاتيكانيا، واستطاع من خالل 
عالقته مع رئيس املجلس نبيه 
بري تليــني موقف حزب اهللا، 
وتردده املتصل باحلرص على 
عدم كســر اجلرة مــع حليفه 
جبــران باســيل، الــى درجــة 
استدعاء وزيره مصطفى بيرم 
من اخلــارج، لضمــان نصاب 
اجللسة، التي ترى املصادر ان 
مجرد انعقادها، يعد فوزا لوجهة 
النظر امليقاتية، وفتحا لطريق 
اجللســات التشريعية ملجلس 
النواب حتت عنوان الضرورة 
امللحة، وتســريعا لالنتخابات 
الرئاسية، التي تبلورت صورتها 
على نحو افضل، بعد قمة بايدن 
ـ ماكرون األخيرة في واشنطن 
مبا يعزز خيار العماد جوزاف 

عون.

منذ ذلك الوقت، ملا تبخر نحو 
٤٢ مليار دوالر من املال العام.
علــى اي حــال، الرئيس 
أكــد أن نصــاب  ميقاتــي، 
جلســة مجلس الوزراء بات 
مؤمنا، ومعه امليثاقية، حيث 
سيحضر ما بني ٥ او ٦ وزراء 
مسيحيني، مشــددا على ان 
مجلس الوزراء سيد نفسه، 
وسأل: هل بات انعقاد مجلس 
الوزراء للسهر على مصالح 

الناس اشبه مبعصية؟
بدوره، النائب التغييري 
مــارك ضو قــال: غريب امر 
البعــض، عطلــوا تشــكيل 
حكومة، ويعطلون انتخابات 
الرئاســة، واآلن يريــدون 

تعطيل تصريف األعمال!
والحظ موقــع «لبنان ٢٤» 
الذي يعكس وجهة نظر الرئيس 
ميقاتي عــادة، ان التيار احلر 

تركيب شجرة امليالد في أسواق بيروت استعداداً لالحتفاالت باألعياد وسط أزمة سياسية واقتصادية خانقة  (محمود الطويل)

ميقاتي بتمرير ملف مؤسسة 
الثابت من  اوجيــرو للهاتــف 
خارج جدول االعمال ألهميته.

وجرى اتصال بوزير العمل 
مصطفى بيرم عن حزب اهللا، 
املوجــود في اخلــارج، ليعود 
اليــوم األحد، كي يتســنى له 
املشاركة في جلسة غد االثنني.
اما الوزراء العازمون على 
املقاطعــة فهــم: وزيــر الدفاع 
موريس ســليم، وزير الطاقة 
وليد فياض، وزير الســياحة 
وليد نصار، ووزير الشــؤون 
االجتماعيــة هكتــور حجــار، 
اضافة الى عصام شرف الدين 
وزير املهجرين الغائب الدائم، 
فيما يتواجد وزير اخلارجية 
عبداهللا بو حبيــب في روما، 
ضمن إطار زيارة رسمية. وبقي 
وزيــر العدل هنــري خوري، 
محتفظــا بقرار احلضــور او 

أردوغان: حتمًا سنستكمل إقامة الشريط 
األمني بعمق ٣٠ كلم على حدودنا اجلنوبية

وكاالت: أكــد الرئيــس التركي رجب طيب 
أردوغان، أن بالده ستكمل حتما إقامة املنطقة 
اآلمنــة التي تقوم بإنشــائها داخــل االراضي 
الســورية، إلبعاد املســلحني االكــراد املتهمني 
.«PKK» باالرتباط بحزب العمال الكردستاني

وفي كلمة ألقاها خالل مشــاركته في حفل 
افتتــاح مجموعة من املشــاريع التنموية في 
والية شــانلي أورفة جنوب تركيــا، ونقلتها 
وكالة «األناضول»، قال أردوغان: «حتما سنكمل 
الشريط األمني   البالغ عمقه ٣٠ كم والذي نقوم 

بإنشائه على طول حدودنا اجلنوبية».
وأشــار إلى أن الهجمات التي تتعرض لها 
تركيا لن تتمكن من ثنيها عن حتقيق هذا الهدف.
واتهــم تنظيم «بي كي كــي» الذي تصنفه 
انقــرة وواشــنطن واوروبا منظمــة ارهابية، 
باستهداف تركيا في كل فرصة وبقتل مواطنيها 
دون متييز بني األطفال والنساء. وأكد أن عدم 
معاقبة التنظيمات اإلرهابية على عشرات آالف 
األرواح التي أزهقتها واخلســائر االقتصادية 
واالجتماعيــة التي تســببت بها منذ ٤٠ عاما، 

شجعها على الظهور من جديد اليوم.
وكان وزير اخلارجية التركي مولود تشاووش 
أوغلو شــدد على أنه ال فرق بــني التنظيمات 
اإلرهابية التي تسعى لتقسيم سورية، مشيرا 
 «YPG» الــى وحــدات حماية الشــعب الكردية
التي تهيمن على قوات ســوريا الدميوقراطية 
 ،«PYD» قســد» وحزب االحتاد الدميوقراطي»
وتعتبرها تركيا جميعا امتدادا حلزب العمال في 
سورية.  وأكد أنها جميعها تشكل تهديدا لتركيا 
PYD، YPG،» وللسوريني، وقال إنه ال فرق بني

PKK»، وقــال: «إنها تنظيمات إرهابية واحدة، 
قيادتها واحدة في جبال قنديل».

وفي السياق، أعلن اجليش األميركي أن قواته 
في سورية أوقفت جميع دورياتها العسكرية 
املشتركة مع «قسد» شمالي سورية ضد تنظيم 
«داعش»، مشيرا إلى «التهديدات التركية بشن 
حملة عسكرية تعرقل تلك املهام املشتركة».

وقالت القيادة املركزية األميركية إن القوات 
األميركيــة أوقفت جميع عملياتها املشــتركة 

ضد التنظيم.

األمم املتحدة تناشد املانحني مواصلة دعمهم
لالجئني السوريني األكثر ضعفًا في لبنان

بيروت ـ أ.ف.پ: ناشــد املفوض الســامي 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني فيليبو غراندي 
املجتمع الدولي مواصلة دعمه احليوي للبنان 
والالجئني السوريني األكثر ضعفا على أراضيه، 
في وقت تواجه البالد أزمة اقتصادية متمادية 

منذ ثالث سنوات.
في ختام زيارة إلى لبنان اســتمرت ثالثة 
أيام، قــال غراندي في بيان «أناشــد املجتمع 
الدولي بقوة خالل هــذه األوقات االقتصادية 
العامليــة الصعبة، اليوم وأكثــر من أي وقت 
مضى، يجــب أال يخفض الدعم املقدم للبنان، 
سواء لدعم اللبنانيني الذين هم بحاجة إليه أو 
ملئات اآلالف من الالجئني الذين استضافوهم 

بسخاء لسنوات عديدة».

وأضــاف «علينا أال نلني وأال نيأس. يجب 
علينا الوقوف مــع لبنان» الذي «مير بإحدى 
أصعب مراحله، في وقت يستمر فيه باستضافة 
أكبر عدد من الالجئني بالنسبة لعدد سكانه في 
العالم». ورأى أن اللبنانيني والالجئني «يعانون 
على حد ســواء بشــكل كبير بســبب األزمات 
املتعــددة، األمر الذي يدفــع باملزيد منهم إلى 
هاوية الفقر كل يوم». وقال غراندي خالل زيارته 
التي تخللتها لقاءات مع مســؤولني لبنانيني: 
«أكدت مجددا التزام املفوضية مبواصلة العمل 
مع جميع اجلهات الفاعلة لتحقيق ذلك بالرغم 
من الوضع الصعب واملعقد». وتعهد مبواصلة 
العمل من أجل إيجاد حلول طويلة األمد لالجئني 

السوريني في لبنان واملنطقة.

إيران تبدأ بإنشاء محطة نووية جديدة.. وتقلل عدد
قتلى االحتجاجات وتعلن مراجعة قانون احلجاب

عواصــم - وكاالت: أعلن 
التلفزيــون اإليراني تدشــني 
إنشــاء محطة جديدة للطاقة 
النووية جنوب غربي البالد، 
التوتــرات  وســط تصاعــد 
مــع الواليات املتحدة بشــأن 
العقوبات الشاملة، التي فرضت 
عقب انســحاب واشنطن من 
االتفاق النووي. وجاء اإلعالن 
عن بناء محطة «كارون» بعد 
أقل من أســبوعني مــن إعالن 
إيران بدء إنتــاج اليورانيوم 
املخصــب بنســبة ٦٠٪ فــي 

مشيرا إلى أن احملطة ستقام في 
محافظة األهواز الغنية بالنفط 
بالقرب مــن حدودها الغربية 

مع العراق.
وفــي غضــون ذلــك، قال 
مجلس أمن الدولة اإليراني إن 
٢٠٠ شــخص، منهم أفراد من 
قوات األمن، لقــوا حتفهم في 
إيران خالل «أحداث الشــغب» 
التي اندلعت في أنحاء البالد منذ 
أسابيع، وهو رقم أقل كثيرا عما 
ذكرته جماعات حقوق اإلنسان.

وذكرت وكالة أنباء نشطاء 

من شهرين، وفق ما أعلن املدعي 
العام.

وقال املدعي العام اإليراني 
محمد جعفر منتظري من مدينة 
قــم إن «البرملــان والســلطة 
القضائيــة يعمالن (على هذه 
القضيــة)»، فــي إشــارة إلى 
حتديد مــا إذا القانون يحتاج 

إلى تعديل.
ولم يشأ منتظري حتديد ما 
الذي ميكن تعديله في القانون، 
وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء 
الطلبة شبه الرسمية «إسنا».

حقــوق اإلنســان (هرانا) أنه 
حتى يوم اجلمعة املاضي لقي 
٤٦٩ متظاهرا حتفهم بينهم ٦٤

قاصرا. وأضافت أن ٦١ من قوات 
األمن احلكوميــة لقوا حتفهم 
أيضــا. ويعتقد أنه مت اعتقال 

ما يصل إلى ١٨٢١٠ محتجني.
وفي السياق، يجري البرملان 
والسلطة القضائية في إيران 
مراجعة للقانون الذي يفرض 
على النساء وضع غطاء للرأس 
والذي أطلق شرارة احتجاجات 
دامية تشهدها البالد منذ أكثر 

منشــأة فوردو النووية حتت 
األرض. وينظر إلى هذه اخلطوة 
باعتبارهــا خطــوة مهمة في 

البرنامج النووي اإليراني.
كما يأتي هــذا اإلعالن في 
وقت يواجه فيه النظام اإليراني 
احتجاجــات متواصلــة منــذ 

منتصف سبتمبر املاضي.
وذكر التلفزيون اإليراني أن 
بناء محطة «كارون» النووية 
اجلديدة، التي تبلغ قدرتها ٣٠٠

ميغاواط، سيستغرق ٨ سنوات 
وستكلف نحو ملياري دوالر، 
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

ممثل ومسرحي من ٩ 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

شعبان عباس 

زينة مكي

عةدعاومتعش

ايءبلدسانف

برايتيقييي

نبورجعمضدل

سلماابلاءس

يالعرناياو

نرافباقربف

ايايعخطعطم

عبمزوتنراس

مكويررمفلل

ةلااشاللام

ساجءمعاااب

١ ـ العلقم ـ خَض ـ قادم، ٢ ـ طليق (معكوسة) ـ 
عطوف، ٣ ـ مؤذون ـ قبطان، ٤ ـ والدة ـ للنداء 
(معكوسة)ـ  فضاء، ٥ـ  واجهـ  حرف جر، ٦ـ  مطرب 
إماراتي، ٧ ـ عكس يسرا ـ غيث، ٨ ـ متشابهان 
ـ حماهن، ٩ ـ ألقى ـ متشابهان ـ للنصب، ١٠ ـ 

ظلم ـ إجادته.

ابن سينا
الكبير

عمة
األطباء

التجارب
املنطق

مشروع
اختراع

عبير
أمواج
الفرع

رياضيات

املقسم
فيزياء
وديع
املوائد

فيلسوف
البرية
مسلم
عنيد

١ ـ أقبل ـ عكس مؤيد، ٢ ـ جزار ـ سيفي، ٣ ـ جرم 
سماويـ  والدة، ٤ـ  مخدات، ٥ـ  عطفـ  والد (معكوسة) 
ـ متشابهان، ٦ ـ قرع اجلرس ـ النظرات اخلاطفة، ٧

ـ من الورد ـ غيث، ٨ ـ قهوة (معكوسة) ـ خيال، ٩ ـ 
ابيح ـ سهل والن، ١٠ ـ تقترب ـ مدببة.

أفقياً: عموديًا:
١ ـ املر ـ رَج ـ آٍت، ٢ ـ حر (معكوسة) ـ حنون، ٣

ـ ضارون ـ ربان، ٤ ـ أم ـ يا (معكوسة) ـ جو، ٥ ـ 
قابل ـ في، ٦ ـ محمد املازم، ٧ ـ عسرا ـ مطر، ٨ ـ 
ااـ  حرسهن، ٩ـ  رمىـ  ااـ  ان، ١٠ـ  ضيمـ  اتقانه.

١ ـ أرضى ـ معارض، ٢ ـ حلام ـ حسامي، ٣ ـ 
قمر ـ أم، ٤ ـ وسادات، ٥ ـ حَن ـ اب (معكوسة) 
ـ اا، ٦ ـ رن ـ اللمحات، ٧ ـ جوري ـ مطر، ٨ ـ 
بنـ  فارس، ٩ـ  اجيزـ  هان، ١٠ـ  تدنوـ  مسننة.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم التغذية

حمية غذائية ُتقلل من مخاطر تطور أمراض القلب

أجرى باحثون في الواليات املتحدة، دراسة 
علمية، أظهرت نتائجها أن اتباع نظام غذائي 
صحي يقلل من تطور أمراض القلب بنسبة ١٠٪. 
ويشير موقع املركز، إلى أنه وفقا لتوصيات 
اخلبراء، يجب أن يتضمن النظام الغذائي كمية 
كبيرة من اخلضراوات والفواكه واملكسرات 
واحلبوب الكاملة ومنتجات األلبان القليلة الدسم.

وقد اكتشف الباحثون في هذه الدراسة التي 
شارك فيها ٤٥٩ شخصا من البالغني أعمارهم 
٢٢-٧٥ عاما من كال اجلنسني، أن مثل هذا النظام 
الغذائي يقلل من خطر اإلصابة بأمراض القلب 

مبعدل ١٠٪ للرجال و١٣٪ للنساء.
ويقول الباحث د.ستيفني جوراشيك: «التغذية 
الصحية هي أحد مكونات منط احلياة الضرورية 
لتقليل عوامل خطر تطور أمراض القلب واألوعية 
الدموية مبا فيها ارتفاع مستوى ضغط الدم 

ومستوى الكوليسترول».
يذكر أن علماء جامعة ميشيغان ومعهد 
فرجينيا للتكنولوجيا، اعتبروا اإلدمان على 
التدخني ألنهم  احللويات مماثال لإلدمان على 
التقليل من تناول األطعمة  غير قادرين على 
غير الصحية، ما يؤدي إلى زيادة خطر اإلصابة 
بأمراض خطيرة مثل السكري وأمراض القلب 

واألوعية الدموية.

هل املشي إلى الوراء جيد حقًا بالنسبة لك؟!

ماذا يحدث إذا توقفنا عن السير املعتاد وبدأنا 
في حتدي أدمغتنا وأجسادنا بالسير للخلف؟ ال 
يتطلب هذا التغيير في االجتاه مزيدا من انتباهنا 
فحسب، بل قد يجلب أيضا فوائد صحية إضافية.
الكثير منا.  فاملشي أكثر تعقيدا مما يدركه 
ويتطلب البقاء في وضع مستقيم التنسيق بني 
األنظمة املرئية والدهليزي (األحاسيس املرتبطة 
بحركات مثل االلتواء أو الدوران أو التحرك بسرعة) 
العميق (الوعي مبكان وجود  التحسس  ونظام 
أجسامنا في الفضاء). وعندما نسير إلى الوراء، 
يستغرق األمر وقتا أطول حتى تتمكن أدمغتنا من 
معاجلة املتطلبات اإلضافية لتنسيق هذه األنظمة. 
ومع ذلك، فإن هذا املستوى املتزايد من التحدي 

يجلب معه فوائد صحية متزايدة.
ومن أكثر فوائد املشي للخلف املدروسة جيدا 
حتسني االستقرار والتوازن. وميكن للمشي للخلف 
أن يحسن املشي إلى األمام (كيف ميشي الشخص) 
والتوازن للبالغني األصحاء والذين يعانون من 
هشاشة العظام في الركبة. يؤدي املشي للخلف 
إلى اتخاذ خطوات أقصر وأكثر تكرارا، ما يؤدي 
إلى حتسني القدرة على التحمل العضلي لعضالت 

أسفل الساقني مع تقليل العبء على مفاصلنا.
وميكن أن تؤدي إضافة التغييرات في امليل 
أو االنحدار أيضا إلى تغيير نطاق حركة املفاصل 
والعضالت، ما يوفر تخفيفا لأللم في حاالت مثل 
اللفافة األخمصية - وهو أحد األسباب  التهاب 
األكثر شيوعا أللم الكعب. وتستخدم التغييرات 
الوضعية الناجتة عن املشي للخلف أيضا املزيد من 
العضالت التي تدعم العمود الفقري القطني - ما 
يشير إلى أن املشي للخلف ميكن أن يكون مترينا 
مفيدا بشكل خاص لألشخاص الذين يعانون من 

آالم أسفل الظهر املزمنة.
ومت استخدام املشي للخلف لتحديد وعالج 
التوازن وسرعة املشي في املرضى الذين يعانون 
من حاالت عصبية أو بعد السكتة الدماغية املزمنة. 
لكن فوائد تغيير االجتاه ليست عالجية فحسب، 
فاالهتمام باحلركة العكسية دفع الباحثني الكتشاف 

العديد من الفوائد األخرى.
وفي حني أن املشي الطبيعي ميكن أن يساعدنا 
في احلفاظ على وزن صحي، إال أن املشي إلى الوراء 
قد يكون أكثر فعالية، ويكون إنفاق الطاقة عند 
املشي للخلف أعلى بنسبة ٤٠٪ تقريبا من املشي 
بنفس السرعة لألمام. ويزيد اجلري للخلف من قوة 
العضالت األساسية املشاركة في استقامة الركبة، 
والتي ال تنتقل فقط إلى الوقاية من اإلصابات، ولكن 
أيضا قدرتنا على توليد القوة واألداء الرياضي.

املصدر: «ساينس ألرت»

املصدر: صحيفة «إزفيستيا»
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بن حسني ودشتي ومحمد «سلطنوا» جمهور «اجلميرا» طربًا
ياسر العيلة

شــهدت قاعة بدرية بفندق 
«اجلميــرا» مســاء اخلميــس 
املاضــي حفــال غنائيــا بنكهة 
كويتية خالصة أقامته شــركة 
«إيكواليزر أرت برودكشــن»، 
وأحياه النجوم خالد بن حسني 
وإبراهيم دشتي وجاسم محمد، 
ورافقتهــم على املســرح فرقة 
موسيقية بقيادة املايسترو أحمد 
العود الذي قاد احلفل بشــكل 
رائع ومميز أمتع كل احلضور 
الذين حرصوا على االستمتاع 

بأمسية متميزة.
كانت البداية مع مقدمة احلفل 
اإلعالمية لولوة العسالوي في 
أولى جتاربها فــي تقدمي حفل 
غنائي، ولســوء حظها تعثرت 
على خشــبة املسرح وسقطت، 
ولكنها متاسكت ووقفت بسرعة 
وسط تشجيع من اجلمهور لها، 
وهذا املوقف تعرض له الكثير 
مــن املطربــني واملطربــات في 
حفالتهم، ويحسب للعسالوي 
أنها لــم تهتز جراء هذا املوقف 
احملــرج، وقدمت الفقرة األولى 
بهــدوء وثقــة كبيــرة بالنفس 
وبكلمات منتقاة بعناية، وأحسن 
ما فيها أنها ارجتلت كلمات تقدمي 
كل مطرب من املطربني الثالثة 

بشكل احترافي.
وكشف احلفل عن أن لولوة 
العسالوي لها شعبية كبيرة، 
حيــث اســتقبلها اجلمهــور 
بحــب وتصفيق، ومــا هي إال 
حلظــات حتى صعــد املطرب 
جاســم محمــد على املســرح 
ليبدأ الوصلــة األولى من هذا 

احلفل الســاهر، وشــدا بباقة 
من أجمل أغانيــه التي تفاعل 
معها اجلمهور بشكل كبير مثل 
«يا حب ما بعده حب» و«ليه» 

و«رايح للقمر» و«مشــتاقلك» 
و«حشــتني» و«جو عشاق»، 
وهي من األغاني الرومانسية، 
هذا اللون الغنائي الذي يتميز 

به جاسم، كما قدم أغاني «الدنيا 
مقلوبة»، «خايف أقوله»، «ملا 
ملــا»، لينهــي وصلته وســط 

تصفيق حار من احلضور.

وجــاء موعد جنــم الوصلة 
الثانية املطرب القدير خالد بن 
حسني الذي مأل املسرح بحالة من 
البهجة والفرحة من خالل تقدميه 

باقة متنوعة من األغنيات التي لها 
ذكريات جميلة عند عشاق فنه، 
حيث شدا «خوفي» و«كنت أحبه» 
التي أشــعلت حماس اجلمهور 
بشــكل كبيــر، ثم غنــى «طفل 

مغرور» و«حسبي عليك».
وبخالف العديد من األغاني 
الناجحة التي قدمها بن حسني، 
فإنه وبناء على رغبة احلضور 
غنى أعماله الشــهيرة اخلاصة 
بأبنائــه، ومنها «يــا فهد» و«يا 
شــوق» و«يا موضي»، وكانت 
املفاجــأة تقدميه ألغنية جديدة 
بعنــوان «يــا شــيخة» خاصة 
بحفيدته شيخة، واتبعها بأغنية 
«فزيــت مــن نومــي» للمطربة 

الراحلة ذكرى التونسية.
وكان مســك ختــام احلفــل 
مع النجم إبراهيم دشــتي الذي 

كشف لـ «األنباء» قبل صعوده 
على املسرح عن أنه من عشاق 
املطــرب خالد بن حســني، وانه 
ومنذ طفولته كان يحرص على 
حضور مسرحياته، معبرا عن 
ســعادته بأن يأتــي اليوم الذي 
يغني معه في حفل واحد وعلى 
مسرح واحد، مشيرا الى أنه ألول 
مرة ســيغني فــي احلفل أغاني 
من ألبومه األخير «ليتك معي».

وعقب ذلك، صعد دشتي على 
املسرح وسط تصفيق كبير من 
احلضــور الذين تواجــد بينهم 
النجــم املطرب حســن العطار 
واملطربــة البحرينيــة ســلوى 
العمري واملذيع سلمان النجادي 
وآخرون، ليبدأ دشــتي وصلته 
بأغنيته الشــهيرة «مخاصمها» 
التي أشعلت املسرح معلنة عن 
وصلــة رائعــة، وهــذا ما حدث 
بالفعل، حيث قــدم بعدها باقة 
من أجمل أغانيه مثل «أنا زعلته» 
و«إنقاذ موقف»، و«أنا املدعو»، 
و«مشتاقني»، و«طاف» التي ردد 

كلماتها احلضور.
وقدم دشتي أغاني «فاقدها»، 
«تيجي تعتذر»، «بكرة نعود»، 
«على وين»، وغيرها من أعماله 
الناجحة. وختم فقرته بأغنيته 
الشهيرة «كشــميري»، ليسدل 
الســتار علــى حفــل مميــز من 
نوعــه من حيث اختيار جنومه 
الكويتيني، وبقيادة مايســترو 
كويتــي، كل ذلــك أضفــى على 
احلفل خصوصية جميلة القت 
استحسان احلضور الذين أعرب 
الكثير منهم عن إعجابهم الشديد 
بديكور وإضاءة وصوت املسرح 

والتنظيم املميز لألمسية.

أقامته «إيكواليزر أرت برودكشن» في قاعة بدرية

جانب من احلضور

(أحمد علي)إبراهيم دشتيخالد بن حسني جاسم محمد 

مقدمة احلفل لولوة العسالوي

العود قاد الفرقة املوسيقية باحترافية.. والعسالوي متيزت في التقدميدشتي «مخاصمها».. وبن حسني غنى حلفيدته.. ومحمد «جو عشاق»

ملشاهدة الڤيديو

«سقط سهوًا».. كوميديا مختلفة بتوليفة جديدة

ياسر العيلة

أقامت شــركة «آيبيز برودكشنز» 
لإلنتاج الفني واملسرحي، متمثلة في 
رئيســة مجلس إدارتها الشيخة أبرار 
خالــد الصبــاح ورئيســها التنفيذي 
أحمــد البريكــي، مســاء امــس األول 
مؤمتــرا صحافيــا خاصا باملسلســل 
الكوميدي اجلديد «ســقط سهوا» في 
مقرهــا باجلابريــة، بحضــور جنوم 
العمــل خالد املظفــر والنجم املصري 
حمدي امليرغني والفنانة إميان فيصل 
والفنان أحمد املظفر والفنانة شــبنم 
خان، واملشرف الفني على العمل املخرج 
نعمان حسني ومخرج املسلسل علي بدر 
رضا واملخرج والكاتب القدير عبدالعزيز 

صفر وآخرين.
املسلسل قصة خالد املظفر، سيناريو 
وحوار عبدالعزيز صفر، إخراج علي بدر، 
منتج منفذ شركة «بست برودتشكنز» 
في ثاني تعاون لها مع شــركة «آيبيز 
برودكشنز» عقب النجاح الكبير الذي 
حققاه معا من خالل مسلســل «زواج 
إال ربع» الذي عرض رمضان املاضي.

«األنباء» تواجدت والتقت بنجوم 
العمل، حيث أعرب بطل العمل النجم 
خالد املظفر عن سعادته بتجربة «سقط 
سهوا»، وبالتعاون مع املخرج الشاب 
علي بدر فــي جتربته األولى في عالم 

الدراما.
 وقال: أتوقع لعلي مستقبال كبيرا 
فقد كان بحاجة فقط لفرصة، وهذا ما 
حتقق حاليا له مــن خالل العمل، كما 
وجه الشكر لشركة «آيبيز برودتكشنز» 
في التعاون الثاني معها، مشيرا  إلى انه 
سعيد أيضا مبشاركة النجم املصري 
العربي حمــدي امليرغني معه في هذا 
املسلســل، مؤكدا أنه ســيكون إضافة 

مهمة لهم.
كما كشف املظفر عن أنه كتب نص 
«سقط سهوا» منذ عام ٢٠١٥ ومت عمل 
إعــادة وتطوير له مبشــاركة الكاتب 
عبدالعزيز صفر في كتابة السيناريو 

واحلوار.

بدوره، أعرب النجم حمدي امليرغني 
عن سعادته بتواجده في عمل كويتي 
ألول مــرة، وقــال: كنــت فــي البداية 
متخوفــا من ان أقــدم دورا قائما على 
فكرة اجلنســيات بأنــي مصري وهو 
كويتي، ولكن خالد كتب العمل بشكل 
احترافي ومختلف، مبديا إعجابه بنص 
العمــل، الفتا إلى انه يجســد فيه دور 
طبيب، وخالد املظفر صديق له ويتلقى 

العالج عنده.
وأعربــت الفنانة إميان فيصل عن 
سعادتها باملشاركة مع هذه الكوكبة من 
النجوم، مشيرة إلى ان العمل سيكون 

مبنزلة وجبة خفيفة للجمهور، كاشفة 
عن أنها ستجســد شخصية «غنيمة» 
التي تعمل طباخة في املستشفى، وهي 

شخصية مرحة حتب احلياة.
وحتدث الفنان الشاب أحمد املظفر 
عن دوره، قائال: «ســقط سهوا» عمل 
جديد ومختلف عــن كل األعمال التي 
قدمناها من قبل، وأجسد فيه دور ممرض 

في املستشفى.
من جهته، قال املشرف الفني على 
العمل املخرج نعمان حســني: جتربة 
مشاركة الفنانني املصريني في أعمالنا 
ليســت باجلديــدة، ولكــن أتوقع اننا 

ســنقدم في «سقط سهوا» الشخصية 
املصرية بشكل مختلف عما كان يقدم 
في الســابق. وأكمل: نحن في شــركة 
«بست برودكشنز» قررنا وكعادتنا دعم 
كل عناصر العمل من خالل خبرتي في 
هذا املجال، مضيفا: أنا أحببت حماس 
مخرج املسلســل علي بدر ووفرنا له 
كل اإلمكانيات ليقدم رؤيته اإلخراجية 

لهذا العمل.
وحتدث الكاتب واملخرج عبدالعزيز 
صفر عن مشاركته في العمل، قائال: ان 
كتابة الســيناريو واحلــوار ملجموعة 
كبيرة من الفنانني وجنوم العمل وتوزيع 
األدوار عليهم أمر مرعب، وعندما عرض 
النجم خالد املظفر الفكرة وجدتها جميلة 
ومختلفة ولم أستطع تصنيفها هل هي 
كوميدية أم فانتازيا؟ ووجود فنان مثل 
النجم حمدي امليرغني إضافة كبيرة لنا.

مــن جانبه، قال مخرج العمل علي 
بدر رضا: أشكر الفنان خالد املظفر على 
ثقته واختياره لــي ألتصدى إلخراج 
هذا العمل، وإن شاء اهللا نقدم مسلسل 
حلو يرضي الناس والنجوم، مؤكدا أن 
إخراجه لعمل يضم كل هؤالء النجوم 
يحمله مســؤولية كبيرة، الفتا إلى ان 
األعمال الكوميديــة تتطلب ان يتمتع 

املخرج بحس كوميدي.
بدورها، قالت الفنانة شــبنم خان 
إنهــا لم تشــارك في أعمــال كوميدية 
من قبل، لذلك تعتبر مسلســل «سقط 
سهوا» عمال مهما بالنسبة لها لتتعلم 
من جنومه، خاصة انهم جنوم كوميديا 
مبعنى الكلمة، مبدية حماسها جدا لهذه 

التجربة.
وعقــب ذلــك، قــام جنوم «ســقط 
ســهوا» مبرافقــة الرئيــس التنفيذي 
لشــركة «آيبيــز برودكشــنز» أحمــد 
البريكــي بقطــع كيكة احتفــاال بهذه 
املناسبة، حيث ألقى البريكي كلمة أكد 
من خاللها االستراتيجية التي تتبعها 
«آيبيز برودكشــنز» في دعم الشباب 
بتوجيهات من رئيســة مجلس إدارة 
الشــركة الشيخة أبرار خالد الصباح، 
مؤكدا أن شركة «آيبيز» هي بيت الكل.

خالل مؤمتر صحافي أقيم مبقر شركة «آيبيز برودكشنز» لإلنتاج الفني واملسرحي

الزميل ياسرالعيلة مع أحمد البريكي وخالد املظفر ونعمان حسني

(محمد هاشم) أحمد وخالد املظفر مع الفنان حمدي امليرغني 

البريكي وجنوم العمل يقطعون الكيكة احتفاال بهذه املناسبة

البريكي: «آيبيز» تدعم الشباب بتوجيهات الشيخة أبرار الصباح
واعد مخرج  وبدر  امليرغني..  مع  بتعاوني  سعيد  املظفر: 

امليرغنـي: احترافيـة املظفـر أزالت خوفي مـن العمل
حسـني: أحببُت حمـاس املخـرج ووّفرنا له كل شـيء

صفر: توزيـع األدوار مرعـب.. وفكرة املظفر لـم أصنفها

ملشاهدة الڤيديو

هيا الشعيبي: لدّي مسرحيتان 
األولى لألطفال والثانية للكبار

أحمد الفضلي 

تســتعد الفنانــة هيا 
الشعيبي خلوض جتربة 
تتمثــل  فنيــة جديــدة 
بالكتابة واملشــاركة في 
بطولة اعمال مســرحية 
تعكف على كتابتها حاليا 
متهيدا لتنفيذها في الفترة 
القادمة كتجارب انتاجية 
مسرحية جديدة للشعيبي 
التي سبق ان قامت بانتاج 
اعمــال مســرحية داخل 
الكويت وخارجها وآخرها 
كانت مسرحية «عودة ريا 
وســكينة» التي شــكلت 
انتاجية جمعتها  جتربة 

بالفنانة إلهام الفضالة.
ذكــرت  بدورهــا، 
الشعيبي ان العمل االول 
عبارة عن مسرحية اطفال 
انتهيــت مــن كتابة جزء 
كبير مــن احداثها ولدي 

اكثر من عنوان لها االول «خالتي ماما» 
أو «خالتي نانا» والعمل موجه الى أعمار 
مختلفــة مــن االطفال ويوجه رســائل 
تربوية عديدة تهم اطفال اجليل احلالي. 
وان ثاني االعمال عبارة عن مسرحية 
للكبار حتى اآلن لم استقر على اسمها 
وفكرتها تتلخص بوجود فتاة جامعية 
جتبر على السفر لقارة افريقيا وهناك 
حتدث لها العديد من االمور الصادمة، 

وستكون بقالب كوميدي.
وفيما يتعلــق بجديدها في االعمال 
التلفزيونيــة، أفادت الشــعيبي خالل 

حديثهــا لـ«األنبــاء» بأنها رفضت قبل 
ايام املشاركة في عمل درامي عرض عليها 
مــن قبل احد املنتجني، مبررة اســباب 
الرفض بعدم اقتناعها بالشخصية التي 
قدمت لها لكونها ال تناسبها في العمر 
وكذلك الشــخصية ليســت مؤثرة في 
احداث العمل وال تشــكل اي اضافة لي 

في مشواري الفني. 
واضافــت هيا انها حترص وفي كل 
عام على تقدمي عمل جلمهورها على ان 
يكون ذا قيمة فنية سواء كان العمل في 
الدراما بالتلفزيون أو االعمال املسرحية.

مايا تكشف سر ابتعادها عن التمثيل
بيروت - بولني فاضل

كشــفت الفنانة مايا دياب سر 
ابتعادهــا عــن التمثيــل، وقالت: 
عندما أشعر أنه البد من وجودي 
السينمائي أو عرض علي عمل جيد 
سأكون موجودة وأشارك في أعمال 
فنية، ولكــن في الوقت الراهن ال 
تكون أعمــال جيدة، كما أن هناك 
طوال الوقت مشــاورات وعرض 
أعمال علي، وال يوجد اتفاق جدي 

حتى اآلن.
وعــن حضورها فــي مهرجان 
البحر األحمر السينمائي، أشارت 
مايا في تصريحات صحافية إلى 
أنه البد من وجود مشاركة لبنانية 
ســواء من فنانني أو مخرجني أو 
مبدعــني في االحتفــاالت العربية 
اللبنانيون  والعاملية، فالفنانون 
أصبحت لهم بصمة في كل أنحاء 
الوطن العربي، ووجود اللبنانيني 

اليوم ضروري.
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«سلة» كاظمة لتجاوز 
عقبة اجلهراء

جراحة ناجحة للطرابلسي

القادسية يلتقي كاظمة 
وعينه على صدارة «اليد»

الدريويش يحاضر 
في «إحصاء السلة»

هادي العنزي

يســعى الفريق األول لكرة الســلة بنادي كاظمة 
لتجاوز نظيره اجلهراء في املواجهة التي جتمعهما 
في الـ٧:١٥ مســاء اليوم، على صالة االحتاد مبجمع 
الشيخ سعد العبداهللا ضمن منافسات اجلولة السادسة 
للدوري العام لكرة السلة (الدمج)، وتسبقها مباراة 

جتمع القرين مع العربي في الـ٥:١٥ مساء.
يأمل «البرتقالي» مواصلــة انتصاراته بالدوري 
والوصول إلى النقطة الـ١٠ ملزاحمة الكويت املتصدر 
بــذات الرصيد من النقاط، فيمــا يأمل اجلهراء الذي 
جمع ٩ نقاط من ٤ انتصارات وخسارة عرقلة خصمه، 
وإحلاق أول خسارة بكاظمة، وتبدو الفرصة سانحة 
للمــدرب الصربي إيفان جيرمــج (كاظمة) ونظيره 
اللبناني أحمد الفران (اجلهراء) الختبار قدرات العبيهما 

قبل املنافسات احلاسمة في الدوري.
وفي املباراة الثانية، تبدو كفة القرين هي الراجحة، 
رغم املســتويات اجليدة التي قدمها العبو األخضر، 
وحتقيقهـــم فوزا مثيــرا على القادســية (٨٣-٧٥) 

نوفمبر املاضي.

مبارك اخلالدي

أجرى جنم حراسة اجليل الذهبي للكرة الكويتية أحمد 
الطرابلســي جراحة ناجحة في الكتف اليسرى مبستشفى 
املواساة، وإصابة الطرابلسي هي تراكمات ومضاعفات تاريخ 
طويل من الفدائية والطيران في الذود عن عرين األزرق وناديه 
الكويت زينت مســيرته احلافلــة بانتصارات مدوية محليا 
وخليجيا وقاريا. ويخضع الطرابلســي في املرحلة الراهنة 
لبرنامج متابعة إلمتام عملية الشفاء. «األنباء» تتمنى للنجم 

الكبير الشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية.

يعقوب العوضي

تتواصل منافسات الدوري املمتاز لكرة اليد اليوم بإقامة 
مباراتني على صالة مجمع الشيخ سعد العبداهللا ضمن اجلولة 
٧ مــن البطولة، فيلعب في الـ ٥٫٠٠ الكويت (١٢ نقطة) مع 
اليرمــوك (٤ نقاط)، فيما يواجه في املباراة الثانية كاظمة 

(٣ نقاط) القادسية (١٢ نقطة) في الـ ٧٫٠٠.
ويســعى الكويت إلى مواصلــة صدارته للترتيب العام 
وفض الشراكة مع القادسية منافسه املباشر والذي يتأخر 

عنه بفارق األهداف ويحتل وصافة الترتيب العام.
من جانــب آخر، يقــود اليرموك املــدرب الوطني خالد 
املال والذي قام بجهود مميزة للوصول بالفريق الى دوري 
األضواء وحصد ٤ نقاط حتى اآلن. وفي مواجهة القادسية 
وكاظمة يأمــل االصفر الذي يقوده املــدرب بوزو الصربي 
في مواصلة حصــد النقاط، وينتظر تعثر الكويت العتالء 
الصــدارة. في املقابل لم يحــظ كاظمة ببداية جيدة فجاءت 
نتائجه على عكس املتوقع ويأمل مدربه انتوني أن يتغير 
احلال في احدى اصعب املواجهات ويخرج بنقطتي املباراة.

هادي العنزي

اختتم االحتاد العربي لكرة السلة دورة اإلحصائيني 
العرب الرابعة، بحضور أكثر من ١٧٠٠ مشــارك من ١٩
دولة عربية، وقد أقيمت الدورة عبر تقنية «أونالين» 
وشارك فيها د.عيسى الدريويش، ومقرر جلنة اإلحصاء 
في االحتاد املصري لكرة السلة د.محمد حامد، ورئيس 
جلنة اإلحصاء في االحتاد البحريني لكرة السلة، ومدير 

منتخب مصر محمد سليم.
وتناولت الدورة مواضيع مهمة، من بينها القواعد 
الفنية لعمل اإلحصاء التي تناولها د.الدريويش تفصيال 
فــي محاضرته، وكيفية إعداد البيانات واإلحصائيات 

الالزمة لبرنامج االحتاد الدولي.
من جانبه، أشــاد عيســى الدريويش بدعم مجلس 
إدارة احتاد كرة السلة، واهتمامه بلجنة اإلحصاء في 
االحتاد، وحرصه على تطويرها عبر الدورات، وقال لـ 
«األنباء»: «حققت الدورة العربية لإلحصائيني أهدافها 
بتطوير املهارات الفنية لإلحصائيني العرب املشاركني، 

وقد تناول احملاضرون العديد من املواضيع املهمة».

سالم عبدالسالم أحد حلول مدرب كاظمة

ختام بطولة الصحافيني األولى للبولينغعبدالرحمن اخلباز وعيسى الدريويش في إحدى دورات اإلحصاء
أعرب رئيس نادي البولينغ الشيخ 
طالل احملمــد الصباح عن ســعادته 
باألجــواء األخويــة التــي شــهدتها 
بطولة الصحافيني األولى للبولينغ 
التي شهدت منافسات قوية وظهور 
جميع املشاركني مبستويات متميزة 
وســط أجواء حماســية، مؤكــدا أن 
البطولة ستقام بشكل سنوي تكرميا 
وعرفانا من قبل مجلس إدارة النادي 
ملا يقدمــه رجال الصحافة من جهود 
كبيرة في تغطية األحداث الرياضية 
متمنيا للجميع التوفيق في البطوالت 
املقبلة. جاء ذلك خالل تتويج احملمد 
للفرق األربعة الفائزة باملراكز األولى 
رافقه أمني السر محمد الفارسي، حيث 
حصدت «القبس» لقب النسخة األولى 
وحلت «اجلريدة» ثانية، فيما حصد 
املركز الثالث جريــدة «األنباء» وقد 
مثلهــا الزمالء: زكي عثمــان وهادي 

العربي جنح في عبور النصر 
(املركز االعالمي بالعربي) 

الشيخ طالل احملمد ومحمد الفارسي خالل تكرمي فريق «األنباء»

«األخضر» يتجاوز النصر في كأس زين
ً إشهار تعديالت «عمومية» العربي رسميا

مبارك اخلالدي

أعلنت اجلريدة الرسمية «الكويت 
اليوم» بشــكل رســمي عن إشــهار 
تعديالت اجلمعية العمومية للنادي 
العربي، ووّجه مجلس ادارة النادي 
الشكر لوزير اإلعالم ووزير الدولة 
لشــؤون الشــباب والطاقــم الفني 

جلهودهم في تطبيق القانون.
وكانت اجلمعية العمومية بالنادي 
قد أجرت تعديالت على بعض بنود 
النظام األساسي بعد استيفاء كافة 

الشروط القانونية وذلك في اجتماعها 
املنعقد في ٢ من يوليو املاضي، حيث 
اخذ طريقه للنشــر وفــق القنوات 
الرسمية. ومتنى مجلس اإلدارة في 
بيان رســمي ان يتم تعديل قانون 
الرياضة ملزيد من احلماية لألندية 
وأعضاء اجلمعيات العمومية متفائال 

بنقلة نوعية للرياضة الكويتية.
من جانب اخــر، واصل العربي 
صدارة املجموعة الثانية ضمن بطولة 
كأس زين بفوزه على فريق النصر 
٣-٠ في املباراة التي جمعتهما مساء 

امس األول ضمن اجلولة الرابعة من 
البطولة. وبهذا الفوز، ارتفع رصيد 
األخضر إلى ١٠ نقاط وبقي العنابي 
عند رصيده السابق بـ ٦ نقاط. سجل 
للعربي كينجسلي ايدو هدفني، األول 
منهما من ركلة جزاء، ونايف حميد.
وحلســاب املجموعــة ذاتها فاز 
الساحل على الصليبيخات ٣-١ ليرفع 
رصيده إلى ١٠ نقاط في املركز الثاني 
بفارق األهداف عن العربي، ســجل 
للفائز جيوفاني هدفني وراشد فراج 

من ركلة جزاء.

العنــزي وعــادل وحيد وهشــام بن 
يوســف، كما حلت جريــدة «الرأي» 
في املركز الرابع. وكانت جميع الفرق 
املشاركة قد دخلت فترة إعداد داخل 

النادي، ملدة أسبوعني، سبقت انطالق 
املنافسات ما ساهم في رفع املستوى 
الفنــي والبدنــي جلميــع الالعبــني 

املشاركني وزاد من حدة املنافسة.

الطرقي ثالث العالم 
في «رماية التراب»

فاز الرامي طالل الطرقي الرشيدي امس بامليدالية البرونزية 
في منافسات كأس رئيس االحتاد الدولي للرماية أبطال العالم 
(بطولة النخبة ألفضل ١٢ راميا)، كما صنف ثالث أفضل رام 

بالعالم في رماية التراب (احلفرة).
وأكد الطرقي، على هامش البطولة التي تستضيفها مدينة 
مصر األوملبية في العاصمة اإلدارية اجلديدة، أن هذا اإلجناز 
«لم يكن ســهال وجاء بعد جهد كبير وعمل تعاوني متكامل 
إلدارة الرماية الكويتية». وأضاف أن اختياره للمنافسة في 
البطولة ضمن أفضل ١٢ راميا على مستوى العالم كان نتيجة 

«عمل كبير وشاق» خالل عام ٢٠٢٢.
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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
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األحد
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

وزير الدفاع يوّجه بتجهيز
أكبر حركة ترقيات
في تاريخ اجليش.

املنافسة تشتد بني 
املنتخبات املشاركة في 

بطولة كأس العالم في قطر.

ما أجمل أن يجتمع العالم
على شيء إيجابي.

كفو.. يستاهلون.

«ال بريطاني يرقص الثامنة صباحًا»
هيو غرانت، املمثل البريطاني، 
يعتــرف بأنــه يعتبر مشــهد 
رقصه في فيلمه الشهير «لوف 
أكشواللي»، أشد مشاهده الفنية 

إيالماً.

«نفقة أطفالي تزيد على ٣ ماليني دوالر»
نيك كانــون، املذيع واملغني 
األميركي، يؤكــد أن مبالغ نفقة 
التــي يدفعها لزوجاته  األطفال 
تتجاوز بكثيــر مبلغ ٣ ماليني 
دوالر سنويا، املعلن في صحافة 
املشــاهير حاليا، حيث أجنب ١١

طفال من سيدات متعددات.

«نحن ناضجان مبا يكفي»
املغنيــة األميركية،  شــير، 
٧٦ ســنة، تقلل من تأثير فجوة 
العمر بينها وبني خطيبها احلالي، 
إليكساندر إدوارد، التي تصل إلى 

٤٠ سنة.

«قد أتوقف عن الغناء»
شانيا توين، املغنية األميركية، 
تعلن أن عودتها للغناء تعتمد على 
جناح العملية اجلراحية التي أجرتها 
على حنجرتها مؤخرا، وتضيف: 
رمبــا أكتفي بكتابــة األغنيات 

لآلخرين.

أبعد من الكلمات

٥:٠٣الفجر
٦:٢٧الشروق

١١:٣٨الظهر
٢:٣٠العصر

٤:٤٩املغرب

٦:١١العشاء

العظمى:  ٢١
الصغرى:  ١٠

أعلى مد: ٠٩:٢٧ ص ـ ٠٩:٢٠ م
أدنى جزر: ٠٣:٠٠ ص  ٠٣:١٤ م

أمن

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

البقاء هللا

٥٤ عاما - العزاء في املقبرة - ت:  عبدالوهاب دندن سعد مزيعل:
٦٦٥٤٥٤٥١ - شيع.

بدرية مرزوق احلمد الدوســري: (زوجة ناصر بالل السعد): ٣٦
عاما - الرجال: العزاء في املقبرة - ت: ٦٥٠٠٠١١١ - النســاء: 
عبــداهللا املبــارك - ق٥ - ش٥١٥ - م٥ - ت: ٩٩٠٠٩٢١٢ - 

٦٠٠٤١٣٤٣ - شيعت.
٨١ عاما - العزاء في املقبرة - ت الرجال:  عواد علي خميس راشد الفزيع:

٩٩٠٠٠٢٥٥ - ٩٩٦٨٩٣٤٥ - ت النساء: ٦٦٢٢٦٠٥٥ - شيع.
٣٩ عاما - سعد العبداهللا - ق١ - ش١٠٩ محمد علي ساير العتيبي:
- م٥ - مقابل مســجد زيد بن حارثة وروضة شامان - ت: 

٩٧١٨٥٨٨٨ - شيع.
٥٣ عاما - العزاء في املقبرة - ت:  يوسف سعود عماش السعيدي:

٥٥١٤٤١٣٢ - ٩٤٧٧٧٧٤٠ - شيع.
٦٨ عاما - الرجال: الشعب - ديوان  جاسم محمد عبداهللا العلي:
الكنادرة - ت: ٥٠٠٠٩١٢٤ - ٩٧٥٦٠٠١٧ - النســاء: حطني - 

ق٢ - ش٢١٢ - م٢٠ (عصراً فقط) - ت: ٩٩٩٩٨١٤٩ - شيع.
٨٦ عاما - الرميثية - حســينية آل  محمد علي محمد املصيليخ:
الرسول - ت: ٥٠٨٠٩٠٢٧ - ٩٤٩٥٥٥٢٢ - ٦٦٢٢٠٠٤٨ - شيع.
٩٢ عاما - الرجال: ديوان الشواف -  موسى جعفر محمد الفيلي:
الدســمة - ق٣ - ش٣٢ - م٢ - من يوم األحد ملدة ثالثة أيام 
- ت: ٩٩٦٢١٦٦٤ - النســاء: الرميثية - ق٨ - ش أســامة بن 

زيد - م٥ - من يوم األحد ملدة ثالثة أيام - شيع.
٥٥ عاما - الرجال: حسينية  محمد عبداهللا محمد عبداهللا الشيخ:
ســيد محمد - سلوى - صباحاً وعصراً - ت: ٦٦٩٩٥٥٤٨ - 
النساء: أبو فطيرة - ق٦ - ش١٧٣ - م١١٢ - عصراً فقط - ت: 

٩٠٠٩٩٩٧٤ - شيع.

مواطنان في قبضة «املكافحة» 
بـ ١٠ كيلوغرامات «ماريغوانا»

.. وسقوط مطلوبني و«متشبه»
مبواد مخدرة و«خارج التغطية»

عسكريان إلى نظارة «الفيحاء» 
بعد فزعة أخوية وهجوم على 

مالزم بـ «واهللا ألعلمك»!

ضبط لصني «سوابق» سلبا «دليفري» 
٢٠٠ دينار بعد اصطدام عمدي

منصور السلطان

أحال رجال دوريات أمن العاصمة مساء أول من أمس ٣
مواطنني أحدهم «متشبه» بالنساء واآلخران مطلوبان لعدة 
قضايا سرقة بحالة تعاط وبحوزتهم مواد مخدرة إلى اجلهات 
املختصة بعد ضبطهم في منطقة الشويخ الصناعية. ووفق 
مــا روى مصــدر أمني لـ «األنباء» فإنــه خالل جتول إحدى 
دوريات إســناد مديرية أمن العاصمة في منطقة الشــويخ 
الصناعية، مت االشــتباه بســيارة متوقفة وبعد التوجه لها 
عثر بداخلها على ٣ أشخاص يتعاطون املواد املخدرة بينهم 
شخص متشبه بالنساء، وبعد إنزالهم من السيارة واالستعالم 
عنهــم، تبني أنهم مواطنون، اثنان منهما مطلوبان على ذمة 
قضايا سرقة، وبتفتيشهم ذاتيا عثر على مواد مخدرة وأدوات 
تعاط. وعليه مت اقتيادهم وإحالتهم الى اجلهات املختصة.

محمد اجلالهمة

عن أمر التحقيق احتجز يوم أمس عسكريان شقيقان في 
نظارة مخفر الفيحاء على خلفية قضية حملت مسمى اهانة 
موظف اثناء العمل. وحول تفاصيل القضية، قال مصدر أمني 
لـ«األنباء» إن ضابطا برتبة مقدم وآخر برتبة مالزم ووكيل 
ضابط ذكروا أنهم وفيما يتواجدون في املخفر فوجئوا باملتهم 
االول، ويعمل في املباحث، يتهجم على املالزم ويتلفظ عليه 
«واهللا ال اعلمك»، فتم ابعاده من قبل رئيس املخفر ووكيل 
الضابط، وقام برمي الهاتف على املالزم أثناء محاولة إبعاده. 
واضاف املصدر: بعد حوالي نصف ســاعة واثناء تســجيل 
احملضر حضر شــقيق املتهم ويعمل عســكريا في شــؤون 
القوة، وقام بالتهجم على املالزم، ومحاولة إخراج شــقيقه 
من املخفر، فقام رئيس املخفر وضباط الزام بالتحفظ عليه.

عبداهللا قنيص

متكن رجال مباحث العاصمة من ضبط مواطنني متكنا 
من سلب عامل توصيل طلبات بعد االصطدام به، وقيام 
احد املتهمني بإلهاء املجني عليه والدخول معه في سجال 
باعتباره مخطئا، فيما الثاني سلب حافظة نقود السائق.
وبحســب ما ذكر مصدر أمني لـــ «األنباء»، كان وافد 
آسيوي، ويعمل سائق توصيل، أبلغ عن تعرضه للخداع 
واالصطــدام املتعمد به وســرقة حافظة بها مســتندات 
وثبوتيــات ومبلغ ٢٠٠ دينار خــالل توصيله طلبا في 
منطقة الســرة. وبعد تسجيل قضية، أحيلت للمباحث، 
ومت ضبط اللصني واعترفا بالســرقة واإلتالف العمدي، 

وتعرف املجني عليه على اللصني في طابور عرض.

منصور السلطان

اســتطاع رجال اإلدارة العامــة ملكافحة املخدرات ضبط 
مواطنــني بحوزتهمــا ١٠ كيلوغرامات من مــادة املاريغوانا 
املخدرة خالل مداهمة شــقتهما في منطقــة الفنطاس. وفي 
التفاصيل، قال مصدر أمني لـ «األنباء» إن معلومات سرية 
وردت الــى رجال مكافحة املخــدرات تفيد بأن مواطنني من 
أرباب السوابق يتاجران باملواد املخدرة، وقد استطاعا خالل 
الفترة األخيرة استئناف نشــاطهما في بيع املواد املخدرة، 
وبعد مراقبة وبحث وحتر مت حتديد موقعهما شقة في منطقة 
الفنطاس، وعليه مت إصدار إذن من النيابة ومداهمتها، حيث 
مت ضبطهما وبحوزتهما ١٠ كيلوغرامات من مادة املاريغوانا 
املخدرة، وميزان حساس يستخدم في جتزئة املخدرات وبيعها. 
وخالل التحقيق معهما اعترافا بأنهما يتاجران باملواد املخدرة 

وانهما يحصالن عليها من قبل شخص آسيوي.
وعليــه مت اقتيادهمــا وإحالتهمــا واملضبوطات الى 

النيابة العامة.

جانب من املخدرات املضبوطة

تعليق على فيسبوك «يوّهق» أميركيًا 
هاربًا في جورجيا .. والشرطة: 

نقّدر مساعدتك في القبض عليك!
فــي حادث غريب وطريف، تســبب تعليق علــى موقع التواصل 
االجتماعي «فيسبوك» في القبض على مجرم أميركي هارب من العدالة. 
وتخلص الواقعة في أنه عندما شاهد كريستوفر سبولدينغ منشورا 
ملكتب رئيس شــرطة مقاطعة روكديل في والية جورجيا األميركية 
يتضمن قائمة بأكثر ١٠ مجرمني مطلوبني، كتب تعليقا على املنشور 
يقول فيه «ماذا عني؟!»، فيما كانت القائمة تذكر متهمني بجرائم منها 

القتل والسطو املسلح واالعتداء واالختطاف.
الطريف في األمر أن مكتب الشرطة رد على تعليق سبولدينغ قائال 
«أنت على صواب، فهناك مذكرتا قبض عليك.. نحن في الطريق إليك». 
وفي اليوم التالي متكنت عناصر الشرطة من القبض على املجرم 
الهارب الذي أوقع نفسه بنفسه، ووضع مكتب الشرطة منشورا ساخرا 
على فيســبوك مع صورة سبولدينغ كتبوا فيه «نقدر مساعدتك في 

القبض عليك».
وأوضح املنشور أن كون سبولدينغ لم يكن مذكورا في القائمة ال 

صورة سبولدينغ التي نشرها مكتب الشرطة على موقعه بعد القبض عليهيعني أنهم لم يكونوا يبحثون عنه.

رويترز: يتدفق املتفرجون إللقاء نظرة 
على احلمم املتدفقة من بركان ماونا لوا 
في هاواي، أكبر بركان نشط في العالم، 
الذي بدأ ثورانه هذا األســبوع ألول مرة 
منذ عــام ١٩٨٤. وبعد إعالن وكالة إدارة 
الطوارئ في هاواي أنه ال توجد مؤشرات 
على أن احلمم البركانية ستهدد املناطق 
املأهولة بالسكان، بدأ العشرات يتوافدون 

يوميــا، مبا في ذلك العائالت التي لديها 
أطفال في مالبس النوم، بالقرب من القمة، 
وبعد وصولهم يسحبون مقاعد وأكياس 
تخييم من ســياراتهم ويستقرون فيها 
ويشــاهدون أعجوبــة الطبيعــة لبضع 
ساعات، وبدأ الفنانون احملليون يرسمون 

صورا للثوران البركاني.
وذكر مرصد البراكني في هاواي التابع 

لهيئة املسح اجليولوجي األميركية في 
أحدث نشرة عن بركان ماونا لوا أن تدفق 
احلمم البركانية الرئيسية يتحرك بسرعة 
٤٠ مترا في الســاعة. وأضاف أنه مازال 
يرصد نشــاطا زلزاليا فــي املنطقة، مما 
يعني أن احلمم مازالت تتدفق إلى الشقوق 
و«من املرجح أن يستمر النشاط مادمنا 

نرى هذه اإلشارة».

(رويترز) نوافير احلمم تضيء الليل حول بركان ماونا لوا في هاواي  

«غانز أن روزس» تقاضي متجر 
أسلحة إلكتروني النتحال اسمها

هيوســنت (الواليات املتحــدة) - أ.ف.پ: رفعت فرقة 
الهارد روك األميركية «غانز أن روزس» دعوى أمام محكمة 
فيدرالية على شركة تدير متجر أسلحة عبر اإلنترنت حتت 
اسم «تكساس غانز أند روزس»، معتبرة أنها انتحلت اسمها 
بطريقــة غير عادلة. ورأى محامــو «غانز أن روزس» في 
الدعوى املرفوعة في لوس أجنيليس أن شركة «جيرسي 
فيلدج فلوريست» التي تدير املتجر عبر اإلنترنت تضلل 
املستهلكني من خالل إيهامهم بأن لها صلة بالفرقة. وشددت 
الدعوى على أن الشركة لم حتصل من الفرقة على «موافقة 
أو ترخيص» لدى تســجيلها عام ٢٠١٦. وطالب احملامون 
بإجــراء محاكمة أمام هيئة محلفــني وبأن نصدر احملكمة 
أمرا مبنع اســتخدام اســم املوقع. كما طالبوا بتعويضات 
عطل وضرر غير محددة. وتعتبر فرقة «غانز أن روزس» 
التي تأسست عام ١٩٨٤ من أكثر الفرق املوسيقية شعبية 
على اإلطالق، وأدرجت في قاعة مشــاهير الروك آند رول 
عام ٢٠١٢، وضمت تشكيلتها األساسية أكسل روز وسول 

«سالش» هادسون ومايكل داف مكاغان.

توافد الزوار ملشاهدة حمم أكبر بركان نشط بالعالم

ذعر في جاوا اإلندونيسية بعد زلزال بقوة ٦٫٤ درجات
جاكرتــا ـ أ.ش.أ: ضــرب 
زلــزال بلغــت قوتــه ٦٫٤
درجات على مقياس ريختر 
مناطق في جزيــرة «جاوا» 
اإلندونيسية، ما تسبب في 
ذعر السكان وخروجهم إلى 
الشوارع، دون ورود تقارير 

فورية عن سقوط ضحايا.
وأفــادت وكالــة األرصاد 
املنــاخ  وعلــم  اجلويــة 
واجليوفيزياء اإلندونيسية 
ـ حسبما ذكرت وكالة أنباء 
«أنتارا» اإلندونيسية أمسـ  
بأن شدة الزلزال بلغت ٦٫٤

درجات على مقياس ريختر، 
ومركزه وقع على بعد نحو 
١٨ كيلومترا من جنوب شرق 
مدينة «بنجر»، التي تقع على 
احلــدود بني مقاطعتي جاوا 
الغربية وجاوا الوسطى، على 

جانب من الدمار الذي خلفه الزلزال  (أ.ف.پ)عمق ١١٨ كيلومترا.

وفاة «آكل حلوم البشر الياباني» بعد ٤٠ عامًا على جرميته
طوكيــو ـ أ.ف.پ: توفي 
عن ٧٣ عاما إيســي ساغاوا 
بـــ«آكل حلــوم  املعــروف 
البشــر الياباني»، بعد أكثر 
مــن ٤٠ عاما علــى اجلرمية 
التي اســتدعت إطــالق هذه 
التســمية عليه، عندما قتل 
طالبــة هولندية في باريس 
ثــم أكل أجــزاء مــن جثتها، 
وهي وقائع أثارت الرعب في 
النفوس قبل أن يتحول القاتل 

ظاهرة إعالمية في بالده.
وفارق ساغاوا احلياة في 
٢٤ نوفمبــر نتيجة إصابته 
بالتهــاب رئــوي، وأقيمــت 
جنــازة له بحضــور أقاربه 
فقط من دون تنظيم مراسم 
رسمية، على ما ذكر شقيقه 

جون في بيان.
ســاغاوا  إيســي  وكان 

وهناك، أطلق النار عليها 
وأرداها ثم اغتصبها وقطعها 
قبــل أن يتناول أعضاء عدة 
من جسدها مدى ثالثة أيام. 
ولم يتوان في التقاط صور 

كثيرة جلرميته املروعة.
وحاول ساغاوا التخلص 
من بقايا جثة الشابة فوضع 
األشــالء داخــل حقيبتــني 
وتركهما فــي متنزه بوا دو 
بولوني، لكن الشرطة متكنت 

من العثور عليه وتوقيفه.
واعترف ساغاوا بارتكابه 
اجلرميــة قائال «إن أكل هذه 
الفتاة كان تعبيرا عن احلب. 
أردت أن أشــعر فــي داخلي 

بوجود شخص أحبه».
خبــراء  أكــد  وبعدمــا 
متخصصــون أنــه يعانــي 
اضطرابــا ذهنيــا، أفلت من 
مركــزا  وأودع  احملاكمــة 
لألمراض النفسية في فرنسا 
ثم مركزا آخر باليابان قبل أن 
يسترجع حريته في أغسطس 

.١٩٨٥

إيسي ساغاوا في شقته بيوكوهاما عام ١٩٩٢

طالبا في جامعة ســوربون 
في باريس عندما دعا في ١١

يونيو ١٩٨١ زميلته الهولندية 
رينيــه هارتفلــت لتنــاول 

العشاء في منزله.
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