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غير مخصص للبيع

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

مبابي يقود فرنسا 
لعبور پولندا 

وبلوغ ربع النهائي
د.حسني املكيمي 

لـ «األنباء»: حزين لغياب 
«األزرق» عن املونديال

مصعب الكندري 
لـ «األنباء»: املغرب «راح 

يسوونها أمام إسبانيا» اليابان - كرواتيا : ٦:٠٠         البرازيل   - كوريا (ج) : ١٠:٠٠مباريات اليوم

مبابي فرحا بتسجيل أحد هدفيه في مرمى پولندا                 (أ.ف.پ)

٣١١ مليونًا ملناقصتني في «الكهرباء»
أحمد مغربي

رفعت وزارة الكهرباء واملاء مناقصتني إلى اجلهاز املركزي 
للمناقصــات العامة للترســية بقيمة إجماليــة تبلغ نحو ٣١١
مليون دينار. األولى: ترسية مناقصة أعمال للوحدات الغازية 
ذات الدورة املركبة (املرحلة األولى) في محطة الزور اجلنوبية 
لتوليــد القوى الكهربائية وتقطير املياه بقيمة ١٣٧٫٧٤ مليون 
دينار. والثانية: ترســية مناقصة تطويــر وحتديث الغاليات 
البخاريــة وأنظمة التحكــم في الوحــدات احلرارية واألنظمة 
املساعدة في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية 
وتقطير املياه على إحدى الشركات بنحو ١٧٣٫١٨ مليون دينار.

وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا مشاركا السفير د.مطر النيادي قطع كعكة االحتفال 
باليوم الوطني اإلماراتي والذكرى الـ ٥١ الحتاد الدولة            (محمد هاشم)

السفارة 
اإلماراتية أقامت 
احتفاًال مبناسبة 

اليوم الوطني 
والذكرى الـ ٥١

الحتاد الدولة
02

تقنني املصروفات يشمل الرواتب العالية
مرمي بندق 

يعقد مجلس الوزراء اجتماعه األسبوعي 
اليوم برئاســة رئيس الوزراء سمو الشيخ 
أحمــد نواف األحمد الصباح، حيث تســتعد 
احلكومة إلعداد تقرير يتضمن الردود على 

مالحظات ديوان احملاسبة. 
وقالــت مصــادر مطلعة فــي تصريحات 
خاصة لـ «األنباء» إن معاجلة بعض املالحظات 
املتكررة حتتاج إلى تطوير وحتديث بعض 
التشــريعات.  وأضافت: سيحســم املجلس 
بعض مشاريع املراسيم املتعلقة بسد شواغر 
القياديــني. وبينــت أن منح معــاش لبعض 
املتقاعدين بنسبة معينة ال يسري على اجلميع 
بل يطبق في حاالت محدودة جدا واستثنائية 

مقابل عطاء غير محدود ومتميز. 
هــذا، وعلمت «األنباء» انه ســيتم تقنني 
الرواتب الشــهرية لبعــض أعضاء مجالس 
اإلدارات ورؤساء الهيئات احلكومية والصادرة 

بقرارات من مجلس الوزراء.
وأوضحت املصادر أن التقنني سيشــمل 

الرواتب املرتفعة بشكل الفت لبعض رؤساء 
وأعضاء مجالس اإلدارات ورؤساء الهيئات. 
وذكرت أن إعادة دراسة القرارات الصادرة 
بشــأنهم حتقيقا للتوازن وترشيدا لإلنفاق 

احلكومي، وال يسري ذلك على املوظفني. 
وكشفت عن وجود توافق حكومي - نيابي 
حــول أهمية وضرورة اســتعجال البت في 
مشروع قانون البديل االستراتيجي للرواتب 
والذي يعالج سلم الرواتب وينصف أغلبية 
املوظفني أصحاب الرواتب األساسية املنخفضة.

وأكدت أن اجلهات املختصة تواصل عملها 
إلجناز سلم الرواتب اجلديد وسيقدم ملجلس 

األمة مبشروع قانون. 
وردا على سؤال حول املتقاعدين، أجابت 
املصــادر بأن احلكومة ممثلة في املؤسســة 
العامة للتأمينات االجتماعية تعد مشــروع 
قانون لتنفيذ اســتراتيجية دعم املتقاعدين 
وتطويــر املؤسســة، ومن األهميــة ذكر أن 
احلكومة وعدت بزيادة رواتب فئة املتقاعدين 
التــي تنخفض رواتبها عــن حد معني يتفق 

عليه، حيث يوجد رأيان.

لن يقترب من املزايا املقررة للموظفني.. وتوافق حكومي - نيابي حول استعجال سلم الرواتب اجلديد 

الرشيد عن «بدل اإلجازات»: أطمئن اجلميع املبالغ مرصودة
علي إبراهيم 

قال وزير املالية ووزير الدولة للشــؤون 
االقتصادية واالســتثمار عبدالوهاب الرشيد: 
«نؤكــد التزامنــا التام وتعهدنــا بصرف بدل 
اإلجازات للجهات مع حثها على سرعة الصرف». 
وأكد الرشــيد فــي تغريدة له على احلســاب 
الرسمي ملكتبه على موقع التواصل االجتماعي 
«تويتر»، أن إيداع ٤٠٪ من املبالغ كان ألسباب 
تنظيميــة. وزاد «أطمئن اجلميــع بأن املبالغ 
مرصودة بالكامل لدى وزارة املالية، وجار العمل 
على اســتكمال اإلجراءات بأسرع وقت ممكن 
بالتنسيق مع اجلهات خالل أسبوع».   وفي سياق 
متصل، رفع وزير املالية ووزير الدولة للشؤون 
االقتصادية واالســتثمار عبدالوهاب الرشيد، 

شعار االستجابة السريعة واحلل الناجز والفعال 
ألي شــكوى أو مبادرة تقدم في وزارة املالية 
واجلهات الـ ١٢ التابعة له، عبر تشكيله لفريق 
متخصص من ١٢ من كوادر الوزارة يتولون تلك 
املهمــة حرصا على مصالح وراحة املواطنني. 
وكشف رئيس الفريق بــدر نـــاصر الصالل، 
لـ «األنباء» عن أن الفريق استقبل نحو ١٠٠٠

طلــب ما بني شــكوى أو تظلــم أو مبادرة أو 
مقتــرح، ومت وضــع آليــة العمل الســتقبال 
الطلبــات وتنســيقها مــع مختلــف  تلــك 
اجلهــات وصــوال إلى إجنازها مبعــدل إجناز 
للطلبــات عنــد ٨٠٪ خالل أســبوع من تقدمي 
الطلب، واملتبقي طلبــات للحاالت املعقدة أو 
املرتبطــة بإجراءات قانونيــة وتتم متابعتها 

أيضا. 

بدر الصالل لـ «األنباء»: استقبلنا ١٠٠٠ طلب و٨٠٪ معدل إجنازها خالل أسبوع

التفاصيل ص ١٠

«الصحة» ُتعيد تشكيل جلنة النظر 
بطلبات التنقالت للموظفني بـ «ضوابط»

عبدالكرمي العبداهللا

أعادت وزارة الصحة تشكيل جلنة النظر في طلبات التنقالت 
للموظفني بني االدارات املركزية واملناطق بضوابط برئاسة الوكيل 
املساعد للشــؤون االدارية. وتختص اللجنة بااللتزام بقواعد 
وشــروط النقل، فضال عن بحث طلبــات النقل التي ترد اليها 
والبت فيها حسب حاجة العمل وما يتوافق مع طبيعة املرافق 
الصحية، سواء املنقول منها أو إليها، ومبا يحقق عدالة التوزيع 
بقطاعات الوزارة املختلفة. كما تختص اللجنة بالتنســيق مع 
اجلهات املعنية في الوزارة وحتديد مدى االستفادة من املوظف 
طالــب النقل للجهة املنقول إليها على ضوء مســماه الوظيفي 
واملؤهالت والشــهادات العلمية احلاصــل عليها للحفاظ على 

حسن أداء اخلدمة ومصلحة العمل.

تنظيم عملية التعيني في الوظائف العامة
سامح عبداحلفيظ

ســعود  النائــب  أعلــن 
العصفور عن تقدمه مع عدد من 
النواب باقتراح بقانون ينظم 
عملية التعيــني في الوظائف 
العامــة بجميــع اجلهــات في 
الدولة سواء مدنية أو عسكرية. 
وأضاف العصفور أن تقدمي هذا 
االقتراح بقانــون جاء بهدف 
عدم تكرار ما حدث في قضية 
قبول ضباط اجليش وغيرها 

من الوظائف العامة التي حتتاج 
إلى ما يسمى بـ«املفاضلة» بني 
املتقدمني ألي وظيفة. وأوضح 
العصفور أن القانون الذي تقدم 
به مع النواب شعيب املويزري 
وحمد املدلج وشعيب شعبان 
ود.فــالح الهاجــري ســينظم 
عمليــة املفاضلة في الوظائف 
العامة ويشمل جميع اجلهات 
الشــركات  احلكومية وجميع 
اململوكة للدولة واملؤسســات 
العسكـريــــــة والسلــطتـــني 

التشريعيـة والقضائية. وبني 
أن القانون يشترط على كل جهة 
حكومية أو مؤسســة متتلكها 
الدولة أن تكــون واضحة في 
إعالنها عــن التوظيف وحتدد 
الشروط واملعايير مع تنظيم 
االختبارات التحريرية وحظر 
تعارض املصالح، وحفظ سرية 
األسماء عند التصحيح بحيث ال 
تتعدى املقابلة الشخصية ٢٠٪ 
من إجمالي التقييم النهائي مع 
تصوير املقابالت الشخصية. 

من جانب آخر، قدم النواب 
صالــح عاشــور وأحمد الري 
وخليل الصالح ود.خليل أبل 
وهاني شمس اقتراحا بقانون 
بشأن إسقاط الديون احلكومية 
عن املواطنني بأن تتحمل الدولة 
ديون املواطنني املستحقة ألي 
مــن اجلهــات احلكوميــة عند 
وفاتهــم، ويعفــى الورثة من 
حتمل أي التزامات مالية كانت 

على املتوفى.

 عاشور والري والصالح وأبل وشمس يقترحون إسقاط الديون احلكومية عن املواطنني عند وفاتهم ويعفى الورثة من حتمل أي التزامات

سعود العصفور

عبدالوهاب الرشيد

إستراتيجية لدعم املتقاعدين.. أساسها زيادة الرواتب املنخفضةتخفيض رواتب بعض مجالس اإلدارات ورؤساء الهيئات

التفاصيل ص ١٦

«أوپيك+» ُتبقي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير
وكاالت: قررت مجموعة «أوپيك+» التمسك 
بأهدافها املتعلقة بإنتاج النفط في اجتماعها 
أمــس، إذ أكدت على قراراتها الســابقة التي 
تقضي بخفض مســتويات اإلنتاج مليوني 
برميــل يوميــا اعتبــارا من شــهر نوفمبر 
املنصرم حتى نهاية ٢٠٢٣، مع تعديل وتيرة 
االجتماعات الشهرية للجنة الوزارية املشتركة 
ملراقبة اإلنتاج، لتكون كل شــهرين. وأكدت 
املجموعــة في بيان رســمي عقب االجتماع 
الــوزاري الـ٣٤ لـــ «أوپيــك+»، والذي عقد 
عبر االتصال املرئــي أمس، أن االجتماع الـ 
٣٥ ســيكون في ٤ يونيو ٢٠٢٣، واالجتماع 
الســابع واألربعني للجنة الرقابة بتاريخ ١

فبراير ٢٠٢٣. وفي هذا الســياق، قال نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر 

املال إن االجتماع شهد التأكيد على االستمرار 
باتباع استراتيجية مراقبة تطورات السوق 
واملبادرة إلى انتهاج ما يساعد في استقرار 
الســوق، وأن القرار يســتند إلــى معطيات 
الســوق ويضمن طمأنة واستقرار السوق، 
وأن الكويت ملتزمة متاما بقرار «أوپيك+». 
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء الروسي 
ألكســندر نوڤاك، إن روســيا لن تصدر 
النفط اخلاضع لســقف ســعري فرضه 
الغــرب حتــى لو اضطرت موســكو الى 
خفض إنتاجها مــن اخلام. وزاد: «نعمل 
على وضع آليات حلظر استخدام سقف 
سعري بصرف النظر عن املستوى احملدد، 
ألن مثــل هذا التدخــل ميكن أن يزيد من 

زعزعة استقرار السوق».

املال: الكويت ملتزمة بالقرار.. ونوفاك: روسيا لن تصدر النفط اخلاضع لسقف سعري حتى لو اضطرت خلفض االنتاج 

د.بدر املال خالل االجتماع التفاصيل ص ١١

إيران.. دعوات جديدة لإلضراب والتظاهر واملقاطعة االقتصادية
عواصــمـ  رويترزـ  أ.ف.پ: يبدو أن القرارات 
التي اتخذتها السلطات اإليرانية، المتصاص غضب 
الشارع املنتفض منذ نحو ٣ أشهر، لم تؤت ثمارها. 
فقد دعا محتجون في إيران إلى إضراب ملدة ثالثة 
أيام ابتداء من اليوم وتنظيم احتجاجات جديدة 
يــوم األربعاء، حيث من املقــرر أن يلقي الرئيس 
إبراهيم رئيسي كلمة أمام الطالب في جامعة طهران، 
مبناسبة «يوم الطالب»، وذلك رغم إعالن املدعي 
العام محمد جعفر منتظري «حل شرطة األخالق» 
التي تســببت في مقتل الشابة مهسا أميني أثناء 
احتجازها، ما أطلق شرارة االحتجاجات، ومراجعة 

قانون احلجاب.
وتزامنــا مــع االحتفــال بيــوم الطالــب، دعا 
احملتجون التجار إلى تنظيم إضرابات وإلى جتمع 
حاشد باجتاه ساحة آزادي (احلرية) في طهران، 
ومقاطعة أي نشاط اقتصادي، وذلك حسبما ذكرت 
منشورات على «تويتر». وأسفرت أكبر احتجاجات 
مناهضة للحكومة، منذ الثورة عام ١٩٧٩، عن مقتل 
أكثر من ٤٧٠ محتجا بينهم ٦٤ قاصرا، بحسب وكالة 
أنباء نشطاء حقوق اإلنسان (هرانا). وأضافت أنه 
مت اعتقال ١٨٢١٠ متظاهرين، كما لقي ٦١ من قوات 

األمن احلكومية حتفهــم. واتهم وزير اخلارجية 
اإليراني حسني أمير عبداللهيان الواليات املتحدة 
وعــددا من الــدول الغربية األخرى بـ «تشــجيع 
أحداث الشــغب اجلارية في بلدنا» واســتغاللها 
للتدخل في شــؤوننا الداخلية. ولم يصدر تأكيد 
حلل شرطة األخالق من وزارة الداخلية املسؤولة 
عنها، وذكرت وسائل اإلعالم الرسمية اإليرانية أن 
املدعي العام منتظري غير مسؤول عن اإلشراف 

على هذه القوة. 
ويقول سكان على وسائل التواصل االجتماعي 
وصحف محلية إن وجود شرطة األخالق في الشوارع 
تقلــص في األســابيع األخيــرة لتجنب اســتفزاز 
احملتجني، إال ان مسؤولني كبارا أكدوا مرارا أن طهران 
لن تغير سياسة اإللزام باحلجاب رغم االحتجاجات. 
وقالت قنــاة «العالم» التلفزيونيــة احلكومية إن 
وسائل اإلعالم األجنبية تصور تصريحات منتظري 
على أنها «تراجع من جانب اجلمهورية اإلسالمية 
عــن موقفها من احلجاب واألخالق الدينية نتيجة 
االحتجاجات»، ولكن كل ما ميكن فهمه من تصريحاته 
هو أن شــرطة األخالق ليســت لها صلة مباشــرة 

بالسلطة القضائية.

رغم تراجع وجودها في الشارع .. تضارب حول حّل «شرطة األخالق».. و«قانون احلجاب»

متظاهرة لطخت وجهها باللون األحمر تضامنا مع احملتجني اإليرانيني في تولوز الفرنسية         (أ.ف.پ)

التفاصيل ص ٨و٩

التصّيد اإللكتروني بالكويت .. رسائل
بـ ٩ ماليني دوالر وتأكيد تطعيم «كورونا» 

علي إبراهيم

بــدأت عمليــات التصيد اإللكترونــي لضحايا جدد داخل 
الكويت في التزايد مؤخرا بصور مختلفة، كان آخرها أمس، 
عبر رسالة نصية ترسل إلى أرقام عشوائية تفيد بأن رصيد 
صاحب الرقم املرســل إليه يحــوي أكثر من ٩ ماليني دوالر، 
فيمــا يدمج مع الرســالة رابــط إلى موقــع إلكتروني خاص 
بتداول العمالت املشــفرة، ولكن مبجــرد الضغط عليه تبدأ 
عملية التصيد. وفي الســياق ذاته، بدأت في االنتشار أخيرا 
رســالة تصيد إلكتروني أخرى تأتي عبر تطبيق «واتساب» 
حتمل من خاللها شعار وزارة الصحة في الكويت، وتتضمن 
الرســالة ملفا ملغوما بصيغــة «pdf» يطلب من الضحية أن 
يحمــل امللــف، والتأكيد مــن خالله على أنه قــد أمت جرعات 

التطعيم الـ ٣ ضد ڤيروس كورونا املستجد.

كشوفات الصفوف األمامية ملنتسبي 
اجليش واحلرس إلى ديوان اخلدمة

عبدالهادي العجمي

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان وزارة الدفاع سترسل 
اليوم اإلثنني الكشوفات اخلاصة مبكافأة الصفوف األمامية 
ملنتسبيها من العسكريني واملنتدبني الى ديوان اخلدمة املدنية. 
وأوضحت مصادر عســكرية مطلعة في تصريحات خاصة 
لـ «األنباء» ان املكافآت مســتحقة جلميع العســكريني ممن 
كانوا على رأس العمل خالل جائحة كورونا، مشيرة الى ان 
املكافأة تتفاوت بالنسبة للضباط وضباط الصف واألفراد 
كل حســب موقع عمله، وكذلك األيام التي عملوا فيها اثناء 
اجلائحة. وفي السياق نفسه، أكدت مصادر عسكرية مطلعة 
في احلرس الوطني ان كشوفات املستحقني ملكافأة الصفوف 
األمامية مت إرسالها إلى ديوان اخلدمة املدنية متهيدا لصرفها 
وإيداعها في حسابات مستحقيها خالل األيام القليلة املقبلة.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت PDF الصفحة

ملشاهدة الڤيديو
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العوضي: إجنازات اإلمارات تثلج الصدر ونتمنى لها دوام التقدم واالزدهار
النيادي: عالقات البلدين منوذج استثنائي للتكاتف والتعاون في كل األصعدة

أسامة دياب

أشــاد وزيــر الصحــة 
د.أحمد العوضي بالعالقات 
الكويتية - اإلماراتية التي 
وصفها باملتطورة على جميع 
األصعدة ومختلف مجاالت 
التعاون، مشيدا باإلجنازات 
التي حققتها دولة اإلمارات 
والتــي تثلــج الصــدر فــي 

مختلف امليادين.
جاء ذلك في تصريحات 
هامــش  علــى  صحافيــة 
مشــاركته فــي احلفل الذي 
الســفارة اإلماراتية  أقامته 
مبناســبة اليــوم الوطنــي 
والذكرى الـ ٥١ الحتاد دولة 
اإلمــارات بحضــور وزيــر 
اخلارجيــة الشــيخ ســالم 
العبداهللا وعدد من الوزراء 
واملسؤولني والديبلوماسيني 
وشخصيات املجتمع الكويتي 
مــن فنانيـــــن وإعالميــني 
وشخصيات عامة ومواطنني.
وتقــــــدم د.العوضـــي 
بالتهنئة لدولة اإلمارات قيادة 
وحكومة وشــعبا، موضحا 
أنها مناسبة سعيدة وعزيزة 
علــى جميــع دول اخلليج، 
التقــدم  متمنيــا لهــا دوام 

واالزدهار.
من جهته، أشاد السفير 
اإلماراتـــي لـــــدى البــــالد 
النيــادي بالعالقات  د.مطر 
بــني البلديــن، واصفا إياها 
بالتاريخية واملمتازة، حيث 
تعــد منوذجــا اســتثنائيا 
للتكاتــف والتعــاون علــى 
جميع األصعــدة، الفتا إلى 
حرص القيادة السياسية في 
البلدين الشقيقني على تطوير 
العالقات الثنائية واستشراف 
آفاق جديدة لها تدفعها نحو 
مزيد من التقدم واالزدهار مبا 
يلبي طموحــات وتطلعات 

الشعبني الشقيقني.
بــدوره، قال املستشــار 
في الديوان األميري الشيخ 
فيصــل احلمود إن اإلمارات 

العماني لدى البالد د.صالح 
اخلروصي:نحن نهنئ دولة 
اإلمارات العربية الشــقيقة 
قيادة وحكومة وشعبا بعيد 
االحتــاد، ونتمنــى لدولــة 
اإلمــارات املزيد من التطور 
والتقــدم والنمــاء، مضيفا 
إن هــذه مناســبة ســعيدة 
اإلمــارات وملنظومتنا  فــي 
اخلليجية التــي نتمنى لها 
دائمــا املزيــد مــن التطور 

والتقدم.
بـــــدوره، قــــال عميـــد 
السلك الديبلوماسي سفير 
طاجكيســتان د.زبيــداهللا 
زبيــدوف إن اإلمارات دولة 
مهمــة للخليــج وللمنطقة، 

العربية عامة ومصر خاصة، 
كمــا أن العالقات املصرية- 
اإلماراتيــة عالقــات أخوية 
ومتميــزة ومتتــد جذورها 

بأعماق التاريخ.
بدوره، السفير اإلسباني 
ميغيل خوسيه مورو أغيالر 
قــال: «نحــن ســعداء جــدا 
مبشاركتنا في هذه املناسبة 
الرائعة مع صديقنا السفير 
اإلماراتــي، نظرا ألن دولته 
هي صديقة قدمية السبانيا 
ونتمتع بعالقات ثنائية قوية 

جدا».
من جانبها، هنأت السفيرة 
الفرنســية لدى البالد كلير 
لوفليشر دولة اإلمارات قائلة: 

مــن جهتــه، قــال القائم 
بأعمال الســفارة األميركية 
جيمــــس هــــولتسنايدر: 
«باســم الواليــات املتحدة، 
أتيت لتقــدمي التهنئة بعيد 
االحتاد»، مضيفا أن «اإلمارات 
دولة رائعة وأنا سعيد جدا 
لرؤية ما يحــدث اليوم في 

كل مناحي الدولة.
من ناحيته، قال السفير 
اإليرانــي د.محمــد إيراني: 
«مبــروك لإلمــارات قيــادة 
وشــعبا باليــوم الوطني»، 
مضيفا أن «اإلمارات بلد جار 
إليران، وتربطنا بهم عالقات 
ممتازة وخصوصا العالقات 
االقتصاديــة واالجتماعية، 

ونحن نتمنى لها ولشعبها 
املزيد من االزدهار والتطور، 
خصوصا أنهــا إحدى دول 
مجلس التعاون التي تشهد 
إجنــازات كبيــرة فــي كل 

املجاالت.
من جانبه، قال الســفير 
املصــري أســامة شــلتوت: 
يسعدني أن أتقدم بالتهنئة 
لدولة اإلمارات الشقيقة قيادة 
وحكومــة وشــعبا، ونحن 
اليوم نحتفل بعيد االحتاد، 
ونحن سعداء ملا وصلت إليه 
اإلمــارات من تقدم وازدهار 
وهي دولة رائدة في كثير من 
األعمال، ونقدم لها كل الشكر 
ملا تقدمه من دعم ملعظم الدول 

«أتيت اليوم ألعبر عن قوة 
وعمق عالقتنا مع هذا البلد 
الرائع، كما أمتنى أن تستمر 
عالقاتنا القدمية في التطور 
واالزدهار في األعوام املقبلة».

من جهتها، هنأت السفيرة 
البريطانية لدى البالد بليندا 
لويــس، اإلمــارات قيــادة 
وحكومة وشــعبا بالذكرى 
الـ ٥١ الحتاد اإلمارات، مشيدا 
بجهود السفير اإلماراتي د. 
مطر النيادي للتعريف ببالده 
في شتى املجاالت وخصوصا 
التجهيــزات والتحضيرات 
التــي تقــوم بهــا اإلمــارات 
التغيــر  الســتضافة قمــة 

.Copاملناخي املقبلة ٢٨

حيث لدينــا جالية إيرانية 
كبيرة تعمل فــي اإلمارات، 
كما أن ثمة تواصال مستمرا 
بني البلدين»، مضيفا: «هناك 
نوع من التطور في كل دول 
مجلس التعاون وخصوصا 
فــي اإلمــارات وذلك بفضل 
سياســة قيادتهم احلكيمة 
التي تعمل ملصلحة الدولة، 
كمــا أن عالقاتهــم مع دول 

اجلوار ممتازة».
من جانبه، أعرب السفير 
العراقي املنهل الصافي عن 
ســعادته للمشــاركة فــي 
احلفل الذي أقامته السفارة 
اإلماراتية مبناسبة الذكرى 
الـ ٥١ الحتاد اإلمارات، آمال أن 
تستمر هذه املناسبات الطيبة 
وان يجتمع األشــقاء في كل 
ما يدعو للفخر والســعادة 

والهناء.
وأشــار إلــى أن اإلمارات 
منوذج يحتذى قيادة وشعبا 
بــني الدول، مشــيدا بالدور 
احملــوري واألساســي الذي 
تلعبه اإلمــارات في الوطن 

العربي.
بــدوره، قال مدير املعهد 
الديبلوماسي السابق السفير 
عبدالعزيز الشارخ إنه كان 
في اإلمارات منذ أقل من شهر 
والحظ مدى التطور والتقدم 
فيها التي جتعل كل خليجي 
يفخر بها، متمنيا لإلمارات 
املزيد من اإلجنازات، وتبقى 
مشــاعر األخوة بني شعبي 

البلدين راسخة.
من ناحيتــه، هنأ األمني 
العــام للملتقــى اإلعالمــي 
العربــي ماضــي اخلميــس 
اإلمــارات قيــادة وحكومــة 
وشعبا، مشيدا باالجنازات 
والتطــور الكبيــر والطفرة 
احلضاريــة التي تشــهدها 

اإلمارات.
ووجه رســالة محبة من 
إلــى أشــقائهم  الكويتيــني 
اإلماراتيني، مفادها اننا شعب 

واحد ومصيرنا واحد.

السفارة اإلماراتية أقامت احتفاالً مبناسبة اليوم الوطني والذكرى الـ ٥١ الحتاد الدولة وسط حضور رسمي وديبلوماسي وشعبي كبير
الشيخ د.إبراهيم الدعيج والشيخ أحمد العبداهللا والشيخ سالم العبداهللا والسفير ضاري العجران يقدمون التهاني للسفير اإلماراتي د.مطر النيادي          (محمد هاشم) رئيس مجلس األمة أحمد السعدون مقدما التهاني للسفير اإلماراتي د.مطر النيادي

سفير اململكة العربية السعودية األمير سلطان بن سعد مقدما التهاني

تهنئة من السفير اإليراني محمد إيراني

 ســفيرا عمــان د.صالح اخلروصي والعــراق املنهل الصافــي والزميلتان 
فاطمة العازمي وعائشة العسعوسي                  (زين عالم)

د.أحمد العوضي مهنئا السفير اإلماراتي د.مطر النيادي

تهنئة من سفيرة تركيا طوبى سومنز وسفيرة إندونيسيا لينا ماريانا

نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد يبارك للسفير د.مطر النيادي

الشيخ فيصل احلمود مباركا للسفير اإلماراتي

د.طارق الشيخ وأحمد بهبهاني وجيمس هولتسنايدر

الشيخة سهيلة الصباح وسفيرة كندا عليا مواني

الشيخ سالم العبداهللا مشاركا السفير اإلماراتي د.مطر النيادي قطع كعكة االحتفال

سفراء فلسطني رامي طهبوب ومصر أسامة شلتوت واألردن صقر أبو شتال

والكويـــــت بلـــد واحــــد، 
والعالقات املشــتركة تظهر 
في مــدى الترابط والتالحم 

بينهما.
وأضـــــاف احلـــمود أن 
الكويــت حتتفــل بالعيــد 
الوطني اإلماراتي بتفاعل تام 
من مختلف وســائل اإلعالم 
وقطاعــات املجتمــع املدني 
وهذا يعكس مدى قوة ومتانة 
العالقــات الثنائية، متمنيا 
دوام احملبــة بــني الدولتني 
الشقيقتيــــن والقيادتيـــن 
والشــعبني، وأيضا بني كل 
منظومة دول مجلس التعاون 

اخلليجي والعرب كافة.
من جانبه، قال الســفير 

اجلاراهللا: إجنازات كبيرة حققتها اإلمارات في كل املجاالت
هنأ نائب وزير اخلارجية األسبق خالد اجلاراهللا 
دولة اإلمارات العربية قيادة وشعبا مبناسبة اليوم 

الوطني والذكرى الـ ٥١ لالحتاد.
وقال في تصريح للصحافيني على هامش احلفل: 
لقد حققت اإلمارات إجنازات كبيرة في كافة املجاالت 
على املستوى احمللي واخلليجي والعربي والدولي. 
وعلى الصعيد احمللــي، حققت قفزات في احلركة 

العمرانية، كما أن هناك اهتماما كبيرا وغير مسبوق 
باإلنسان اإلماراتي، إضافة ملا حتققه من دور مهم 
وبارز على املستوى اخلليجي، وندرك متاما الدور 
اإلماراتي الداعم ملسيرة مجلس التعاون اخلليجي 
وحرصها على حتقيق اإلجنازات واملكاســب لهذه 
املسيرة، كما ندرك أيضا دعم اإلمارات للعمل العربي 
املشــترك، ونؤكد ان هذا الدور ســيتواصل بفضل 

القيادة احلكيمة لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
وأضاف: على املســتوى الدولي نــدرك دورها 
املؤثر وسياستها احلكيمة على جميع املستويات، 
الفتــا إلى ما يعيشــه العالم من أزمات سياســية 
واقتصاديــة وحروب، ولعبت اإلمارات دورا فعاال 
لتجنيب البشــرية ويالت احلروب، متمنيا لدولة 

خالد اجلار اهللاإلمارات التقدم واالزدهار.

ملشاهدة الڤيديو
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أحمد املشعل تفقد مشروع شرق صباح األحمد السكنية: 
بذل اجلهود إلجناز املشاريع اإلسكانية وفق البرنامج الزمني

أكد رئيــس جهاز متابعــة األداء احلكومي 
الشــيخ أحمد املشــعل أهمية بذل كل اجلهود 
إلجناز جميع املشاريع اإلسكانية وفق البرنامج 
الزمني، مشــيرا إلى اســتعداد اجلهاز لتذليل 
أي صعوبــات أو معوقات تواجهها املشــاريع 

احلكومية.
وذكر بيان صحافي صادر عن جهاز متابعة 

األداء احلكومي ان الشيخ أحمد املشعل والوفد 
املرافــق له قــام بزيارة ميدانية إلى مشــروع 
شرق صباح األحمد الســكنية، حيث كان في 
اســتقباله مدير عام املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية بالتكليف أحمد الهداب ومجموعة من 

مهندسي املشروع.
وعقد الشيخ أحمد املشعل خالل هذه الزيارة 

امليدانيــة اجتماعا مع القائمني على املشــروع 
مت خاللــه تقدمي عرض مرئي ومناقشــة آخر 
مســتجدات البرنامج الزمني ملشــروع شرق 

صباح األحمد السكنية.
يذكر ان مشروع شرق صباح األحمد السكنية 
يحتوي على أكثر من ألف وحدة سكنية وعلى 

شبكات خدمات البنية التحتية التابعة له.

أكد استعداد جهاز متابعة األداء احلكومي لتذليل أي صعوبات أو معوقات تواجهها املشاريع احلكومية

جانب من العمل في املشروعالشيخ أحمد املشعل يستمع الى شرح حول مشروع شرق صباح األحمد السكنية

انطالق «املفتاح األخضر» العتماد املنشآت السياحية في الكويت
حتــت عنــوان «إطــالق 
العنان لالستدامة في صناعة 
الضيافة بالكويــت»، ينظم 
املعهــد العربــي للتخطيــط 
وجمعيــة امليــاه الكويتيــة 
الدولية للتعليم  واملؤسسة 
البيئــي FEE وبدعــم مــن 
مؤسســة الكويــت للتقــدم 
العلمي على مدار يومني ورشة 
العمــل األولى من نوعها في 
الكويــت بعنــوان «برنامج 
 (Green Key) املفتاح األخضر
العتماد املنشــآت السياحية 

في الكويت».
وافتتح الورشة مدير عام 
املعهد العربي للتخطيط د.بدر 
مال اهللا بكلمة ترحيبية أشاد 
بها باجلهــود التي تقوم بها 
جمعية املياه الكويتية في دفع 
عجلة االستدامة في الكويت 

ودعم املعهد لهذه اجلهود.
ثم حتدث رئيس جمعية 
املياه د.صالح املزيني قائال إن 
الورشة «تهدف إلى تعريف 
املنشآت السياحية في الكويت 
بآلية اعتمــاد جائزة املفتاح 
األخضر، وإعالم هذه املنشآت 
مبتطلبات وإجراءات التقدم 
للحصول على جائزة املفتاح 
األخضر». وأكد أن «املؤسسة 
الدولية للتعليم البيئي التي 
متنح االعتماد تعتبر املنظمة 

عالمــة بيئيــة تطوعيــة مت 
منحها ألكثر من ٣٧٠٠ فندق 
ومنشأة أخرى في ٦٠ دولة 
في العالم. وهي املعيار الرائد 
للتميز في مجال املسؤولية 
البيئية والتشغيل املستدام 
في صناعة السياحة. ومتثل 
هذه العالمة البيئية املرموقة 
التزامــا من قبل الفنادق بأن 
مبانيهــا تلتــزم باملعاييــر 
FEE الصارمة التي وضعتها

وإطالق العنان لالستدامة في 
صناعة الضيافة بالكويت».

وأعلن ان «الورشة التي 
تستمر يومني يشارك بها اكثر 

«في نهاية الورشة سيتم منح 
الفنادق املشــاركة شهادات، 
وسيتم أيضا البدء بتسجيل 
الفنادق الراغبة في احلصول 
علــى االعتمــاد الدولــي من 
قبــل جمعية املياه الكويتية 
املنسق الوطني للبرنامج في 

الكويت».
وفي نهاية حفل االفتتاح، 
مت تسليم درع املفتاح األخضر 
للمعهــد العربــي للتخطيط 
املفتــاح  برنامــج  وممثــل 
األخضر وممثل احتاد أصحاب 
الفنادق في الكويت عبداإلله 

معرفي.

من ٦٠ مشاركا، من الفنادق، 
الشــباب  واملطاعم، وبيوت 
ومراكز املؤمترات واملنشآت 
السياحية األخرى التي تبحث 
عــن حتويــل منشــآتها إلى 
منشآت ســياحية مستدامة 
ومسجلة دوليا بعد حصولها 
على املفتاح األخضر»، مضيفا 
أن «الورشة سيتحدث فيها 
نائب رئيس املنظمة الدولية 
وممثل برنامج املفتاح األخضر 
الدولــي واملنســق الوطنــي 
للمنظمة في الكويت، وسيتم 
خالل الورشة تعريف الفنادق 
بآلية اعتماد منشآتها». وقال 

ورشة عمل ينظمها معهد التخطيط وجمعية املياه واملؤسسة الدولية للتعليم البيئي بدعم من «التقدم العلمي»

(ريليش كومار) د.بدر مال اهللا ود.صالح املزيني واملشاركون في الورشة 

األكبر عامليا في مجال التعليم 
البيئي وتهــدف الى حتقيق 
االســتدامة وذلــك من خالل 
برنامج (املفتــاح األخضر) 
العتمــاد الفنــادق واملطاعم 
واملنشآت السياحية دوليا»، 
باإلضافة الــى برامج أخرى 
التعليم  خاصــة بقطاعــات 
والسواحل والغابات وغيرها، 
مضيفا «حصلت جمعية املياه 
الكويتيــة علــى صفة ممثل 
حصري للكويت في برنامج 
املؤسسة الدولية املذكورة».
وذكر املزيني أن «شهادة 
هــي  األخضــر)  (املفتــاح 

اإلبراهيم: تطبيق االستدامة يحّسن مؤشرات النمو االقتصادي
دارين العلي

ينطلــق مؤمتــر كويت 
االســتدامة حتــت شــعار 
البيولوجي لبناء  «التنوع 
مســتقبل مســتدام» يــوم 
١٢ اجلــاري برعاية الهيئة 
العامــة للبيئة ومشــاركة 
األمم املتحدة ومجلس األمة 
العامة للتخطيط  واألمانة 
وجامعــة الكويــت ومعهد 
األبحاث ومؤسسة الكويت 
للبتــرول والهيئــة العامة 
للتعليم التطبيقي ووزارة 
الداخليــة ووزارة اإلعــالم 
وقوة اإلطفاء العام وبلدية 
الكويــت والهيئــة العامــة 
للشباب واملنظمة اإلقليمية 
حلمايــة البيئــة البحريــة 
واجلمعية الكويتية حلماية 
البيئة، كما يشارك القطاع 
اخلاص متمثال في مجموعة 

أنشــطة اقتصادية جديدة، 
املتجــددة،  الطاقــة  مثــل 
وإعــادة تدويــر املخلفــات 
والصناعيــة)  (املنزليــة 
التخلــص اآلمــن لهــا،  أو 
والقــدرة على احلفاظ على 
معــدالت اســتخدام املوارد 
الطبيعيــة املتجــددة (مثل 
البيولوجي  املياه والتنوع 

العامــة للتخطيــط فضــة 
املعيلي على أهمية املؤمترات 
التي تناقش مستقبل الوطن 
واســتراتيجيات احلفــاظ 
عليــه، الفتــة إلــى أن دور 
األمانة العامة للتخطيط هو 
املشاركة في وضع اخلطط 
التنموية وفــي ذات الوقت 
متابعة اإلجنازات على أرض 
الواقع، خاصة أن التخطيط 
املســتقبلي السليم يتطلب 

جودة التنفيذ.
وأضافــت أن األجيــال 
املقبلة تتطلب منا التخطيط 
من أجل حياة مستدامة على 
كوكب األرض، مشــيرة الى 
أن قادة العالم يجتمعون كل 
عام ملناقشة التغير املناخي 
وضــرورة االســتثمار فــي 
الطبيعــة، مشــددة على أن 
الوقت قد حان إلعادة تصور 

عالقتنا مع الطبيعة.

أو احليوي)، وخفض معدالت 
التلــوث الناجتة من تلوث 
الهواء واملاء والتربة وكذلك 
عــن الضوضــاء، وتنظيم 
عملية استنفاد املوارد غير 
املتجددة مثل مصادر الطاقة 
األحفوريــة (النفط والغاز 

الطبيعي والفحم).
إلــى  وأشــارت 
الوطنيــة  االســتراتيجية 
خلفــض الكربــون ٢٠/ ٥٠

واملبنية على مبادئ االقتصاد 
الدائــري للكربــون، مؤكدة 
أن الكويــت خطت خطوات 
كبيــرة في ســبيل حتقيق 
األمن البيئي، كما أن قانون 
البيئيــة في الكويت يعتبر 
من أفضل القوانني البيئية 

على مستوى العالم.
من جانبها، أكدت مراقبة 
املســتقبلي  االستشــراف 
وحتليــل املخاطــر باألمانة 

انطالق مؤمتر كويت االستدامة برعاية هيئة البيئة ومشاركة عدد من اجلهات احلكومية واخلاصة ١٢ اجلاري

شيخة اإلبراهيم

اخلليج للتأمني وشركة زين 
لالتصاالت.

وعن أهمية املؤمتر، أكدت 
مديــرة العالقات العامة في 
الهيئة العامة للبيئة شيخة 
اإلبراهيم أن املؤمتر يجمع 
في حلقات نقاشية عددا من 
اجلهات املعنية في ٤ جلسات 
نقاشــية على مدى يومني، 
هــي التنــوع البيولوجــي 
مشروع السلطتني والتنوع 
الواقــع  البيولوجــي بــني 
واملأمول والتنوع البيولوجي 
خطــة وطــن واالســتدامة 

ومستقبل األجيال املقبلة.
وذكــرت اإلبراهيــم أن 
تطبيق االستدامة في املجتمع 
له فوائد عديدة للجميع، فهي 
تساهم في حتسني مؤشرات 
النمــو االقتصــادي للدولة 
واســتقطاب االســتثمارات 
احملليــة واألجنبيــة نحــو 

ولي العهد استقبل رئيس الوزراء والنائب األول

إضافة «عافية» إلى «هويتي» للتسهيل على املستفيدين

استقبل سمو ولي 
العهد الشــيخ مشعل 
األحمــد، بقصر بيان 
صباح امــس، رئيس 
الوزراء سمو  مجلس 
الشــيخ أحمــد نواف 

األحمد الصباح.
كما استقبل سمو 
ولــي العهــد الشــيخ 
مشعل األحمد، بقصر 
بيــان، النائــب األول 
لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ 

طالل اخلالد.

أعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة 
لشــؤون االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
مازن الناهض عن إضافة بطاقة عافية الرقمية 
إلى تطبيق (هويتي) بغية تسهيل اإلجراءات 
على املستفيدين بشأن التعامل مع املستشفيات 
والعيادات ومــزودي اخلدمات الصحية دون 

احلاجة إلى حمل بطاقة عافية األصلية.
وقــال الناهــض في تصريــح صحافي إن 
هذه اخلطوة تأتي استكماال ملا مت إجنازه في 
إضافة عدة وثائق حكومية رقمية إلى تطبيق 
(هويتي) مثل إجازة القيادة الرقمية والتي بلغ 
عدد مستخدميها مليونا و١١٧ ألفا، في حني بلغ 
عدد مستخدمي وثيقة ملكية السيارة الرقمية 
٦١٦ ألفا، فيما بلغ عدد مستخدمي شهادة امليالد 
الرقميــة ٤٧٠ ألفا وعدد مســتخدمي البطاقة 

املدنية الرقمية للقاصر ٧٠٣ آالف مستخدم.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

«املهندسني»: االستفادة من جتربة إجناز 
البنية التحتية واملرافق الرياضية في قطر

أعــرب أمني ســر جمعية 
العتيبي،  املهندســني م.فهــد 
عن اعتزاز وفخر املهندســني 
فــي الكويت مبا حققته دولة 
قطر الشقيقة من إجنازات على 
جميع املستويات في تنظيم 
العالــم لكــرة  بطولــة كأس 
القدم ٢٠٢٢، الفتا إلى جتارب 
كبيرة وخبــرات تراكمية في 
عمليات إنشاء البنية التحتية 
واملالعب واملنشآت الرياضية 
التي يجب نقلها واالستفادة 
منها لتأهيل وتطوير كوادرنا 

الهندسية الوطنية. وقال العتيبي في تصريح 
له إن املهندســني في الكويــت يتابعون ومنذ 
إعالن اســتضافة قطر الشقيقة لهذه البطولة 
االستعدادات الضخمة والترتيبات واإلجراءات 
التي قامــت بها مبختلف املجاالت، مضيفا أن 
النجاح الكبير الذي نشــهده حاليا في ســير 
البطولة األهم في العالم موضع فخر واعتزاز 
لكل املهندســني. وأشــار إلى أن هذا النموذج 

العربي - الهندسي في عمليتي 
اإلنشــاء للمرافــق الرياضية 
وخاصــة املالعــب الضخمة 
الوســائل  وتزويدها بأحدث 
التكنولوجيــا جتربــة نأمل 
توطينها فــي الكويت ودول 
املنطقة كافة، مضيفا أن التطور 
الكبير في البنية التحتية من 
طرقات ووسائل نقل ومرافق 
خدميــة خالل فتــرة وجيزة 
وبهذه اجلــودة جتربة يجب 
أن يطلع عليها املتخصصون 
عن كثب واالستفادة منها ومن 
أساليب إدارتها كمرافق عمالقة بكل أنواعها.

وتابــع: نأمل مبزيد من التوفيق لألشــقاء 
في قطر بإنهاء البطولة وحتقيق االســتفادة 
املرجوة من املالعب واملرافق، مشيرا إلى دعم 
املهندس الكويتي ملثل هذه التوجهات والتجارب 
الفريدة التي ترفع الرأس، وجتعلنا نزهو فخرا 
بأن أبناء اخلليج العربي قادرون على حتقيق 

اإلجنازات والتفوق في مختلف املجاالت.

م.فهد العتيبي

١٢٠ ضابطة أمن كويتية في «التربية»
ترفض «التأمينات» تسجيلهن!

تدوير مديري املدارس واملالحظني 
في اختبارات الفترة األولى للثانوية

مصادر لـ «األنباء»: تطبيق النسب احملددة
لتوظيف ذوي اإلعاقة في كل اجلهات

عبدالعزيز الفضلي

رفضــت املؤسســة العامــة للتأمينات 
االجتماعية تسجيل نحو ١٢٠ ضابطة أمن 
يعملن في «التربية» منذ شهر أكتوبر املاضي، 
ما يترتب عليه الكثير من اخلسائر املادية 
خاصة أن أغلبهن لديهن التزامات عائلية.

وقالــت عدد منهــن فــي تصريحات لـ 
«األنباء»: باشرنا العمل فور توقيع وزارة 
التربية مع الشــركة املختصة التي رست 
عليها املناقصة ومت توزيعنا على مدارس 
منطقة حولي التعليمية منذ بداية أكتوبر. 
وأكدن انه حتى اآلن لم يتم تسجيلهن في 
«التأمينات» وعند مراجعتهن للمؤسســة 

يتــم إبالغهن بــأن التســجيل غير ممكن 
بســبب املديونيات على الشــركة ووضع 
«بلوك» عليها، وقمن مبراجعة «التربية» 
التي وعدتنا بحل املشكلة مع الشركة، إال 
أننا كل يوم ننتظر وال جند أي رد ونأمل 
إنهاء معاناتنا، خاصــة أننا قمنا مبقابلة 
املســؤولني في الوزارة وقدموا لنا وعودا 
دون نتيجة. وذكرن أنهن يقمن مبراجعة 
الوزارة و«التأمينات» والشركة وكل جهة 
حتولهن إلى األخرى، مناشدات وزير التربية 
د.حمد العدواني التدخل إلنهاء مشكلتهن 
وحتويل ملف تعيينهن إلى وزارة التربية 
بدال من الشركة، خاصة أننا مواطنات ومن 

حقنا التعيني بعد النجاح في عملنا.

عبدالعزيز الفضلي

في إطار استعدادات وزارة التربية الختبارات 
الفصل الدراســي األول، اعتمد الوكيل املساعد 
للتعليم العام في وزارة التربية أسامة السلطان 
قرارا بتدوير رؤساء جلان اختبارات الصف الثاني 
عشر لنهاية الفترة الدراسية األولى للعام ٢٠٢٢

/٢٠٢٣، مبينا أن التدوير يشــمل مدير املدرسة 
واملراقبني واملالحظني في اللجان.وحدد السلطان 
في اجتماع عقده مع مديري املناطق التعليمية 
صباح أمس عدد جلان االختبارات في كل منطقة، 
داعيا إلى جتهيز مقار االختبارات وتوفير البيئة 
املالئمة للطلبة وضبط ســير العملية بتطبيق 

اللوائح والنظم اخلاصة باالختبارات.

بشرى شعبان

كشفت مصادر خاصة في الهيئة العامة 
لشــؤون ذوي اإلعاقة لـ «األنباء» انه خالل 
املرحلة املقبلة سيتم التنسيق مع كل اجلهات 
املعنية في الدولة للتشدد في تطبيق النسب 
احملددة لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة عبر 
القانون اخلاص بهــم، والذي يلزم اجلهات 

احلكومية واألهلية والقطاع النفطي والتي 
تستخدم ٥٠ عامال كويتيا على األقل باستخدام 
نســبة من األشخاص ذوي اإلعاقة املؤهلني 

مهنيا ال تقل عن   ٤٪.
وأضافت املصادر انه ال يجوز ألي من هذه 
اجلهات رفض تعيني املرشحني من األشخاص 
ذوي اإلعاقة للعمل لديها دون سبب مقبول 

خالف اإلعاقة.

وزير الصحة بحث مع وفد طبي كندي التعاون الثنائي
عبدالكرمي العبداهللا

اســتقبل وزيــر الصحة 
د.أحمد العوضي مبكتبه وفدا 
من الكليــة امللكية لألطباء 
واجلراحني الكندية مبناسبة 
زيارتهم للبالد، ضم كال من 
الرئيس التنفيذي د.سوزان 
موفــات بــروس والرئيس 
التنفيــذي للتعاون الدولي 

سيبيتلي.
اللقــاء أوجــــه  تنــاول 
التعــــاون بــني الكليـــــــة 
الكويــــت  امللكيـــة ومعهد 
لالختصاصــات الطبية في 
البرامــج  مجــاالت تقييــم 
التدريبيــة واعتمادهــــــا، 
والتطوير املهني للمدربني، 
وكذلــك االمتحانات للبورد 

لألطبــاء  تســمح  والتــي 
باستكمال تخصصهم الدقيق 

في املستشفيات الكندية.
اللقــاء أيضــا  وتنــاول 

الرقمية في عملية التقييم.
وأشار الوزير إلى دعمه 
ومســاندته جهــود املعهــد 
والقائمــني عليه، ملا ألهمية 
الوطنية  الكفــاءات  تدريب 
من أثر مباشر على تطوير 
املنظومة الصحية في البالد.
حضــر اللقــاء د.ميثــم 
حسني املدير املشارك التفاقية 
التعاون مــع الكلية امللكية 
لالطباء واجلراحني، ود.كفاية 
عبدامللــك رئيــس مكتــب 
االمتحانــات، ود.ســندس 
حســني رئيــس مكتــــــب 
اجلودة وشؤون االعتراف، 
ود.عبــداهللا رجــب رئيس 
مكتــب الدراســات العليــا، 
ود.عندليــب أرشــد رئيس 

مكتب التطوير املهني.

ســبل التعاون املســتقبلي 
لتطويــر منظومة التدريب 
إلى التدريب وفق الكفاءات، 
التكنولوجيــا  واســتخدام 

د.أحمد العوضي مستقبالً وفداً من الكلية امللكية لألطباء واجلراحني الكندية

الكويتــي، حيــث أشــادت 
الرئيس التنفيذي بالتطور 
الذي يشهده املعهد، خاصة 
جودة التدريب ومخرجاتها، 

ملشاهدة الڤيديو
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بداية، يعد القطاع التعاوني 
ركيزة أساســية مــن ركائز 
االقتصاد الكويتي، ما السبيل 
جلعل هذا القطاع ميضي في 

الطريق الصحيح؟
٭ اجلميــع يعلم أن القطاع 
التعاوني من أهم القطاعات 
التي تساهم مساهمات كبيرة 
فــي االقتصاد الكويتي، فلو 
متعنا في املبيعات السنوية 
للجمعيات التعاونية والتي 
تتجــاوز املليار دينار أي ما 
يعــادل ٣٫٣ مليــارات دوالر 
وأن بعض اجلمعيات سجلت 
مبيعات ســنوية بأكثر من 
٥٠ مليــون دينــار لعلمنــا 
بأهمية هــذا القطــاع، وفي 
الوقت نفســه خطورة املال 
التعاوني، ولألسف الشديد ما 
نراه ونسمعه عن جتاوزات 
كبيرة في هذا القطاع قد يكون 
أقــل بكثير ممــا لم يظهر أو 
يكتشــف، وذلك على الرغم 
من وجود قانــون للتعاون 
يقلص مــن املخالفــات إلى 
حد ما، إال أني أقولها وبالفم 
املآلن: إن القانون التعاوني 
احلالي مخترق والتجاوزات 
املالية واإلدارية مستمرة فيه 
دون توقف، وهذا ما يفســر 
وجود جلان حتقيق بني احلني 
واآلخر ينتج عنها قرارات حل 

اجلمعيات تباعا.

برأيك ما أبرز الثغرات التي 

أجرى احلوار: محمد راتب

طالب الناشــــط السياســــي واإلعالمــي عبد 
اهللا السبيعي بـ «نفضة» تشــريعية لقانون العمل التعاوني 
احلالي تصاغ من خاللها تعديالت جذرية لصالح املستهلك 
أوال وثانيا وثالثا. ودعا الســبيعي في لقاء مع «األنباء» نواب 
مجلس األمة إلى إنقاذ القطاع التعاوني، وتطبيق احلوكمة 
على اجلمعيات ومجالس اإلدارات وســن تشــريعات 
صارمة تضمن حقوق املســاهمني، مؤكدا أن السبب األول 
واألخير للتضخم وارتفاع األسعار في اجلمعيات التعاونية 
واإلضرار باملســتهلك هو بعض املمارســات اخلاطئة،

فإلى التفاصيل:

التعاوني والتي تدفع بعض 
ضعاف النفوس لالختالس 
واإلفســاد، ولألسف لم جند 
حتــى اآلن قرارا ألزم بعض 
هــؤالء بإعــادة أي مبلــغ 
إلــى اجلمعيــات  مختلــس 
التعاونية، والقضايا إما مت 
حفظهــا أو مازالت منظورة 
فــي احملاكــم إلى أجــل غير 
أمــا املســاهمون  مســمى، 
واملستهلكون فكانوا ومازالوا 
ضحايا الفساد في اجلمعيات 
التعاونية، وال بواكي لهم أو 

ألموالهم.

لعل من غير العدل إجمال 
رواد العمــل التعاونــي بهذا 

الكالم؟
٭ بــكل تأكيــد، هنــاك من 
التعاونيــني من ترفــع لهم 
القبعة، ممن ميلكون الضمائر 
احلية، وحتمــل األمانة بكل 
اقتدار، وما قلته ال أعني به 
إال بعض املســتذبحني على 
الترشــح للعمــل التعاوني 
ممــن ال يتقنون فــن اإلدارة 
وال يجيدون التصرف بأموال 
املســاهمني وال مييزون بني 

صحيــح، حيــث إن نظــام 
احلوكمة يعمل على توزيع 
املســؤوليات بــني مجلــس 
اإلدارة واملدير العام وموظفي 
اإلدارة التنفيذيــة، بحيــث 
يعرف كل عامل مسؤولياته 
ويحاســب علــى جتاوزها، 
العمــل  وبالتالــي تنظيــم 
بأفضــل طريقة الســتمرار 
الريادة واملزيد من النجاح. 
أعتقد أن احلكومة ومجلس 
األمــة معنيان اليــوم أكثر 
من أي وقــت مضى بإعادة 
هيكلــة وصياغــة قانــون 
التعاون وإشراك خبراء فنيني 
أصحاب ضمائر حية لوضع 
أســس حلوكمة اجلمعيات 
التعاونيــة، ولعــل ما يتم 
احلديث عنــه من مطالبات 
بإطالق هيئة للعمل التعاوني 
هو أمر محق ويأتي متسقا 
مع ما قلتــه خصوصا بعد 
وصول اجلمعيات التعاونية 
إلى هذا الكم الهائل، كما أن 
تكويــت القطــاع التعاوني 
واملناصــب اإلشــرافية فيه 
بات ضــرورة ملحــة توفر 
فرص عمل للمواطنني، وتعيد 

مقترحات غير التي ذكرتها لنا 
لتطوير هذا القطاع؟

٭ أوال، البــد مــن تعديالت 
جذرية على القانون التعاوني 
ليكون في صالح املســتهلك 
أوال وثانيا وثالثا، وبعد ذلك 
لكــم أن تتكلموا عن حقوق 
العضو ومكافأته املالية وإن 
كان يســتحقها أو ال، وفــي 
اجتــاه ثان، ال بد مــن إلزام 
املرشــحني ملجالس اإلدارات 
بــدورة تعاونيــة تثقيفيــة 
لتوعيــة املرشــحني، يقوم 
بهــا متخصصــون وخبراء 
في العمل التعاوني، إضافة 
إلى دعاة وواعظني مشــهود 
لهــم بالصــالح والتقــوى، 
إلرشاد املرشحني ونصحهم 
وإرشــادهم ملا يحل لهم وما 
يحرم عليهم، وأن يدرج هذا 
البنــد امللــزم فــي تعديالت 

القانون التعاوني.
وهناك مســؤولية كبرى 
ملقــاة علــى كاهــل أعضاء 
مجلس األمة في سن قانون 
يسد الثغرات ويرد احلقوق 
إلــى أهلهــا ويعيــد األموال 
وجعل اجلرمية تعديا على 
األموال العامة، إلى جانب منع 
تداول «الكاش» في اجلمعيات 
التعاونية أســواقا وفروعا، 
وإلغاء النهج املتبع في طلب 
الكميات املجانية من الشركات 
أو تأجير الرفوف عليها نظرا 
ألن هذه الشركات وبكل تأكيد 
ستحمل املســتهلك كل هذه 
املصاريف من خالل إضافتها 
على سعر السلعة، كما يجب 
ضمــان تكويــت الوظائــف 
اإلشــرافية من مدير ســوق 
ومدير مشتريات ومدير مالي 
ومدير مخــزن.. إلخ، وذلك 
خالل فترة زمنية ال تتجاوز 
سنة واحدة، وتشريع فقرة 
إليقــاف مسلســل التعيــني 
اجلمعيــات  فــي  املطــول 
التعاونية، وحتديده بفترة 
ال تزيد على شــهرين حلني 
التحضير النتخابات جديدة.

هل من رســالة توجهونها 
الحتاد اجلمعيات التعاونية؟

٭ احتاد اجلمعيات التعاونية 

احلالل واحلرام. األمر ليس 
جتنيا على أحد، فمســاهمو 
التعاونيــة  اجلمعيــات 
واملستهلكون هم ضحايا هذه 
املمارسات، ووزارة الشؤون 
كل شهر تقوم بتشكيل جلان 
حتقيق، والكثير منها يقف 
على جتاوزات كارثية، وأعتقد 
أن السبب الرئيسي وراء ذلك 
هو أن اجلمعيات التعاونية 
مازالت خارج نطاق احلوكمة، 
وال يخضع النظام التعاوني 
لهــا، ولو طبقــت احلوكمة 
عليه ووضعت ضوابط لكل 
العاملني مــن أصغر موظف 
إلى رئيس مجلس اإلدارة ملا 
رأينا هذا الفساد املنتشر في 

جسد القطاع التعاوني.

كل ما ذكرته هو موضوعات 
كبيرة جدا، هل ترى أن احلوكمة 
وسياســاتها هي احلل األمثل 

إلنهاء هذه القضايا؟
٭ يجب أن نعلم أن الفساد 
ال  نقيضــان  واحلوكمــة 
يلتقيان، أي مؤسسة تطبق 
احلوكمة بحذافيرها سينتفي 
الفســاد، والعكــس  منهــا 

للبيئــة التعاونيــة رونقها 
وحتد من الفساد.

هل ترى أن تعيني مديرين 
للجمعيات التعاونية يؤثر سلبا 

في عمل مجلس اإلدارة؟
٭ اجلمعيات التعاونية ملك 
للمساهمني والتعيني طارئ 
عليها لضمان تسيير األمور 
ريثما يتــم انتخاب مجلس 
جديد، ولكن املشكلة أن هذا 
التعيــني قد يطول ألكثر من 
احلاجة، حيث هناك جمعيات 
جتاوز التعيني فيها سنتني، 
وهــذا غيــر مقبــول وفيــه 
شبهات، بل إننا رأينا إلغاء 
املــدراء  تكليفــات لبعــض 
املعينــني وذلــك بعدما تبني 
أنهم جــاؤوا بفســاد مياثل 
فساد مجلس إدارة كامال أو 
يزيــد عليه، وال ننســى في 
املقابل بعض املدراء املعينني 
الذيــن أدوا عملهم وأمانتهم 

على أكمل وجه.

ملســنا من كالمكم وجود 
رؤيــة واضحة حــول واقع 
التعاونية، هل من  اجلمعيات 

يقــوم بجهود كبيــرة وهو 
مظلة للعمل التعاوني، لكن 
هناك مسؤولية كبيرة عليه 
جتــاه املســتهلكني تتعلــق 
مبتابعــة توحيــد األســعار 
فــي اجلمعيات واملســارعة 
التفــاوت املوجود  لضبــط 
في األســعار بني اجلمعيات 
التعاونية، فمصلحة املستهلك 

أوال وأخيرا.

حتدثت عن تفاوت األسعار، 
هل جتد ذلك منطبقا أيضا على 

اخلضار والفواكه؟
٭ بالطبع، فأسعار اخلضار 
والفاكهة في اجلمعيات مرعبة، 
وعلــى الرغــم مــن إلزامهــا 
بالشــراء املباشــر من سوق 
املزارعني  الفرضة وأســواق 
إال أنه ما زال هناك وســطاء، 
وتالعــب، إضافــة إلى رداءة 
البضاعة املشتراة، والتالعب 
فيها، وهذا دليل على الشراء 
من منافذ غير معتمدة، أعتقد 
أن اجلمعيات التي تتســوق 
مــن الفرضة تقــدم منتجات 
مميزة بأســعار مقبولة، إلى 
جانــب تقليل هامــش الربح 
وخفضه قدر اإلمكان، ولعل 
اجلمعيــات  عجائــب  مــن 
التعاونية في الكويت أن جند 
أصنافا من اخلضار تباع في 
األسواق املركزية التعاونية 
بـــ ١٠ أضعاف أســعارها في 
ســوق الفرضة، هــذا الفرق 
الشاســع إن دل على شــيء 
فإمنا يدل علــى وجود خلل 
ووســطاء، ولو أجرينا على 
ســبيل املثال مقارنة يومية 
بني أسعار اخلضار والفاكهة 
في الفرضة وبني أسعارها في 
اجلمعيات التعاونية، فالنتائج 
ستكون صادمة، حيث سنجد 
أن اخلضــار والفاكهــة باتت 
مبنزلة كيكة، والضحية هو 
املســتهلك دائم، ولو صدقت 
اجلمعيــات التعاونيــة فــي 
الشــراء املباشر من الفرضة 
لرأينا صندوق الطماطم بوزن 
٨ كيلوغرامات والذي يباع في 
الفرضة بدينارين ال يتجاوز 
سعره في اجلمعية دينارين 

ونصف.

الناشط السياسي واإلعالمي طالب احلكومة ومجلس األمة مبعاجلته ملا فيه صالح املستهلك وحماية القطاع التعاوني من العابثني

(زين عالم) عبداهللا السبيعي 

تؤدي إلى حدوث هذه التجاوزات 
في اجلمعيات التعاونية؟

الوســط  أن  شــك  ال  ٭ 
التعاونــي مثلمــا كان فــي 
مهده منارة خلدمة املجتمع، 
وإثرائه باألفكار واملنافســة 
واإلبداعــات، وتقــدمي أجود 
وأنظف السلع بأقل األسعار، 
إال أنه في الوقت نفسه أصبح 
ميثل لبعض ضعاف النفوس 
بيئــة خصبــة لســلوكيات 
فساد، هناك من التجاوزات 
املالية ما يعجز اللسان عن 
وصفها، فكم من مرة سمعنا 
عن رئيس أو عضو مجلس 
إدارة مدان باختالسات مالية 
مبئات األلوف بل وصل ذلك 
إلى املاليني، وكم سمعنا عن 
جمعيات مت حتميلها ديونا 
ورواكد مبئات اآلالف، وآخر 
ما تردد عن بضائع تهرب من 
مخازن اجلمعيات التعاونية 
في ظــالم الليل بعد تعطيل 
الكاميرات، كيف نصف هذا؟ 
أليس هذا هو عمل عصابات 

يشترك فيه فاسدون؟!
وجند أيضا في امليزانيات 
السنوية خسائر غير مسببة، 
وضياع الكثيــر من األموال 
هدرا ووجود بضائع متكدسة 
فــي املســتودعات، وصدور 
نتائج ماليــة مخيبة لآلمال 
ومســيئة لسمعة اجلمعية. 
الســبب بــكل وضــوح هو 
الثغرات القانونية في العمل 

حماية املنافسة
قال الناشط السياسي واإلعالمي عبداهللا السبيعي: 
سؤال علينا أن نسأله ألنفسنا كيف ميكن أن نصدق 
أن اجلمعيات هي أرخص وأنظف املنافذ التسويقية 
والسلعة تباع بأضعاف ما جنده في أسواق اجلملة؟ 

أليس هذا السؤال محيرا؟!
وتابع: إن مجلــس األمة مطالب بإخراج قانون 
حماية املنافسة التجارية، حيث مت إقراره في مجلس 
األمــة لكنه لم يطبــق، فبعض األغذيــة واألدوية 
تباع بأضعاف أسعارها في الدول املجاورة، حتى 
بريطانيا وأوروبــا أرخص من الكويت في الكثير 

من املنتجات.

يجب تكويت الوظائف اإلشرافية وإلزام املرشحني بدورة تعاونية تثقيفية في احلرام واحلالل
املساهمون واملستهلكون كانوا وما زالوا ضحايا الفساد في بعض اجلمعيات التعاونية
الفساد واحلوكمة نقيضان ال يلتقيان.. وأدوات الرقابة املتبعة حاليًا هزيلة وغير فاعلة
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وفد من مستشفى 
«مبروجنراد» أو ما يعرف 

باملستشفى األميركي ـ 
التايلندي في الكويت، فما 

سبب هذه الزيارة؟
٭ زيارتنا للكويت تأتي من 
التعــاون والتنســيق،  باب 
حيث متــت زيــارة عدد من 
اجلهــات احلكوميــة املعنية 
بابتعــاث املرضــى للعــالج 
بهــدف  وذلــك  باخلــارج، 
التعــاون في مجال ارســال 
املرضى الكويتيني للعالج في 
مستشفى «مبروجنراد» أو ما 
يعرف باملستشفى األميركي، 
كما تهدف هذه الزيارة ايضا 
الى تزويدهم بآخر التطورات 
الطبية والعالجية التي يقدمها 
مستشفى «مبروجنراد» في 
تايلنــد، فضال عــن دعوتهم 
لزيارة املستشــفى لالطالع 
على اخلدمات الطبية املقدمة.
خطــة  هنــاك  أن  كمــا 
الكويتيني  لتدريب األطبــاء 
في مستشفى «مبروجنراد» 
وتبادل اخلبــرات والتعليم 
الطبي مع اجلانب الكويتي، 
االطبــاء  مــع  والتواصــل 
الكويتيني فيما يخص عالج 
املبتعثني ليكونوا  مرضاهم 
على اطالع بآلية العالج التي 
متــت ملرضاهم واســتكمال 

عالجهم في الكويت.
ومن خالل الزيارة ايضا 
القيــام بعــرض مرئــي  مت 
للمسؤولني في هذه اجلهات 
املهمــة  عــن التخصصــات 
املوجودة في املستشفى منها 
عالج: السرطانـ  جروح القدم 
ـ العظام ـ القلب ـ االعصاب، 
علمــا انــه ســيكون هنــاك 
تنســيق مــع هــذه اجلهات 
لزيارة املستشفى في تايلند 

في القريب العاجل.
مرضى كويتيون

هل يوجد مرضى 
كويتيون يتلقون العالج 
في مستشفاكم، وما أهم 
التخصصات التي يتردد 
عليها املرضى الكويتيون 

للعالج في مستشفى 
مبروجنراد؟

األميركــي  املستشــفى  ٭ 
ليــس جديدا علــى املرضى 
الكويتيــني، حيــث انه منذ 
٢٠ عامــا، كان وال زال هناك 
مرضى كويتيون يأتون الى 
مملكــة تايلنــد للعــالج في 
مستشــفى «مبروجنــراد»، 
بحيث يتلقى مــا يقارب الـ 
٥٠٠٠ مريض كويتي سنويا 
العالج في املستشفى، منهم 
أمــراض  مــن يعالــج مــن 
الســرطان وجــروح القــدم 
والقلب والعظام واالعصاب.
وبالنســبة لعالج مرض 
السرطان، فإن عالجه مبراحله 
االولى يعطــي نتائج ١٠٠٪ 
في مستشفى «مبروجنراد» 
أما فيما يخص جروح القدم 
فأيضا نسبة عالجها كبيرة 
وتصل الى ١٠٠٪، حيث يضم 
املستشــفى افضــل األطباء 
الســرطان  بتخصصــات 

وجروح القدم.
التخصصات

ما أهم التخصصات التي 
تتميزون بها في مستشفى 

«مبروجنراد»؟
٭ مستشفى «مبروجنراد» 
باستطاعته عالج كل االمراض 
املوجــودة، ويضــم عيادات 
إال  بجميــع التخصصــات، 
أن املستشفى يتميز بعالج 
احلاالت الصعبه واحلرجة 
والتــي مرت علــى أكثر من 
مستشفى ســابقا، ولم يتم 
عالجها، فضال عن وجود عدد 
من املرضى من دول أوروبية 

ملراقبة االسعار بهدف تقدمي 
افضل اسعار تناسب املرضى.

التسهيالت

ما اخلدمات او التسهيالت 
التي تقدمونها للمرضى 

الكويتيني او العرب؟
٭ من التسهيالت التي يقدمها 
مستشــفى «مبروجنــراد» 
ســهولة  هــي  للمرضــى 
التواصــل مــع املستشــفى 
مباشــرة عبر الواتســاب أو 
االمييــل أو االتصــال، علما 
أن لدينــا موظفــني مدربــني 
اللغــة  جيــدا ويتحدثــون 
العربيــة، كما انه من املمكن 
االستفسار عن الطبيب الذي 
ســيقوم بتشخيص املرض، 
والذي سيضع املدة واخلطة 
العالجية، هذا باالضافة الى 
أن هناك مكتبا للمستشفى في 
مطــار «بانكوك»الدولي عند 
بوابة اخلروج رقم ٩، والذي 
يقدم تسهيالت للمرضى في 
كل االجــراءات ويوفــر لهم 
املواصــالت مــن املطــار الى 

املستشفى مجانا.
كمــا يضــم املستشــفى 
٥ أطبــاء يتحدثــون اللغــة 
العربيــة ودورهم مســاعدة 
باالستشــارة  املريــض 
والتنسيق وتعريفه بخطط 
العربيــة،  العــالج باللغــة 

متخصصني في اعداد الطعام 
العربي واخلليجي «احلالل»، 
باالضافة الى أن لدينا موظفني 
متخصصني لسؤال املرضى 
عن الطعــام أو االكالت التي 
يحبهــا املريــض العدادهــا، 
ومبا يتوافق مع امللف الطبي 
للمريض، علما أن املستشفى 
يقع في «حي العرب» مبنطقة 
تسمى «نانا» وتضم العديد 
من املطاعم العربية واملراكز 
التجارية التي تناسب العوائل 

العربية.
السكن

هل تساعدون املرضى على 
توفير السكن املالئم؟

٭ نعــم، هنــاك مكتــب في 
مستشــفى «مبروجنــراد» 
خلدمات رجال االعمال ملساعدة 
املرضى على اختيار الفندق 
حســب متطلبــات املريض، 
علما أن املكتب يوفر اسعارا 
خاصــة للفنــادق للمرضى، 
كما أن لدينا مكتب اجلوازات 
والهجرة والذي يقوم بتمديد 
تأشيرات الدخول الى مملكة 
تايلند اذا تعدت املدة املقررة 
في التأشيرة وهي ٣٠ يوميا، 
فمــن املمكــن متديدهــا عبر 
مكتب اجلوازات والهجرة دون 
احلاجة الــى الذهاب للجهة 

املختصة.
القدم السكرية

ماذا عن عالج القدم 
السكرية؟

٭ نحــن نهــدف مــن خالل 
قسم عالج جروح القدم الى 
توفيــر كل الســبل وتقــدمي 
العالج مــن دون «بتر»، كما 
أن هنــاك فريقاا متكامال من 
اطباء الســكري واطباء قدم 
وطواقم متخصصة لتنظيف 
اجلروح، فضــال عن وجود 
عالج االوكسجني للمحافظة 
علــى القدم مــن دون «بتر» 
كما أن هناك بعض احلاالت 
الصعبة والتي زادت التهاباتها 
وهي حتتاج الى البتر، اال ان 
املستشفى يحاول قدر االمكان 

عالج القدم دون بتر.
التصنيف

ما تصنيف مستشفى 

فضال عن وجــود مترجمني 
في املستشفى.

املواعيد

ماذا عن مواعيد املستشفى، 
هل هي طويلة االنتظار؟

٭ املواعيــد ليســت طويلة 
لدينا، لكن هناك بعض االطباء 
لديهــم مواعيــد وترتيبات، 
ويتم التنسيق معهم لوضع 

املواعيد بأقرب وقت.

ماذا عن اخلدمات الفندقية 
في املستشفى؟

٭ فــي البداية، نحــن نقدم 
اخلدمات العالجية والرعاية 
الطبيــة للمريــض بجــودة 
عاليــة، كمــا أن املستشــفى 
يسعى دائما لتوفير االجواء 
املريحة للمرضى واخلدمات 
وفق العادات والتقاليد التي 
تناســبه، كما أن املستشفى 
يقوم بقيــاس رضا املرضى 
ويرصــد جميــع املالحظات 
بهــدف تقدمي افضــل خدمة 

للمرضى الطعام.

ماذا عن نوعية الطعام لديكم 
هل تناسب العادات والتقاليد 

اخلليجية والعربية؟
٭ مستشــفى «مبروجنراد» 
العربيــة،  يوفــر االطعمــة 
حيــث إن لدينــا طباخــني 

«مبروجنراد» على مستوى 
العالم وآسيا وتايلند؟

٭ حسب صحيفة «نيوزويك» 
حصــل  فقــد  االميركيــة، 
مستشفى «مبروجنراد» على 
جائزة افضل مستشفى على 
مســتوى ١٥٠ مستشفى في 
العالم، كما يعتبر املستشفى 

االول في مملكة تايلند.

ماذا عن اخلطة العالجية 
للمرضى قبل ذهابهم للعالج 

في املستشفى؟
٭ بالنســبة خلطــة العالج 
يرغــب  الــذي  للمريــض 
فــي العــالج في مستشــفى 
مبروجنراد، فيقوم املستشفى 
بناء علــى تقاريــر املريض 
اخلطــة  بوضــع  الطبيــة 
العالجية ومدتها قبل ســفر 
املريــض «مجانــا» دون اي 
رســوم، علما أن املستشفى 
عبر اخلطة العالجية يحدد ما 
اذا كان العالج في بالد املريض 
صحيح من عدمة وعليه يطلب 
العالج  املستشفى استكمال 
في بلد املريض دون احلاجة 
للسفر او الطلب منه احلضور 
للمستشفى في تايلند، علما 
أن وضع اخلطة العالجية يتم 
عبر جلنة متخصصة تضم 
عــددا من االطبــاء مبختلف 
التخصصــات العتماد خطة 

العالج.
املرضى العرب

هل هناك شيء مييز املرضى 
العرب عن غيرهم؟

٭ نعم الحظنا في العرب انهم 
يحبون كثيرا االهتمام بكبار 
السن وبعوائلهم وهذه ميزة 

جميلة في العرب. 

كلمة أخيرة؟
٭ نحــب أن نشــكر اجلهات 
املعنيــة فــي دولــة الكويت 
بإرســال املرضــى للعــالج 
باخلارج على حسن استقبالهم 
ومد يد التعــاون في املجال 
الصحــي بــني اجلانبني، كما 
نشكر املرضى الكويتيني على 
الثقة مبستشفى مبروجنراد، 
علما أن تعاملنا مع املرضى 
الكويتيني جتــاوز ٢٠ عاما، 
سنســعى  دائمــا  ونحــن 
للوصــول الى اعلى املعايير 
لتقدمي جودة اخلدمة الطبية 

للمريض.

(ريليش كومار) د.نيبات كوالب كاخو وإميان خلف مع أعضاء الوفد الطبي التايلندي والزميل عبدالكرمي العبداهللا  

مستشفى «مبروجنراد» في تايلند

لــم يحصلــوا علــى نتائج 
عالجية فــي دولهم، وقدموا 
ملستشفانا لتلقي استشارة 
ثانيــة، كما أن أغلب االطباء 
في املستشفى لديهم شهادات 
زمالة وبورد من اخلارج، كما 
أن املستشــفى حاصل على 
شهادة في جودة املختبرات، 
علما أن املستشفى هو الوحيد 
الذي حصل على هذه الشهادة 
فــي تايلنــد. وفيمــا يخص 
االدوية، فلدينا جميع االدوية 
اجلديدة، خاصة التي تخص 
عالج مرضى السرطان، علما 
أن توفير هذه االدوية يأتي 
بعــد حصولها علــى اعتماد 

.FDA
كمــا يتميــز املستشــفى 
بأنه يوفر أطباء من مختلف 
التخصصــات، بحيث ميكن 
عــالج اكثــر من مــرض أو 
التعرف على اكثر من مرض 
يكون قد أصيب به املرضى، 
بحيــث يعمل هؤالء األطباء 
كفريق واحد لعالج املريض 

السرطان

بالنسبة لعالج السرطان 
لديكم.. هل تفضلون التدخل 
اجلراحي أم العالج باألدوية؟

٭ بالنسبة لعالج السرطان، 
فهو يعتمد على حالة املريض 
وفي أي مرحلة وصل اليها، 
علمــا أن عــالج املرضى في 
د»  مستشــفى«مبروجنرا
يكــون بعد اقرار طاقم طبي 
كامل، وليــس طبيبا واحدا 
على خطة العالج، بحيث اذا 
كان رأي طبيب السرطان هو 
االستئصال، فمن املمكن أن 
يكون للطبيب اجلراح رأي 
آخر عبر اســتخدام األدوية 
الى حني صغــر الورم ومن 

ثم استئصاله.
األسعار

هل اسعار املستشفى باهظة 
الثمن؟

٭ اهم ما نهدف اليه هو تقدمي 
العــالج مبا يوافــق معايير 
اجلــودة وســالمة املريض، 
علمــا أن أســعار العالج في 
مستشــفى «مبروجنــراد» 
معقولة وليست باهظة الثمن، 
ولدينا جلان في املستشفى 

د.نيبات لـ «األنباء»: د.نيبات لـ «األنباء»: ٥٥ آالف كويتي آالف كويتي آالف كويتي آالف كويتي آالف كويتي آالف كويتي آالف كويتي
يتلقون العالج سنويًا في «مبروجنراد» بتايلند..  في «مبروجنراد» بتايلند.. يتلقون العالج سنويًا في «مبروجنراد» بتايلند.. يتلقون العالج سنويًا في «مبروجنراد» بتايلند..  في «مبروجنراد» بتايلند.. يتلقون العالج سنويايتلقون العالج سنويًا في «مبروجنراد» بتايلند.. يتلقون العالج سنويًا في «مبروجنراد» بتايلند.. يتلقون العالج سنويًا في «مبروجنراد» بتايلند.. يتلقون العالج سنويًا في «مبروجنراد» بتايلند.. يتلقون العالج سنويًا في «مبروجنراد» بتايلند..  في «مبروجنراد» بتايلند.. يتلقون العالج سنويًا في «مبروجنراد» بتايلند.. يتلقون العالج سنويًا في «مبروجنراد» بتايلند.. يتلقون العالج سنويًا في «مبروجنراد» بتايلند.. يتلقون العالج سنويًا في «مبروجنراد» بتايلند.. يتلقون العالج سنويايتلقون العالج سنويايتلقون العالج سنويًا في «مبروجنراد» بتايلند.. يتلقون العالج سنويًا في «مبروجنراد» بتايلند.. يتلقون العالج سنويًا في «مبروجنراد» بتايلند.. يتلقون العالج سنويًا في «مبروجنراد» بتايلند.. 
واالبتعاث يتم بالتنسيق مع اجلهات املعنيةواالبتعاث يتم بالتنسيق مع اجلهات املعنيةواالبتعاث يتم بالتنسيق مع اجلهات املعنيةواالبتعاث يتم بالتنسيق مع اجلهات املعنيةواالبتعاث يتم بالتنسيق مع اجلهات املعنيةواالبتعاث يتم بالتنسيق مع اجلهات املعنيةواالبتعاث يتم بالتنسيق مع اجلهات املعنيةواالبتعاث يتم بالتنسيق مع اجلهات املعنيةواالبتعاث يتم بالتنسيق مع اجلهات املعنيةواالبتعاث يتم بالتنسيق مع اجلهات املعنيةواالبتعاث يتم بالتنسيق مع اجلهات املعنيةواالبتعاث يتم بالتنسيق مع اجلهات املعنيةواالبتعاث يتم بالتنسيق مع اجلهات املعنيةواالبتعاث يتم بالتنسيق مع اجلهات املعنيةواالبتعاث يتم بالتنسيق مع اجلهات املعنيةواالبتعاث يتم بالتنسيق مع اجلهات املعنية

أكد الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في مستشفى «مبروجنراد» في تايلند، أو ما يعرف باملستشفى األميركي، د.نيبات كوالب كاخو على وجود تنسيق مع اجلهات املعنية في أكد الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في مستشفى «مبروجنراد» في تايلند، أو ما يعرف باملستشفى األميركي، د.نيبات كوالب كاخو 
الكويت إلرسال املرضى الكويتيني للعالج في املستشفى، الفتا الى أن هذا جاء بعد زيارة الكويت ولقاء عدد من املسؤولني في اجلهات املعنية، مبينا أن التعامل مع املرضى الكويت إلرسال املرضى الكويتيني للعالج في املستشفى، الفتا الى أن هذا جاء بعد زيارة الكويت ولقاء عدد من املسؤولني في اجلها

الكويتيني جاء منذ ٢٠ عاما. وكشف نيبات، في حوار مع «األنباء»، عن أن ٥٠٠٠ مريض كويتي يتلقون سنويا العالج في املستشفى 
والعظام واألعصاب، الفتا إلى أن هناك خططا لتدريب األطباء الكويتيني وتبادل اخلبرات والتعليم الطبي مع اجلهات الكويتية. وأفاد 

«العالجية» للمرضى الراغبني في العالج باملستشفى بـ«املجان»، مشيرا إلى أن وضع اخلطة العالجية يأتي بناء على تقارير املريض الطبية. وفي السطور التالية تفاصيل احلوار:«العالجية» للمرضى الراغبني في العالج باملستشفى بـ«املجان»، مشيرا إلى أن وضع اخلطة العالجية يأتي بناء على تقارير املريض الطبية

الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في املستشفى أوضح أنهم يعاجلون من السرطان وجروح القدم والقلب والعظام واألعصابالرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في املستشفى أوضح أنهم يعاجلون من السرطان وجروح القدم والقلب والعظام واألعصابالرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في املستشفى أوضح أنهم يعاجلون من السرطان وجروح القدم والقلب والعظام واألعصابالرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في املستشفى أوضح أنهم يعاجلون من السرطان وجروح القدم والقلب والعظام واألعصابالرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في املستشفى أوضح أنهم يعاجلون من السرطان وجروح القدم والقلب والعظام واألعصابالرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في املستشفى أوضح أنهم يعاجلون من السرطان وجروح القدم والقلب والعظام واألعصابالرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في املستشفى أوضح أنهم يعاجلون من السرطان وجروح القدم والقلب والعظام واألعصابالرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في املستشفى أوضح أنهم يعاجلون من السرطان وجروح القدم والقلب والعظام واألعصابالرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في املستشفى أوضح أنهم يعاجلون من السرطان وجروح القدم والقلب والعظام واألعصابالرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في املستشفى أوضح أنهم يعاجلون من السرطان وجروح القدم والقلب والعظام واألعصابالرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في املستشفى أوضح أنهم يعاجلون من السرطان وجروح القدم والقلب والعظام واألعصابالرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في املستشفى أوضح أنهم يعاجلون من السرطان وجروح القدم والقلب والعظام واألعصابالرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في املستشفى أوضح أنهم يعاجلون من السرطان وجروح القدم والقلب والعظام واألعصابالرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في املستشفى أوضح أنهم يعاجلون من السرطان وجروح القدم والقلب والعظام واألعصابالرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في املستشفى أوضح أنهم يعاجلون من السرطان وجروح القدم والقلب والعظام واألعصابالرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في املستشفى أوضح أنهم يعاجلون من السرطان وجروح القدم والقلب والعظام واألعصابالرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في املستشفى أوضح أنهم يعاجلون من السرطان وجروح القدم والقلب والعظام واألعصابالرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في املستشفى أوضح أنهم يعاجلون من السرطان وجروح القدم والقلب والعظام واألعصابالرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في املستشفى أوضح أنهم يعاجلون من السرطان وجروح القدم والقلب والعظام واألعصابالرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في املستشفى أوضح أنهم يعاجلون من السرطان وجروح القدم والقلب والعظام واألعصابالرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في املستشفى أوضح أنهم يعاجلون من السرطان وجروح القدم والقلب والعظام واألعصابالرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في املستشفى أوضح أنهم يعاجلون من السرطان وجروح القدم والقلب والعظام واألعصابالرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في املستشفى أوضح أنهم يعاجلون من السرطان وجروح القدم والقلب والعظام واألعصابالرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في املستشفى أوضح أنهم يعاجلون من السرطان وجروح القدم والقلب والعظام واألعصابالرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في املستشفى أوضح أنهم يعاجلون من السرطان وجروح القدم والقلب والعظام واألعصابالرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في املستشفى أوضح أنهم يعاجلون من السرطان وجروح القدم والقلب والعظام واألعصابالرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في املستشفى أوضح أنهم يعاجلون من السرطان وجروح القدم والقلب والعظام واألعصابالرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في املستشفى أوضح أنهم يعاجلون من السرطان وجروح القدم والقلب والعظام واألعصابالرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في املستشفى أوضح أنهم يعاجلون من السرطان وجروح القدم والقلب والعظام واألعصابالرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في املستشفى أوضح أنهم يعاجلون من السرطان وجروح القدم والقلب والعظام واألعصابالرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في املستشفى أوضح أنهم يعاجلون من السرطان وجروح القدم والقلب والعظام واألعصابالرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في املستشفى أوضح أنهم يعاجلون من السرطان وجروح القدم والقلب والعظام واألعصابالرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في املستشفى أوضح أنهم يعاجلون من السرطان وجروح القدم والقلب والعظام واألعصابالرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في املستشفى أوضح أنهم يعاجلون من السرطان وجروح القدم والقلب والعظام واألعصابالرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في املستشفى أوضح أنهم يعاجلون من السرطان وجروح القدم والقلب والعظام واألعصابالرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في املستشفى أوضح أنهم يعاجلون من السرطان وجروح القدم والقلب والعظام واألعصابالرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في املستشفى أوضح أنهم يعاجلون من السرطان وجروح القدم والقلب والعظام واألعصابالرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في املستشفى أوضح أنهم يعاجلون من السرطان وجروح القدم والقلب والعظام واألعصابالرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في املستشفى أوضح أنهم يعاجلون من السرطان وجروح القدم والقلب والعظام واألعصابالرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في املستشفى أوضح أنهم يعاجلون من السرطان وجروح القدم والقلب والعظام واألعصابالرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في املستشفى أوضح أنهم يعاجلون من السرطان وجروح القدم والقلب والعظام واألعصاب

أجرى اللقاء:  عبدالكرمي العبداهللا

نعالج جميع األمراض ولدينا أطباء متخصصون وحاصلون على زمالة أميركية وأوروبيةعالج «السرطان» و«جروح القدم» مبراحله األولى في «األميركي» يعطي نتائج إيجابية بنسبة ١٠٠٪
هناك خطة لتدريب األطباء الكويتيني وتبادل اخلبرات والتعليم الطبي مع اجلهات الكويتيةمستشفى «مبروجنراد» يوفر طباخني متخصصني في إعداد الطعام العربي واخلليجي «احلالل»

نوفر اخلطة «العالجية» في «مبروجنراد» بـ «املجان» ونضعها بناًء على تقارير املريض الطبية

ممثل في الكويت

أول مستشفى في آسيا

قسم اجلينات

صالة اجلمعة

اشار د.نيبات الى أن مستشفى «مبروجنراد» 
لديه ممثلون في جميع دول اخلليج، الفتا الى 
أن ممثل املستشــفى فــي الكويت هي اميان 
خلف، مبينا انه للتواصل معها في شأن املواعيد 
والتواصل مع املستشفى فاالتصال على الرقم 

.٩٩٣٣٦٠٠٥

أفاد د.نيبات بأن مستشفى «مبروجنراد» 
هو أول مستشفى في آسيا يحصل على عالمة 
اجلودة من JCI في العام ٢٠٠٢، علما أن أغلب 
االطباء في املستشــفى حاصلون على الزمالة 

االميركية وخريجي دول اوروبية. 

أوضح د.نيبات أن هناك قسما كامال لفحص 
اجلينات في مستشــفى «مبروجنراد» والتي 
يتبني من خاللها رصد االمراض املســتقبلية 
مثل السرطان او السكر او غيرها، مشيرا الى 
انه بعد كشــف اجلينات نستطيع عالج اجلني 

قبل ان يتحول الى مرض.

لفت د.نيبات الى أن املستشفى يضم مصلى 
للمسلمني تقام فيه صالة اجلمعة، كما تتم اقامة 
له صالة التراويح في رمضان، مشيرا الى أن 
املستشفى والعاملني فيها يسخرون كل طاقاتهم 
الرمضانية للمسلمني وتقدمي  لتوفير االجواء 

لهم وجبات االفطار.

إميان خلف

ملشاهدة الڤيديو
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«البلدية»: حترير ١٤ مخالفة 
إعالن في حولي

في إطار اجلهود املبذولة من األجهزة الرقابية، كشفت إدارة 
العالقات العامة في البلدية عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية 
محافظة حولي بتنفيذ جولة تفتيشــية على احملالت للتأكد من 

التزام أصحابها باالشتراطات والضوابط املعمول بها.
وفي هذا الســياق، قــال رئيس فريق الطــوارئ بفرع بلدية 
حولي إبراهيم السبعان ان اجلولة التي مت تنفيذها على احملالت 
التجارية مبنطقة حولي للتأكد من التزام أصحابها باالشتراطات 
والضوابط املعمول بها أسفرت عن حترير ١٤ مخالفة إعالن حملالت 
لــم تلتزم بالئحة احملــالت العامة متثلت في إقامة إعالن خاص 
بالنشاط دون ترخيص وفتح محل قبل احلصول على ترخيص.

وأكد السبعان على تواصل اجلوالت امليدانية من قبل الفريق 
الرقابي على احملالت التجارية والعقارات بجميع مناطق احملافظة 
لرصــد ومتابعة مخالفي الئحة احملــالت وأنظمة البناء واتخاذ 
اإلجراءات القانونية حيالهــم، داعيا أصحاب احملالت التجارية 
الــى االلتزام بالقوانني واألنظمــة املعمول بها في البلدية جتنبا 

للمخالفة والغرامة التي قد تصل إلى اإلغالق اإلداري.

حترير إحدى املخالفات خالل اجلولة

«القوى العاملة»: توفير الفرص الوظيفية 
واخلدمات اإللكترونية لذوي اإلعاقة

بشرى شعبان

أكــدت الهيئــة العامة للقــوى العاملة 
حرصها على تقدمي كل خدماتها لألشخاص 

ذوي االعاقة.
وحددت الهيئة في بيان لها مبناسبة 
اليوم العاملي لالشخاص ذوي االعاقة أبرز 
اخلدمات املقدمة لهذه الفئة، ومنها استقبال 
وتقدمي كل اخلدمات اإللكترونية عن طريق 
منصة «فخرنا» ومنها مكافأة اخلريجني 
وبدل البحث عن عمل وتأمني ضد البطالة 
والفرص الوظيفية، إلى جانب تقدمي كل 
خدمات اإلرشــاد الوظيفي، باالضافة الى 

حتديث بيانات الباحثني عن عمل وحديثي 
التخــرج وذوي اخلبرة وترشــيح ذوي 
اإلعاقة ســواء كان حضورهم شــخصيا 
أو عــن طريق التقــدمي مبنصة «فخرنا» 
للتوظيف على متطلبات الشركة الراغبة 

في تعيينهم.
وأشارت الهيئة الى التواصل مع مرشحي 
فئة ذوي اإلعاقة عن طريق إرســال إمييل 
لتوضيــح الوصــف الوظيفــي للفرصــة 
املعروضــة، باإلضافة الى االتصال هاتفيا 
عليهــم لشــرح طبيعــة العمــل ومتابعة 
ترشيحهم والتواصل مع الشركة والباحث 

من ذوي اإلعاقة ملعرفة نتائج املقابلة.

الطريجي: «إعالم رافد وهادف» باكورة «الكشافة العرب» بالكويت
عبدالعزيز الفضلي

انطلقت صباح أمس أعمال 
امللتقــى اإلعالمــي األول لرواد 
الكشافة العرب والذي تستضيفه 
جمعية الكشافة الكويتية برعاية 
رئيس مجلس اإلدارة د.عبداهللا 
بالتعــاون  الطريجــي، وذلــك 
والتنســيق مع االحتاد العربي 
لرواد الكشافة واملرشدات حتت 
شــعار «إعــالم رافــد وهادف» 
ويســتمر حتــى ٨ من الشــهر 
اجلــاري. وقال د.الطريجي في 
تصريح للصحافيني على هامش 
امللتقى إن الكويت حريصة على 
دعم االحتاد وأنشطته الكشفية 
التطوعية، مشيرا إلى أن إقامة 
هذا امللتقى هو افتتاح وباكورة 
انتقال مقر االحتاد إلى الكويت. 
وأضاف أن جنــاح الكويت في 
تنظيــم امللتقى الكشــفي الذي 
أقيم في شهر مايو املاضي جعل 
الكثيــر من اإلخــوة واألخوات 
حريصني على املشاركة في أي 
نشــاط يقام في الكويت نظرا 
ملا وصلت إليه ســمعة ومكانة 
الكشــافة الكويتية في اخلارج 
من حســن تنظيــم وإدارة في 

واملرشــدات فتحــي فرغلي إن 
هناك ١٣ جمعية كشفية عربية 
مشــاركة في امللتقى الذي يعد 
حدثا كبيرا تستضيفه الكويت 
ممثلــة بجمعيتهــا الكشــفية، 
مشيرا إلى أن ذلك ليس بغريب 
على الشقيقة الكويت وهي التي 
احتضنــت في مايو أكبر حدث 
كشفي عربي حقق جناحا مميزا.

وأضــاف فرغلــي: فــي هذا 
امللتقــى يجتمــع أعضاء جلنة 
التوثيق مع ممثلي اإلعالم في 
الدول العربية للتنســيق فيما 

االحتاد العربي لرواد الكشافة 
واملرشدات حســن السبتي إن 
اإلعالم والعالقــات العامة هما 
املرآة التي تعكــس صورة أي 
منظومــة وتدعمها فــي عيون 
وعقول وقلوب أفراد املجتمع، 
مشــيرا إلى أن وسائل اإلعالم 
لهــا تأثيــر ودور إيجابي على 
البشــرية، حيث جعلت العالم 
قرية صغيرة واحدة، فاإلعالم 
ساهم في تقليص املسافات بني 
مجتمعات متباعــدة جغرافيا، 
فأصبــح العالم اخلارجي كأنه 

يعيش معنا مبجتمع واحد.
وأضاف الوسيلة اإلعالمية 
الفاعلة واملهمة هــي تلك التي 
حتقق أعلى نســب االنتشــار، 
والتأثيــر فــي املجتمــع، وهذا 
يتطلب دراسة متعمقة، وفهما 
للمحيــط الــذي ينتمــي إليــه 
اإلعالمي، فوسائل اإلعالم ليست 
مؤسسات معزولة عن مجتمعها، 
بل هي عنصر فاعل، الفتا إلى أنه 
ال ميكن أن تنجح وسيلة إعالمية 
دون العمل على نسج املضامني 
مبصداقية، والرسائل بأسلوب 
العرض املقنع، واملشوق للفئة 

املعنية بها.

بينهم من اجــل العمل العربي 
التوفيــق  املشــترك، متمنيــا 
والنجاح جلميع املشاركني في 
هذا التجمع العربي املهم، معربا 
عن بالغ شكره وتقديره للكويت 
وهي احلضن الدافئ للكشــافة 
العربيــة علــى احتضــان مقر 
االحتاد العربي لرواد الكشافة 
واملرشدات، والشكر موصول الى 
رئيس جمعية الكشافة الكويتية 
د.عبداهللا الطريجي على جهوده 

املتميزة إلجناح هذا امللتقى.
مــن جانبه، قــال أمني عام 

خالل انطالق أعمال امللتقى اإلعالمي األول لروادها مبشاركة ١٣ دولة

د.عبداهللا الطريجي وحسن السبتي يفتتحان امللتقى مبشاركة إبراهيم البغلي     (أحمد علي)  

امللتقيات، وهذا إجناز يســجل 
باسم الكويت ومنتسبي احلركة 

الكشفية ومجلس اإلدارة.
وذكر د.الطريجي أن مشاركة 
١٣ دولة عربية في امللتقى شيء 
يثلــج الصــدر ويــدل على أن 
للكويت مكانة كبيرة في قلوب 
الدول العربية، متمنيا التوفيق 
والنجاح جلميع املشاركني في 
امللتقــى وأهال بهم فــي بلدهم 
الثانــي الكويــت. مــن جانبه، 
قال رئيس اللجنــة التنفيذية 
باالحتاد العربي لرواد الكشافة 

الرشيدي: حتفيز خيال املعلم والطالب يسهم في تبسيط املناهج
ندى أبونصر

أكدت املتخصصة في الدمى 
ومسرح العرائس باملعهد العالي 
للفنــون املســرحية د.خلــود 
الرشيدي أهمية حتفيز اخليال 
لدى املعلم والطالب للســيطرة 
على املناهج وتبسيط املعلومات، 
مبينة أن جيل ما قبل «السوشيال 
ميديا» يختلف عما بعده، ففيه 
يعيش الطالب بعالم افتراضي.

جاء ذلك خالل ورشــة «دور 
العرائس في العملية التعليمية 
وصناعتهــا» في مدرســة جون 
الكويت النموذجية أمس. وقالت 
الرشــيدي إن هذه الورشــة هي 
األولــى فــي تاريــخ «التربية» 
والتــي نقدمهــا مبدرســة جون 
الكويت النموذجيــة عن الدمى 
برعاية وحضور مراقب التقنيات 
التربوية واملكتبــات في مبارك 
جاســم  التعليميــة  الكبيــر 
الفيلكاوي، وفواز الفواز، ومنى 
الرمضان، وبالتعاون مع نقابة 

معينا. وأضافــت أن الهدف من 
الورشة محاولة لتعليم الطالب 
طرق جديدة وسهلة في التعامل 
مع الدرس وتنشيط اخليال لدى 
املعلم واملتعلم والسيطرة على 
املناهج وفهم املعلومات، مؤكدة 
ان جيــل مــا قبل «السوشــيال 
ميديــا» يختلف عمــا بعده ألن 

الرمضــان ان الطالــب في جميع 
وخاصــة  العمريــة،  املراحــل 
االبتدائية وفئة ذوي االحتياجات 
اخلاصة وبطيئي التعلم يحتاج 
الى أن يــرى فالعامــل البصري 
لــه دور كبير ومهم في التعليم. 
وتابعت: لهذا سعيت الى حتويل 
املنهــج املدرســي الى مســرحية 
مبسطة لكي يســتوعب الطالب 
املعلومة بشــكل افضــل وتقدمي 
املنهج بصورة بصرية، مشــيرة 
الى أن الورشة تشمل ثالثة دروس 
عن اجلهاز الهضمي والسلســلة 
الغذائية والالفقاريات ودورة حياة 
احلشرات لتبسيط مادة العلوم 
للطالب بطرق جتعله الطالب يحب 
املادة. من جانبه، بني رئيس نقابة 
العاملني في تكنولوجيا التعليم 
فواز الفواز ان الورشة لها أهمية 
كبيــرة فــي العمليــة التعليمية 
للربــط بني الطالــب واملعلم من 
خالل الدمى التعليمية وتسهيل 
إيصال املعلومة وتشجيع وصقل 

مواهب املتعلمني.

الطالب يعيــش خالله في عالم 
افتراضي، مشددة على أن املسرح 
املدرسي ضروري وحضور الدمى 
كشخصية بسيطة ضرورة يجب 
أن تكون في املناهج املدرســية.

بدورهــا، ذكرت املتخصصة في 
مســرحة املناهج خريجة املعهد 
العالي للفنون املســرحية منى 

خالل ورشة «دور العرائس في العملية التعليمية وصناعتها» مبدرسة جون الكويت النموذجية

جانب من العرائس خالل ورشة العمل مبدرسة جون الكويت
د.خلود الرشيدي خالل استخدام «الدمية» في شرح املادة 
الدراسية         (متني غوزال)

العاملني في تكنولوجيا التعليم 
التعليمية»  الوســائل  «صنــاع 
مبنطقة مبارك الكبير، الفتة الى 
تقدمي شــرح حــول تاريخ وفن 
التعليم  العرائــس ودوره فــي 
وعمــل ٦٠ دميــة خــالل وقــت 
قياســي، وتقدمي حــول ٤ أنواع 
من الدمى كل منها تخص درسا 

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

اإلبهار هو اإلدهــاش واللمعان وقوة 
الضوء الذي قد يفقد البصر من جماله!

اختيــار متيــز باجلــرأة والتواصــل 
وحتمــل أثقال التكاليف، ذلك هو يوم أن 
ارتأت قطر أن تستضيف العالم كله على 
أراضيهــا باســتضافة كأس العالم لكرة 
القدم بثقة وقــدرة فاقت الوصف ودون 
خــوف مــن ضخامة املشــروع وتكاليفه 
ونتذكــر مــا حصــل من هذيــان ورفض 
ومشاكســة ومعارضــة، فكثير من هول 
املفاجأة كانوا غير مصدقني، ومنها دول 
عربية وأخرى راهنت على فشل دولة قطر، 
وكثرت األقاويل والشــائعات، لكن دولة 
قطر كانت كاإلســفنجة امتصت كل هذه 
االنتقادات بروح احلزم واملصداقية وبدأت 
في مشوارها احلضاري معتمدة على اهللا 
عز وجل ثم أميرها الشاب الطموح القائد 
وشعبها الوفي وصدق قياداتها وتصميمهم 
على ركوب املستحيل إلجناح هذا املشروع 
غير املسبوق عربيا وخليجيا وإسالميا 

ومن دول العالم الثالث!
لم تعبــأ قطر باعتــراض املعترضني 
ولم تؤثر فيها أصوات املرجفني من غيرة 

وحسد وتشكيك وتثبيط!
مساران مشت فيهما غير مكترثة بالقيل 
والقال، واضعة الهدف ســاعية لتحقيقه 
مهما كلفها هذا من جهد ومال، وجنحت!

وأرى أن مــن أهم أســباب النجاحات 
القطرية ما يلي:

٭ أزاحت االتكالية
ما أعجبني وأعجب اجلماهير العربية 
واملســلمة ان دولة قطر اتخذت من قول 
الرســول ژ: «اعقلها وتوكل».. نبراسا 
ودستورا لها في املضي في مسيرة النجاح، 
واضعة قول علي بن أبي طالب ے دليال 
وهو القائل: «التواني هو الكسل، وتضييع 
احلزم وعدم القيام على مصالح النفس، 
وترك التسبب، واالحتراف واإلحالة على 
املقادير وهذا من أقبح األفعال». وصدقوا 

في التنفيذ والتطبيق وبجدارة!
يقول الشاعر:

لسنا وإن كرمت أوائلنا
  يومًا على األحساب نتكُل

نبني كما كانت أوائلنا
  تبني ونفعل مثل ما فعلوا

٭ درست االحتماالت
يا اهللا.. كم رائعة هي دولة قطر، ألنها 
في هذا املشروع درست نظرية االحتماالت، 
خاصة (العشوائية) وركزت على بديهيات 
االحتمال وأعطت هذا األمر أهمية قصوى 
من حيــث املتغير العشــوائي والتوزيع 
االحتمالي.. نظرة الى قطر من علو.. أليست 

محققة أعجوبة هذا الزمان؟!

٭ ومضة: بعد هذا النجاح القطري سيظل 
هناك (صندوق أسود) وأسرار ال يعلمها 
إال اهللا، ويحق لها أن تفرح أميرا وحكومة 
وشعبا بهذا (اإلجناز واإلبهار) التاريخي 
املســتحق والذي جمع العرب واملسلمني 
وأظهرنا (أمة وسطية) وأصحاب همم ال 
تنكسر، إن كان القرار موحدا ويقوده قائد 
ميلك الرؤية واحلســم واحلزم والرحمة 
كمــا رأينا هذا فــي أجمل صورة في قطر 
احلبيبة وأميرها احلكيــم متيم، ودامت 

إجنازاتكم وأفراحكم!

٭ آخــر الكالم: جناح قطر في اســتضافة 
املونديــال الــذي جذب اهتمام األوســاط 
السياسية والرياضية في العالم يستحق 
ان يــدرس فــي كليــات اإلعــالم العربية 

واإلسالمية.. براڤو قطر!

٭ زبدة احلچي: أقولهــا صريحة: إن «قوة 
قطر الناعمة» اليوم وما حققته من تقارب 
بني الشعوب يستحق التوقف، فما حققه 
اإلخــوة القطريون في هذه االســتضافة 
الرياضية وفعالياتها جعل اسم قطر على 
لسان مليارات من البشر في دول العالم.

شــكرا دولة قطــر.. غّيــرِت الصورة 
النمطية للعرب واملسلمني وأصبح ينظر 
للعرب واملسلمني على انهم أصحاب قيم 
ومبادئ، فكان هذا االحترام والتعامل الراقي 

واحلفاوة الكرمية من أهلنا في قطر!
لقد وعدت دولة قطر العالم وشعوبه 
بتنظيــم (دورة الــدورات) وجنحت إلى 
حــد كبير فــي الوفاء بهذا الوعد وشــهد 

لها اجلميع.
ملاذا هذا النجاح القطري؟

هذا هو السؤال الذي يطرحه كل عربي 
وخليجي ومسلم.

ليســت القدرة املالية فحسب، فهناك 
دول عربية غنية.

علينــا كعــرب ومســلمني أن نفخــر 
بهذا اإلجنــاز القطري، وعلينــا أن نعلم 
ان االهتمــام بالتعليم والتخطيط اجليد 
واإلرادة هي السبيل لتحقيق الهدف املنشود 

بعيدا عن الوعود الزائفة والوهم!
جناح قطر هو جنــاح ومفخرة لدول 
اخلليج العربية والدول العربية واإلسالمية 
وكل الدول املتخلفة التي تنشــد التطور 

والتنمية.
مبروك جناح دولة قطر وهذه (ظاهرة 
إيجابية) حتسب ألمة العرب قادتها قطر 
بكل جدارة واحترافية، ما جعلها تستحق 
نظرة اإلعجاب العاملية.. وبراڤو يا قطر!

.. في أمان اهللا.

ومضات

اإلبهار 
القطري!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

عادل املرزوق لـ «األنباء»: فترة املربعانية تبدأ الثالثاء 
قال اخلبير الفلكي عادل 
يوســف املرزوق إن فترة 
«املربعانيــة» ســتبدأ غدا 
الثالثاء وذلك مع بداية نوء 

اإلكليل في منازل القمر. 
املــرزوق، في  وأوضح 
لـــ «األنبــاء»،  تصريــح 
أن فتــرة الوســم تنتهــي 
اليــوم االثنــني فيمــا تبدأ 
فتــرة «املربعانيــة» التي 
مدتها ٤٠ يومــا في اليوم 
التالي، وذكــر لنا األجداد 
في املاضي أن أول عشــرة 
أيام من «املربعانية» حتسب 
وكأنها من أيام فترة الوسم 
واستمرارا لفترته وتأخذ 

ان فترة الوسم في الواقع 
متتــد ٦٢ يومــا فــي هذه 
احلالة، وأن فترة املربعانية 
تصبح في هذه احلالة مدتها 
شــهر واحد هذا تفسير ملا 
ذكــره األجداد فــي أن أول 
عشرة أيام من املربعانية 

تكملة للوسم.
وتابع: املربعانية ستبدأ 
هذه السنة في يوم الثالثاء 
٦ اجلاري، وهو بداية نوء 
األكليل في منازل القمر أو 
حســاب أهل البر حسبما 
يسمى هنا في الكويت، وفي 
فترة املربعانية وبتاريخ ٢٠
اجلاري يبدأ «نوء القلب».

وذكر أن «نوء القلب» هو 
النوء الثاني في املربعانية 
والــذي تتزامن بدايته مع 
ظهور النجم األحيمر والذي 
هو مؤشر على نهاية الرياح 
الشــديدة املعروفة باســم 
«ضربة األحيمر» املشابهة 
لفترة السرايات، حيث يرى 
هــذا النجم فــي الفجر في 

جهة اجلنوب.
وأضــاف: كذلــك فــي 
املربعانية في ثاني يوم من 
«نوء القلب» ٢١ اجلاري يبدأ 
برج اجلدي، حيث تتعامد 
الشمس على مدار اجلدي 
والذي يقع على خط عرض 

٢٣٫٥ جنوب خط االستواء 
مع تعامد الشمس على مدار 
اجلدي يدخل فصل الشتاء 
ويكون الليل في هذه الفترة 
في غاية طوله والنهار في 

غاية قصره.
وختم املرزوق: تنتهي 
فترة املربعانية في نهاية 
«نوء الشولة» الذي ينتهي 
في يوم ١٣ يناير املقبل مع 
دخول برد البطني الذي يبدأ 
هذا البرد في ١٤ يناير املقبل 
ويقــول ســاجع اجلزيرة 
العربية عن «نوء الشولة» 
(برد الشولة يرد البرد من 

أوله).

اخلبير الفلكي عادل املرزوق

مأخــذه، ومن املعروف أن 
فترة الوسم مدتها ٥٢ يوما، 
وهذا يعني في هذه احلالة 
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اجلامعة األمريكية في الكويت احتفلت بتخريج دفعة ٢٠٢٢
آالء خليفة

احتفلت اجلامعة األمريكية 
في الكويت بتخريج كوكبة 
من خريجي دفعة عام ٢٠٢٢، 
وذلك يوم اإلثنني املاضي في 
«ذا أرينا كويت» مبجمع ٣٦٠، 
بحضور مؤســس ورئيس 
مجلس أمناء اجلامعة الشيخة 
دانا ناصر الصباح، وأعضاء 
مجلس أمناء اجلامعة، إضافة 
إلى عدد من الديبلوماسيني 
وكبار الشخصيات وعائالت 
اخلريجني. ومنحت اجلامعة 
درجــة  االحتفاليــة  فــي 
البكالوريوس لـ٥١٠ خريجني، 
منهــم: ١٨٥ مــن كلية اآلداب 
والعلوم، و١٣١ من كلية إدارة 
األعمــال واالقتصــاد، و١٩٤

خريجــا من كلية الهندســة 
والعلوم التطبيقية، من بني 
دفعة عام ٢٠٢٢، حصل ٨ منهم 
على تقدير امتياز مع مرتبة 
الشــرف، و٢٥ حصلوا على 
مرتبة الشــرف العليا و٤٠

تخرجوا مبرتبة الشرف.
افتتــح احلفــل بالنشــيد 
الوطنــي وتــالوة عطرة من 
القرآن الكرمي، ثم ألقت رئيسة 
اجلامعة أ.د.روضة عواد كلمة 
للطلبــة اخلريجــني، حيــث 
أعربــت عن فخرها بخريجي 
اجلامعة الذين بذلوا مجهودا 
كبيرا بدعم من اجلامعة حتى 
يصلوا إلى هذه املرحلة التي 
تتوج مجهودهــم، مبينة أن 
مجهود أعضاء هيئة التدريس 
احلريصني على أبنائهم الطلبة 
ساعدهم للوصول إلى هدفهم.

أجل خدمة مجتمعهم وبناء 
وطنهــم ومســاعدتهم على 

االرتقاء.
ثم ألقت الكلمة الرئيســة 
في احلفل عضو مجلس أمناء 
اجلامعــة واملديــر اإلقليمــي 
ملجموعــة «فيــزا» ونائــب 

الوظائف فــي الوقت احلالي 
والتي تتسم بالتغيير املستمر.
وشاركت د.سعيدة عددا 
مــن خطــوات النجــاح مع 
اخلريجني، وهي أن يستمروا 
فــي التعلم وطرح األســئلة 
التي تســاعدهم على اشباع 

الوعي الذاتي هو أول طريق 
النجاح واحلكمة، وهو الذي 
ميكن اجليــل اجلديد من أن 
يصبحوا قــادة في املجتمع، 
كمــا أكدت ضــرورة التحلي 
بالشجاعة في اقتناص الفرص 
وخوض املغامرات، إضافة إلى 
االستعداد للمستقبل وخلوض 

التحديات والتغلب عليها.
وقدمت عميدة الشــؤون 
الطالبيــة هــال العبدالرزاق 
بالطالــب املتفــوق أحمــد 
الضليعي، الذي حصل على 
معــدل ٣٫٩٦ فــي تخصص 
الكمبيوتر بتقدير  هندســة 
امتيــاز مع مرتبة الشــرف 
العليا، كما حصل على جائزة 
أفضل مشــروع في معرض 
التخــرج للفصل  مشــاريع 
الدراسي الثاني من عام ٢٠٢٢.
فــي  الضليعــي  وقــال 
كلمته للخريجني، أننا نقف 
اليــوم جلني ثمــار املجهود 
الــذي بذلناه طــوال الفترة 
املاضية، واليــوم هو بداية 

الرئيــس األول فــي منطقــة 
التعــاون اخلليجي  مجلــس 
د.ســعيدة جعفــر، والتي قد 
اختيرت ضمن أقوى ٥٠ رائدة 
أعمال في الشــرق األوســط، 
حيث باركت للطلبة تخرجهم، 
مؤكــدة أهميــة فهــم طبيعة 

فضولهم نحو املعرفة، «إذ إننا 
نعيش في مجتمع واقتصاد 
قائم علــى املعرفة، ناصحة 
الطلبة بأهميــة البحث عن 
الذات والتعرف على مهاراتهم 

وإمكاناتهم».
أن  د.ســعيدة  وبينــت 

التــي  اجلديــدة  املغامــرة 
ســنخوضها إلحداث تغيير 
إيجابي فــي مجتمعنا وكي 
نصبح قادة في املستقبل، كما 
سنستخدم املهارات واألدوات 
التــي تعلمناها في اجلامعة 
األمريكية في الكويت لتحقيق 

أحالمنا وأهدافنا.
وأعــرب الضليعــي عــن 
امتنانه ألعضاء هيئة التدريس 
ولزمالئــه األكبر ســنا ممن 
ساندوه للوصول إلى النجاح 
املنشــود، مبينــا أنه يتطلع 
لرؤية اإلجنازات الكبيرة التي 
سيحققها خريجو اجلامعة، 
حيث ميتلك هؤالء اخلريجون 
عقوال عظيمة، استطاعت أن 
تتحدى الصعاب، وستتمكن 
مــن حتقيق جنــاح باهر في 

املستقبل.
وقد مت تسليم اخلريجني 
شــهادات تخرجهم من قبل 
رئيســة اجلامعة والعمداء، 
وهم د.علي شرارة ممثال عن 
كلية اآلداب والعلوم، ود.رالف 
باليــام ممثال عن كلية إدارة 
األعمال واالقتصاد، ود.أمير 
زيد ممثال عن كلية الهندسة 

والعلوم التطبيقية.
وجريــا علــى األعــراف 
األكادمييــة، طلبت رئيســة 
اجلامعــة مــن اخلريجــني 
حتويل الطــرة املتدلية من 
قبعاتهم من اليمني إلى اليسار 
إعالنا بتخرجهم رسميا من 
اجلامعة، وفي نهاية احلفل، 
التقــط اخلريجــون الصور 
العائــالت  التذكاريــة مــع 

واألصدقاء واألساتذة.

منحت درجة البكالوريوس لـ ٥١٠ خريجني.. حصل ٨ منهم على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف و٢٥ على مرتبة الشرف العليا و٤٠ تخرجوا مبرتبة الشرف

د.سعيدة جعفر متحدثة خالل احلفلاألستاذة الدكتورة روضة عوادالشيخة دانا ناصر صباح األحمد الصباح مشعل علي والقائم بأعمال السفارة األميركية جيمس هولتسنايدر

خريجو دفعة ٢٠٢٢ بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية في لقطة جماعية

خريجو دفعة ٢٠٢٢ بكلية إدارة األعمال واالقتصاد في لقطة جماعيةخريجو دفعة ٢٠٢٢ بكلية اآلداب والعلوم في لقطة جماعية

أن  أ.د.عــواد،  وأضافــت 
الطلبــة قــد منحــوا أهمية 
كبيرة لالكتشاف والتجربة 
أثناء مسيرتهم اجلامعية، مما 
ســاعدهم على إيجاد حلول 
إبداعيــة للتحديات املعقدة، 
وقد آمن الطلبة بقيم الفنون 
احلرة التي تتبناها اجلامعة، 
فمهما اختلفت تخصصاتهم، 
سيكون اخلريجون قادرين 
على االســتجابة للتحديات 
العاملية، فيعيشون املستقبل 
بأمان، ويصبحــون مصدر 

إلهام لآلخرين.
وبينت أ.د.عواد أن العامني 
املاضيني أثبتا للعالم أنه ال 
ميكن التنبؤ بالوضع احلالي 
والتقلبات العاملية، لذا نقوم 
جميعا مبحاوالت للسيطرة 
على مســتقبلنا ومســتقبل 
أن  مؤكــدة  مجتمعاتنــا، 
خريجي اجلامعة األمريكية 
في الكويت مؤهلون خلوض 
التغيير في املستقبل، وأنهم 
مستعدون لبذل كل جهد من 

«املشروعات السياحية» شاركت في معرض الفرص الوظيفية

انطالقا من حرصها على النهوض مبسؤوليتها 
املجتمعيــة وتوفيــر كل ســبل الدعم للشــباب 
الكويتــي،، ممن ميكن لهم أن يرفدوا فريق عمل 
الشــركة من املهنيني احملترفني بطاقات جديدة، 
وإميانهــا بأهمية التعاون مــع مختلف الهيئات 
واملؤسســات التعليميــة، احلكومية واخلاصة 
منها على حد سواء، شاركت شركة املشروعات 
السياحية في معرض الفرص الوظيفية والدراسية 
اخلامس، الذي نظمتــه إدارة متابعة اخلريجني 
وسوق العمل لدى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب خالل الفترة املمتدة من يوم اإلثنني ٢٨
نوفمبر املاضي حتــى األربعاء ٣٠ منه، بديوان 
عام الهيئة بالشــويخ وجــرى افتتاحه برعاية 
كرميــة من وزير التربية ووزير التعليم العالي 
والبحث العلمي، حيث مت تكرمي جميع الشركات 

املشاركة في املعرض.
وتضمنت مشاركة شركة املشروعات السياحية 
في هذا املعرض إقامة منصة عرض (بوث) تفاعل 
من خاللها موظفو الشركة مع الباحثني عن عمل من 
طلبة الهيئة من مختلف التخصصات على مستوى 

الدبلوم والبكالوريوس، حيث أوضحوا لهم الفرص 
الوظيفية املتاحة واملستقبلية لدى الشركة وقدموا 
لهم املشورة حول كيفية استخدام موقع شركة 
املشروعات السياحية على شبكة اإلنترنت من 
أجل القيام بالتسجيل والتقدم لشغل الوظائف 
الشاغرة. وحرص موظفو املشروعات السياحية 
خالل املعرض أيضا على تســليط الضوء على 
السمات واإلجنازات الرئيسية للموارد البشرية 
في الشــركة باإلضافة إلى املشــاريع السياحية 
والترفيهية التي تتولى الشركة إدارتها وتشغيلها.

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب نّظمت النسخة اخلامسة من احلدث السنوي

«النجاة»: نفخر بجهود شباب 
الكويت في املجال اإلنساني

محمد راتب

أعلن املدير املعني في جمعية السرة التعاونية د.حسني 
احلمادي إضافة ربع مليون دينار كوديعة جديدة للجمعية 
ليصبح اإلجمالي ٣٫٢٥٠ ماليني، وذلك تعزيزا للمركز املالي 

ووفرة السيولة.
وأضاف أنه اســتكماال لالســتراتيجية الشــاملة في بند 
تقنني املصاريف املاليــة متت إعادة طرح عقد النظافة بعد 
عدم التزام الشــركة الســابقة في العقد املبرم، وعدم كفاءة 
عمالتها باإلضافة إلى اجورها املرتفعة، ما سيساهم في جلب 
شركة متخصصة تلبي مطالب اجلمعية في نظافة السوق 

املركزي والفروع التابعة لها.

تزامنًا مع اليوم العاملي 
للمتطوعني، املوافق ٥ من 
شهر ديسمبر، قال نائب 
املدير العام بجمعية النجاة 
اخليريــة د.جابر الوندة، 
إن شــباب الكويــت مــن 
املتطوعــني واملتطوعات 
يقدمــون منوذجــا رائعا 
والعطــاء،  البــذل  فــي 
ونفخــر بجهودهــم فــي 
املجال اإلنساني واخليري. 
وأضاف: يحرص شــباب 
الكويت على التطوع في 

مشاريعنا وكانوا دوما من أسباب النجاحات التي حتققها 
اجلمعية داخل الكويت وخارجها. وحول املشــاريع التي 
يشارك فيها املتطوعون، قال الوندة: بالنسبة للمشاريع 
التي تنفذ داخل الكويت، فهم يشاركون في توزيع املساعدات 
علــى األســر احملتاجــة، والوجبات على العمــال، وكذلك 
يكون لهم دور في املشاريع املوسمية مثل إفطار الصائم 
واألضاحــي وزكاة الفطر. أما خارج الكويــت، فهم دائما 
ضمن وفودنا التي تطلق املشاريع أو تشرف على تنفيذها، 
وقد كان لألطباء الكويتيني املتطوعني دور كبير في حملة 

«إبصار» األخيرة.

د. حسني احلمادي

د.جابر الوندة

احلمادي: إضافة ربع مليون دينار في وديعة 
«تعاونية السرة» واإلجمالي ٣٫٢٥٠ ماليني

الوزان: زيادة التواصل الثقافي بني دول اخلليج
بشرى شعبان

أكدت نائــب املدير العام 
لقطاع اخلدمــات التعليمية 
والتأهيلية في الهيئة العامة 
لشؤون ذوي اإلعاقة ورئيسة 
وفــد الكويــت املشــارك في 
املهرجان اخلليجي املسرحي 
الســادس لألشــخاص ذوي 
اإلعاقة العنود الوزان أن من 
أهم أهدافه رفع نسبة مشاركة 
املعاقني في الفعاليات الثقافية 
ودعــم مواهبهم املســرحية 

ورفع الوعي حــول التفاعل معهم وزيادة 
اندماجهم في املجتمع واملساهمة في زيادة 
الترابط والتواصل الثقافي بني دول اخلليج.
وقالــت الــوزان إن اململكــة العربيــة 
السعودية تســتضيف النسخة السادسة 
مــن املهرجان هذا العام، مــا يؤكد حرص 
دول اخلليــج على دمج األشــخاص ذوي 
اإلعاقة في الفعاليات االجتماعية والثقافية 
والفنية ويتيح لهم الفرصة لتحقيق أحالمهم 
ومشــاركة مواهبهم وقدراتهــم في فنون 

التمثيل واملسرح.
الكويــت  أن  وبينــت 
تشارك في عرض مسرحي 
بعنــوان «نــور عيني»، 
الفتة الى احلرص الدائم 
على املشاركة في احملافل 
للتواصل مع إخواننا بدول 
اخلليج وإعطاء الفرصة 
لألشخاص ذوي اإلعاقة 
من التواصل مع أشقائهم 
واالطالع على جتاربهم، 
كما يدعم املهرجان املواهب 
املسرحية الفنية املتعددة 
لألشخاص ذوي اإلعاقة ودمجهم في األنشطة 

والفعاليات املجتمعية الثقافية والفنية.
وضم الوفد، الى جانب العنود الوزان، 
كال مــن: مراقب املكتب الفني مبكتب مدير 
عــام الهيئة العامة لشــؤون ذوي اإلعاقة 
زينب العنزي، ووفد العمل املسرحي الذي 
يضم املخرج راشد املطوع واملشرف العام 
جمال الردهان واملمثلني عبدالرحمن احلمود 
وعثمان السعد وسعود خاجة ومرمي ذياب 

وعلي املطوع.

وفد الكويت للمهرجان املسرحي السادس لألشخاص ذوي اإلعاقة إلى الرياض

العنود الوزان

٣٥ سيدة شاركن في «ديفيليه ديال ريناشيتا»

أسامة دياب

شاركت ٣٥ سيدة في عرض لألزياء مبقر 
إقامــة الســفير اإليطالي ضمــن حفل جلمع 
التبرعــات ملؤسســة «حياة» ومبــرة رقية 

عبدالوهاب القطامي لسرطان الثدي.
ومتت استضافة عرض األزياء «ديفيليه 
ديال ريناشــيتا» وهو مشــروع من تصميم 
Raptus &Rose وجمعية سان باسيانو لألورام 
ألول مرة خارج إيطاليا بحديقة ڤيال ناسيما 
في مقر إقامة السفير اإليطالي في الكويت.

وقامت املديرة اإلبداعية ومؤسسة رابتوس 
آند روز سيلفيا بيسكونتي بتنفيذ مشروع 
Moda Liberata، املبنــي علــى فكــرة جديدة 

للموضــة تهدف إلى إظهــار فردية كل امرأة 
بشــكلها املميــز، من خــالل ارتدائها ملالبس 

وقطع فريدة متنحها إدراك جديد بالذات.
وبنــاء علــى رغبة الســفير اإليطالي في 
الكويت كارلو بالدوتشي وزوجته كريستيانا 
مت تقدمي هذه النسخة من الديفيليه بالتعاون 
مع السفارة اإليطالية في الكويت ومبرة رقية 
عبدالوهاب القطامي لسرطان الثدي، والتي 
من خالل أنشطة جمع التبرعات متول وتتابع 
املسار العالجي للمرضى الوافدات في الكويت.

وميثل مشروع الديفيليه أيضا وجهة نظر 
عالجية وثقافية، ويعد جزءا من األنشــطة 
واملبادرات املتنوعة التي تقوم بها الســفارة 
لتعميق أواصر العالقات بني إيطاليا والكويت.

أقيم مبنزل السفير اإليطالي جلمع التبرعات ملبرة رقية القطامي لسرطان الثدي

السفير اإليطالي كارلو بالدوتشي يتابع عرض األزياء
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٥ نواب يقترحون إسقاط الديون احلكومية عن املواطنني
حال وفاتهم وإعفاء الورثة من حتّمل أي التزامات مالية

احملرر البرملاني

قــدم ٥ نــواب اقتراحــا 
بقانون بشأن إسقاط الديون 
احلكومية عن املواطنني حني 
وفاتهــم مــع إعطائــه صفة 
االستعجال، وجاء في االقتراح 
الذي تقدم به النواب: صالح 
عاشــور، أحمد الري، خليل 
الصالح، د.خليل أبل، وهاني 

شمس، ما يلي: 
مادة أولى: «تتحمل الدولة 
ديون املواطنني املستحقة ألي 
من اجلهــات احلكومية عند 
وفاتهــم، ويعفى الورثة من 

املذكــرة  فــي  وجــاء 
اإليضاحية للقانون الذي قدمه 
النواب: صالح عاشور، أحمد 
الري، خليل الصالح، د.خليل 
أبل، وهاني شــمس: اعتادت 
الكويــت، بفضــل مــن اهللا، 
على منح الهبات والقروض 
واملساعدات للعديد من الدول 
واملنظمات اإلقليمية وغيرها 
من املؤسسات خارج البالد، 
باإلضافة إلى إسقاط القروض 
عنهم بني احلني واآلخر، وعلى 
ذلك فــإن الكويت ال يصعب 
عليها أن تتكفل بتحمل الديون 
احلكومية التي على مواطنيها 

مادة ثانية: يصدر مجلس 
الالزمة  القــرارات  الــوزراء 

مجلس الــوزراء والوزراء ـ 
كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا 

لتنفيذ هذا القانون.
مادة ثالثــة: على رئيس 

القانون، ويعمل به من تاريخ 
نشره في اجلريدة الرسمية.

عنــد وفاتهــم تخفيفــا عن 
ورثتهم وحتى ال تزيد األعباء 
املالية امللقــاة على كاهلهم، 
احلكوميــة  واملســتحقات 
املقصــودة لــدى املواطنــني 
في هذا االقتراح بقانون هي 
جميعها بال اســتثناء سواء 
كان الدين عبارة عن قروض، 
كقروض إسكانية أو زواج، 
أو استقطاعات من املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
أو اجلهات احلكومية األخرى، 
وكذلك مستحقات أمالك الدولة 
وغيرهــا مــن الديــون التي 

للدولة على املواطنني.

مع إعطائه صفة االستعجال

خليل الصالحصالح عاشور أحمد الريهاني شمسد. خليل أبل

حتمل أي التزامات مالية كانت 
على املتوفى».

حسن جوهر ملعاجلة نقص األدوية احليوية

فيصل الكندري ينتقد غياب آلية بيع اإلجازات

النائب د.حســن  طالــب 
جوهر وزير الصحة د.أحمد 
العوضــي باتخــاذ إجراءات 
فورية ملعاجلة نقص األدوية 
احليوية، مشيرا إلى أن عدم 
التعامل مع هذا امللف بشكل 
جاد ســيؤدي إلى محاسبة 

الوزير. 
وقال جوهر في تصريح 
باملركز اإلعالمي في مجلس 
االمــة «لــم تشــهد وزارة 
الصحــة اختالال بــات يهدد 
حياة املواطــن واملقيم على 
أرض الكويــت مثلما يحدث 
اليوم بسبب انقطاع و(ليس 
نقص) ألكثر من ٢٠٠٠ صنف 
من األدوية احليوية التي قد 
تعتمد عليها حياة املريض». 

فيصــل  النائــب  انتقــد 
الكنــدري عــدم وجــود آلية 
حكومية لتنفيذ ما يتعلق ببيع 
اإلجازات وعدم تنفيذ تعهداتها 
أمام مجلس األمة فيما يتعلق 
بفتح سقف اإلجازات، مطالبا 
بتحقيق العدالة واملساواة بني 

املوظفني.
الكنــدري فــي  واعتبــر 
تصريــح باملركــز اإلعالمــي 
ملجلــس األمــة أن تراجــع 
تعهداتهــا  عــن  احلكومــة 
ومماطلتها ملدة شهر ونصف 
الشهر في هذا املوضوع بداية 

غير موفقة.
وأوضح أنه بعد اجتماعات 
عــدة فــي جلنــة امليزانيات، 
وتعهد بجلسة علنية بأن يكون 
بيع اإلجازات من دون سقف 

من انقطاع لهذه األدوية أمر 
ال ميكن السكوت عنه». 

 واعتبــر جوهر أن «هذا 
األمر يرتبــط ارتباط كبيرا 
بحالــة الفســاد التــي كانت 
تشهدها الوزارة في احلقبة 
السابقة»، منتقدا عدم حترك 
وزير الصحة جتــاه ملفات 
متخمة بدأت آثارها تالمس 
حياة املواطن ومن يقيم على 

أرض الكويت. 
وأكد على وجود قرارات 
عشــوائية لقطــاع شــؤون 
الرقابة الدوائية وخلل جسيم 
في نظام تسجيل األدوية في 
الكويــت، بانتظــار االنتهاء 
الكامل ملخزون األدوية قبل 
البدء بطلب األدوية اجلديدة، 

وأضــاف: «تســأل الدفاع 
يقولــون إنهم حددوا نســبة 
بحســب الوحــدة التابع لها، 
بينما موظفو مجلس الوزراء 
«الطبقــة املخمليــة» لديهــم 
الســقف مفتــوح أمــا باقــي 
اجلهات احلكومية فال، وكأن 
هؤالء أبناء الشعب الكويتي 
وموظفي باقي اجلهات ليسوا 

أبناء الشعب الكويتي».
وقال الكندري: «هذا لألسف 
النهج احلكومي الذي تتبعه 
اليــوم، كل وزارة بحســب 
مزاجيتها وهو أمر مستغرب 
جتاه قرار يهــم أهل الكويت 
كافــة، واحلكومــة ال توجــد 
لديهــا آلية كاملة وواضحة،، 
مستغربا تصريحات احلكومة 
بالسعي نحو حتقيق الرفاه 

بني الوزارة وإدارة املستشفى 
دون احلاجة إلى وســيط أو 

وكيل. 
وقال جوهر «اليوم الكرة 
فــي ملعــب املســؤولني في 
وزارة الصحــة ويتصدرهم 
وزيــر الصحة، مشــيرا الى 
انــه اذا لم يكن هناك تعامل 
حقيقــي وجــاد، بالتأكيــد 
ستكون املسؤولية مباشرة 
على الوزير ألن أرواح الناس 

ليست لعبة». 
وأضــاف «ان مــا يحدث 
فــي  لتخبطــات  نتيجــة 
وزارة تغيب عنها القيادات 
املختصــة بــإدارات حيوية 
ومهمــة بقطاعــات األدويــة 

واملستودعات الطبية».

لتوفيــر مبلــغ ٣٠٠ مليــون 
دينــار»، معتبــرا أن «موقف 
احلكومــة «مزاجــي»، تضع 
النواب في مواجهة الشعب، 
واســتمراريتها ســيكون لها 
حســاب آخــر وفــق األطــر 

الدستورية.
وقال الكندري: «لن نقبل 
منكم هــذه التصرفات جتاه 
أهل الكويت، وأنا ال أرى منكم 
ما يشــير إلى نهج تصحيح 
املسار أو االجتاه إلى عهد جديد 
والتعيينات التي حصلت أكبر 
دليل، مضيفا «خطاب ســمو 
ولي العهد كان واضحا وعلى 
رئيــس احلكومة والــوزراء 
الرجوع إليه وقراءته وسماعه 
بتمعن وتطبيقه بشكل سليم، 
وإال فسيكون لنا موقف آخر».

مطالبا وزير الصحة باتخاذ 
إجراءات فورية ملعاجلة هذا 
األمــر وأن يكــون على قدر 

املسؤولية. 
مــن جهة أخــرى، اعتبر 
جوهــر ان مــا تناقــل مــن 
معلومــات عــن انســحاب 
مستشفى غوستاف الروسي 
الفرنسي املتخصص في عالج 
السرطان من الكويت، نتيجة 
طبيعية للحالة الكارثية التي 
تشهدها وزارة الصحة، معربا 
عن اســتغرابه عدم صدور 
تصريح من الوزارة لتوضيح 
احلقيقــة وتبيان التفاصيل 
اخلاصة بهذا املوضوع لتدارك 
ما ميكن تداركــه على وجه 
السرعة واالتفاق املباشر ما 

للمواطــن وعنــد أول قــرار 
تتراجع».

وشدد الكندري على رفضه 
التمايــز بــني أهــل الكويــت 
وضــرورة مراعــاة العدالــة 
واملســاواة، أو الرجــوع إلى 
املجلس حال عدم القدرة على 
التنفيذ، معتبرا أن «هذا النهج 
احلكومي اجلديد فيه تصرفات 
غريبــة حتى في اجللســات 
عندمــا يتحدث النــواب عن 
أمور عدة وال يوجد أي تعقيب 
حكومي وألول مرة يتم ذلك 

في مجلس األمة».
وبني أن «احللول موجودة 
ولكن التعقيدات غير مقبولة، 
باألخذ من حســاب العهد أو 
استغالل الوفرة في ميزانيات 
الوزارات، أو طلب اعتماد مالي 

د. حسن جوهر

فيصل الكندري

وأوضــح أن تلك األدوية 
تتعلق بأمراض القلب والسكر 
وضغط الدم واألدوية اخلاصة 
بالعنايــة املركزة واألطفال، 
مؤكدا أن «ما تعانيه الوزارة 

أو حتديد أيام، عادت احلكومة 
لتكيل بـ ١٦ مكياال وهناك حالة 
التباس لدى املوظفني في ظل 
عدم صدور قرار من أي جهة 
حكومية لتوضيح الضوابط 

واالستحقاق.

عادل الدمخي: حتويل القطع ٢ و٤ و١٢ في الساملية إلى استثمارية

سلطان العبدان

نظم النائب د.عادل الدمخي مســاء أمس 
األول ملتقى ألهالي الدائرة األولى جرى خالله 
احلديث عن آخر اعماله والوضع السياسي 

وأوضاع مجلس األمة.
وقال الدمخي خالل اللقاء مرحبا باحلضور 
ان النــاس الذيــن انتخبونا لهــم حق كبير 
علينــا ومن حقهم أن يعرفوا ماذا قدمنا من 
اسئلة واقتراحات بقوانني واقتراحات برغبة 
وماذا كانت اعمالنا في اللجان باإلضافة إلى 

توجهاتنا.
وزاد بقوله: من حق الناخبني أن نســمع 
منهم آراءهم وتوجهاتهم باالضافة الى نقدهم 

لنا ومن أجل هذا مت تنظيم هذا امللتقى.
واستعرض الدمخي خالل اللقاء ماذا قدم 
من اقتراحات وقام بسرد ما اجنزه منذ بداية 
دور االنعقاد حتى اآلن، باالضافة الى حديثه 
عــن اخلطط واالفكار التي يعتزم القيام بها 

خالل عمله البرملاني.
وأشار الدمخي الى االقتراح بقانون الذي 
قدم لتحويــل البيوت احلكومية الســكنية 
في القطع ٢ و٤ و١٢ في منطقة الساملية إلى 

استثمارية.
وشدد الدمخي خالل اللقاء على أنه سيسعى 
دائما لتحقيق آمال وطموحات املواطنني من 
خالل عمله في املجلس وبالتعاون مع زمالئه 

النواب.

خالل ملتقى نّظمه ألبناء الدائرة األولى مساء أمس األول

ً (متني غوزال)د. عادل الدمخي متحدثا احلضور في ديوان د.عادل الدمخي خالل امللتقى 

الدمخي متحدثاً وسط احلضورجانب من احلضور

سعد اخلنفور يقترح زيادة القرض 
اإلسكاني إلى ١٠٠ ألف دينار

ســعد  النائــب  قــدم 
اخلنفــور اقتراحا بقانون 
بتعديــل املــادة (٢٨) مــن 
القانون رقم (٤٧) لســنة 
١٩٩٣ فــي شــأن الرعايــة 
الســكنية، ونصت مواده 

على ما يلي: 
املادة األولى 

يســتبدل بنــص املادة 
(٢٨) من القانون رقم (٤٧) 
لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية 
السكنية املشار إليه النص 

التالي: 
«يقــوم بنك االئتمــان الكويتي بتقدمي 
القروض ملستحقي الرعاية السكنية لبناء 
املساكن أو لشرائها أو لزيادة االنتفاع بها 
بالتوسعة أو التعلية أو إلصالحها وترميمها.
وتصــرف قــروض الرعاية الســكنية 
ملستحقيها بال فوائد، وحتدد قيمة القرض 
املمنوح لبناء ســكن أو شرائه مبائة ألف 
دينار كويتي، ويجوز زيادته مبرسوم بعد 

أخذ رأي مجلس إدارة البنك.
وحتــدد بقرار من الوزيــر بعد موافقة 
مجلس إدارة البنك، حاالت وشروط وقواعد 
وإجــراءات منح القــروض وفئاتها لباقي 
األغــراض املنصوص عليها في هذه املادة 
وكذلك حالــت تأجيل بعض األقســاط أو 

تخفيض قيمتها.
وفي جميع األحوال يزاد القرض للمواطن 
املستحق للرعاية السكنية إذا كان معاقا أو 
وليا طبيعيا ملعاق مببلغ خمسة آالف دينار 
كويتي (٥٠٠٠ د.ك) عن القرض املخصص 
ألقرانه من غير املعاقني لبناء ما يحتاجه من 
مواصفات خاصة باملعاق فإذا كان في األسرة 
أكثــر من معاق كانــت الزيادة في القرض 

عشرة آالف دينار كويتي (١٠٠٠٠ د.ك). 
ومــع مراعــاة توافر شــروط اإلقراض 
األخرى، ال يجــوز تخفيض قيمة القرض 

املســدد وال زيــادة قيمــة 
القسط الشــهري في حال 
قيام املقترض ببيع سكنه 

للمرة األولى».
املادة الثانية 

«مينــح كل مــن حصل 
على قرض الرعاية السكنية 
قبل العمل بهــذا القانون، 
قرضــا تكميليا مبقدار ٣٠
ألــف دينــار للترميــم او 

التوسعة»
املادة الثالثة 

يلغى كل حكم يتعارض 
مع أحكام هذا القانون

املادة الرابعة 
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ 

كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون 
ونصت املذكرة اإليضاحية على ما يلي: 
في ظل زيادة نســبة التضخــم واالرتفاع 
الكبيــر في أســعار مــواد البنــاء واملواد 
األساسية واإلنشائية، أصبح من الضروري 
إعادة النظر في بعض االحكام الواردة في 
القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية 
السكنية مراعاة لظروف املواطن املعيشية، 
إضافة إلى القانون سالف الذكر وضع قبل 
أكثر من ٣٠ ســنة تقريبــا ويجب تعديله 
مبا يناســب األوضاع املعيشية للمواطن 
وأسعار املواد اإلنشائية في هذا الوقت، لذا 
أعد هذا االقتراح بقانون بحيث يتم زيادة 
القرض املمنوح لبناء سكن او شرائه من 
ســبعني ألف دينار كويتي الــى مائة ألف 

دينار كويتي.
وحتقيقا ملبــدأ العدالة واملســاواة بني 
املواطنني اعدت املادة الثانية من االقتراح 
بقانون بحيث يتم منح كل من حصل على 
قرض الرعاية الســكنية قبــل العمل بهذا 
القانــون، قرضا تكميليا مبقــدار ٣٠ ألف 

دينار للترميم او التوسعة.

مينح كل من حصل على الرعاية السكنية  قرضاً مبقدار ٣٠ ألفاً للترميم

سعد اخلنفور
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الرئيس أحمد السعدون مستقبالً عبدالعزيز اإلبراهيمرئيس مجلس األمة أحمد السعدون مستقبالً سفير الصني تشانغ جيانوي

السعدون مستقبال سفير جمهورية العراق املنهل الصافي.. ومستقبال سفيرة جمهورية تركيا طوبى نور سومنز

.. ومستقبالً سفيرة اململكة املتحدة بليندا لويس

السعدون خالل استقباله سفير مملكة إسواتيني نكولوليكو هوراس دالميني

اســتقبل رئيــس مجلس األمــة أحمد 
الســعدون في مكتبه أمس رئيس الهيئة 
العامة ملكافحة الفساد (نزاهة) عبدالعزيز 
اإلبراهيــم، وقــام اإلبراهيم خــالل اللقاء 
بتســليم الرئيس الســعدون نسخة من 
التقرير نصف السنوي األول للهيئة للعام 

.٢٠٢٣/٢٠٢٢
كما استقبل السعدون عددا من السفراء 
املعتمدين لدى البالد، والتقى السعدون كال 
على حدة سفير جمهورية الصني الشعبية 
تشانغ جيانوي وسفير جمهورية العراق 
املنهل الصافي وســفيرة اململكة املتحدة 
بليندا لويس وســفيرة جمهورية تركيا 
طوبى نور سومنز وسفير مملكة إسواتيني 

نكولوليكو هوراس دالميني.

أحمد السعدون يستقبل عبدالعزيز اإلبراهيم رئيس الهيئة العامة 
ملكافحة الفساد «نزاهة» وعددًا من السفراء  املعتمدين في البالد

سعود العصفور: قانون ينّظم عملية التعيني في الوظائف العامة
ســعود  النائــب  أعلــن 
العصفور عن تقدمه مع عدد من 
النواب باقتراح بقانون ينظم 
عملية التعيــني في الوظائف 
العامــة بجميــع اجلهــات في 
الدولة سواء مدنية أو عسكرية.
وأضــاف العصفــور فــي 
تصريح في املركــز اإلعالمي 
ملجلــس األمــة أن تقــدمي هذا 
االقتراح بقانون جاء بهدف عدم 
تكرار ما حدث في قضية قبول 
ضبــاط اجليــش وغيرها من 
الوظائف العامة التي حتتاج 
إلى ما يسمى بـ «املفاضلة» بني 

املتقدمني ألي وظيفة.
أن  العصفــور  وأوضــح 
القانــون الــذي تقــدم به مع 
النــواب شــعيب املويــزري 
وحمد املدلج وشعيب شعبان 
الهاجري ســينظم  ود.فــالح 
عملية املفاضلة في الوظائف 

لــدى الشــخص الــذي يقوم 
التصحيــح. وقــال  بعمليــة 
العصفــور إن القانــون نظم 
أيضا عملية معرفة املتقدمني 
بنتائجهم، بحيث من حق كل 
متقدم أن يعرف النتيجة التي 
حصل عليها سواء في املقابلة 
الشخصية أو في االختبارات 
املصاحبة في عملية التقييم.

وأضــاف أن القانون نص 
على وضــع نســبة للمقابلة 
الشــخصية بحيث ال تتعدى 
٢٠٪ من إجمالي التقييم النهائي 
حتــى ال تكون هنــاك فرصة 
للمفاضلــة بني املتقدمني على 
أساس شــخصي، مشيرا إلى 
أن ما يتم حاليا فيه استغالل 
جلانب املقابلة الشخصية الذي 
يدخل في عملية املفاضلة ألنها 

تخضع لعملية شخصية.
وبني العصفور أن القانون 

هذه الوظائف، حيث تتم محاباة 
املتقدمــني وتفضيلهم  بعض 
علــى املتقدمــني اآلخرين، إما 
من خالل املقابلة الشــخصية 
أو املعاييــر التــي حتتاج إلى 
تقييــم شــخصي، وكذلك في 
احلــاالت التي ال تكــون فيها 

املعايير واضحة للمتقدمني.

القانون ينظم أيضا االختبارات 
التحريريــة، بحيــث تكــون 
املعايير اخلاصة بها واضحة 

قبل االختبار.
وأشــار إلــى أن القانــون 
يحظر أيضا تعارض املصالح 
ومينــع على أي شــخص في 
جلنة التقييم ســواء كان في 

وبني أن القانون يشــترط 
علــى كل جهــة حكوميــة أو 
مؤسســة متتلكهــا الدولة أن 
تكون واضحة في إعالنها عن 
التوظيــف وحتدد الشــروط 
واملعاييــر قبل أن يتم التقدم 

للوظيفة.
وأضاف العصفور أن هذا 

جلنــة التصحيــح أو املقابلة 
الشــخصية أن يكون مرتبطا 
بأحــد املتقدمني حتى الدرجة 

الرابعة.
كما نص أيضا على سرية 
األســماء عند التصحيح وأن 
يكون االختبار سريا، بحيث 
تكون األســماء غير معروفة 

نص أيضا على إلزامية تصوير 
املقابالت الشخصية بحيث ال 
يجوز أن تتم املقابلة الشخصية 
بعيدا عما مت ذكره في التقييم 
الذي وضع لصاحب املقابلة.

وأشار إلى أنه من حق كل 
متقدم أيضــا أن يحصل على 
نسخة من املقابلة الشخصية 
التــي أجراهــا ونســخة مــن 
االختبارات التــي تقدم إليها، 
مؤكــدا أنه في جميع احلاالت 
التي تتــم فيها اســتبعاد أي 
متقدم عن أي وظيفة يجب أن 
يحصل على أسباب االستبعاد.

وأكــد العصفــور أن هــذا 
القانون يهدف بشكل أساسي 
وواضح إلــى حتقيق العدالة 
واملســاواة وتكافــؤ الفــرص 
فيما بني جميع أبناء الشــعب 
الكويتــي، متمنيــا أن يــرى 

القانون النور قريبا جدا.

شعيب شعبانسعود العصفور شعيب املويزريد. فالح الهاجريحمد املدلج

العامة، ويشمل جميع اجلهات 
احلكومية وجميع الشــركات 
اململوكة للدولة واملؤسســات 
والســلطتني  العســكرية 

التشريعية والقضائية.
وأكــد العصفــور أن هــذا 
حالــة  ســيلغي  القانــون 
االستغالل التي تتم حاليا في 

عالية اخلالد: نرفض الوصاية واحلكم على النوايا
أعربت النائبة عالية اخلالد 
عن أســفها من «وضع ديننا 
العظيم واملتســامي في خانة 
ضيقة لترهبه كلمات من هنا 
وهناك، وكذلــك رؤية وزراء 
يهتزون ملجرد تهديد ميارس 
عليهم وكأنهم يباركون ضعف 
ديننا، ودون ســند صريح ال 
من الديــن وال من الدســتور 

والقانون». 
فــي  اخلالــد  ورفضــت 
تصريح صحافــي «ان نكون 
قيمني ومفتشــني على النوايا 
وجتاوز الظاهر إلى السرائر، 

واحلكم على ما في القلوب دون 
بينة ودليل»، متسائلة «على 
أي حجــة او بينة قام وزيري 
التجارة والبلدية في مخالفة 
املطعم»؟! وأوضحت أن أخطر 
ما تواجهه احلكومة في تنفيذ 
برنامج عملها وخطة تنميتها 
وحتقيــق االصالح املنشــود 
منهــا هو أن تكــون خاضعة 
لفكر الغير وأهــواء قيادييها 
الوقتية  وحتالفات املصالــح 
الحتواء تيار أو فكر سياسي 
أو ديني على حساب املكتسبات 
الدستورية واحلريات وااللتزام 

يسعى اليه البعض من خلق 
الفــنت السياســية بعيــدا عن 
االجنــاز التشــريعي، ولكــن 
على احلكومة أن حتمي نفسها 
مــن االجنــرار وراء األفــكار 
التحريضية». وقالت «مازلت 
متمنية بل مازال لدي أمل في أن 
الزمالء النواب الذين صرحوا 
بشــأن عبــارة one love التي 
ترتبط بنشاط املطعم التجاري 
وطبيعة الغــذاء الذي يقدمه 
وال عالقة لها مبا مت الترويج 
له، قد صرحوا عن حسن نية 

دون حتقق».

بالقانــون. وأضافــت «إن من 
يقبل أن يكون تفسير الواقع 
وفق ما يراه ودون أن يتحقق 
من ظنونه أو أن يطبق القانون 
بحســب مزاجــه لــن يكــون 
قادرا علــى الدفاع عن حقوق 
املواطنني، ومن يقدم أولويات 
الصــراع الفكري على اصالح 
اخلدمات التعليمية والصحية 
والبنيــة التحتية والتوظيف 
يكون قــد حاد عــن تطلعات 
الشــعب الكويتي حني اختار 

نوابه االنتخابات االخيرة».
وأكدت «لــن ننجر إلى ما 

عالية اخلالد

عبداهللا األنبعي: مباشرة املتقدمني 
وخريجي دورة «اجلمارك» األحد

فارس العتيبي: صرف بدل عدوى 
للموظفني اإلداريني بوزارة الصحة

أعلــن النائــب عبــداهللا 
األنبعي عن التوصل إلى اتفاق 
مع وزير التجارة والصناعة 
لشــؤون  الدولــة  ووزيــر 
وتكنولوجيــا  االتصــاالت 
الناهض  املعلومــات مــازن 
العامــة للجمــارك  واإلدارة 
بخصوص مباشرة املتقدمني 
لدورة اجلمارك عملهم. وقال 
األنبعي في تصريح باملركز 
اإلعالمــي ملجلــس األمة إنه 
تواصــل مع وزيــر التجارة 
العليــا للجمــارك  واإلدارة 

ملناقشــة املظلمــة الكبيرة التــي وقعت على 
املتقدمني لدورة اجلمارك وتعطيل املئات من 
خريجي الدورة ملدة أشهر وعدم مباشرة عملهم 

رغم استيفائهم الشروط. وبني 
أنــه مت التواصل واالجتماع 
خــالل األســابيع املاضيــة 
وأســفر عــن التوصــل إلى 
حــل بــأن يباشــروا العمــل 
يوم األحــد املقبل. كما أعلن 
األنبعي عن تواصله مع نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ طالل اخلالد 
بخصــوص خريجــي دورة 

اإلنعاش.
وأكــد أن الوزيــر اخلالد 
أصدر أوامره املباشرة بهذا 
اخلصوص، ومت التواصل مع اإلدارات املعنية 
وفرز أسماء املتقدمني اخلميس املاضي متهيدا 

ملباشرة عملهم.

النائــب فــارس  تقــدم 
العتيبــي باقتــراح برغبة 
بشــأن صرف بــدل عدوى 
للموظفني اإلداريني بوزارة 

الصحة.
وقال في مقدمة اقتراحه، 
نص قــرار مجلس اخلدمة 
املدنية رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢
على منــح بدل خطر وبدل 
عــدوى وبدل تلــوث وبدل 
ضوضاء للعاملني في بعض 
اجلهات احلكومية وقد نصت 
املــادة اخلامســة منه على 

اســتحقاق أي البدالت الــواردة بهذا القرار 
مشــروط بالتعرض للظــروف التي تقرر 

كل بدل من أجلها (اخلطر، 
العدوى، التلوث، الضوضاء) 
وملا كان املوظفون اإلداريون 
بوزارة الصحــة معرضني 
للعدوى مبا تقضيه طبيعة 
عملهــم ومواجهــة احتمال 
اإلصابــة بالعــدوى أثنــاء 
تواجدهم بالعمل، لذا وجب 
اســتحقاقهم لبدل العدوى 
أســوة باألطبــاء ومــن في 

حكمهم.
ونــص االقتــراح علــى 
«صرف بدل عدوى للموظفني 
اإلداريني بوزارة الصحة اخلاضعني ألحكام 

قانون ونظام اخلدمة املدنية».

عبداهللا األنبعي

فارس العتيبي

لن ننجر وراء األفكار التحريضية

جلنة شؤون اإلسكان: استعرضنا خطة التوزيعات
ناقشــت جلنــة شــؤون 
اإلسكان والعقار في اجتماعها 
امس بيــان مجلس الــوزراء 
الصــادر بتاريــخ ٢٨ نوفمبر 
٢٠٢٢، والــذي تضمن التعهد 
بتوفير عدد ١٩٠٠ وحدة سكنية 
باملشــاريع اإلسكانية القائمة 
مبنطقــة تيماء، وعدد ٣٥٠٠٠

وحدة سكنية مبشروع توسعة 
جنوب صباح األحمد.

اللجنــة  واســتعرضت 
- وفــق بيــان صــادر عنها 
احلكوميــة  اإلجــراءات   -
املتعلقة بضم ساحة منطقة 
الصليبية مع منطقة جنوب 
القيروان لتوفير عدد ٣٢٠٠

وحدة ســكنية مــع التأكيد 
على ضرورة احملافظة على 
األشــجار الواقعة في املوقع 
ورفع تقرير خالل شهر يبني 

املناطــق اجلديــدة  لتســليم 
للرعاية السكنية، مشيرة إلى 
أن وزير الدولة لشؤون البلدية 

للرعاية السكنية خالل األشهر 
الـــ ٣ املقبلة وبعــدد وحدات 
سكنية ال تقل عن ٣٢٠٠ وحدة 
ســكنية.  وأوضحــت اللجنة 
في بيانها أن املؤسسة العامة 
الســكنية تعهــدت  للرعايــة 
فور تسلم املنطقة بالتنسيق 
مــع جميع اجلهات احلكومية 
املعنية إلزالة ما فيها من عوائق 
متهيــدا إلجــراءات توزيعهــا 
ألصحاب الطلبات اإلسكانية.

من جانب آخر، استكملت 
اللجنة النظر في قوانني إنشاء 
املــدن اإلســكانية واســتدامة 
القــروض العقاريــة، ووضع 
اللمســات األخيــرة عليهــا 
النهائي  التقرير  متهيدا لرفع 
إلى املجلس إلدراجه في جدول 
األعمــال خــالل األســبوعني 

املقبلني.

تعهد باالنتهاء مــن إجراءات 
تسليم منطقة جنوب القيروان 
والصليبية للمؤسسة العامة 

حمد العبيد وحمد املدلج ود. حسن جوهر ود.عبدالعزيز الصقعبي خالل اجتماع اللجنة

كل اإلجراءات الالزمة لتذليل 
املعوقــات. وطالبــت اللجنة 
بتحديــد مدد زمنيــة أوضح 

بجميع اجلهات في الدولة سواء مدنية أو عسكرية
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الكوارث الطبيعية كلَّفت األميركيني ٢٦٠ مليار دوالر في ٢٠٢٢
تكبدت الواليات املتحدة خســائر 
بأكثــر مــن ٢٦٠ مليــار دوالر خــالل 
العام احلالي ٢٠٢٢ بســبب األعاصير 
والعواصف والفيضانــات واحلرائق 
وغيرها من الكوارث الطبيعية، وذلك 
بحســب أحدث التقارير البحثية التي 

رصدت هذه اخلسائر.
وتسبب اإلعصار «إيان» وحده الذي 
ضــرب فلوريدا في ســبتمبر املاضي 
بأضرار تراوحت قيمتها بني ٥٠ مليار 

دوالر و٦٥ مليار دوالر.
وبحســب معهد (Swiss Re)، وهو 
الذراع البحثية لشــركة إعادة التأمني 
العمالقة، فإن اإلعصار «إيان» على الرغم 
من التكاليف واخلســائر التي تسبب 
بها فإنه ليس الكارثة الطبيعية األكثر 
تكلفة خالل العام احلالي فحسب بل إنه 
يشــكل ثاني أكبر خسارة مؤمنة على 
اإلطــالق بعد إعصــار «كاترينا» الذي 
ضرب الواليات املتحدة في العام ٢٠٠٥، 
نقال عن تقرير نشرته وكالة «بلومبيرغ» 

واطلعت عليه «العربية نت».

ويقدر التقرير السنوي الصادر عن 
املعهد والذي ينظر في اخلسائر الناجمة 
عن الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات 
واألعاصير وحرائق الغابات، أن إجمالي 
اخلسائر االقتصادية سيصل إلى ٢٦٠
مليار دوالر في عــام ٢٠٢٢. وهذا أقل 
بنسبة ١١٪ عن العام املاضي، لكنه اليزال 
أعلى بكثير من متوســط ١٠ ســنوات 

البالغ ٢٠٧ مليارات دوالر فقط.
ويقول التقرير إن اخلسائر املؤمن 
عليها من املتوقع أن تصل إلى ١١٥ مليار 
دوالر هذا العام، وهو أقل بنســبة ٦٪ 
عما كانت عليــه العام املاضي ولكنها 
أعلى من متوسط ١٠ سنوات البالغ ٨١

مليار دوالر.
وكانت اخلســائر املؤمن عليها في 
اجتاه صعودي طويل األجل لفترة من 
الوقت، وفقا للمعهد، وبسبب األحداث 

الكبيرة الناجمة عن تغير املناخ.
وقال رئيس شــركة إعادة التأمني 
ملخاطر الكوارث، مارتن بيرتوج: «أدت 
األحداث املناخية القاسية إلى خسائر 

مؤمنة عاليــة في عام ٢٠٢٢، مما عزز 
خطر االرتفاع في كل قارة».

ويــؤدي تغيــر املناخ إلــى ارتفاع 
درجة حرارة احمليطــات والعواصف 
شديدة االرتفاع. كما شهد هذا العام عددا 
قليال نسبيا من األعاصير الكبرى في 
الواليات املتحدة، لكن التقرير يسلط 
الضوء على خطر حدوث إعصار واحد 
كبير يضرب ســاحال مكتظا بالسكان 

كما فعل «إيان».
وقال رئيس قسم مخاطر الكوارث 
في األميركتني بشركة (Swiss Re) إردم 
كاراجا، إن األعاصير تسببت تقليديا في 
أضرار الرياح والعواصف، لكن تغير 
املناخ يعني أنها جتلب اآلن املزيد من 
األمطار والفيضانات، كما أنه يوســع 

من أثر العواصف.
وأشار إلى أن إيان أدى إلى فيضانات 
أبعد من الســاحل الغربــي لفلوريدا، 
حيث وصلت العاصفة إلى اليابســة، 
في الوسط والساحل الشرقي للوالية 

وفي والية كارولينا.

خسائر اإلعصار «إيان» وحده تراوحت بني ٥٠ و٦٥ مليار دوالر

«هيئة االتصاالت» تعلن مصادرتها 
١٦٦ جهازًا مخالفًا خالل ٢٠٢٢

باهي أحمد

كشفت الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية 
املعلومات «CITRA» في بيان لها عن قيامها 
خالل عام ٢٠٢٢ مبصادرة أجهزة بلغ عددها 
١٦٦ جهازا غير مطابقة ملواصفات االستخدام 
التــي وضعتهــا الهيئة أو ملنــع بيعها في 

الســوق الكويتي أو ألسباب أخرى، الفتة 
إلــى أن الهيئة قامت مبصــادرة ٣١ جهازا 
مقويا لسيرفس «Repeater» وعدد ٣٣ جهازا 
السلكيا يدويا «Walkie-Talkie» وعدد ١٠٢

جهاز تتبع «GPS Tracker» مطالبة اجلميع 
بالتزام املعايير الفنية التي فرضتها الهيئة 
وااللتزام بلوائحها وقوانينها املوضوعة.

٣٫٧ ماليني دينار صافي مشتريات الكويتيني باألسهم اإلماراتية

«النقد»: «اخلليج» استفاد من احلرب الروسية ـ األوكرانية اقتصاديًا
قال نائب مدير قطاع الشرق 
األوسط في صندوق النقد الدولي 
الزين زيدان إن منطقة اخلليج 
اســتفادت من تداعيات احلرب 
الروسيةـ  األوكرانية، نظرا ألن 
التأثير األكبر انعكس على ارتفاع 

أسعار النفط.
وأضاف زيــدان، في مقابلة 
مع قناة «العربية»، أن نســبة 
اســتيراد املنطقــة مــن املــواد 
الغذائيــة الواردة من روســيا 

وأوكرانيــا «ضئيلة» متثل ٢٪ 
فقط، مشيرا إلى أن دول اخلليج 
ليس لديها روابط جتارية ومالية 

مع منطقة الصراع.
وقال زيدان إن اندالع احلرب 
جاء بعد فترة من جناح منطقة 
اخلليج من جتاوز جائحة كورونا 
بنجاح، فضال عن وجود العديد 
من اإلصالحــات الهيكلية التي 
ســمحت بدفع النمو لالقتصاد 
غير النفطي، بالتزامن مع زيادة 

إنتاج النفط مع تخفيف اتفاق 
«أوپيك+». وأوضح أن صندوق 
النقد أجرى حتليال حول تأثير 
سياسات التشديد النقدي على 
اقتصادات اخلليج والذي أظهر 
عدم وجود تأثير لهذه السياسات 
حال ارتفاع الفائدة بل قد يكون 

التأثير إيجابيا.
وتابع «على العكس عندما 
تنخفض أســعار النفط يكون 
لسياسات التشديد النقدي تأثير 

سلبي». وقال زيدان إن ارتفاع 
أســعار النفط يزيد الســيولة 
فــي االقتصــادات اخلليجيــة 
ويدعــم األنظمــة املصرفيــة 
وحتســن االئتمان واالستهالك 
داخل األســواق، ممــا يزيد ثقة 

املستثمرين في املنطقة.
وأكد نائب مدير قطاع الشرق 
األوســط، فــي صنــدوق النقد 
الدولي على ضــرورة مواصلة 
اإلصالحات الهيكلية في املالية 

العامة، مشيرا إلى أن السعودية 
طــورت كثيــرا اإليــرادات غير 
النفطية بزيادة الضريبة على 
القيمة املضافة ١٥٪. وأشار إلى 
ضرورة قيام املنطقة بتحسني 
وضع املالية العامة على املديني 
املتوسط والطويل، وهذا يتطلب 
حتســني املداخيل غير النفطية 
لكي يكــون ارتبــاط االقتصاد 
بالنفط منخفضــا وعدم التأثر 

بتقلبات أسعار النفط كثيرا.

عالء مجيد

بلغت صافي قيمة تداوالت 
املستثمرين الكويتيني في سوق 
أبوظبي لألوراق املالية بالشراء 
خالل شهر نوفمبر املاضي نحو 
٤٤٫٥١ مليون درهم (ما يعادل 
٣٫٧١ ماليــني دينار)، وذلك من 
خالل عمليات شراء بلغت ١١٢٫٧٣
مليون درهم (مــا يعادل ٩٫٤١

ماليني دينــار)، وعمليات بيع 
بلغت قيمتها ٦٨٫٢٢ مليون درهم 
(ما يعادل ٥٫٧ ماليني دينار).

وخالل الـ ١١ أشهر املاضية 
منذ بدايــة العــام وحتى اآلن 
جــاءت مشــتريات الكويتيني 
لألسهم بسوق أبوظبي لألوراق 

تعامالت شرائية بلغت ٣٣٫٦٥
مليون درهم (مــا يعادل ٢٫٨١

مليون دينار).
وجاءت هــذه املشــتريات 
بالتوافق مع أداء سوق أبوظبي، 

مليون دينــار) وعمليات بيع 
بقيمة ٦٩٦٫٨٥ مليون درهم (ما 
يعادل ٥٨٫٨٥ مليــون دينار)، 
لتبلغ صافي تعامالتهم البيعية 
خالل الشهر بقيمة ١٩٩ مليون 
درهــم (ما يعادل ١٦٫٦١ مليون 
دينــار). وخــالل الـ ١١ شــهرا 
املاضية ومنذ بداية العام جند 
أن اخلليجيني حققوا صافي بيع 
بلغ ١٦٧٫٢٨ مليــون درهم (ما 
يعادل نحــو ١٤ مليون دينار) 
من خالل عمليات شراء بلغت 
قيمتها ٦٫٢٧ مليارات درهم (ما 
يعادل نحو ٥٢٣ مليون دينار)، 
وعمليات بيع بلغت قيمتها ٦٫٤٤
مليارات درهم (ما يعادل نحو 

٥٣٧ مليون دينار).

ارتفــع بنســبة ١٫٤٥٪  الــذي 
خالل شــهر نوفمبر ليســجل 
مســتوى ١٠٥٤٥ نقطــة مقابل 
١٠٣٩٤ نقطــة بنهايــة أكتوبر 
املاضــي، وخــالل نوفمبر فقد 
بلغت القيمة الســوقية ألسهم 
أبوظبــي ٢٫٥٨ تريليون درهم 
مع نهاية تعامالت الشهر مقابل 
نحــو ٢٫٣٥ تريليون درهم في 
نهاية تعامالت أكتوبر املاضي، 

مبكاسب ٢٢٨ مليار درهم.
وعلــى صعيد دول مجلس 
التعــاون اخلليجــي، جنــد ان 
اخلليجيني جاءت مشترياتهم 
في بورصة أبوظبي خالل شهر 
نوفمبر املاضي بنحو ٤٩٧٫٨٥
مليون درهم (ما يعادل ٤١٫٥٥

خالل نوفمبر.. ونفذوا عمليات شراء في سوق أبوظبي بقيمة ٩٫٤ ماليني دينار.. مقابل مبيعات بـ ٥٫٧ ماليني 

املالية بنحو ٦٩٨٫٣١ مليون درهم 
(ما يعادل ٥٨٫٣ مليون دينار)، 
وعمليات بيــع بلغت ٦٦٤٫٦٧
مليون درهم (ما يعادل ٥٥٫٤٧

مليون دينار)، لتحقق صافي 

عبدالوهاب الرشيد شّكل فريقًا متخصصًا للشكاوى واملبادرات
علي إبراهيم

رفع وزيــر املاليــة ووزير 
الدولــة للشــؤون االقتصادية 
واالستثـــــــمار عبدالوهــاب 
الرشــيد، شــعار االســتجابة 
السريعة واحلل الناجز والفعال 
ألي شــكوى أو مبــادرة تقــدم 
املاليــة واجلهــات فــي وزارة 
الـ ١٢ التابعة له، عبر تشكيله 
لفريــق متخصص مــن ١٢ من 
كــوادر الــوزارة يتولــون تلك 
املهمــة حرصــا علــى مصالح 
وذلــك  املواطنــني،  وراحــة 
ارتكازا على توجيهات القيادة 
العليا واحلرص على تنفيذها 
بالتواصل املباشر مع املواطنني 
وذوي الصلة، واليوم يعمل هذا 
الفريق بعيدا عن األضواء منجزا 
أكثر من ١٠٠٠ طلب ما بني شكوى 

وتظلم ومبادرة ومقترح.
ويعمل الفريق الذي شكله 
الرشــيد بقــرار وزاري يحمل 
رقــم ٦٤ لســنة ٢٠٢٢ الــذي 
قضــى بتشــكيل فريــق عمل 
استقبال الشكاوى واملقترحات 
واملبــادرات اخلاصة باجلهات 
التابعة لوزيــر املالية ووزير 
الدولة للشــؤون االقتصادية 
واالستثمار. ووفقا لقرار تشكيل 
الفريــق فقد قضــى في مادته 
األولى بـ «يشــكل فريق عمل 
استقبال الشكاوى واملقترحات 
واملبــادرات اخلاصة باجلهات 

التواصــل مــع صاحــب   -٣
الطلب ملعاجلة طلبه واستكمال 
البيانات املطلوبة قبل عرضها 

على اجلهات املختصة.
٤- البحــث والتواصــل مــع 
اجلهات ذات الصلة مبوضوع 

الطلب.
٥- البحث برد اجلهة املختصة 
واعتماد رأيها من قبل الفريق 

ومكتب وزير املالية.
٦- جتهيز وإعداد الرد املناسب 

لصاحب العالقة.
الســرية  ٧- احلفــاظ علــى 

وتنســيقها مع مختلف اجلهات 
وصــوال إلــى إجنازهــا مبعدل 
إجناز للطلبات عند ٨٠٪ خالل 
اسبوع من تقدمي الطلب، واملتبقي 
هي طلبــات للحاالت املعقدة أو 
املرتبطة بإجراءات قانونية وتتم 
متابعتهــا أيضا حتــى اإلجناز. 
وأشار الصالل إلى حرص وزير 
املالية على تســهيل تعامل كل 
املواطنــني وأصحــاب العالقــة 

باجلهات التابعة له.
وبــني الصــالل أن فريــق 
الشكاوى واملبادرات يستقبل 

التــي  يذكــر ان اجلهــات 
تتبــع وزيــر املاليــة ووزير 
الدولة للشــؤون االقتصادية 
واالستثمار عبدالوهاب الرشيد 

تأتي كما يلي:
١ - وزارة املالية.

٢ - بنك الكويت املركزي.
٣ - إدارة نزع امللكية للمنفعة 

العامة.
٤ - املؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية.
٥ - الهيئة العامة لالستثمار.

٦ - هيئة مشروعات الشراكة 

التامة الكاملة للطلبات املقدمة 
وبيانات أصحابها.

وفي هذا الصدد، كشف رئيس 
فريق عمل اســتقبال الشكاوى 
واملقترحــات واملبــادرات، بدر 
ناصر الصالل، عــن أن الفريق 
اســتقبل على مدار األشهر الـ ٣
املاضيــة وحتديــدا منذ صدور 
قــرار انشــائه في ١٢ ســبتمبر 
املاضــي نحو ١٠٠٠ طلب ما بني 
شــكوى أو تظلــم أو مبادرة أو 
مقترح أو طلب، إذ مت وضع آلية 
العمل الســتقبال تلك الطلبات 

جميــع الطلبات من املواطنني 
وأصحاب العالقة عبر جميع 
قنوات االتصال املعتمدة وهي 
اإلمييل، وتطبيق سهل، ورقم 
مخصــص علــى الواتســاب، 
باإلضافة إلى الســجل العام، 
وكذلك متاح االستقبال اليدوي. 
وأفاد بــأن الفريق وبدعم من 
الوزيــر يبحــث عــن احللول 
الدائــم لســرعة  والتطويــر 
اجنــاز املعامالت، وأن الوزير 
دائم االطالع واملتابعة ألعمال 

الفريق.

بني القطاعني العام واخلاص.
٧ - هيئة تشجيع االستثمار 

املباشر.
٨ - األمانــة العامة للمجلس 

األعلى للتخطيط والتنمية.
٩ - بنك االئتمان الكويتي.

١٠ - اجلهــاز الفنــي لبرنامج 
التخصيص.

١١ - جهاز املراقبني املاليني.
١٢ - وحدة التحريات املالية.

الوطنــي  الصنــدوق   -  ١٣
الصغيــرة  للمشــروعات 

واملتوسطة.

يضم ١٢ من كوادر وزارة املالية.. ويستقبل الطلبات وينسق ويرّد بعد التحري

بدر الصاللعبدالوهاب الرشيد

التابعة لوزيــر املالية ووزير 
الدولة للشــؤون االقتصادية 
واالســتثمار من مجموعة من 

الكوادر الوطنية».
وحدد الرشيــــــد في املادة 
الثانية من القرار ٨ اختصاصات 

للفريق تأتي كما يلي: 
١- استقبال طلبات املواطنني 
عــن طريــق جميــع قنــوات 

االتصال املتاحة.
املقــدم  الطلــب  ٢- دراســة 
ومعاينة املستندات والوثائق 

املرفقة.

٨٠ ٪ من الطلبات تنجز خالل أسبوع من التقدمي واملتبقي للحاالت املعقدة أو املرتبطة بإجراءات قانونيةرئيس الفريق بدر الصالل لـ «األنباء»: استقبلنا وأجنزنا نحو ١٠٠٠ طلب ما بني شكوى وتظلم ومبادرة ومقترح

«آبل» تسّرع نقل إنتاج هواتف آيفون خارج الصني
تعمل شــركة آبل على تسريع خطتها 
لنقــل إنتاج آيفون من الصــني في أعقاب 
احتجاجــات العمال العنيفــة على لوائح 
كوفيد في أكبر مصنــع آيفون في العالم، 
وفقا ملا ذكرته «وول ســتريت جورنال»، 

واطلعت عليه «العربية.نت».
واحتل املصنع، الذي أطلق عليه اســم 
مدينة آيفون، عناوين الصحف في األسابيع 

األخيرة بعد أن ثار العمال بسبب املخاوف 
املتعلقة بكوفيــد على ضباط األمن الذين 
يرتدون بدالت واقية. ونقلت الصحيفة عن 
مصادر أن شــركة آبل تتطلع إلى حتويل 
إنتاجها نحو دول أخرى في آسيا مثل الهند 
وڤيتنــام وتقليل االعتمــاد على مصنعي 
اإللكترونيات التايوانية مثل فوكســكون 

التي متتلك املنشأة في تشنغتشو.

«املالية« تؤكد االلتزام والتعهد بصرف بدل اإلجازات 
للجهات وحثها على سرعة إصدار قرار الصرف

أكد وزير املالية ووزير الدولة للشــؤون االقتصادية 
واالستثمار عبدالوهاب الرشيد األحد االلتزام التام والتعهد 
بصرف بدل اإلجازات ملؤسســات وجهات الدولة وحثها 

على سرعة إصدار قرار الصرف.
وقال الوزير الرشــيد في بيان صحافي إن إيداع ٤٠٪ 
من املبالغ كان ألســباب تنظيميــة، مطمئنا اجلميع بأن 
امليزانية املخصصة لبيع اإلجازات مرصودة بالكامل لدى 
وزارة املالية وجار العمل على استكمال اإلجراءات بأسرع 
وقت ممكن بالتنسيق مع اجلهات املعنية خالل أسبوع.

وكانــت وزارة املاليــة أعلنت اخلميــس املاضي عن 
جاهزيتها لصرف بدل اإلجازات للجهات التي استكملت 
املتطلبات اإلجرائية، مشيرة الى أنها ملتزمة بتعهداتها 

أمام جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي البرملانية ومجلس 
األمة في البدء بصرف البدل النقدي لرصيد اإلجازات أثناء 
اخلدمــة دون تأخير فور إقــرار امليزانية الذي مت في ١٦
نوفمبــر املاضي متضمنة مبلغ ٣٠٠ مليون دينار (نحو 
٩٧٥ مليون دوالر) لتغطية تكلفة صرف بدل اإلجازات.
وأوضحــت أنهــا لم تضــع أي شــروط تعجيزية أو 
عراقيل في صرف البدل النقدي وأن املسؤولية اآلن تقع 
على اجلهات احلكومية املختلفة في االنتهاء من كشوف 
املستحقني وإصدار قرار الصرف، مبينة أنه مبجرد اعتماد 
اســتمارة الصرف من وحدة الرقابة املالية سيتم إيداع 
املبلغ في حساب اجلهة على الفور وذلك وفقا لإلجراءات 

املالية املتبعة.

«GPS Tracker» و ٣٣ السلكي يدوي  و ١٠٢ جهاز «Repeater» ٣١
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نوڤاك: روسيا لن تصدر النفط اخلاضع لسقف األسعار 
حتى لو اضطرت إلى خفض إنتاجها 

رويتــرز: قال نائب رئيس الوزراء 
الروسي ألكسندر نوڤاك أمس، إن روسيا 
لن تصدر النفط اخلاضع لسقف سعري 
فرضه الغرب حتى لو اضطرت موسكو 

خلفض إنتاجها مــن اخلام. وأوضح، 
بالقول: »نعمل على وضع آليات حلظر 
استخدام سقف سعري بصرف النظر 
عن املستوى احملدد، ألن مثل هذا التدخل 

ميكــن أن يزيــد من زعزعة اســتقرار 
السوق«. وأضاف ان روسيا لن تعمل 
في ظل فرض حد أقصى للسعر حتى 

لو اضطرت إلى خفض اإلنتاج.

نواف السعود: الكويت قلقة من الطلب على النفط.. في ظل الركود

محمود عيسى

أعــرب الرئيــس التنفيــذي ملؤسســة 
البترول الكويتية الشــيخ نواف ســعود 
الصباح عن قلقه احلقيقي بشأن االجتاه 
الذي سيســلكه الطلب علــى النفط خالل 
األشهر القليلة املقبلة وأثناء العام املقبل، 
السيما إذا كان هناك ركود، مشيرا الى أن 
مشتري النفط ال يعتزمون زيادة وارداتهم 

العام املقبل.
وأوضح السعود في مقابلة مع تلفزيون 
»بلومبيرغ«، أن الكويت قلقة بشأن األشهر 
القليلة املقبلة، وذلك في ظل تردد العمالء 
بزيــادة وارداتهم من النفــط خالل العام 
املقبل، في إشارة إلى أن السوق يتعرض 
للضغوط نتيجة ضعف االقتصاد العاملي.

وقال: »نحن قلقون ونتحدث مع عمالئنا 
الذين يقولون إنهم إما سيحتاجون لنفس 
املقدار من وارداتهم السابقة من النفط أو 

أنهــم يطلبــون قدرا أقل بقليــل في العام 
املقبل«.

وتشير البيانات إلى أن الكويت تصدر 
نحو مليوني برميل يوميا من النفط اخلام، 
حيــث يتجــه معظمها لدول آســيوية مثل 
الصني وكوريا اجلنوبية واليابان والهند.

وكانت منظمة أوپيك قد ذكرت أن استهالك 
النفط يتأثر بالتباطؤ في الواليات املتحدة 
وأوروبا والصني، فيما قرر حتالف »أوپيك+« 
خفض اإلنتاج خالل اجتماعه في أوائل أكتوبر 
املاضــي، األمر الذي أثــار حفيظة الواليات 

املتحدة التي تريد النفط بأسعار أقل.
وقد استثمرت الكويت عشرات املليارات 
من الدوالرات لتطوير وبناء مصاف جديدة 
في السنوات األخيرة، حيث قال الشيخ نواف 
السعود إن ذلك سيمكنها من زيادة صادراتها 
من الديزل ووقود الطائرات إلى أوروبا في 
عام ٢٠٢3، مضيفا أن هذه الشحنات ستلعب 
دورا وان كان ضئيــال، في تغطية تدفقات 

املشتقات النفطية الروسية التي من املقرر 
أن يحظرها االحتــاد األوروبي اعتبارا من 
فبراير في إطار االجراءات املتعلقة باحلرب 

األوكرانية- الروسية.
وصدرت الكويت أولى شحناتها من وقود 
الطائرات من مصفاة الزور اجلديدة الشهر 
املاضــي، حيث صممت هذه املصفاة بطاقة 
تكرير قدرها 61٥ ألف برميل يوميا، وبالتالي 
فإنها تعتبر واحدة من أكبر مصافي النفط 
في العالم، ومن املقرر االنتهاء منها في أوائل 
العام املقبل، ليرتفع إجمالي طاقة التكرير في 
الكويت إلى نحو 1.٥ مليون برميل يوميا.

وقال السعود: »لن تكون كميات النفط 
اخلام املصدرة كبيــرة عندما يتعلق األمر 
باملبيعات إلى أوروبا، حيث إن زيادة صادرات 
الشــرق األوســط مــن الديزل وغيــره من 
املشتقات النفطية إلى أوروبا ستكون على 
األرجح دائمة، مع اضطرار روسيا للتركيز 

أكثر على األسواق اآلسيوية«.

وفيمــا يخــص تغيرات املنــاخ وتقليل 
االنبعاثــات الكربونيــة، قال الســعود إن 
الكويــت تعتقــد أن النفط ســيظل مصدرا 
رئيسيا للطاقة بالنسبة لالقتصاد العاملي، 
حتى مع حتول الدول إلى أنواع أنظف من 
الوقود والطاقة املتجددة، مبررا ذلك بقوله: 
»هذا االمر لن يحدث بني عشــية وضحاها، 
إنه ال ميكن ان يتم مبجرد كبســة زر، وفي 
أي عملية للتحول، سيكون النفط موجودا«.

وختمت »بلومبيرغ« املقابلة، مبا ذكره 
الشــيخ نواف الســعود من انــه كجزء من 
هدف الكويت لتحييد انبعاثات االحتباس 
احلراري داخل حدودها بحلول عام ٢٠٥٠، 
فإنهــا ستســتثمر فــي الطاقة الشمســية 
وتكنولوجيــا احتجاز الكربــون، حيث إن 
ذلك سيمكنها من خفض كثافة االنبعاثات 
الناجمة عن إنتاجها من النفط، وقال: »نريد 
خفض كثافة الكربون بشــكل أساســي إلى 

الصفر«.

أوضح خالل مقابلة مع تلفزيون »بلومبيرغ« أن العمالء قد ال يحتاجون إلى نفس املقدار من وارداتهم النفطية في 2023

الشيخ نواف سعود الصباح

ال ميكن التخلص من االعتماد على النفط بـ »كبسة زر«.. ففي أي عملية للتحول سيكون النفط موجودًا االستثمارات الضخمة لبناء وتطوير املصافي الكويتية.. ستزيد صادراتها النفطية ألوروبا في 2023
الكويت تهدف إلى خفض االنبعاثات للصفر بحلول 2050.. عبر استثماراتها بالطاقة الشمسية النفط سيبقى مصدرًا رئيسيًا للطاقة.. حتى مع التحول ملصادر الوقود النظيف والطاقة املتجددة

»أوپيك+« متّدد سياسة اإلنتاج.. واملال: القرار يستند إلى معطيات السوق
وكاالت: قررت مجموعة 
»أوپيك+« التمسك بأهدافها 
املتعلقة بإنتــاج النفط في 
اجتماعها أمس، بينما تكافح 
األسواق لتقييم تأثير تباطؤ 
االقتصــاد الصينــي علــى 
الطلــب، وتداعيــات قــرار 
مجموعة السبع وضع سقف 
سعري للنفط الروسي، حيث 
يأتــي هذا القرار بعد يومني 
فقــط مــن اتفــاق مجموعة 

السبع.
صــادر  بيــان  ووفــق 
عــن املجموعة، فقــد أكدت 
»أوپيــك+« علــى قراراتها 
السابقة مبا في ذلك تعديل 
وتيرة االجتماعات الشهرية 
للجنــة الوزارية املشــتركة 
ملراقبة اإلنتــاج، لتكون كل 
شــهرين، مع منــح اللجنة 
صالحيــة عقــد اجتماعات 
عقــد  أو طلــب  إضافيــة، 
االجتمــاع الــوزاري للدول 
األعضاء في أي وقت، للتعامل 
مع أي تطورات في السوق، 

متى ما تطلب األمر.
أنــه مت  البيــان  وذكــر 
تكــرار التأكيد علــى أهمية 
االلتزام التام باالتفاق وآلية 
واالســتفادة  التعويــض، 
من فترة التمديــد املعتمدة 
فــي االجتماع الــوزاري 33 
ملجموعة »أوپيك+«، وسيتم 
عقد االجتمــاع الوزاري 3٥ 
للدول األعضاء في »أوپيك+« 
في 4 يونيو ٢٠٢3، واالجتماع 
الســابع واألربعــني للجنة 
الرقابــة بتاريــخ 1 فبرايــر 

.٢٠٢3
التزام كويتي

وفي هذا الســياق، أشاد 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيــر النفــط د.بــدر املــال 
بنتائج االجتماعات الوزارية 
ملجموعة »أوپيك+«، حيث 
التأكيد على االســتمرار  مت 
باتباع استراتيجية مراقبة 
تطورات السوق واملبادرة إلى 

والــذي عقد عبــر االتصال 
املرئي أمــس، حيث تضمن 
الوفــد محافظ الكويت لدى 
منظمــة »أوپيــك« محمــد 
الشــطي، واملمثــل الوطني 
للكويت لدى منظمة أوپيك 

الشيخ عبداهلل الصباح.
تخفيضات »أوپيك+«

جدير بالذكر، أن مجموعة 

»أوپيــك+« تضــم منظمة 
البلدان املصــدرة للبترول 
»أوپيك« وحلفاء من بينهم 
روسيا، حيث أقر التحالف 
في أكتوبــر املاضي خفض 
اإلنتــاج مليونــي برميــل 
يوميــا، أي نحــو ٢%، مــن 
الطلــب العاملــي، بداية من 
نوفمبر املاضي وحتى نهاية 

عام ٢٠٢3.

وعـــــزت مجـمـوعـــــة 
»أوپيك+« قرارها بخفض 
اإلنتاج إلى ضعف التوقعات 
االقتصادية، حيث تراجعت 
أســعار النفط منذ أكتوبر 
املاضي بسبب تباطؤ النمو 
في الصني وعلى مســتوى 
العالم، وفي ظل رفع أسعار 

الفائدة عامليا.
وكانت دول مجموعة الـ7 

وأســتراليا قد اتفقت يوم 
اجلمعة املاضية على فرض 
حد أقصــى لســعر برميل 
النفط اخلام الروسي املنقول 
بحرا عند 6٠ دوالرا للبرميل 
في خطوة تهدف إلى احلد من 
إيرادات موسكو مع احلفاظ 
على تدفق النفط الروســي 
إلى األسواق العاملية، فيما 
قالت موسكو إنها لن تبيع 

نفطها مبوجب هذا السقف 
وإنها تدرس املوقف للرد.

وكانــت توقعات أخرى 
تــدور بــأن وزراء حتالف 
يقــرون  قــد  »أوپيــك+« 
تخفيضــات أكبر في إنتاج 
النفط خالل اجتماعهم املقرر 
اليوم، وذلك للحد من آثار 
تشديد العقوبات ضد روسيا 
على األســواق مبا في ذلك 
قرار االحتاد األوروبي فرض 

سقف لألسعار.
قلق بأسواق النفط

واليزال املشــاركون في 
ســوق الطاقة قلقني بشأن 
عقوبــات االحتاد األوروبي 
علــى مشــتريات صادرات 
روسيا من اخلام، في حني أن 
وضع سقف ألسعار النفط 
الروسي ملجموعة السبع هو 
مصدر آخر لعدم اليقني في 

األسواق.

ووافق االحتاد األوروبي 
املؤلــف مــن ٢7 دولــة في 
يونيو املاضــي على حظر 
شراء اخلام الروسي احملمول 
بحرا اعتبــارا من اخلامس 
من ديسمبر ٢٠٢٢ في إطار 
جهــود منســقة لتقليــص 
الــواردات املالية للكرملني 
فــي أعقــاب غزو موســكو 

ألوكرانيا.
ومع ذلك، فإن القلق من أن 
فرض حظر تام على واردات 
اخلام الروســية قد يؤدي 
إلى ارتفاع أســعار النفط، 
مما دفــع مجموعــة الدول 
الصناعية الـ 7 الكبرى إلى 
التفكير في وضع حد أقصى 
للمبلغ الذي ستدفعه مقابل 
النفــط الروســي، ووافقت 
حكومات االحتاد األوروبي 
على حد أقصى لسعر النفط 
الروســي املنقولة بحرا 6٠ 

دوالرا للبرميل.

املجموعة تتابع انعكاسات مؤشرات تباطؤ االقتصاد العاملي.. وتأثيراتها بتنامي الطلب على النفط

د.بدر املال خالل مشاركته في اجتماعات »أوپيك+« عبر تقنية االتصال املرئي

انتهاج ما يساعد في استقرار 
الســوق، موضحا ان القرار 
يستند الى معطيات السوق 
ويضمن طمأنة واســتقرار 
السوق، وأن الكويت ملتزمة 

متاما بقرار »أوپيك+«.
وذكــر املــال أن مجموعة 
»أوپيك+« تتابع انعكاسات 
مؤشــرات تباطؤ االقتصاد 
العاملي، ومستويات التضخم، 
وزيــادات أســعار الفائــدة، 
وارتفــاع أســعار الســلع 
األولية، وتأثيرات ذلك على 
معــدل تنامي الطلــب على 
النفــط، وهو ما يســتدعي 
استمرار احليطة واملتابعة 

ملستجدات السوق.
وكان املال قد ترأس وفد 
الكويت املشارك باالجتماع 
46 للجنة الوزارية املشتركة 
 ،)JMMC( ملراقبــة اإلنتــاج
وكذلــك االجتمــاع الوزاري 
34 ملجموعــة »أوپيــك+«، 

فبرايـراملجموعـة اتفقـت علـى تعديـل االجتماعـات الشـهرية للجنة مراقبـة اإلنتـاج لتكون كل شـهرين  1 الرقابـة  جلنـة  واجتمـاع   ..2023 يونيـو   4 فـي  للمجموعـة  الـوزاري  االجتمـاع  عقـد 

»البترول الوطنية« تعّي 441 موظفًا كويتيًا
أحمد مغربي

كشفت بيانات مالية، حصلت عليها »األنباء«، أن شركة 
البترول الوطنية الكويتية قامت بتعيني 441 موظفا كويتيا 
جديدا خالل السنة املالية ٢٠٢1 /٢٠٢٢، ليبلغ إجمالي القوى 
العاملة التشــغيلية وغير التشغيلية في نهاية هذه السنة 
6٢18 بزيادة مقدارها ٢41 موظفا عن إجمالي القوى العاملة 

في العام قبل املاضي البالغة ٥977 موظفا.
وقد بلغ عدد العاملني الكويتيني في شركة البترول الوطنية 
)مبا فيهم موظفو شركة كامكو( في نهاية السنة املالية ٥69٥ 
موظفا بنســبة 9٠.83% من إجمالي القوى العاملة وبزيادة 

مقدارها 3٠4 موظفني كويتيني عن السنة املالية السابقة.
وأظهــرت البيانات أن تطــور أعداد القــوى العاملة في 
الشركة قد شهد انخفاضا متتاليا على مدار السنوات املاضية، 
حينمــا بلغ 6644 موظفا بنهاية الســنة املالية ٢٠13/ ٢٠14 
وليبلغ خالل الســنة املالية ٢٠٢٠ /٢٠٢1 نحو ٥977 موظفا 
وهو األدنى على اإلطالق قبل أن يرتفع بنهاية السنة املالية 

املاضية إلى 6٢18 موظفا.
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املاضــي قبــل  العــام  عــن   241 قدرهــا  بزيــادة  الشــركة  فــي  موظفــًا   6218

وزير أميركي سابق: »الفيدرالي« سيحتاج 
لرفع الفائدة بأكثر مما تتوقعه األسواق

حّذر وزير اخلزانة األميركية الســابق 
لورانس سمرز، من أن االحتياطي الفيدرالي 
سيحتاج على األرجح إلى رفع أسعار الفائدة 
أكثر ممــا تتوقعه األســواق حاليا، وذلك 

بسبب الضغوط التضخمية العالية.
وقال سمرز: »أمامنا طريق طويل لنقطعه 
خلفض التضخم إلى املســتوى املستهدف 
من الفيدرالي. أعتقد أنهم سيحتاجون إلى 
زيادات في أســعار الفائــدة أكثر مما يراه 

السوق اآلن«.
وتشــير العقود اآلجلة ألسعار الفائدة 
إلى أن املتداولــني يتوقعون أن يرفع بنك 
االحتياطــي الفيدرالي أســعار الفائدة إلى 
نحــو ٥% بحلــول مايــو ٢٠٢3، مقارنــة 
بالنطــاق احلالي مــن 3.7٥% إلــى 4%. إذ 
يتوقع االقتصاديون زيادة مبقدار ٥٠ نقطة 
أساس في اجتماع السياسة الذي سيعقد 
في 13 و14 ديسمبر، حيث من املقرر أيضا 
أن يصدر مســؤولو االحتياطي الفيدرالي 

توقعات جديدة بشأن السعر الرئيسي.
وقال سمرز إن »6% بالتأكيد سيناريو 
ميكننا كتابته، و٥% لن تكون أفضل تخمني 
ألســعار الفائدة الرئيسية«، وفقا ملا ذكره 

لوكالة »بلومبيرغ«، واطلعت عليه »العربية.
نت«.

جــاء حديــث ســمرز بعد ســاعات من 
صدور أحدث تقرير شــهري عن الوظائف 
في الواليات املتحدة والذي أظهر قفزة غير 
متوقعة في متوسط   أجر الساعة. وقال إن 
هذه األرقام تظهر ضغوط األسعار القوية 

املستمرة في االقتصاد.
ارتفع متوسط   األجر في الساعة 6.٠% 
في نوفمبر في مكســب واسع النطاق كان 
األكبر منذ يناير، وارتفع بنسبة ٥.1% عن 
العام السابق. ارتفعت أجور عمال اإلنتاج 
والعمال غير اإلشرافيني بنسبة ٠.7% عن 
الشهر الســابق، وهي أعلى نسبة في عام 

تقريبا.
كما أشــار ســمرز، إلى بيانات ســوق 
اإلسكان، قائال: »إن هناك نقطة يتحول فيها 
الســوق بشكل مفاجئ من جانب البائعني 
الذين يطرحون عقاراتهم في السوق تأتي 

عندما تبدأ األسعار في االنخفاض«.
وعن االنكماش االقتصادي، قال: »ال أعرف 
متى سيأتي ذلك«. »ولكن عندما يبدأ، أظن 

أنه سيكون قويا إلى حد ما«.



اقتصـاد
االثنني ٥ ديسمبر ٢٠٢٢

12

«اخلليج»: باب املشاركة في «فانتسي» اليزال مفتوحًا

«املركز»: أسهم التكنولوجيا الرابح األكبر
في «بورصة الكويت» خالل نوفمبر

.. والبنك يعقد ورشة عمل
بشأن البيئة الرقابية التجريبية

«املركزي» يطلق نظامًا إلكترونيًا لتلقي «برقان» يواصل دعمه حلملة «لنكن على دراية»
شكاوى وتظلمات عمالء البنوك األفراد

«الوطني»: معدل التضخم العاملي
سيصل إلى ٩٫٥٪ بنهاية ٢٠٢٢

مع انتهاء املرحلة األولى 
من مسابقة «فانتسي»، التي 
أطلقها مبناسبة تنظيم دولة 
قطــر الشــقيقة بطولة كأس 
اللعبــة  العالــم، باعتبارهــا 
األكثر رواجا بني عشاق ألعاب 
احملــاكاة في مختلــف أنحاء 
العالــم، أعلــن بنــك اخلليج 
استمرار فتح الباب ملشاركة 
املزيد من املتسابقني في املراحل 

املقبلة.
وبهذه املناسبة، قال مساعد 
مديــر االتصاالت املؤسســية 
حمزة التيلجي: نبارك للفائز 
بجائزة الدور األول، ونتمنى 
حظا أوفر لباقي املشاركني في 
األدوار املقبلة من املسابقة، التي 
يصل إجمالي قيمة جوائزها 
الى ٥ آالف دينار، موزعة على 
مراحل البطولة املختلفة، من 

قال املركز املالي الكويتي 
(املركز)، في تقريره الشهري 
أداء أســواق األســهم  عــن 
اخلليجيــة لشــهر نوفمبر 
العــام  املؤشــر  إن   ،٢٠٢٢
للسوق الكويتي شهد ارتفاعا 
بنســبة ٣٫٦٪ خالل الشــهر 
املاضي، ومن بني القطاعات 
فــي بورصة الكويــت، كان 
مؤشر قطاعي التكنولوجيا 
والســلع األساســية الرابح 
األكبــر بارتفــاع وصل إلى 
٢٦٫٥٪ و٧٫٤٪ على التوالي.

وذكر «املركز» في تقريره 
أن بنك الكويت املركزي أبقى 
على سعر الفائدة السيادي 
دون تغييــر حتى بعد رفع 
االحتياطي الفيدرالي األميركي 
أســعار الفائدة مبقــدار ٧٥

نقطة أســاس فــي نوفمبر. 
وسجلت الكويت عجزا ماليا 
قدره ٣ مليارات دينار للسنة 
املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، بانخفاض 
في العجز بلغ ٧٢٪ عن العام 
السابق، على خلفية ارتفاع 

عائدات النفط.
وأقر مجلس األمة موازنة 
العــام املالــي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣، 
والتي تتوقع عجزا بسيطا 
للعام الثامــن على التوالي، 
مع افتراض املوازنة ســعر 
النفط اخلام عند ٨٠ دوالرا 
للبرميل، بينما بلغ متوسط 
ســعر النفط اخلام للكويت 
١٠٥ دوالرات للبرميل، ومنذ 
بداية العــام، من املرجح أن 
تســجل الدولــة فائضا في 

في إطار سعي بنك الكويت املركزي 
املتواصل لدعم تطوير التقنيات املالية 
احلديثة وتطبيقها في الكويت وتبني 
الشركات ذات التقنية املالية الناشئة، 
عقد بنــك الكويــت املركزي ورشــة 
عمــل للمختصني في التحول الرقمي 
واالبتكار بالبنوك احمللية بشأن البيئة 
الرقابية التجريبية، والتي متثل بيئة 
آمنة الختبار التقنيات املالية احلديثة 
دون تعريض النظام املالي واملصرفي 

للمخاطر.

ويحرص البنــك املركزي في ذلك 
علــى توفير بيئــة داعمــة ومحفزة 
لتطوير التقنيات املالية احلديثة ملا 
لها مــن دور مهم في تطور اخلدمات 

املالية.
وأشار «املركزي» إلى أن مثل هذه 
الورش تهدف إلى تبادل اخلبرات ونقل 
املعرفة للبنوك احمللية والتأكيد على 
الدور األساسي الذي تقوم به البنوك 
احملليــة للنهوض مبجــال التقنيات 
املالية، واملرتبط بالتعاون مع املبتكرين 

لطرح ما لديهم من ابتكارات في السوق 
الكويتي، ســواء من خالل الشراكات 
أو تقــدمي خدمات الدفــع اإللكتروني 
أو التعاون الختبار طلبات االنضمام 

للبيئة الرقابية التجريبية.
واختتــم بنــك الكويــت املركزي 
بالتأكيــد على حرصه املســتمر على 
دعم التقنيات املالية احلديثة ومتكني 
االبتكار في هذا املجال مبا يعزز تطور 
القطــاع املصرفي واملالي في الكويت 
ويسهم في خدمة االقتصاد الوطني.

يواصل بنــك برقــان دعمه حلملة 
«لنكن على دراية» التوعوية املصرفية 
خالل رعايته ومشــاركته فــي العديد 
مــن الفعاليــات واألنشــطة الداخلية 
واخلارجيــة لتعزيــز الوعــي بأهداف 
ورسائل احلملة. وفي إطار استراتيجيته 
للمســؤولية املجتمعيــة وبرنامــج 
االستدامة، قام البنك بتسليط الضوء 
على احلملة خالل مشاركته مؤخرا في 
كل من اجلائزة الكبــرى التي ينظمها 
دوري االحتــاد الكويتي للفروســية، 
معرض اجلامعة األسترالية في الكويت 
للتوظيف، مهرجان اخلريف الذي نظمته 
دار اآلثار اإلسالمية، معرض املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية وبطولته األولى 

للبادل.
ويعمــل بنك برقان فــي العديد من 
الفعاليات التي يشــارك بها على نشر 
التوعيــة باجلانــب املالــي واملصرفي 
للحضور، حيث يتخذ من هذه التجمعات 

منصة إيجابية لنشــر محتوى حملة 
«لنكن على دراية» بشكل مباشر، عن 
طريــق مشــاركة املــواد املطبوعة أو 
احلوارات التثقيفية والتوعوية املباشرة 
مع األفراد، كما يحرص البنك على تفعيل 
حساباته في مواقع التواصل االجتماعي 
في هذا اجلانب، من خالل احملتوى املميز 
واملخصص للتعريف بأهداف احلملة 
وتوعية العمالء في إطارها باملنتجات 
واخلدمــات املصرفية، ونشــر الثقافة 

املالية للجميع.
وقد صرحت حصة النجادة، مدير 
أول - االتصاالت واملسؤولية االجتماعية 
للشــركات في بنك برقان قائلة: نهدف 
من خالل حملة «لنكن على دراية» إلى 
نشر الوعي املجتمعي الشامل باجلانب 
املصرفــي واملالــي، ومســاعدة األفراد 
والشركات على جتنب املمارسات غير 
الصحيحــة وتفادي أخطــار االحتيال 
والتصيد اإللكتروني، كما نقوم إضافة 

إلى ذلك من خــالل فعالياتنا بتعريف 
اجلمهور باخلدمات واملنتجات املصرفية 
املتنوعة التي ميكنهم االســتفادة منها 
لتعزيز جتربتهــم املصرفية ومعرفة 
الطــرق املثلى جلعل جتربتهم أســهل 

وأكثر أمانا.
ويواصل بنــك برقان دعمه حملاور 
حملة «لنكن على دراية» وأهدافها، عبر 
فعالياته وأنشطته املختلفة، واحملتوى 
املتميــز الذي يقوم من خالله بإيضاح 
احلقوق والواجبات املالية واملصرفية، 
كالتعريف بطرق االقتراض والتمويل، 
وكل أنواع البطاقات املصرفية، وبرامج 
االستثمار املتنوعة، كما يقوم بدور فعال 
في توعية املجتمع بالدور الذي تلعبه 
البنــوك الكويتية، إلى جانب شــرحه 
ألنــواع اخلدمات اخلاصــة بفئة ذوي 
اإلعاقة وشرح حقوقهم واخلدمات املقدمة 
لهم، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجيته 

الشاملة للمسؤولية املجتمعية.

في إطــار تكريس الدور 
الرقابي لبنك الكويت املركزي 
فــي مجــال حمايــة حقوق 
العمــالء األفــراد ولتعزيــز 
اخلدمــات املقدمة لهم، أعلن 
بنــك الكويت املركــزي عن 
إطالق نظام إلكتروني خاص 
بوحدة حماية العمالء التابعة 
لــه، وذلك لتلقي الشــكاوى 
البنــوك  والتظلمــات ضــد 

احمللية.
املركــزي فــي  وأضــاف 
النظام  بيــان صحافــي، أن 
اإللكتروني اجلديد قد وضع 
لالستعاضة عن زيارة العمالء 
شــخصيا إلــى مبنــى بنــك 
الكويت املركزي وتقدمي تلك 
الشكاوى والتظلمات وذلك 
من خــالل منوذج إلكتروني 
متوافر عبر املوقع اإللكتروني 

لبنك الكويت املركزي.
وأفاد املركزي بأن النظام 
اإللكترونــي يتيــح لعمالء 
البنوك األفــراد فقط بتقدمي 
شــكوى أو تظلم لــدى بنك 
الكويــت املركــزي من خالل 
النمــوذج املخصص  تعبئة 
لهــذا الغرض واملتوافر على 
موقــع البنــك اإللكترونــي، 
ويستخدم منوذج الشكوى 
اإللكتروني في حال عدم قيام 

قــال تقرير صادر عن بنــك الكويت 
الوطني، إن أحدث املؤشــرات الرئيسية 
الصادرة فــي الواليات املتحدة ومنطقة 
اليورو وأســتراليا كشــفت عن ضعف 
معدالت التضخم خالل األسبوع املاضي، 
في إشــارة حديثة تدل على أن التضخم 

العاملي قد يكون بلغ ذروته بالفعل.
ومؤخرا، هدأت حدة مشكالت سالسل 
التوريــد املعقدة والناجمــة عن جائحة 
«كوفيــد-١٩» واحلــرب فــي أوكرانيا، 
بســبب تراجع تكاليف املــواد الغذائية 
والوقود، ومن العوامل التي تؤثر أيضا 
على االقتصــادات العاملية، رفع البنوك 
املركزية على مســتوى العالم ألســعار 
الفائدة ملســتويات تاريخية اســتجابة 
لتصاعد وتيرة التضخم املترسخ الذي 

استمر لفترة أطول مما كان متوقعا.
وفــي الوقــت احلالــي، تقــدر وكالة 
بلومبيــرغ إيكونوميكس جتاوز معدل 
التضخم في كافة أنحاء العالم مستوى 
٩٫٨٪ على أســاس ســنوي خالل الربع 
الثالث من العــام، على أن ينخفض إلى 
٩٫٥٪ في الربع األخير حتى يصل أخيرا 

إلى ٥٫٣٪ بنهاية عام ٢٠٢٣. 
إال أنــه وعلــى الرغــم مــن ذلــك، ال 
تــزال هناك مخاطر كبيــرة على صعيد 
سالســل التوريد التي لم تتم معاجلتها 
بعــد، باإلضافــة إلــى تعــرض أســعار 
السلع األساسية ملخاطر عودة ارتفاعها 
مــرة أخرى مبجرد إعادة فتح النشــاط 
االقتصادي في الصــني بالكامل، كما قد 
يستمر ارتفاع تكاليف املعيشة في دفع 

األجور لالرتفاع.
الوظائف األميركية 

جاءت وتيرة منو الوظائف في نوفمبر 
أفضل بكثير مما كان متوقعا، إذ ارتفعت 
الوظائف غير الزراعية مبقدار ٢٦٣ ألف 
وظيفة خالل هذا الشــهر، بينما استقر 
معدل البطالة عند مستوى ٣٫٧٪. وكانت 
البيانات أفضل بكثير من التوقعات التي 
أشارت إلى تسجيل منو مبقدار ٢٠٠ ألف 
وظيفة، وأقل قليال عن املستويات املسجلة 

في أكتوبر البالغة ٢٨٥ ألف وظيفة.
ولن تســهم تلك األرقام بالكثير في 
ســبيل إبطاء وتيــرة رفــع االحتياطي 
الفيدرالي لسعر الفائدة في ظل تركيزه 
علــى خفض معدل التضخم الذي وصل 
إلى أعلى مســتوياته املســجلة منذ ٤٠

عاما، وظهرت عقبة أمــام التدابير التي 

وأضــاف: نحــرص فــي 
بنــك اخلليــج علــى التفاعل 
مــع العمــالء واجلمهــور في 
مختلف املناســبات من خالل 
GB comunitty، إلــى جانــب 
برامجنا املتنوعة للمسؤولية 
املجتمعية على مــدار العام، 
مشــاركتهم  ويســعدنا 
اهتماماتهم وشغفهم مبباريات 

بطولة كأس العام.
ودعا اجلمهور من متابعي 
حسابات البنك على وسائل 
التواصل االجتماعي املختلفة 
مــن داخــل الكويــت، إلــى 
تشــكيل فرقهم والتسجيل 
بأسرع وقت، للحاق بركب 
املتســابقني، واالســتمتاع 
مبنافسات مسابقة «فانتسي» 
إلى جانب املتعة واإلثارة في 

مباريات كأس العالم.

خالل الربع الثالث من ٢٠٢٢
بنســبة ٨٫٦٪ على أســاس 
سنوي مع منو الناجت احمللي 
اإلجمالــي احلقيقــي غيــر 
النفطي بنسبة ٥٫٩٪. ووفقا 
لوكالة فيتش، حتتاج البنوك 
السعودية إلى ضخ سيولة 
إضافيــة من البنك املركزي، 
حيث يســتمر اإلقراض في 
النمو بوتيرة أسرع من منو 

الودائع.
وأشــار تقريــر «املركز» 
إلى أن أداء األسواق املتقدمة 
جاء إيجابيا خالل الشــهر، 
حيث حقق مؤشــر مورغان 
ستانلي كابيتال إنتليجنس 
العاملي (MSCI) مكاسب ٦٫٨٪ 
٥٫٤٪. وفي  ٥٠٠ S&P ومؤشر
وقت سابق من الشهر، رفع 
االحتياطي الفيدرالي أسعار 
الفائدة مرة أخرى مبقدار ٧٥

نقطة أساس، لتصل إلى أعلى 
مستوى منذ عام ٢٠٠٨.

وبينمــا يتوقــع زيــادة 
أســعار الفائــدة للحــد من 
التضخــم، فقــد أشــار إلى 
أن رفــع أســعار الفائدة في 
املســتقبل قــد يكــون أقــل 
حجما. وبلغ مؤشــر مدراء 
املشــتريات املركب لإلنتاج 

التظلمات لدى بنك الكويت 
املركــزي تتــم علــى مراحل 
تبــدأ بتقــدمي الشــكوى من 
قبل العميل إلى البنك املشكو 
بحقه على منوذج الشكوى 
املخصص لذلك واملتوافر بكل 
األفرع أو املوقع اإللكتروني 
لديــه، وعنــد تســلم البنك 
املشكو في حقه لتلك الشكوى 
يتوجب عليه تسليم العميل 
الشاكي نســخة من شكواه 
مؤشرا عليها مبا يفيد تسلمها 
وتاريخ التسلم، وعلى البنك 
أن يقــوم بالــرد كتابة على 
الشــكوى خالل ١٥ يوم عمل 
من تاريخ تقدميها، وفي حال 
ورود الشــكوى عــن طريق 

يتخذها الفيدرالي ضد التضخم، والتي 
متثلت في قفز متوسط الدخل في الساعة 
مبقدار الضعف عــن املتوقع ومبا يقدر 

بنحو ٠٫٦٪ خالل الشهر. 
وبعد رفع سعر الفائدة مبقدار ٧٥ نقطة 
أســاس في اجتماعاته األربعة األخيرة، 
أشار مسؤولو االحتياطي الفيدرالي إلى 
أن الوتيــرة قد تتباطــأ قريبا، وتتوقع 
األسواق اآلن أن يقوم البنك املركزي برفع 
سعر الفائدة مبقدار ٥٠ نقطة أساس في 
اجتماعه املقرر عقده في ديسمبر اجلاري.

ال يزال التضخم في الواليات املتحدة 
يتحــرك بوتيــرة متســارعة، إال أنه بدأ 
في إظهــار بعض العالمــات الدالة على 
التباطــؤ، ما يعتبر مــن األنباء اجليدة 
لصانعــي السياســة الذيــن يحاولــون 
تخفيف وتيرة الزيادات السريعة ألسعار 
الفائدة والتي وصلت إلى مستويات غير 
مسبوقة تاريخيا.  أما على صعيد مؤشر 
التضخم األساسي، الذي أكد رئيس مجلس 
االحتياطي الفيدرالــي جيروم باول أنه 
من أهم املقاييس املتعلقة بالتضخم، فقد 
ارتفع بوتيرة أقل من املتوقع مبستوى 
٠٫٢٪ على أساس شهري في أكتوبر. وعلى 
الرغم من كشف التقرير عن بدء تراجع 
معــدالت التضخم، إال أنــه ال يزال أعلى 
بكثير من املســتوى املستهدف ملجلس 

االحتياطي الفيدرالي والبالغ ٢٪.
انكماش قطاع التصنيع

ألول مرة ومنذ بداية ظهور اجلائحة 
في عام ٢٠٢٠، انكمش نشــاط التصنيع 
فــي الواليات املتحدة وذلك نظرا لتأثير 
تكاليف االقتراض املرتفعة على الطلب 
على السلع. وقال معهد إدارة التوريدات 

أنــه بإمــكان  وأوضــح 
اجلمهور من اليوم تشكيل 
فريقه املفضل من بني العبي 
املنتخبــات املشــاركة فــي 
بطولــة كأس العالم املقبل، 
إذ ســيتم منح مدير الفريق 
مبلغــا افتراضيــا، لشــراء 
الالعبــني، علــى أن يضــم 
كل فريــق ١٥ العبا، منهم ١١
ضمن التشكيلة األساسية و٤

احتياطيني، كما يجب مراعاة 
أن تضم كل تشــكيلة اثنني 
حراس مرمــى، ٥ مدافعني، 
٥ العبي خط وسط وثالثة 

مهاجمني.
يذكر أنه بإمكان الراغبني 
فــي املشــاركة في املســابقة 
التسجيل عبر الرابط التالي:
https://play.fifa.com/fantasy-
classic/leagues/join

٤٦٫٣ في منتصف نوفمبر، ما 
يشير إلى أن النشاط التجاري 
في الواليات املتحدة مستمر 
في االنكماش للشهر اخلامس 

على التوالي.
وارتفع معــدل التضخم 
فــي اململكة املتحدة بشــكل 
أســرع مــن املتوقــع، حيث 
وصل إلى أعلى مستوى له 
في ٤١ عاما مسجال ١١٫١٪ في 
أكتوبر، مقارنة بـ ١٠٫١٪ في 
ســبتمبر. وتخطط حكومة 
املتحــدة لزيــادة  اململكــة 
الضرائب مبقــدار ٢٥ مليار 
جنيــه اســترليني وخفض 
اإلنفاق احلكومي مبقدار ٣٠

مليار جنيه إسترليني بحلول 
.٢٠٢٨/٢٠٢٧

وأشار تقرير «املركز» الى 
أن أسعار النفط قد سجلت 
انخفاضا حادا بنسبة ٩٫٩٪ 
خالل شــهر نوفمبر ٢٠٢٢، 
بعد مكاسب الشهر السابق، 
لكنها ال تزال مرتفعة للعام 
بنســبة ٩٫٨٪، وقــد تأثــر 
سعر النفط بارتفاع حاالت 
اإلصابة بڤيروس كوفيد-١٩

في الصني.
وخفضــت وكالة الطاقة 
الدوليــة توقعاتهــا حلجــم 
الطلب علــى النفط في عام 
٢٠٢٣ مبقدار ٤٠ ألف برميل 
يوميــا لتحــدده عنــد ١٫٦١

مليون برميل يوميا، في ظل 
معوقات منها ارتفاع مخاطر 
الركود إلى جانب ضعف أداء 

االقتصاد الصيني.

البريد املسجل أو اإللكتروني 
فإنه يتعني على البنك املشكو 
في حقه إخطار العميل كتابة 
عبر ذات الوسيلة التي وردت 
فيها الشــكوى أو من خالل 
خدمة الرسائل النصية على 
رقم هاتف العميل املســجل 
لدى البنك بتسلم الشكوى.

البنــك  بيــان  وأشــار 
املركزي إلى أن إطالق النظام 
اإللكتروني اخلاص بوحدة 
حماية العمالء يتعلق بتلقي 
الشــكاوى والتظلمــات من 
العمالء األفراد ضد البنوك، 
يأتي تعزيزا جلهوده الرامية 
لتحســني آليــة التعامل مع 
شــكاوى وتظلمــات عمــالء 

البنوك.
وأكــد البيــان أن جميــع 
التعليمات الصادرة عن بنك 
الكويت املركزي واإلرشادات 
العامة في شأن تقدمي الشكاوى 
أو التظلمات منشــورة على 
املوقــع اإللكتروني اخلاص 
بالبنك وحسابات البنك في 
وسائل التواصل االجتماعي. 
كمــا أنه في حــال وجود أي 
استفسار ميكن التواصل على 
الرقم املخصص لوحدة حماية 
العمــالء لدى بنــك الكويت 

املركزي ١٨٦٤٤٤٤.

األسبوع املاضي إن مؤشر نشاط املصانع 
انخفض من ٥٠٫٢ في أكتوبر إلى ٤٩، مبا 
ميثل أول انكماش وأضعف قراءة يسجلها 

املؤشر منذ مايو ٢٠٢٠. 
ومتثل القراءة فوق مستوى ٥٠ منوا 
في أنشــطة القطاع، والــذي ميثل نحو 
١١٫٣٪ من االقتصاد األميركي، وضمن أكبر 
ســت قطاعات صناعية، سجل قطاعان 
فقط منوا الشهر املاضي، وفي اإلجمالي، 
ســجلت ٦ قطاعات صناعية فقط منوا، 
بينما تقلص أداء ١٢ قطاعا في نوفمبر. 

تراجع التضخم بأوروبا

وفقا للتقديرات األولية الصادرة عن 
االحتاد األوروبي، تراجع معدل التضخم 
السنوي عبر منطقة اليورو إلى ١٠٪ في 
نوفمبر مقابل ١٠٫٦٪ في أكتوبر. وميثل 
هذا االنخفاض أول تراجع ملعدل التضخم 

على مدار ١٧ شهرا متتاليا.
وتســتمر تكلفة الطاقة في املساهمة 
بشكل كبير على الرغم من تباطؤ زيادات 
األسعار الشهر املاضي إلى ٣٤٫٩٪ مقابل 
٤١٫٥٪ على أســاس سنوي. إال أن وتيرة 
منو تضخم أسعار املواد الغذائية تسارعت 
هامشيا من ١٣٫١٪ إلى ١٣٫٦٪ بينما ظل معدل 
تضخم السلع واخلدمات الصناعية ثابتا.
ومن املقرر أن يجتمع البنك املركزي 
األوروبي بوقت الحق من الشهر اجلاري، 
حيث يتوقع أن يرفع الفائدة مرة أخرى، 
وفي ظل ارتفاع معدالت التضخم بأكثر 
من ٥ أضعاف املستهدف من قبل املركزي 
األوروبــي املقرر بنحــو ٢٪، رفع البنك 
املركزي أســعار الفائدة بأســرع وتيرة 
على اإلطالق هذا العام بتطبيقه لزيادات 

متتالية مبقدار ٧٥ نقطة أساس.

النظام اجلديد وضع لالستعاضة عن زيارة العمالء شخصياً للبنك لتقدمي الشكاوى والتظلماتلتعزيز الثقافة االئتمانية واملصرفية لدى عمالء القطاع املصرفي واملجتمع

سيواصل التراجع خالل العام املقبل ليبلغ ٥٫٣٪

حمزة التيلجي

جانب من ورشة البيئة الرقابية التجريبية للبنك املركزي

فريق «برقان» مستمر في دعم حملة «لنكن على دراية»

الدور األول وصوال إلى املباراة 
النهائية، علما أن جائزة الفائز 
األول في الدور النهائي ٢٠٠٠

دينار والثاني ١٠٠٠ دينار، هذا 
إلى جانب اجلوائز التفاعلية 
مع اجلمهور املتواصلة طوال 

البطولة. 

املوازنة من املتوقع بشــكل 
أساســي اســتخدامه لدعــم 

صندوق االحتياطي العام.
وعلــى صعيــد املنطقة، 
أداء أغلــب األســواق  كان 
اخلليجيــة ســلبيا، حيــث 
تراجع مؤشــر ستاندرد آند 
بورز املركــب لدول مجلس 
S&P) التعــاون اخلليجــي
GCC) بنســبة ٣٫٩٪ خــالل 
نوفمبــر، وســجل املؤشــر 
الســعودية  العام لســوقي 
وقطر تراجعا نسبته ٦٫٦٪ 
و٣٫٩٪ على التوالي، في حني 
ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 
١٫٣٪، تراجع مؤشر سوق دبي 

٠٫٢٪ خالل الفترة نفسها.
وقد بلغ معدل منو الناجت 
احمللــي اإلجمالــي إلمــارة 
أبوظبــي أعلى مســتوى له 
في ست سنوات خالل الربع 
الثاني من عام ٢٠٢٢، حيث 
ارتفــع بنســبة ١١٫٧٪ علــى 
أســاس ســنوي. وتراجــع 
التضخم في اململكة العربية 
السعودية بشكل طفيف إلى 
٣٫٠٪ في أكتوبر على أساس 
سنوي من ٣٫١٪ في سبتمبر.
النــاجت احمللي  وارتفــع 
اإلجمالي احلقيقي للمملكة 

البنك بتزويد العمالء بنموذج 
شــكوى أو عدم قيــام البنك 
بالرد كتابيا على الشــكاوى 
التي تقدم بهــا العمالء لدى 
البنك خالل املدة احملددة (١٥
يوم عمل) من تاريخ استالم 
الشــكاوى، أمــا فيما يخص 
منوذج التظلــم اإللكتروني 
فإنه يســتخدم في حال عدم 
رضى العميل على رد البنك 
املشــكو بحقــه، بحيث يتم 
إرفاق املســتندات املطلوبة 
إلكترونيــا، وذلــك للنظــر 
فــي مدى ســالمة اإلجراءات 
املتخذة من جانب هذه اجلهة 

من عدمه.
وأشار إلى أن آلية تقدمي 

حصة النجادة وطالل العيار وشمايل احلربي في جناح البنك
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الرشود: معايير االستدامة ورعاية ذوي االحتياجات.. من صلب عمل «بيتك»

أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة 
بالتكليــف في بيت التمويل الكويتي 
(بيتك) عبدالوهاب الرشود، ان مبادرة 
رعايــة ودعــم وتأهيل قــدرات ذوي 
االحتياجات اخلاصة، اســتراتيجية 
دائمــة في «بيتــك» مدعومــة بالقيم 
واملبادئ التي ينتهجها «بيتك» كبنك 
إســالمي رائــد، فيما تؤكــد احلرص 
علــى خدمــة املجتمــع، وتعبــر عن 
رؤيته ألهمية دور القدرات البشرية 
في حتقيق التنمية، ومساندة جهود 

الدولة.
وأشــار الرشود خالل حفل تكرمي 
الدفعة الثانية من املتدربني من ذوي 
االحتياجات اخلاصــة، بالتعاون مع 
اجلمعية الكويتية لرعاية املعوقني، ان 
«بيتك» يولي هذه الشريحة اهتماما 
خاصــا، ويعمــل على املســاعدة في 
جهود دمجهم في املجتمع، وتزويدهم 
باخلبرات واملهارات التي تكفل إظهار 
قدراتهم ومهاراتهم في أعمال مناسبة 
توفر لهم احلياة الكرمية وتبرز دورهم 

في املجتمع.
حضر حفل التكرمي رئيس املوارد 
البشرية ملجموعة «بيتك» زياد العمر، 
ومسؤولو اجلمعية الكويتية للمعاقني، 
وعدد كبير من أولياء األمور واملهتمني 
بقضايا هذه الفئة، وجرى خالل احلفل 
تسليم الشــهادات والدروع لـ ١٠ من 
املتدربــني ذوي االحتياجات اخلاصة 
أمضوا أكثر من ١٠٠ ساعة تدريبية في 

قطاعات وإدارات العمل في «بيتك».
وتابع الرشود: ان استمرار «بيتك» 
في اســتقطاب هؤالء املتدربني للعام 
الثانــي علــى التوالــي وتقــدمي كل 
التســهيالت املمكنة حلصولهم على 
تدريب نوعي متميز يناسب قدراتهم 
ويراعي ظروفهم وخصوصيتهم، يأتي 
أيضا ضمن إطار شراكة استراتيجية 
مع اجلمعية الكويتية لرعاية املعاقني، 
هــي األولى من نوعها على مســتوى 

القطاع املصرفي. وأشار الرشود إلى 
ان تطبيق معايير االستدامة هي من 
صلــب عمــل «بيتك» كبنك إســالمي 
رائــد عامليــا، مؤكدا املضــي قدما في 
حتقيق الشــمول املالي الذي هو أحد 
عناصر االستدامة، ودمج وشمول ذوي 
االحتياجــات اخلاصة فــي اخلدمات 
املالية وإتاحة الفرص الوظيفية التي 
تناسب إمكانياتهم، مؤكدا ان «بيتك» 
يتيح إمكانية االستفادة من املنتجات 
واخلدمــات املصرفية أمــام فئة ذوي 
االحتياجات اخلاصة عبر تســهيالت 
تكفل حصولهم على اخلدمات املصرفية 
دون أي رســوم، وحتديد فرع خاص 
لهم في كل محافظة، ومواقف سيارات 
مالئمة ومقاعد متحركة، وغير ذلك من 
الوسائل املناسبة، حيث يلحظ املعاق 
ومرافقوه، العنايــة التامة واملعاملة 
اخلاصــة داخل الفرع وخارجه، ومبا 

يتناسب مع ظروفه وتقديرا لها.
وأضــاف: نعمــل بالشــراكة مــع 
اجلمعية الكويتيــة لرعاية املعوقني 
ذات األهداف النبيلة والدور الكبير في 
املجتمع، على تقدمي عناصر املساعدة 

والدعم والتنســيق لتدريب وتأهيل 
أبنائنــا ذوي االحتياجــات اخلاصة 
لتحقيق طموحاتهم وتسهيل انخراطهم 
فــي ســوق العمل، مبا ميثــل إضافة 
للقدرات الوطنية العاملة في القطاع 
اخلاص وجهات العمل األخرى، لتحقيق 
خطط التنمية واالرتقاء مبستوى األداء 

في كل املجاالت، بعد التزود بالتدريب 
املناسب على رأس العمل.

وقال: لقد ســعدنا مبا ملسناه في 
املتدربني من حرص بالغ على تطوير 
ذواتهم، وقــدرة كبيرة على االندماج 
في احملتوى التدريبي بشقيه العملي 
والنظــري، والتعــاون والتفاهم مع 

زمالئهم خالل التدريب، الذي شــمل 
مختلــف اإلدارات في «بيتك»، ومنها 
الفروع املصرفية واملوارد البشــرية 
والبطاقات املصرفية وغيرها، ليقدم 
«بيتــك» بذلك النمــوذج أمام القطاع 
املصرفي، نحو إتاحة مزيد من البرامج 
التدريبية لذوي االحتياجات اخلاصة، 
إلطالق إمكانياتهم نحو اإلبداع وجتاوز 
الصعاب، منوها باســتعداد «بيتك» 
للمشاركة والتعاون في أي برامج أو 
أنشــطة تخدم فئة ذوي االحتياجات 
اخلاصة، معربا عن اعتزازه بأن املوارد 
البشرية في «بيتك» تضم بعض ذوي 
االحتياجات اخلاصة في تخصصات 

مختلفة.
من جانبها، أشادت د.إلهام احلمدان، 
املدير العام للجمعية الكويتية لرعاية 
املعوقني باملبــادرات والتعاون الذي 
يقدمه «بيتك» للمعاقني مما يســاهم 
في توفير فرص عمل تؤمن لهم نوعا 
من االستقرار النفســي واالجتماعي 
واملادي، مشيرة إلى انه بفضل الدعم 
والتشجيع وااللتزام والتفاني من قبل 
مسؤولي وموظفي«بيتك» واجلمعية 

الكويتية لرعاية املعوقني، حقق أبناؤنا 
أكثر من ١٠٠ ساعة من التدريب املهني 
إلــى جانب أقرانهم غيــر املعاقني، ما 
يدعونا إلى التقدير واالحتفاء باجلهود 
اجلماعيــة العظيمــة لكل من ســاهم 
في دمج األشــخاص ذوي اإلعاقة في 
املجتمع، خاصة ان هذه املناسبة تأتي 
في ضوء اليوم العاملي لألشخاص ذوي 
اإلعاقة (الذي صادف يوم ٣ ديسمبر) 
فإن الفكرة األساسية التي تنبثق من 
وجود يــوم عاملي لألشــخاص ذوي 
اإلعاقة في العالم ليس لالحتفال فقط، 
بل تذكيرا لفئة مهمة من معظم شرائح 
املجتمع، ممــن يحتاجون إلى رعاية 
وعالج، واهتمام وحتفيز، فنحن مجتمع 

واحد مع العديد من االختالفات.
وأضافت: فخورون جدا بالتعاون 
مع «بيتك» ألنه استثمار في مستقبل 
مشــترك، فمن خالل تنفيذ اتفاقيات 
الشــراكة املتعلقة بحق األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة فــي احلصــول علــى 
التدريب املهني وتوفير فرص العمل 
والتشــغيل في مختلف املجاالت مبا 
يناســب ميولهم وقدراتهم، تستفيد 
البلدان من مســاهمتهم فــي اقتصاد 
وتنميــة املجتمعات التي يعيشــون 
ويتدربون ويعملــون فيها، لتحقيق 
العدالــة االجتماعية واالســتقالل في 

احلياة.
وأعربت عن فائق الشــكر وعظيم 
االمتنــان لـــ «بيتــك» علــى تدريب 
مجموعة من طلبتنا ســعيا لتحقيق 
أهــداف اجلمعية املتمثلــة في تقدمي 
الرعاية والتعليم والدعم املبتكر القابل 
إلثراء وحتقيق تغيير إيجابي مستمر 
حلياة األشخاص الذين نخدمهم، كما 
أنه من األمور احملورية لتحقيق خطة 
التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠، ورؤية 
الكويت ٢٠٣٥ الطموحة، فيما يتعلق 
بضمــان أال يتخلف أحــد عن الركب 

سعيا لتحقيق العدالة االجتماعية.

«بيتك» كرَّم الدفعة الثانية من متدربي اجلمعية الكويتية لرعاية املعوقني

تكرمي أحد متدربي اجلمعية الكويتية لرعاية املعوقني بحضور عبدالوهاب الرشود وزياد العمر

عبدالوهاب الرشود يتسلم تكرمي «بيتك» من اجلمعية الكويتية لرعاية املعوقني وبجانبه زياد العمر

عبدالوهاب الرشود

جانب من حفل التكرمي

تكرمي املتدربني بحضور عبدالوهاب الرشود وزياد العمر

جانب من حفل التكرمي بحضور عبدالوهاب الرشود وزياد العمر

عبدالوهاب الرشود وزياد العمر يتوسطان موظفي «بيتك» ومتدربي ومسؤولي اجلمعية الكويتية لرعاية املعوقني

نسـتهدف تطويـر قـدرات ذوي االحتياجـات اخلاصـة ودمجهـم فـي سـوق العمـل

املكّرمـون شـاركوا بأكثـر مـن ١٠٠ سـاعة تدريـب ميدانـي بفـروع وإدارات «بيتـك»

احلمـدان: فخـورون بالتعـاون مـع «بيتك» ونشـكره علـى تدريـب مجموعة مـن طلبتنا

مبادرات «بيتـك» تعكس أهمية تعزيز دور القدرات البشـرية باملسـاهمة في جهـود التنمية

«KIB» يختتم مشاركته في «األسبوع 
العاملي للتوعية مبخاطر االحتيال»

«التجاري» يعلن فائزي سحبي 
«النجمة» األسبوعي والشهري

«وربة» ينظم سحوباته ويعلن الفائزين

اختتم بنك الكويت 
الدولي (KIB) مؤخرا، 
جهــوده التوعوية في 
حملته لدعم «األسبوع 
العاملــــي للتوعيــــة 
مبخاطــر االحتيــال»، 
بسلسلة من املشاركات 
والنشرات التوجيهية 
علــى منصــات البنك 
للتواصل االجتماعي، 
مواصال دعمه للحملة 
الوطنيــة «لنكن على 
درايــة»، في جانب من 
مبادراتــه االجتماعية 

واملهتم بتعزيز الثقافة املالية واملصرفية 
لدى عمالئه وأفراد املجتمع.

وفي نطاق مساهمته، قدم KIB محتوى 
تعريفيــا أضاء من خالله على بعض من 
أســاليب االحتيال املالي املختلفة، سواء 
رقمية أو غير ذلك، مع توضيح جزء من 
االحتياطات األمنية التي تتخذها املؤسسات 
املاليــة حلماية أصــول وبيانات عمالئها 
وتأمني معامالتهم املصرفية اإللكترونية، 
مزامنا اجلهود املبذولة على املستوى الدولي 
في هذا األسبوع، لنشر أكبر قدر من الوعي 
حــول اجلرائم املالية، مــن حيل النصب 
واخلداع واالبتزاز املادي وغيرها، وكذلك عن 

أجرى البنك التجاري الســحبني 
األســبوعي والشــهري على حساب 
النجمة، وقد مت إجراء الســحب يوم 
أمــس فــي مبنــى البنك الرئيســي، 
التجــارة  بحضــور ممثــل وزارة 

والصناعة عبدالعزيز أشكناني.
وقد قام البنك بتغطية السحوبات 
مباشــرة عبــر وســائل التواصــل 
االجتماعــي، حيث أعلن عن فوز كل 
مــن: تاتيــواال أصغر علــي بجائزة 
نقدية بقيمة ٢٠ ألف دينار في سحب 
حساب النجمة الشهري، باقر مجيد 
محمد صادق بجائزة نقدية بقيمة ٥

آالف دينار في سحب حساب النجمة 
األسبوعي.

يذكر أن جوائز «حساب النجمة» 
مميزة بحجم مبالغ اجلوائز املقدمة، 
باإلضافة إلى تنوعها طوال الســنة، 
والتي تتضمن ســحوبات أسبوعية 
بقيمة ٥ آالف دينار، وشهرية بقيمة 
٢٠ ألف دينار، باإلضافة الى جائزة 
نصف سنوية بقيمة ٥٠٠ ألف دينار، 
وسحب آخر العام على أكبر جائزة 
نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في 

العالم بقيمة ١٫٥ مليون دينار.

أعلن بنك وربة أسماء 
الفائزيــن بســحوبات 
الســنبلة األســبوعية 
والسنبلة Kids و«املكافأة 
وحســاب  الشــهرية» 
بحضــور  احلصالــة، 
ممثل عن وزارة التجارة 
والصناعة وموظفي بنك 

وربة.
وبالنسبة للعمالء 
الذيــن حالفهم احلظ 
خالل سحب السنبلة 
األســبوعي، فقد توج 
١٠ رابحــني من عمالء 

بنك وربة حصل كل منهم على ١٠٠٠
دينار وهم: فالح سعود زويد املطيري، 
طارق عبد احملســن املخيزمي، هاني 
عبــد املهيمــن عبداحلميد، مشــاري 
صنت دابان الديحاني، عبداهللا تركي 
الشمري، محمد سعد املهاشير، أحمد 
محي عبداهللا خلف، ناصر بدر ناصر 
الشــعيل، حسني أسامة حسني جنم، 

رامي أحمد محمد عدس.
وبالنســبة للرابحني في ســحب 
الســنبلة Kids، فقد فــاز باجلوائز 
احملــددة ٧ رابحني، وهــم: بدر عبد 
الوهاب بدر البدر، مرمي عمارة حمزة 
األســتاد، عادل أحمد عبيد العنزي، 
ســارة نواف فهــد العازمــي، ريان 
عبــداهللا خزعل العميري، يوســف 

كيفية التصدي حملاوالت 
االختراق وسرقة البيانات، 
ومحاربة شبكات وبرامج 
القرصنــة، وغيرها من 

التعديات.
وحول ذلك، أكد مدير 
عام إدارة أمن املعلومات 
واخلصوصية ومكافحة 
االحتيال في KIB، باسل 
السويدان، التزام البنك 
باتخاذ أقصى إجراءات 
احلفــاظ علــى األصول 
والبيانــات باســتخدام 
أمــن  تقنيــات  أعلــى 
املعلومــات ومكافحــة االحتيال وأحدث 
تكنولوجياتها، كما أشار السويدان إلى 
أهداف هذه احلملة التوعوية في تسليط 
الضــوء على الــدور املطلوب من جانب 
العميل ذاته، في اتباع املمارســات التي 
تضمن حتصينه وتؤمن بياناته الشخصية 
واملصرفيــة ضد أي خطورة مالية تهدد 
ممتلكاته، موصيا بضرورة االطالع على 
املعلومات اإلرشادية والتدابير االحترازية 
املنشورة على موقع البنك اإللكتروني، 
ومتابعة صفحاته على قنوات التواصل 
االجتماعــي لإلملام بكل ما يتوجب فعله 

والتقيد به في هذا اإلطار.

وعــن آلية فتح حســاب النجمة 
والتأهــل لدخول الســحوبات، فمن 
املعروف أنه ميكن فتح احلساب فقط 
بإيداع ٥٠٠ دينار، ويجب أن يكون في 
احلساب مبلغ ال يقل عن ٥٠٠ دينار 
للتأهل ودخول جميع السحوبات على 
كل اجلوائز التي يقدمها احلســاب، 
فكلما زاد رصيد العميل زادت فرصة 
الفوز، فضال عن املزايا اإلضافية التي 
يوفرها احلساب، إذ يحصل العميل 
على بطاقة ســحب آلي ويســتطيع 
احلصول على بطاقة ائتمان بضمان 
احلســاب، وكذلك احلصول على كل 
اخلدمات املصرفية من البنك التجاري.

فيصل صالح العيدان، 
محمد عزيــز هجيج 

الوكاع.
أما فائزو «املكافأة 
الطالبيــة الشــهري» 
لعمــالء Bloom، فهــم: 
ســارة ناصــر عبيــد 
العنزي، عبداهللا مشعل 
العنزي، دانة  عبداهللا 
علي عبد الرحيم فخرو، 
عبداهللا غــامن قطوان 
دهش، هيفاء ســاجي 

سالم الدوسري.
كما يبارك بنك وربة 
لفائزي ســحب «احلصالــة الرقمية 
األســبوعي» لعمــالء Bloom، وهــم: 
زيــد محمد محمد املشــاعلي، فاطمة 
ثامر موســى الشــمري، عبدالرحمن 
خالــد ســالم العنزي، طيبــة محمد 
علي السلطان، ســلوى عبداهللا زيد 

الظفيري.
وحول الشروط، قال أحمد املطوع 
مديــر منطقــة املجموعــة املصرفية 
لألفراد: يتطلب اآلن وجود ١٠٠ دينار 
لدخول سحوبات السنبلة األسبوعية 
والسحوبات الكبرى، علما أن العميل 
اليزال يحصل على فرصة واحدة مقابل 
كل ١٠ دنانير في احلساب، والفرص 
حتتسب على حسب أدنى رصيد في 

احلساب خالل الشهر.

باسل السويدان

أحمد املطوع
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دالي محمد اخلمسان

قيل سابقاً «الفنون جنون»، وســرقات هذا العصر فنون 
وجنــون معا، حيث تطور عالم اجلرميــة اإللكترونية ليواكب 
تطــورات العلم، إذ ظهر هجوم عبر البلوتوث يقوم بإلغاء قفل 
السيارات وتشــغيلها عن بُعد، وكسر األقفال الذكية السكنية 
املفتوحة، وهذه الثغرة األمنيــة تعتمد على نقاط الضعف في 
تقنية البلوتوث منخفضة الطاقة، وهي تقنية السلكية تستخدم 
لالقتران مع أجهزة البلوتوث املوجودة فعليا ضمن نطاق قريب.

حيث ميكن للمهاجم أن يقترب من الضحية املستهدفة بالقرب 
من أجهزة البلوتوث اخلاصة به من خالل استخدام هجوم التتابع، 
وقد يتيح ذلك الوصول غير املصّرح به إلى الوصول إلى أجهزة 
أنظمة مصادقة قريبة، تسمى بهجمات التتابع، وتسمى أيضا 
هجمات اللصني، هي شــكل مختلف من هجمات الشخص في 
املنتصف التي يعترض فيها اخلصم االتصال بني طرفني، أحدهما 

مهاجم أيضا، ثم ينقله إلى اجلهاز املستهدف دون أي تالعب.
جدير بالذكر أن هناك إصالحات مختلفة ملنع هجمات التتابع، 
مبا في ذلك فرض حدود زمنية لالستجابة أثناء تبادل البيانات بني 
أي جهازين يتصالن عبر تقنيات التأكيد القائمة على اخلطوات 
الثالث، ولألسف ميكن لهجوم التتابع اجلديد جتاوز هذه التدابير، 
 (Bluetooth Special Interest Group (SIG حيث اعترفت مجموعة
بأن هجمات التتابع تشــكل خطرا معروفا وأنهم يعملون على 
آليات أكثر دقة حلماية األفراد واملمتلكات للتخفيف من هجمات 
االرتباط هذه، من الضروري طلب فحوصات إضافية تتجاوز 
مجرد القرب ملصادقة سالسل املفاتيح والعناصر األخرى وقفل 

خاصية البلوتوث فور االنتهاء منها.

ال أنسى ذلك اللقاء األول مع الشيخ عود اخلميس عندما 
تعرفــت عليه في مصلى جمعية النجاة اخليرية، كنا ننتظر 
صالة الظهر وقابلنا بابتســامة جميلة لطيفة، وكانت هذه 
عادته كلما رأيته، ومنذ أول لقاء وأنا أقول في نفسي إن هذا 

الرجل من «أهل اهللا».
ابتسامة جميلة تدخل الروح بعدها تعارفنا وعرف اهتمامي 
بالعمل الدعوي، فصار يسألني عن الدعوة واملشاريع الدعوية 

كلما التقينا.
وفي كل مرة أجلس معه البد أن يحدثني عن فكرة دعوية 
أو مقترح أو متابعة ملشروع دعوي، ثم نتحدث عن إيجابيات 

ومعوقات العمل الدعوي وكيف نضع حلوال لها.
وكان من تواضعه أن يقول لي: أريد أن أستشيرك، (رحمه 
اهللا) يستشير من يصغره ٤٣ عاما وهو من هو في الدعوة 

إلى اهللا في الكويت وحول العالم.
كنت أزور معه بعض الديوانيــات، وكان - رحمه اهللا - 
محبوبا عند اجلميع ومحل إكرام وتبجيل من كل من نزور، 
كما كان - رحمه اهللا - يذكرهم باهللا واجلنة والنار واإلكثار 

من العمل الصالح واملسارعة في طلب املغفرة من اهللا.
ولن أنسى آخر لقاء معه يوم اخلميس املاضي ١/١٢/٢٠٢٢

قبل وفاته بيوم واحد عندما قال لي: لو نذهب معا إلى بريطانيا 
للدعوة إلى اهللا واملشــاركة في إلقاء اخلواطر والدروس في 
املراكز اإلســالمية هناك، وتواصينا على الدعوة وأنها أهم 

عمل نعمل به، خصوصا مع قلة العاملني فيه.
رحم اهللا الشيخ عود علي اخلميس الفزيع، وأسكنه فسيح 

جناته ورفع درجته في عليني.

رحل الشيخ عود اخلميس رئيس جلنة زكاة كيفان، وإمام 
مســجد أبو بكر الصديق ے إلى رحاب املولى عز وجل، يوم 

اجلمعة ٢ ديسمبر ٢٠٢٢.
وذكرت وســائل اإلعالم الكويتية، أن الوفاة جاءت بعد أن 

صلى، رحمه اهللا، صالة العصر.
وبدوري، أتقدم بالتعازي من ذوي شــيخنا الراحل، رحمه 

اهللا، ومن جلنة زكاة كيفان.
اتســم األسلوب الرسالي للشيخ عود اخلميس، رحمه اهللا، 
بالسهل املمتنع الذي يدخل لقلب وعقل املؤمن دون استئذان، 
مما يشعرك بأن هناك من وضعك على اخلط املستقيم كما يريد 

اهللا منا وكما علمنا رسوله األكرم ژ.
وفي عدة جمعات مباركات، كان إمامنا الشيخ عود اخلميس 
يحمل في خطبه الكثير مما يحتاج إليه اإلنسان املسلم واملواطن 

املخلص لعقيدته ووطنه من ثوابت عقائدية ووطنية.
ولقد اعتدنا على إكبار املشايخ ومبا يحمله املواطن الكويتي 
املسلم في قلبه وعقله من اإلحالل والتقدير لدور املشايخ الكرام 

في حياتنا، ومعاشنا في ظل سماحة ديننا اإلسالمي.
لقد طرحت جلنة النجاة اخليرية مشروع الزكاة والصدقات على 
أهل اخلير طوال العام، وكان قائما يدير املشروع أبرز املشاريع 
التي تنفذها اللجنة، وذلك لتحقيق مبدأ التكافل االجتماعي بني 
املســلمني وإزالة أسباب العوز والفقر وتخفيف معاناة الفقراء 
واملساكني واأليتام وذوي احلاجات، وهذا من حديثه، رحمه اهللا.

والالفت.. استفادة العديد من األسر الفقيرة داخل الكويت 
وخارجها من هذه املشــاريع اخليرية. وقبل شهر تقريبا دعا 
رئيس جلنة زكاة كيفان، التابعة لقطاع البرامج واملشــاريع في 
جمعية النجاة اخليرية الشــيخ عود اخلميس، رحمه اهللا، عبر 
الصحافة الكويتية، أهل اخلير إلى دعم مشــروع كفالة طالب 

العلم املعسرين ماديا، واملوجودين داخل الكويت.
وكان للشيخ، رحمه اهللا، مشاريع إغاثة الالجئني السوريني 
منذ السنوات األولى لألزمة السورية من منصبه وموقعه وواجبه 
الشرعي، وكانت اإلعانة اإلغاثية تصل الى إخواننا لالجئني عبر 
رحالت مباشرة لتقدمي املساعدات بشكل مباشر ودوري. وهكذا 
يكون تاريخ الشــيخ عود اخلميس اإلنساني اإلمياني، وورعه 
مستحقا لتكرميه.. لذا أدعو جمعية النجاة اخليرية إلى إطالق 
حملة إغاثية باسم الشيخ عود اخلميس، رحمه اهللا، خاصة إلغاثة 
الالجئني ولبناء مدرسة حتمل اسم الراحل أو يطلق اسمه على 
أحد شوارع منطقة كيفان، رحم اهللا شيخنا اجلليل وجبر كسرنا 

بغيابه.. (إنا هللا وإنا إليه راجعون).

أبدعت دولة قطر الزاهرة وأجمعت 
العالم الكروي حول الساحرة املستديرة 
للعرب  العربية،  على أرض اجلزيــرة 
واألعاجــم، بغض النظر عن فوزها أو 
اخلسارة لغيرها من املنتخبات املشاركة، 
اختصرتها عبارة املعلق املصري بالقرن 
املاضي الكابنت محمد لطيف، رحمه اهللا، 
بتعليقاته الالذعة «الكورة مفيهاش كبير، 

العب صح تكسب!».
هكــذا أحوال الرياضــة اجلماعية 
للقدم وغيرها، فالدورة الكروية األولى 
عامليا بدولة قطر الســاهرة على تبني 
اإلجنازات وبشهادة زوارها، وضيوفها، 
وجماهيرها، وكل مرتادي مالعبها أفرادا 
وجماعات، توقفوا حتية للدولة الشقيقة، 
والصديقة لكل األطياف بلمسات الرقي 
والتميز اإلنساني، والرياضي، والتقني 
احلديث دخلت الدوحة وعاملها اإلسالمي 
العربي منها واألعجمي من أوسع أبواب 
اإلبداع ليــس الرياضي، بــل الديني 
والسياسي، والفني، والبيئي، واألمني، 
والتقني املعمــاري، والتخطيط للمدن 
احلديثة، واللغــات العاملية، واالحترام 
للقوانني، وااللتزام، االجتماعي وغيره، 
ناهيك عن التحرك التجاري بعالم تغلب 
عليه احلروب، واملشاحنات العسكرية، 
والكوارث البيئيــة، وغير ذلك الكثير 
من تقارب األديــان، ومحبة األوطان، 
قبل وأثنــاء وبعد ختام جوالت الفرق 
باملالعب ومدرجاتها بدموع جماهيرها 
ألوطانها مبختلف ســنوات أعمارها، 
وجنوم ســاحاتها، لدرجة بلغ حماس 
البعض من زوارها األجانب بالذات طلب 
املعيشة الدائمة على أرضها اإلسالمية 
لعالم مسالم  املتطلعة  املعتدلة  العربية، 
أرحب وتلبية مطلــب التعايش ما بني 
اإلنسان واألديان، هذا بحد ذاته إجناز 
للدورة  الدولي  باللقــب  الفوز  يوازي 
٢٠٢٢م  للكأس العاملي للبطولة، وما حدش 
أحسن من حد، لبعض أصوات النشاز 
لتكرار أختالق سلبياتها وتناسي تدوين 
إيجابياتها احلالية على أرض الواقع ولو 
قدر ألحدهم مستقبال قبول العالم كرة 
القدم عامليا تلبية ما مت من نقد للدولة 
املبدعة قطر الشــقيقة ألخواتها ليتهم 
يتذكرون الهدي الرباني العظيم بالقرآن 
الكرمي: بسم اهللا الرحمن الرحيم: (وال 

تنسوا الفضل بينكم)ڈ.
عســاكم من عواده بعد ٤ ســنني 
و«الساحة بالسباحة تكدب الغطاس» بدال 
من الكالم املترهل عبر وسائل األعالم 
املتهالكة، باإلنهاك البيئي، لرد األنفاس 

بكالمهم. واهللا املستعان.

ماذا يحدث في هذا العالم خالل تلك 
األيام؟ حدث رياضي كبير يستأثر اهتمام 
املجتمــع الدولي في بطولة كروية هي 
نهائيات كأس العالم املقامة في قطر وأدت 
إلى خطف األضواء عن احلرب الطاحنة 
واملدمرة الدائرة بني روسيا وأوكرانيا 
ودول العالــم الكبــرى أميركا وحلف 
«الناتو» والصني وحلفائها الذي انشغلوا 
بهذا السحر الكروي، ألن كرة القدم أكثر 
من مجرد لعبة عادية، ولها معان أخرى 
بعيدا عن الربح واخلسارة وجتميع النقاط 
وتسجيل األهداف والتأهل إلى األدوار 
املتقدمة، فقد أصبحت أداة للسالم وجمع 
للفرقاء وتهدئة لألوضاع ونبذ للخالفات، 
كرة القدم تتغلب على السياسة واحلروب 
وتدعو هذا العالم إلى االستقرار والعيش 

بهدوء وسالم.
كأس العالم املقام حالياً في قطر في 
بلد صغير املســاحة، لكنه كبير األثر 
وعظيم الفعل، وله بصمة في هذا املجتمع 
الدولــي، وهي صرخة مدوية في وجه 
احلرب والقتال في هذا العالم، حيث إن 
كرة القدم مالذ ومتنفس للشعوب للبعد 
عن الضغوط االقتصادية واملعيشية التي 
صنعتها وأوجدتها حروب البشر، وهي 
فرصة ذهبية لتحقيق السالم والوئام 

في عالم متزقه احلروب.
هذا هو تأثير كــرة القدم وبطولة 
كأس العالم والبشرية تعيش صراعا في 
أوكرانيا ودول أخرى والعالم على شفا 
حرب عاملية ثالثة قد تدمر البشرية كافة، 
فعلى القادة السياســيني والعسكريني 
وأصحــاب قرار احلــرب والدمار أن 
يسمعوا صوت احملبة والسالم واإلبداع 

الذي يحصل بكأس العالم في قطر.

احلاجة إلى األخالق في عالم السياسة 
انتفت وبطلت وانتهت في هذا الوقت، 
ويعتبرون السياسة عاملا مستقال بذاته، 
ال دخل لألخالق به، ونحن نقول إن 
املتزنة إمنا أساسها  العاقلة  السياسة 
األخالق، والدليل على ذلك إجماع العالم 
على احترام سياسة رئيس وزراء ماليزيا 
األسبق مهاتير محمد، وقد تقدمت بالده 
املتزنة،  تقدما كبيرا بفضل سياسته 
واستطاع بكل حنكة أن يجنب املجتمع 
املاليزي الصراعــات واخلالفات بني 
العرقية، ما جعل ماليزيا  املجموعات 
تنهض اقتصاديا، إن األخالق يا سادة 
هي القيم والقواعد التي تؤمن الناس، 
فهناك تواصل وانسجام بني األخالق 
البعض بينهما  والسياسة، وإن جعل 
توترا، وعدم تواؤم فهذا رأيه، وال بد أن 
نذكر أيضا أنه ميكن دمجهما في أجواء 
احلرية واالعتدال والعدالة واملساواة، 
القيم األخالقية اإلنســانية،  تنظمها 
واألمر متــروك لكم إن كان لألخالق 
دور في السياسة أم ال.. ودمتم ساملني.

مبلفات الصحة والتعليم، هذا إلى بجانب 
تطوير نظم الرعاية السكنية، ولم يغض 
البرنامج احلكومي الطرف عن أصحاب 
الهمم ووضع آليات لدمجهم مجتمعيا، 
وكذلك دمج املرأة واالستفادة من قدرات 
الشباب، ورقمنة اخلدمات احلكومة وذلك 

تواكبا مع مجريات العصر.
وكم أعتب كثيرا على البعض ممن 
هاجمــوا احلكومة وكانــوا يطالبون 
ببرنامج حكومي يتم وضعه في فترة 
وجيزة منذ تشكيل احلكومة اجلديدة، 
في حني آن اجلميع يعلم أن وضع برنامج 
إدارة حتى ولو كان ملؤسسة أو منشأة 
صغيرة يحتاج إلى دراسة وافية، فما 
بالكم ببرنامج لدولة بحجم الكويت تضم 
مواطنني ووافدين، يهدف إلى اإلصالح 
والتخلص من تراكمات املاضي، وأن كل 
ما كانت حتتاج اليه احلكومة اجلديد 
هو منحها بعــض الوقت حتى تضع 
البرنامج الصحيح الذي ال حتيد عنه.

أؤمن بأنه باتت لدينا حكومة شديدة 
اإلخالص للكويت وشعبها، ويجب علينا 
أن نرد على ذلك باملثل وأن مند يد العون 
إلى حكومتنا اجلديدة حتى تستطيع 
السير بنا جميعا نحو املستقبل بخطى 
ثابتة ال تردد فيهــا حتمل اخلير لنا 
ولألجيال القادمة، وأن تراجع حكومتنا 
عن بعض قراراتهــا أمر إيجابي وأن 
هناك شعوبا تعاني من قرارات خاطئة 

صدرت ببالدهم.

احلالة رمبا يتراجعون عن إجرامهم بحق 
األبرياء واملجتمع، إذاً فنحن نعاني من 
استهداف دولتنا وإخواننا في مجلس 
التعــاون من مافيا تدمــر أبناءنا عن 
تخطيط، ومن غيــر املنطق أن نقف 
مكتوفي األيدي، وشــخصيا أرى أن 
املدانني في جلب املخدرات يستحقون 
أكثر من اإلعدام ألنهم يقتلون العشرات 

بسمومهم الفتاكة.
أعيد وأكــرر والعالم أجمع يعرف 
أننا نطبق القانون دون تعسف، وهناك 
إجراءات ومراحل تقاض تكفل ألي متهم 
محاكمات عادلة إلى أقصى درجة، كما 
أن القانــون يكفل لهم احلياة متى ما 
صدرت بحقهــم أحكام إعدام متى ما 
حتصلوا على عفو من أســر املجني 
عليهم، هذا بالنسبة للقتلة، أما بالنسبة 
لكل دولة فهناك أمور ســيادية، وكما 
اعتادت الكويت على عدم التدخل في 
شؤون أحد يجب أن تكون املعاملة باملثل 
وعدم التدخل في أحكام عادلة يصدرها 

القضاء مبوجب القوانني وشريعتنا.

دون أن يأخذ العقاب واجلزاء املناسب، أو 
اجلزاء الذي يناسب اجلرم الذي ارتكبه، 
فهو هنا تشجيع لآلخرين على االستهانة 
بهذا العمل الذي ترجت له السماء وهو 
قتل النفس أيا كانت األسباب والدوافع 
وبعيدا عن اعتبارات متعلقة بها!. ومن 
ناحية أخرى نقول إننا لســنا بحاجة 
لهذا الشنغن املشــروط، وميكننا أن 
نتجه ألماكن أخــرى أو ال مانع لدينا 
من فرض الشنغن ونستطيع التعامل 

معه بكل أريحية.
ولكن أن يتم فرض اإلمالءات بهذا 
الشكل، فهذا األمر غير مقبول. وفي 
هذا الصدد فإنني أثني على دور وزير 
اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا، عندما 
رفض رفضا قاطعا التدخل في الشؤون 
الداخلية للكويت، من أي كان وباألخص 
الدول األوروبية  من أصدقائنا، داعيا 
إلى احترام قرارات الكويت القضائية، 
فقد كان محقا في قراره اجلريء املعبر 
عن رؤية الشعب الكويتي بأكمله. واهللا 

املوفق.

خطبة ألبي بكــر الصديق بعد بيعته 
باخلالفة لوجدناها منظومة سياسية 
متكاملة للحكم، حيث بني أسس العالقة 
بني احلاكم واحملكوم، وهي من القواعد 
األخالقية املهمة، وفيما قاله في خطبته 
حضور حزمة القيم اإلسالمية في العمل 
السياسي ككل، وهو العمل السياسي 
الراشد، وبذلك يظهر لنا أن السياسة 

جانب اجتماعي وأخالقي.
ومع ما ذكرت فثمة أناس يقولون إن 

احلكومة من مسودة لبرنامج إصالحي 
أطلق حتت شعار «وطن آمن ورفاهية 
مستدامة»، ولعل ذلك العنوان ينم عن 
قراءة حقيقية للمشــكالت املجتمعية 
واالقتصادية والتي باتت الكويت تعاني 
منها خالل السنوات املاضية، كما يكشف 
عن أن هناك تواصال حقيقيا مع املواطنني 
ليكون الناجت األخير هو برنامج إصالحي 
يضم ١٠ محاور وركائز أساسية ضمت 
نحو ٣٤ متطلبا تشريعيا و٨٦ قرارا و٨

مراسيم، واجليد في األمر بأكمله أن 
احلكومة قد وضعت خطة زمنية لتنفيذ 
برنامجها ميتد من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٦.

وأرى أن البرنامــج احلكومي قد 
أعطى اهتماما كبيرا باملبادرات التنفيذية 
التي يستهدف من خاللها العمل على 
حتقيق استدامة األمان االجتماعي ألبناء 
الكويت، وجعل اجلودة عنصرا أساسيا 

املطالبات بعدم إعدام هذه الشــريحة 
والقتلة غير منطقــي، كما أن معاقبة 
هذه الشــريحة املنحرفة يأتي امتثاال 
لقوله تعالى: (ولكم في القصاص حياة 

يا أولي األلباب لعلكم تتقون).
تاجر مخدرات هو قاتل مع سبق 
اإلصــرار، وهذه الشــريحة منعدمة 
الضميــر لن ترتــدع ورمبا في حالة 
واحدة فقط وهي يقــني يصل إليهم 
بأن حق احلياة سيسلب منهم، وفي هذه 

حينما قرن املوافقة على إعفاء املواطنني 
من الشنغن مقابل إلغاء عقوبة اإلعدام. 
وباإلضافة لذلــك كله نقول إن الدولة 
وعلى مدى عقــود ماضية كان محقة 
في الكثير مــن القوانني التي طبقتها 
ونفذتها، فاجلزاء من جنس العمل كما 
هو معروف، وعلى سبيل املثال فالبد 

من أن القاتل يقتل. 
فكيف يســتوى قيام شخص ما 
بإنهاء حياة شخص آخر بهذه السهولة 

أن جتتمع األخالق والسياسة في قالب 
واحد، فهنا تكون السياســة من نوع 
فريد، ومن ال يعرف النظام األخالقي 
ال يعرف السياسة على أصولها، فقد 
قامت دولة اإلسالم في املدينة املنورة 
على سياسة املبادئ واألخالق والقيم 
والفضائل. ووصلت دعوة سيدنا محمد 
ژ بهذا النهج القومي إلى شتى بقاع 
األرض، فكان اإلسالم بهذه السياسة 
هو األمن والســالم، ولو تأملنا أول 

ذلك بأن تلك القوانني حتتاج إلى مزيد 
من الدراسة، وهنا سأتطرق إلى ردود 
فعل البعض حول ذلك القرار، فمنهم 
من رأى أن احلكومة تسير في تناغم مع 
مجلس األمة ويحاول الطرفان إصدار 
القرارات األصلح للشعب، ومنهم من 
رأى أنه يجب على احلكومة التمسك 
مبا أعلنت عنه وإال فإنها ستكون غير 
ثابتة الرأي، أما أنــا فمن وجهة نظر 
سياســية بحتة أرى أن حكومة سمو 
الشــيخ أحمد نواف األحمد الصباح 
تدرك متاما حجم مسؤوليتها، وتتجنب 
الوقوع في أي أخطــاء وأن تراجعها 
عن إصدار بعض مشروعات القوانني 
أمر يستحق كل االحترام، فهي ليست 
حكومة «ديكتاتورية» بل إنها حكومة 

جاءت من الشعب وإلى الشعب.
وكم أود أن أشيد مبا أعلنت عنه 

عبر أصدقائي في األمن اجلنائي بقيادة 
اللواء حامد الــدواس، خاصة اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات، والتي يديرها 
بكفاءة العميد محمد قبازرد، لوأد اخلطط 
الشريرة التي تستهدف تدمير أبنائنا 
وبناتنا بالســموم، وهؤالء املجرمون 
يجب أال نتسامح معهم أو نرأف بهم، 
بل يجب أن ينالوا جزاء إجرامهم وقتل 
جماعي للشباب بتقدمي السموم املخدرة 
لهم عبر اجللــب أو االجتار، وبالتالي 

لرؤية البعض من املعترضني، ولكنها 
بالنهاية حصلت على موافقة وإجماع 
غالبية الشعب واحلكومة والدولة حني 
إقرار الدستور وقوانني القضاء احمللي. 
ومن ناحية أخرى نقول إننا ال نقبل أي 
إمالءات من الغير مهما كانت عالقاتنا 
وطيدة معهم. وهنــا ال يقبل أي كان 
التدخل فــي قراراته الداخلية، فكيف 
يتم فرض شروط الستمرار العالقة بني 
األصدقاء وفقا ملا قرره االحتاد األوروبي 

ذهب كثير مــن الناس إلى القول 
إن السياســة واألخالق ليس بينهما 
وفاق وال اتفاق، وهذا رأي قابل للنقاش 
واجلدل واألخــذ والرد، فهناك أناس 
الرأي، والسياسة بحد  يخالفون هذا 
ذاتها ليس لهــا تعريف واحد، وإمنا 
تعاريف عدة، وفــي املدلول اللغوي 
فالسياســة تعني القيام على الشيء 
مبا يصلحه، بينما يقول سقراط: هي 
فن احلكم، والسياسي يعرف هذا الفن. 
وقال أفالطون: فن حكم األفراد والعناية 
بشؤون اجلماعة، وعلى نفس السياق 
يصف أشهر رئيس وزراء بريطاني 
ونستون تشرشــل نظريته في هذا 
املضمار فيقول: في السياســة ليس 
هناك عدو دائم وال صديق دائم، هناك 

مصالح دائمة.
وهناك أيضا من يقول إنها العالقة 
بني احلكام واحملكومني، ومن اخلطأ 
مبكان أن نقول ال أخالق في السياسة، 
كوصف ميكافيلي لها، ففساد السياسة 
ال يكون إال بفساد األخالق، وما أجمل 

منذ أن جاءت حكومة سمو الشيخ 
الصباح، وهي  أحمد نواف األحمــد 
تتعامل مع املعطيات اخلارجية املتغيرة 
بصفة مستمرة ودائمة بسبب األحداث 
الدولية التي يشهدها العالم خالل تلك 
الفترة، ونظرا ألن احلكومة اجلديدة 
تقع عليها مسؤولية اإلصالح الشامل، 
وإعادة ترميم ما فسد مسبقا لذا فإن 
قراراتها مصيرية وأي أخطاء بها سيزيد 
األمر سوءا، ولكن علينا أن نقف هنا 
جميعا وننتبه إلى كيفية إدارة األمور 
في احلكومة والتي أراها حكومة متثل 
منوذجا قويا للدميوقراطية، وتتصف 
باملرونة في إصدار القرارات فال تتشبث 
برأي وال تتمسك بقرار ميكن أن يتسبب 
في ضرر لكويتنا والشعب مستقبال، 
والثابت باألمــر أننا كمواطنني نزداد 
متســكا وتفاؤال باحلكومة اجلديدة، 
وجميعنا لدينا ثقة مبا تخطط له وما 
ستنجزه من أهداف، إال أن جميع ذلك لم 
ولن يعفي حكومتنا من املراقبة الشعبية 
وحتقيق اإلجنــازات املنتظرة، وعلى 
جميع األصعدة ستبقى احلكومة دائما 
حتت طائلة احملاسبة. ومؤخرا أعلنت 
احلكومة عن سحبها من اللجنة املالية 
البرملانية بعض مشاريع القوانني جاء من 
بينها الدين العام والسحب من احتياطي 
األجيال القادمة ومشاريع قوانني لفرض 
الضرائب مثل اتفاقيتي القيمة املضافة 
والضريبة االنتقائية، وعللت احلكومة 

مؤخراً خرجت علينا منظمة العفو 
الدولية تنتقد قيام الكويت بتنفيذ أحكام 
اإلعدام بحق مجرمني مرورا بكل درجات 
التقاضي «حتقيقات مباحث ونيابة عامة 
ثم محكمة أول درجة ومن ثم االستئناف 
ثم أعلى درجة للتقاضي وهي التمييز»، 
وخلصت احملاكمات واالعترافات إلى 

اإلدانة الصريحة.
«إذا أردت أن تطــاع فأمر مبا هو 
مستطاع»، وبغض النظر عن كون هذا 
املثل عربي أصيــل لكنه ينطبق على 
طلبات منظمة العفــو، وما جاء عقب 
ذلك من إجــراءات ومطالبات متعلقة 
بسفر وتنقل املواطنني إلى دول االحتاد 

األوروبي.
املعاناة  لألسف، نحن نعاني أشد 
من اســتهداف دولتنــا وبقية دول 
مجلس التعــاون من مافيا املخدرات، 
وشــخصيا وبحكم عملي كصحافي 
أمني أســطر أسبوعيا قضية أو أكثر 
من قضايا مرتبطة باالجتار في السموم 
وأستمتع مبتابعة الضبطيات املتتالية، 

خرج علينا االحتاد األوروبي قبل 
أيام بقرار الشنغن الذي طال انتظاره 
وتضمنت حيثياته املوافقة على إعفاء 
مواطني الكويت منه شــريطة أن يتم 
إلغاء عقوبة اإلعدام في البالد ضمن قرار 
يحمل في طياته االستغراب واحليرة من 
أمر هذا القرار املرفوض جملة وتفصيال. 
فهذا القرار من ناحية يعد تدخال غير 
مقبول من األصدقاء إن جاز التعبير. 
ويعد تدخال مباشــرا في قرارات 
الدولة وسياستها الداخلية وتدخال في 
أنظمتها وقوانينها الشرعية والدستورية 
والتي مت اعتمادها بعد دراسة وتوافق 
بني أبناء الشعب ومواطنيه بالتعاون مع 
اجلميع وارتضت قوانينها واكتسبت 

شرعيتها منها. 
وحكمت فيها مبا يرضي اهللا، وأيضا 
وفقا لقناعات رأى فيها اجلميع في هذا 
البلد الرضــا الكامل عن تلك القوانني 
التي يتوجب أن تكون موجودة لردع 
كل من تســول له نفسه العبث بأمن 
البالد، وقد ال تكون تلك القوانني موافقة 

ومضة تقنية

سرقة البيوت 
والسيارات

عبر «البلوتوث»
هدى الكريباني - متخصصة في األمن السيبراني

رثاء

اخلميس 
رجل من 

النادر تكراره
عبداهللا شهاب

سلطنة حرف

الشيخ 
عود اخلميس 

في ذمة اهللا..
 gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

بالغات

احلكومة 
وقرارات 

اإلصالح
Dstoory٤٠@gmail.comمشاري املطيري

وجهة نظر

غير املستطاع
aljalhmahq٨@hotmail.comمحمد اجلالهمة

من الواقع

ال لإلمالءات 
األوروبية

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

كلمات ال تنسى

السياسة 
واألخالق
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عبدالرحمن الدّين: «OFM» جتعلني أغرد خارج السرب

سماح جمال

كشف اإلعالمي عبدالرحمن الدين عن 
حتضيراته لبرنامج تلفزيوني جديد، 
وصــرح في حواره لـ «األنباء» عن 
العالقة التي تربطه مبحطة «أو أف 
أم» والتي وصلت إلى مرحلة العشق، 
كونها منحته املجال للتغريد خارج 
السرب وتقدمي أفضل ما لديه، كما 
تطرق الدين في حديثه الى برنامجه 
اإلذاعــي «بعثــة»، كما تطــرق إلى 
محاور أخرى، وفيما يلي التفاصيل:

كلمنا عن البرنامج اإلذاعي اجلديد؟
٭ برنامــج «بعثة» يتنــاول حياة 
الطالــب املبتعث مــن كل النواحي 
والتفاصيل، وحرصنا في إذاعة «أو 
أف أم» على ان نتناول تفاصيل هذه 
الشريحة، وتشاركني التقدمي الزميلة 
حنان املهدي، ومخرج البرنامج جابر 
الكاســر الــذي دائما مــا نعمل معا 
وجمعنا عددا من املشاريع العديدة، 
وحرصنا على أن نكون كفريق عمل 

على نفس الوتيرة واإليقاع.

كيف وجدت جتربتك األولى مع الفنانة 
حنان املهدي؟

٭ هــذه هــي جتربتهــا األولى في 
التقدمي، وفخور بهذا الصوت اجلميل، 
وهــي فنانة موهوبــة وجميلة في 
التمثيل املســرحي والســينمائي، 
واغتنمنا الفرصة لتكون معنا في 
اإلذاعــة، وبعــد جتربتها في تقدمي 
الفالشــات والفويس أوفر ســعيد 

بتواجدها معنا. 

ما الذي شجعك على تقدمي هذا البرنامج؟
٭ نوعية مختلفة عما اعتدت على 
تقدميــه في الســنوات األخيرة في 
التلفزيون أو اإلذاعة، وكونه يتناول 
الطالب املبتعثني وجدت أنه فرصة 
مهمــة، خاصة أننــي أصبحت لدي 
خبرة في هذا املجال بعد أن حصلت 

على املاجستير في بريطانيا. 

محطة «أو أف أم» تعني لك الكثير؟
٭ أعشــقها ودائما متنحني املجال 
ألغرد خارج السرب، وكل الدعم الذي 
أحظى به من كل العاملني في احملطة، 
خاصة املدير العام للمحطة األستاذ 
ســعد الفندي، وحرصه على تبني 
أفكاري وأن أقدمها بالشكل املناسب.

هل من مشاريع لبرامج تلفزيونية قريبا؟
٭ أحضر حاليا ملشروع جديد، ولكن 
ما زالت حتضيراته مستمرة وال أود 

اإلعالن عن تفاصيلها اآلن، وكما بات 
يعلم األغلب أنني أصبحت حريصا 
سنويا على تقدمي برنامج تلفزيوني 
واحد أضــع فيه كل ثقلــي، وباقي 
السنة أفّضل التواجد في اإلذاعة التي 
صقلت عضالتي وقدراتي اإلعالمية. 

بني اإلذاعة والتلفزيون نرى اختالفا 
كبيرا في طريقة ونوعية احملتوى 

الذي تقدمه، فهل هذا متعّمد؟ 
٭ أحــرص دائما علــى أن يكون 
هنــاك تنــوع بــني احملتــوى في 
اإلذاعــة والتلفزيــون، فعادة ما 
يكون الشخص الذي يستمع إلى 
اإلذاعة شــخصا كثيــر الترحال 
ألن  مســتعد  وغيــر  والتنقــل 
يسمع إلى محتوى دسم ويفضل 
محتــوى بســيطا، أما املســتمع 
التلفزيوني فغالبا ما يكون جالسا 
في املنزل وقادرا على اســتقبال 
احملتوى الدســم أكثر، ولذلك كال 
اجلهازيــن يختلفــان عن بعض، 
وكلنا في حياتنا منيل إلى التنوع 

واالختالفات بني املزح واجلد. 

البودكاستات،  انتشار  ما رأيك في 
وهل تفكر في تقدمي هذه التجربة؟

٭ قلبا وقالبا أنا مع هذه النوعية 
من االختيــارات ونتبنى أســلوبا 
عامليــا مهمــا، ومــا يقــارب عامني 
ونحن في هذا املجال وهذه النوعية 
مــن البودكاســتات تعتمــد بحكم 
بســاطة الديكــور علــى احملتوى 
الذي يقدم وتكون بسيطة واقرب 
إلى الفضفضة، كما أنها تسهم في 
تطوير شكل احلوارات التي كانت 
متــر بوعكة صحيــة وال يوجد ما 
مينع من تقدميهــا، وبالطبع لدي 
تطلع لتجربة كل القوالب اإلعالمية، 
ولكن حاليا ال يوجد مشروع لدي 

لتقدمي بودكاست.

للمجال مجددا  للعودة  هل من نية 
كممثل أو مطرب؟ 

٭ اجلمهور كثيرا ما يســألني عن 
العــودة للتمثيل والغنــاء، ولكن 
شخصيا أجد أنني عندما ركزت على 
املجال اإلعالمي كنت أكثر احترافية 
ونضوجا وثقة في احملتوى الذي 
اقدمه، والتجربة في الغناء والتمثيل 
كانت أمرا البد منه، وبالطبع أصبت 
وأخطــأت، ولكن حاليــا أجد أنني 
تخطيت مرحلــة التجربة وأفضل 
التركيز، وال يوجد مشروع لتقدميه، 
ولكن هذا ال مينع من أنني قد أشارك 

في االحتفاالت الوطنية.

أكد لـ«األنباء« أنه يُحّضر لبرنامج تلفزيوني جديد

ال مشـاريع لعودتـي إلـى التمثيـل أو الغنـاء حاليًاسعيد مبشاركة حنان املهدي بتقدمي برنامج «بعثة»

مسرحية «الشحاتني».. ضمن «موسم الرياض»
عبداحلميد اخلطيب

يواصل فريق مســرحية 
الفنية  «الشحاتني» جولتهم 
في املنطقة لتقدمي عروضهم 
وسط إقبال جماهيري كبير، 
فبعــد النجاح الذي حصدوه 
يوليــو املاضي على مســرح 
كتــارا بالعاصمــة القطريــة 
(الدوحــة)، والنجــاح فــي 
الكويت على مســرح الراحل 
الشيخ دعيج اخلليفة بجمعية 
شــرق، يحطون الرحال هذه 
املــرة فــي اململكــة العربيــة 
الســعودية إلمتاع اجلمهور 
بجرعة كوميدية راقية ضمن 

أنشطة «موسم الرياض».
وأعلــن الفنــان مشــاري 
املجيبل أن عروض الرياض 
ســتبدأ األربعــاء املقبــل (٧
اجلاري)، وتســتمر حتى ١٢

اجلاري على مســرح «محمد 
العلي» فــي منطقة بوليفارد 
ريــاض ســيتي، الفتــا الــى 

فيه هربا من رجال الشرطة، 
فلــم يجدوا ســوى مســرح 
قدمي مهجور ليســكنوا فيه، 
ولكن يكتشــف احد الضباط 
موهبتهــم، وبدال من القبض 
عليهــم يشــاركهم هوايتهم 

محمد راشــد احلملي، وإنتاج 
مجموعة املرايا لإلنتاج الفني، 
الفرج وهند  وبطولة: سلطان 
البلوشــي ومحمــد عاشــور 
ومشاري املجيبل وبشار اجلزاف 
وشمالن املجيبل وغالية ودانة.

وجتســيدهم لبعض األدوار 
الفنية، مع تسليط الضوء على 

العديد من الرسائل الهادفة.
جدير بالذكر أن مســرحية 
«الشحاتني» من تأليف الكاتب 
القديــر بدر محــارب، وإخراج 

العروض تبدأ األربعاء املقبل وتستمر حتى ١٢ اجلاري

مشاري املجيبل ومبارك املانع في املسرحية

انــه مت فتــح شــباك التذاكر 
لــكل الراغبــني فــي حضور 
الكوميدية  هــذه املســرحية 
الهادفــة والتي تدور أحداثها 
حول مجموعة من الشحاتني 
يبحثون عن مأوى يختبئون 

سهير رمزي «أم البنات» 
القاهرة - محمد صالح 

الفنانة ســهير رمزي حرصت على اللقاء بالفنانات الشابات 
هاجر الشرنوبي وسارة سالمة ومنة عرفة وديانا هشام وسيلني 
عبدالعزيز للتعرف عليهن وكسر حاجز الغربة والرهبة بينهن، 
ألنها ستجسد شخصية أمهن جميعا في مسلسل «أم البنات». 

املسلسل مكون من ٣٠ حلقة، ويبرز أهمية وقيمة الفتاة وحجم 
حتملها املسؤولية بشكل يفوق قدرة الشاب خالل نشأتها وسط 
أسرة ملتزمة أخالقيا، ويشارك في بطولته: ناصر سيف وسامية 
الطرابلســي ومحمد مهــران، فكرة وإخراج عبدالعزيز حشــاد، 
سيناريو وحوار أحمد صبحي ورامي عاطف وعمرو هاني، ومن 
املقرر عرضه عبر إحدى القنوات التلفزيونية خالل فبراير املقبل. 
وكانت سهير رمزي قد عادت العام املاضي إلى الساحة الدرامية 
من خالل املسلســل الكوميــدي «القاتل الذي أحبنــي»، بطولة: 
هاني رمزي وأحمد فؤاد سليم، بعد غياب دام لنحو ٥ أعوام منذ 

مسلسل «قصر العشاق».

عبداحلميد اخلطيب

«من بداية مشواري الفني تتلمذت على 
يــد كبار جنوم اخلليج والكويت، أســماء 
لهــا تاريخها، كبرت معهــا وتعلمت منهم 
احترام الوقت وتقديــر الزمالء واالهتمام 
باألداء»، هذا مــا أكدته الفنانة ملياء طارق 
عنــد احلديث عن عودتها الى التعاون مع 
«أبناء املنصور» الفنانني القديرين محمد 
وحسني املنصور في عملهما اجلديد «عزيز 
الروح»، وقالت: رديت للشــغل مع «أبناء 
املنصور» في «عزيز الروح» بعد ٢١ سنة، 
حيــث كان آخــر تعاون بيننا فــي «القدر 

احملتوم» عام ٢٠٠١، وما عندي شك في أن 
العمل اجلديد سيكون من األعمال الناجحة 

في كل النواحي.
واضافت: «تربيت مع أبناء املنصور وبني 
عيالهم، واحس إني بنتهم»، وعندما اذهب 
الى لوكيشن التصوير أقول «رايحه بيتي»، 
مؤكدة أنها حترص على انتقاء أدوارها وليس 
التواجد من أجل التواجد، وأوضحت خالل 
اســتضافتها في برنامج «ليالي الكويت»: 
أحــب أن يكون العمل الذي أشــارك فيه ذا 
قيمة، ويضم أسماء متميزة، الفتة الى أنها 
ترفض كثيرا من األعمال التي تعرض عليها 
اذا كان الدور مكررا او ال يناسب عمرها. 

مشهد من «عزيز الروح»

بعد ٢١ سنة..
 ملياء طارق تعود
لـ «أبناء املنصور»

نادين لبكي: ال أعتبر نفسي ممثلة محترفة
حــازت املخرجة اللبنانيــة نادين لبكي 
جائزة «variety» العاملية الســينمائية على 
هامــش جلســتها احلواريــة التــي عقــدت 
ضمن فعاليــات الدورة الثانية من مهرجان 
البحر األحمر الســينمائي املقــام في مدينة 
جدة الســعودية. وكشفت نادين عن أنها ال 
تعتبر نفسها ممثلة محترفة، وذلك ألنها بدأت 
كمخرجة وحتولت للتمثيل بعد ذلك، وأضافت: 
عندما بدأت في صنع األفالم لم تكن السينما 
في أفضل حاالتها بلبنان، واستطردت: أحب 
اللحظات التي متنحها لي صناعة السينما، 
وكان الشــغف دائمــا ما يدفعنــي نحو هذه 

الصناعة.
وقدمت نادين لبكي عددا من األعمال الفنية 
من بينها فيلمها الطويل األول «سكر بنات» 
عــام ٢٠٠٧، وفيلم «هأل لويــن؟» عام ٢٠١١، 
وفيلــم «كفر ناحوم» عــام ٢٠١٨ والذي فاز 
بجائزة جلنة التحكيم الكبرى في مهرجان 
«كان» الســينمائي، حيث اشــتهرت نادين 

بأفالمها التي تســلط الضــوء على مختلف 
نواحي احلياة في لبنان، وهي أول مخرجة 
عربية يتم ترشيحها لألوسكار عن فئة أفضل 

فيلم أجنبي.

نادين لبكي

هنا الزاهد تضع علي ربيع في ورطة
قبل ســاعات من موعــد تصوير فيلم 
الفنــان علي ربيع اجلديد «بعد الشــر»، 
فاجأت الفنانة هنــا الزاهد صناع الفيلم 
بإعالنها االعتذار عن عدم املشــاركة فيه، 

بسبب انشغالها بتصوير أعمال أخرى.
وكشف مصدر من داخل الشركة املنتجة، 
حســب مجلة «لها»، عــن أن اعتذار هنا 
عن الفيلم وضع ربيع وصناع العمل في 
ورطة، حيث تقــرر إيقاف التصوير الى 
حني التعاقد مع جنمة جديدة لتحل بدال 
منها، وهو ما يشكل أزمة بسبب انشغال 
الكثير من النجمات بأعمالهن الرمضانية 

أو السينمائية.
يذكر أن هنا الزاهد تنتظر خالل الفترة 
املقبلة عرض فيلم «مســتر إكس»، الذي 
انتهت من تصويره أخيرا، وتقوم ببطولته 
بجانب: أحمد فهمي، وهو من تأليف أحمد 
عبدالوهــاب وأمجد الشــرقاوي وإخراج 
أحمــد عبدالوهاب، ويشــارك فيه: أوس 

أوس، محمــد أنور، محمود حافظ، وعدد 
من ضيوف الشــرف، منهم مي عمر، رمي 
مصطفى، أكرم حســني، عمرو يوســف، 

وحجاج عبدالعظيم.

هنا الزاهد
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ملك البحرين للرئيس اإلسرائيلي: ندعم السالم العادل 
الضامن للحقوق املشروعة للشعب الفلسطيني

املنامة - «بنا»: اســتقبل 
ملك البحريــن امللك حمد بن 
عيســى آل خليفة في املنامة 
الرئيس اإلســرائيلي  امــس 
إسحاق هرتســوغ مبناسبة 
زيارتــه الرســمية للمملكة، 
حيــث عقد اجلانبان جلســة 
مباحثــات رســمية بحضور 
صاحب السمو امللكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء 

البحريني.
وهذه هي أول زيارة رسمية 
لرئيس إسرائيلي إلى مملكة 
البحرين منذ تطبيع العالقات 

بني البلدين في عام ٢٠٢٠.
أنبــاء  وكالــة  وقالــت 
البحرين «بنا» فــي بيان إن 
امللــك حمد بن عيســى رحب 
في بداية االستقبال بالرئيس 
اإلسرائيلي، معربا عن تطلعه 
في أن تسهم زيارته في تعزيز 

وتنمية عالقات البلدين.
البحريــن  وألقــى ملــك 
كلمة خــالل املباحثــات قال 
فيهــا: «نحــن على ثقــة بأن 
هذه الزيارة لها دور هام في 
العالقات بني بلدينا،  توطيد 
ودعــم تطلعاتنا املشــتركة 
على صعيد ترســيخ السالم 
والتنمية املستدامة في املنطقة 

والعالم».
وأكد امللك حمد بن عيسى 
أن: «مملكــة البحريــن لديها 
إميــان راســخ بــأن احلــوار 
السلمي واحلضاري  والنهج 
ضــرورة حتميــة لتســوية 

في املقدمة في صنع التاريخ 
فــي املنطقــة حيــث يجتمع 
اليهود واملسلمون ويتقدمون 
معا بسالم. إنها عملية طويلة 
ولكنها ال تعد حلما فقط كما 
نرى اآلن حيث يجتمع بلدانا 

ألجل السالم».
وأضاف: «أتواجد في مملكة 
البحرين بصحبة الوفد املرافق 
الذي يضــم نخبة من ممثلي 
قطاعات االقتصاد والتجارة في 
إسرائيل ونتطلع جميعا للعمل 
مع ممثلي هذه القطاعات في 
مملكة البحرين. ونؤكد كذلك 
على تطلعنا للعمل على تقوية 
العالقات بني شعب إسرائيل 

وشعب البحرين».

االهتمــام املشــترك، كما أكدا 
على أن «اتفاق مبادئ إبراهيم» 
و«إعالن تأييد الســالم» بني 
البلدين، يجسدان عزم البلدين 
علــى تعزيــز قيــم الســالم 
والتعايش واإلخاء، وترسيخ 
التسامح والتعايش بني األديان 
واملعتقدات، والعمل املشترك 
على بناء عالقات تعاون بناء 
ومثمر يؤدي إلى حتقيق اخلير 
والنماء واالستقرار واالزدهار 
ملا فيه خير وصالح شــعوب 

املنطقة.
وبحث اجلانبان مستجدات 
املنطقــة،  فــي  األوضــاع 
والتحديات اإلقليمية والدولية 

الراهنة.

املباحثــات  وتركــزت 
بــني اجلانبــني علــى ســبل 
التعاون املشترك في  تعزيز 
مختلف املجاالت االقتصادية 
والتجاريــة واالســتثمارية، 
والعلميــة، والتقنيــة، ومت 
تدارس سبل تشجيع التواصل 
بني القطــاع اخلاص وتبادل 
الزيارات والوفود الرسمية، ملا 
من شأنه زيادة حجم التبادل 

التجاري بني اجلانبني.
البحريــن  ملــك  وأكــد 
اإلســرائيلي  والرئيــس 
أهميــة مواصلــة العمل على 
تفعيــل االتفاقيات ومذكرات 
التفاهــم املوقعة بني البلدين 
فــي املجــاالت احليوية ذات 

هرتسوغ في أول زيارة رسمية للمنامة منذ تطبيع العالقات: نتطلع لتقوية عالقاتنا الثنائية

(أ.ف.پ) ملك البحرين امللك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس اإلسرائيلي إسحاق هرتسوغ خالل مباحثاتهما الرسمية في املنامة أمس 

الصراعات والنزاعات اإلقليمية 
والدوليــة، وضمــان حقوق 
البشــرية في األمــن والنماء 
واالزدهــار، مؤكدين موقفنا 
الثابــت والداعــم لتحقيــق 
العــادل والشــامل  الســالم 
واملستدام الذي يضمن احلقوق 
املشروعة للشعب الفلسطيني 
والذي سيؤدي الى االستقرار 
والنماء واالزدهار للشــعبني 
الفلســطيني واإلســرائيلي 

وجميع شعوب املنطقة».
بعــد ذلك، ألقــى الرئيس 
اإلســرائيلي كلمة قــال فيها: 
«صاحب اجلاللة، هذه حلظة 
عظيمة وإنني افتخر بكوني 
هنا في مملكة البحرين. إنكم 

سوريون غاضبون يقتحمون ويحرقون مبنى محافظة السويداء وسقوط قتلى وجرحى
وكاالت: تدهــور الوضــع 
امليداني في محافظة السويداء 
جنوب سورية احتجاجا على 
االوضاع االقتصادية املزرية 
التي وصلت اليها البالد، حيث 
قــام املئــات مــن املتظاهرين 
الغاضبني من تدهور األوضاع 
االقتصاديــة باقتحــام مقــر 
محافظة الســويداء (السرايا 
احلكومي) أمس وأضرموا النار 
في أجــزاء من املبنى وســط 
إطــالق نــار كثيــف ادى الى 
اصابة عديدة ووفاة شخصني 
على األقل قبل ان يعود الهدوء 

احلذر الى املنطقة.
ووصفــت وســائل إعالم 
ســورية رســمية احملتجــني 
العدالــة»  بـ«الهاربــني مــن 
وقالــت انهــم اقتحمــوا مقر 
محافظة الســويداء وأحرقوا 
ملفات وأوراقا رسمية. وبث 
التلفزيــون الرســمي لقطات 
ملقر احملافظة بعد أن اقتحمه 

املتظاهرون الغاضبون.
الداخليــة  وقالــت وزارة 
الســورية فــي بيــان ان من 
وصفتهــم بـ«مجموعــة مــن 

عيارات نارية بشكل عشوائي 
مــا أدى إلصابة عنصر وعدد 
من املواطنني املتواجدين في 
املــكان ودخلــوا املبنى بقوة 
السالح وقاموا بتكسير أثاث 
املكاتب وســرقة قســم كبير 
من محتويات املبنى مبا فيها 
الوثائق الرسمية وإضرام النار 
باملبنى وبالسيارات املوجودة 

كما مت حتطيم عدد من املكاتب 
داخل املبنى. ونقلت «رويترز» 
عن سكان وشهود أنه في وقت 
ســابق جتمع أكثــر من ٢٠٠

شــخص حول املبنى الواقع 
وســط املدينــة ذات األغلبية 
الدرزيــة، مردديــن هتافــات 
الرئيــس  تطالــب بإســقاط 
السوري بشــار األسد وسط 
زيادات األسعار والصعوبات 
االقتصاديــة. وأكدت صفحة 
«الســويداء ٢٤» احمللية على 
«فيسبوك»، أن أربعة أشخاص 
على االقل من احملتجني نقلوا 
الــى املستشــفى بعــد إطالق 
النــار عليهم مــن قبل اجهزة 
األمــن ومخابــرات الســلطة 
الســورية، خــالل جتمعهــم 
أمــام (الســرايا)، احتجاجــا 
علــى األوضــاع االقتصادية 
املتردية في املنطقة. وأفادت 
الصفحــة الحقــا بوفــاة احد 
املصابني وادخال آخر العناية 
املركــزة خلطورة حالته، كما 
توفــي عنصر من الشــرطة. 
ونشرت صورا إلحراق احدى 
املركبــات املصفحــة التابعة 

لألجهزة األمنيــة في محيط 
الســويداء.  منــزل محافــظ 
ونقلت وكالة األنباء األملانية 
(د.ب.أ) عن أحد املتظاهرين 
أن «املئــات من أبناء محافظة 
السويداء جتمعوا وسط املدينة 
وأمام مبنى السرايا احلكومية 
احتجاجــا علــى األوضــاع 
املعيشية ومطالبني بإسقاط 
النظام». ووفق املتظاهر، قام 
احملتجــون باقتحــام املبنــى 
وإزالة صور الرئيس بشــار 
األســد من مدخل املبنى ومن 
داخل مكاتبه وحرق بعضها، 
وحرق ســيارة تتبع للقوات 
األمنية. وأضاف أن «القوات 
األمنية أطلقت األعيرة النارية 
في الهواء وباجتاه احملتجني 
مــا أدى إلصابــة أكثر من ٣٠

شخصا بجروح».
وقــال مصدر في محافظة 
السويداء لـ (د.ب.أ) إن «القوات 
االمنيــة تدخلت عندما حاول 
مبنــى  اقتحــام  محتجــون 
احملافظــة وإشــعال النار في 
سيارة وعملت على إبعادهم 

عن مبنى احملافظة».

بالقرب منه، وبعدها حاولوا 
اقتحام مبنى قيادة الشرطة» 
حيــث تصــدت لهــم عناصر 
حراسة القيادة ما أدى إلى مقتل 
شــرطي. وقال موقع جريدة 
«الوطن» ان احملتجني حطموا 
كامل مكتــب احملافظ وصالة 
الــزوار وبعثــروا  اســتقبال 
وحرقوا املستندات الرسمية. 

«الداخلية» تصفهم باخلارجني عن القانون وتتهمهم بإتالف املمتلكات

(رويترز) الدخان يتصاعد من مبنى محافظة السويداء بعد احتجاجات على األوضاع املعيشية 

األشــخاص اخلارجــني عــن 
القانــون وبعضهــم يحمــل 
أســلحة فردية قامــوا بقطع 
الطريق باإلطارات املشــتعلة 
بجانــب دوار املشــنقة فــي 
محافظة السويداء». وأضافت: 
«توجهت مجموعة اخلارجني 
عــن القانــون فيما بعــد إلى 
مبنى احملافظة وقاموا بإطالق 

رفع العلم األوكراني على الضفة اليسرى 
لـ«خيرسون» ومئات القرى بدون كهرباء

عواصمـ  وكاالت: تعاني أكثر من ٥٠٠ بلدة 
أوكرانية من انقطاع الكهرباء بعد الضربات 
الروســية التي أحلقت في األسابيع األخيرة 

أضرارا كبيرة بشبكة الكهرباء الوطنية.
وذكر النائب األول لوزير الداخلية يفغيني 
ينني للتلفزيون األوكراني أن روسيا تواصل 
مهاجمة البنية التحتية احليوية للبالد، مضيفا 
أن هنــاك ٥٠٧ بلدات في ٨ مناطق من البالد 

محرومة من التيار الكهربائي.
وأوضــح أن «منطقة خاركيف هي األكثر 
تضــررا و١١٢ مــن قراها معزولــة، بينما في 
منطقتي دونيتسك وخيرسون هناك أكثر من 
٩٠ (قريــة) ومنطقة ميكواليف ٨٢ ومنطقة 

زابوريجيا ٧٦ ولوغانسك ٤٣».
بــدوره، قــال حاكــم منطقــة ميكواليف 
فيتاليتــش كيــم علــى شاشــة التلفزيــون 
«يجب أن نصمد» بينما يؤدي انقطاع التيار 
الكهربائي مرات عدة في اليوم إلى إغراق ماليني 
األوكرانيــني في الظالم، والبرد مع انخفاض 
درجات احلرارة إلى دون الصفر لعدة أيام.

ولم مينع انقطاع الكهرباء القوات االوكرانية 
مــن احراز بعــض التقدم العســكري، حيث 
رفع جنود من وحدة االســتخبارات اجلوية 

األوكرانية علم بالدهم على الضفة اليسرى 
ملنطقة خيرسون، حسبما أفادت وحدة القوات 

اخلاصة في بيان امس.
أنبــاء «يوكرينفــورم»  ونقلــت وكالــة 
األوكرانية عن بيــان القوات اخلاصة القول 
«إنه مت تعليق العلم األوكراني على برج رافعة 
امليناء، الذي يقع علــى ضفة نهر دنيبرو»، 
وأضاف البيان «سيكون هذا مقدمة جسر إلنهاء 
احتالل الضفة اليسرى ملنطقة خيرسون!».

في االثناء، قالت مديرة املخابرات الوطنية 
األميركية أفريل هينــز إن املخابرات تتوقع 
استمرار تباطؤ وتيرة القتال في أوكرانيا في 
األشهر القليلة املقبلة، وال ترى أي دليل على 
تراجع اســتعداد أوكرانيا على املقاومة رغم 
الهجمات على شبكة الكهرباء وغيرها من البنى 
التحتية الرئيسية. وأضافت هينز في منتدى 
ريغان السنوي للدفاع الوطني في كاليفورنيا 
«نشهد نوعا من الوتيرة املنخفضة للصراع 
بالفعل.. ونتوقع أن يكون هذا على األرجح ما 
سنشهده في األشهر املقبلة». وقالت إن كال من 
اجليشني األوكراني والروسي يتطلعان حملاولة 
إعادة التجهيز وإعادة اإلمدادات لالســتعداد 

لهجمات مضادة بعد الشتاء.

جنود أوكرانيون على اجلبهة بالقرب من باخموت  (رويترز)

أنباء سورية

الدوالر يرتفع ألعلى مستوى
في التاريخ أمام الليرة

وكاالت: وصل انهيار سعر صرف الليرة السورية 
رقما تاريخيــا جديدا أمس فيما يبدو انه في طريقه 
لتجاوز حاجز الـ ٦ آالف ليرة مقابل الدوالر. وسجل 
سعر مبيع الدوالر في العاصمة دمشق وحلب وكذلك 
ادلب التي يسيطر عليها املعارضون، ٥٨٠٠ ليرة بحسب 
موقع «الليرة اليوم» املتخصص. وتراوح سعر شراء 
الدوالر بني ٥٧٣٠ في دمشق و٥٧١٠ في حلب، و٥٧٥٠

في إدلب.
وعلى غرار الدوالر يواصل الذهب ارتفاعه ليالمس 
الـ ٣٠٠ الف ليرة، حيث ارتفع سعر الغرام من عيار ٢١، ٩
آالف ليرة دفعة واحدة أمس األول، متجاوزا ٢٨٠ ألف ليرة.

ووفق نشرة أسعار جمعية الصاغة، فإن سعر غرام 
الذهب عيار ٢١ قيراطا ســجل ٢٨١ ألف ليرة للمبيع، 
و٢٨٠٥٠٠ ليرة للشراء، على حني بلغ سعر الغرام عيار 

١٨ قيراطا ٢٤٠٨٥٧ ليرة للمبيع، و٢٤٠٣٥٧ للشراء.
ولفتت جمعية الصاغة إلى أن سعر األونصة ارتفع 

عامليا إلى ١٨٠٠ دوالر أميركي.
وطالبت جمعية الصاغة بعدم االجنرار وراء األسعار 

الوهمية املخالفة للتسعيرة النظامية للجمعية.

احملتجون اإليرانيون يدعون إلضراب اقتصادي وتشكيك بحّل «شرطة األخالق»
عواصــم - وكاالت: دعــا 
محتجون في إيران إلى إضراب 
ملدة ٣ أيام في تصعيد للضغط 
علــى الســلطات علــى الرغم 
من قرار طهران حل «شــرطة 
األخالق» التي أدى احتجازها 
للشابة الكردية مهسا أميني إلى 
اندالع االحتجاجات املستمرة 

منذ نحو ٣ أشهر.
وذكرت منشــورات فردية 
نشرتها حسابات على «تويتر» 
أن احملتجني دعوا إلى إضراب 
اقتصادي ملــدة ٣ أيام اعتبارا 
من اليوم ومقاطعة أي نشاط 
اقتصــادي ومســيرة باجتاه 
ســاحة آزادي (احلريــة) في 
طهــران بعد غد، في مناســبة 
«يوم الطالب في إيران»، تزامنا 
مــع إلقــاء الرئيــس إبراهيم 
رئيسي كلمة أمام الطالب في 
جامعة طهران في اليوم نفسه.
وأســفرت دعــوات مماثلة 
لإلضراب والتعبئة اجلماهيرية 
فــي األســابيع املاضيــة عــن 
تصعيد لالضطرابات التي عمت 
إيران وهي أكبــر احتجاجات 

الشابة الكرديةـ  اإليرانية مهسا 
أمينــي (٢٢ عامــا) في طهران 
واتهمتها بعدم احترام قواعد 
اللباس الصارمة التي تفرض 
على النســاء ارتداء احلجاب، 

ربطت وفاتها مبشاكل صحية، 
إال أن والديها نفيا ذلك.

األنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
الطالبية (إيســنا) عن النائب 
العام حجة اإلسالم محمد جعفر 

شــرطة االخالق، الــذي قوبل 
بتشــكيك مــن إيرانيــني على 
الشبكات االجتماعية، وأعرب 
أحدهم عن خشيته من أن يوكل 
دورها إلى هيكل حكومي آخر، 
فيما أشار أحدهم إلى الضغوط 
االجتماعية التي متارس حتى 
داخــل العائــالت. ولم يصدر 
تأكيد حلــل شــرطة األخالق 
من وزارة الداخلية املسؤولة 
عنها، وذكرت وســائل اإلعالم 
الرســمية اإليرانية أن املدعي 
العام منتظري غير مســؤول 
عن اإلشراف على هذه القوة.

ويقول سكان على وسائل 
التواصل االجتماعي وصحف 
محلية إن وجود شرطة األخالق 
في الشوارع تقلص في األسابيع 
األخيــرة لتجنــب اســتفزاز 
إال ان مســؤولني  احملتجــني، 
كبارا أكدوا مرارا أن طهران لن 
تغير سياسة اإللزام باحلجاب 
رغم االحتجاجات. وقالت قناة 
«العالم» التلفزيونية احلكومية 
إن وســائل اإلعــالم األجنبية 
تصور تصريحــات منتظري 

وأعلن عــن وفاتها بعد ثالثة 
أيام.

 ويقول ناشطون وعائلتها 
إن مهســا أمينــي توفيت بعد 
تعرضها للضرب، لكن السلطات 

منتظري قوله إن «شرطة اآلداب 
(...) ألغيت من قبل من أنشأها» 

مبدئيا في املرحلة احلالية.
غير ان منتقدي السلطات 
ردوا بقلــق علــى إعــالن حل 

علــى أنها «تراجــع من جانب 
اجلمهوريــة اإلســالمية عــن 
موقفها من احلجاب واألخالق 
الدينية نتيجة االحتجاجات»، 
ولكــن كل ما ميكــن فهمه من 
تصريحاتــه هــو أن شــرطة 
األخالق ليست لها صلة مباشرة 

بالسلطة القضائية.
وفي السياق، قال املتحدث 
باسم رئاسة مجلس الشورى 
أمــس، إن أفضــل  اإليرانــي 
طريقة للتعامل مع ما وصفها 
بأعمال الشــغب هــي االنتباه 
إلى املظالم احلقيقية للشعب، 
والتي يتعلق معظمها بوسائل 
العيش والقضايا االقتصادية، 
كما نقلت عنه وكالة «إيسنا».
واتهــم وزيــر اخلارجيــة 
اإليراني حسني أمير عبداللهيان 
وعــددا  املتحــدة  الواليــات 
مــن الــدول الغربيــة األخرى 
بـ«تشــجيع أحــداث الشــغب 
اجلارية في بلدنا»، واستغاللها 
للتدخل في شؤوننا الداخلية. 
وأضــاف: لن نســمح بحدوث 
اضطرابات واغتياالت في بلدنا.

دعوات من نشطاء للمقاطعة اعتباراً من اليوم وملدة ٣ أيام .. ومسيرة احتجاجية في ساحة «احلرية» بطهران بعد غد

محتجة تلّوح بالعلم اإليراني في مدينة تولوز الفرنسية خالل مسيرة داعمة لالحتجاجات في إيران  (أ.ف.پ)

مناهضة للحكومة منذ الثورة 
عام ١٩٧٩.

وذكرت وكالة أنباء نشطاء 
حقــوق اإلنســان (هرانا) أنه 
حتــى أمــس األول لقــي ٤٧٠

محتجا حتفهم بينهم ٦٤ قاصرا. 
وأضافت أنه مت اعتقال ١٨٢١٠

متظاهرين، كما قتل ٦١ من قوات 
األمن احلكومية.

جاء ذلك، رغم إعالن املدعي 
العام في إيران إلغاء شــرطة 
األخــالق مبدئيا، والتي أطلق 
توقيفها ملهســا أميني ووفاة 
الشابة في االحتجاز بعد ثالثة 
أيام، موجة تظاهرات مستمرة 
فــي البالد منــذ حوالى ثالثة 

أشهر.
ويأتــي هذا اإلعــالن الذي 
يعتبر مبادرة حيال احملتجني، 
بعدما قررت السلطات مراجعة 
قانــون ١٩٨٣ بشــأن احلجاب 
اإللزامي في إيران الذي فرض 
بعد أربع ســنوات على ثورة 

.١٩٧٩
وكانــت شــرطة األخــالق 
أوقفت في ١٣ سبتمبر املاضي 
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بقلـم: حسام فتحي

طيب!!!

١٠٠ مليون شجرة
جتتاح وسائل التواصل االجتماعي 
هذه األيام عشرات الصور والفيديوهات 
للمدن واملشروعات اجلديدة التي يجري 
افتتاحها، وكانت «املنصورة اجلديدة» 
ومحور التعمير (املشير أبوذكري) من 

أكثرها لفتًا لألنظار.
ما كل هذا اجلمال.. واإلبداع.. شواطئ 
خرجت من العدم، ومدن تنافس «نخلة 
دبي» روعة، وطرق سريعة بعدد حارات 
غير مسبوق، حقيقة «مصر تتغير» واآلن 
أقرأ عن مبادرة زراعة ١٠٠ مليون شجرة 
«مثمــرة» في املدن اجلديدة وشــوارع 
املناطق املتطورة، هل يتحقق احللم؟.. 
هل نســير في شــوارع التجمع وزايد 
والعاصمة اإلدارية وحدائق أكتوبر وكل 
املدن اجلديدة ونحن نسعد ببهاء شكل 
أشجار الزيتون والبرتقال واليوسفي 
واجلوافة، ونخيل البرحي واملدجول؟ 

ونشم روائح الليمون واحلمضيات؟
ما املانع لو أصدرت احلكومة قرارا 
يجبــر «الكومباوندات» التي تشــغل 
«التجمــع» و«زايد» و«٦ أكتوبر» على 

أن تزرع حول أسوارها العالية أشجاراً 
ونخيًال مثمراً بدًال من األشجار اخلشبية 
غيــر املثمرة، علمًا بأن شــبكات الري 
موجودة وتروي األشــجار اخلشبية، 
وكاميرات املراقبة تنتشر على األسوار، 
وكل «كومباوند» لديه عمال ومهندسو 
الزراعة املختصون به، أو شركة الزراعة 
املتعاقــد معهــا، وميكــن تخصيــص 
ثمــار هذه األشــجار للعاملــني في كل 
«كومباوند» مــن عمال نظافة وزراعة 

وصيانة وأمن وخالفه.
رئاسة اجلمهورية أطلقت «املبادرة 
الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة» 
ما بــني مثمرة وخشــبية، وحددت 
اجلهات املختصة ٩٩٠٠ موقع مبساحة 
٦٦٠٠ فدان في جميع محافظات مصر 
لتكون غابات شجرية وحدائق مثمرة، 
وجــاٍر بالفعل تنفيــذ املبادرة التي 
يتوقع أن تغير شــكل هذه املناطق 
خالل أعوام قليلة، وحتد من مخاطر 
االحتبــاس احلــراري والتغيــرات 
املناخية، وتزيد إنتاج الثمار وخاصة 

التمور والزيتون واحلمضيات.
احلكومة خصصت ٣ مليارات جنيه 
لتنفيــذ املبــادرة، و٧ ســنوات إلمتام 
حتقيقهــا تكتمل عام ٢٠٢٨، وتشــارك 
فــي التنفيــذ وزارة الزراعــة والنقل، 
العمرانية  واحملافظات، واملجتمعــات 

اجلديدة.
هذا ما تقوم به احلكومة، فماذا عن 
منظمات املجتمع املدني واألفراد الذين 

يستطيعون مضاعفة هذا الرقم؟
.. ويبقى السؤال األكثر أهمية: هل 
نحــن مؤهلــون لتغيير عــادة «اقطع 
األشجار حيثما وجدتها؟!»، ومؤهلون 
للتعامــل احلضــاري مع «الشــتالت» 
املثمــرة ورعايتهــا حتى تثمــر، ومن 
ثــم احلفــاظ على ثمارهــا حتى تصل 
ملستحقيها؟ أظن أن هناك دوراً كبيراً 
يجــب أن تقوم به كل أجهــزة اإلعالم 
الرسمية واخلاصة ووسائل التواصل 
إلرساء عادات ومفاهيم كثيرة تليق بـ 

«مصر اجلديدة».
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

السيسي من «أكادميية» الشرطة: 
تطبيق املعايير املوضوعية النتقاء أفضل العناصر

القاهرة - خديجة حمودة

الرئيــس عبدالفتاح  قــام 
السيسي، امس بزيارة تفقدية 
ملقــر أكادميية الشــرطة، كما 
حضر اختبارات كشف الهيئة 
للطــالب والطالبــات اجلــدد 
املتقدمني لاللتحاق باألكادميية، 
حيث كان في استقباله وزير 
الداخلية اللواء محمود توفيق، 
وعدد مــن قيــادات أكادميية 

الشرطة ووزارة الداخلية.
الرسمي  وصرح املتحدث 
باســم رئاســة اجلمهوريــة 
الســفير بســام راضــي بــأن 
الرئيــس السيســي حضــر 
اختبارات كشف الهيئة للطلبة 
اجلدد املتقدمني لاللتحاق بكلية 
الشــرطة، حيــث أكــد أهمية 
تطبيــق املعايير املوضوعية 
التامة  املجــردة، واحلياديــة 
النتقاء أفضل العناصر وإعداد 
جيل قادر على حمل رســالة 
األمــن والوفــاء بالتطلعــات 
امللقاة عليهم، مبا يســهم في 
االنطالق نحــو حتقيق مزيد 
من االســتقرار والتقدم، أخذا 
في االعتبار مسؤولية وزارة 

من حتديــات متنوعة، حيث 
أوصاهــم الرئيــس بضرورة 
التســلح بالعلــم واملعرفــة 
ومواصلــة االطــالع بانتظام 
ليشــكلوا حائط صــد منيعا 
بجانب أشــقائهم في الكليات 
واملعاهد العسكرية، وكذلك في 
اجلامعات واملعاهد املدنية، ضد 
كافة التحديات التي تشاهدها 

الدولة املصرية، مشــددا على 
ضرورة أن يكونوا قدوة جلميع 
أبناء مصــر باعتبارهم جزءا 
أصيال من شبابها تتواصل بهم 
مسيرة العطاء ملصر وشعبها 
العظيم، متمنيا لهم كل التوفيق 
والنجــاح الجتيــاز مرحلــة 
االختبــارات لينالــوا شــرف 

االلتحاق بوزارة الداخلية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي خالل حضوره كشف الهيئة بأكادميية الشرطة

الداخلية في السهر على حماية 
أمن املواطنني.

ودار حــوار مفتــوح بــني 
الرئيــس السيســي والطالب 
والطالبــات املتقدمــني حــول 
الدوليــة  القضايــا  مجمــل 
واإلقليميــة، وكذلــك جهــود 
الدولــة ذات الصلــة بعملية 
التنمية، ومــا تواجهه الدولة 

اخلبير االقتصادي بشير املر لـ «األنباء»: 
الدوالر اجلمركي لتضخم أكثر وإيرادات أقل

بيروت ـ احتاد درويش

تطرح تساؤالت عديدة 
الدوالر  جتاه ما سيوفره 
اجلمركي من موارد جديدة 
تتغذى بها اخلزينة، والذي 
من شأنه بحسب العديد من 
املراقبني أن يضاعف األعباء 
املباشرة  املباشرة وغير 
على التجار واملستهلكني، 
وهــو ما يؤكــده اخلبير 
االقتصادي واملالي د.بشير 
املر الذي أشار الى أن رفع 

الدوالر اجلمركي الى ١٥ ألف ليرة سيؤدي 
الى زيادة األســعار على السلع املستوردة 
غير املعفاة من الرســم اجلمركي أضعافا 
وأضعافا، األمر الذي سيصيب شرائح واسعة 
من اللبنانيني الذين استنزفت جيوبهم بفعل 
الغالء املستفحل. كما أن الصناعات احمللية 
سوف تتأثر بفعل ارتفاع أسعار املواد األولية. 
وكان األجدى أن يترافق هذا التدبير اجلديد 

بتحفيز الصناعة احمللية.
ويرى د.املر أن الدولة اللبنانية حتاول أن 
تأتي بإيرادات ضريبية أكبر لتغطية زيادة 
األجور فــي القطاع العام، لكن هذه الزيادة 
هي اسمية، مع مواصلة الدوالر ارتفاعه في 
السوق الســوداء والذي يستتبعه الدوالر 
اجلمركي، ما يعني أنه سوف يقضم جزءا 
من املداخيل بالليرة اللبنانية، ليصبح الدخل 

الفعلي ال يســاوي شيئا. 
وأمام هذا الواقع فإن القدرة 
الشرائية ستتأثر من دون 
شك وســنكون أمام أزمة 
اقتصادية وأزمة على الطلب 
السلعي، وكأننا أعطينا بيد 

وأخذنا من اليد األخرى.
ويشــير د.املر الى أن 
٩٠٪ من السلع في السوق 
احمللي مستوردة. وأن قرار 
الدوالر  احلكومة برفــع 
اجلمركي على السلع غير 
املعفاة، ستشــملها أيضا 
الضريبة على القيمة املضافة التي هي ١١٪، 
وعليه فإن األسعار سترتفع وسيتراجع الطلب. 
وعليه من املتوقع أن يتراجع االستيراد ومعه 
ســتتراجع اإليرادات اجلمركية، ولن تصل 
وزارة املالية الى األرقام املتوقعة ولن تتحقق 
باملستويات التي تنتظرها، وسيؤدي ذلك الى 
عجز نعود معه الى طباعة الليرة من جديد 
لتمويل زيادة األجور، ما سيؤدي الى تضخم 
ويضعف الليرة ويذهب بقيمتها أكثر أمام 
الدوالر األميركي اآلخذ فــي الصعود في 
الســوق املوازية، واخلشية عندئذ الدخول 
بدائرة سلبية جديدة. ويرى د.املر أن رفع 
الدوالر اجلمركي، وما ســيرتبه من ارتفاع 
في األسعار التي ســبقت اإلعالن عنه، لن 
تتحمله الطبقات االجتماعية بفئاتها الفقيرة 
منها، والوسطى التي يبنى عليها االقتصاد. 

بشير املر

٩ وزراء «باسيليني» يقاطعون جلسة احلكومة ومستشار ميقاتي: «النصاب مؤّمن»
بيروت ـ عمر حبنجر

ال يستطيع رئيس حكومة 
تصريف األعمال جنيب ميقاتي 
أن يفقد نصاب اجللسة األولى 
ملجلس الوزراء التي دعا إلى 
عقدها اليوم، وإال ملا كان وجه 
الدعوة للجلســة أصال، كونه 
ال يستطيع االنكسار أمام من 
يرفضون عقد مثل هذا االجتماع 

امللحاح.
جهــد كبير بذله وســطاء 
محليــون وخارجيون لتأمني 
نصاب أولى جلسات حكومة 
تصريــف األعمال منذ ما بعد 
الشغور الرئاسي، مع الوزراء 
كما مع مرجعياتهم. وقد امتدت 
هذه اجلهــود إلى كل صاحب 
تأثيــر، وخصوصــا أصحاب 
التــي تتطلــع  املستشــفيات 
لصــدور مراســيم تســديد 
مستحقاتها عند وزارة الصحة 
عن العام ٢٠٢٢، حيث أصدرت 
بيانــا حذرت فيه من التوقف 
عن استقبال مرضى السرطان 
وغاســلي الكلى على حساب 
وزارة الصحة، واتسعت الدائرة 
إلــى حــد توجيــه اجلمعيات 
املزمنة،  املعنيــة باألمــراض 
الــوزراء،  التهديــد لبعــض 

باالعتصام أمام بيوتهم.
كان  الوقــت،  هــذا  فــي 
املعترضون يتحركون مباشرة 
او من خلف الستار، وتوصلوا 
الى اصدار بيان عن ٩ من وزراء 
التيــار احلر برئاســة جبران 
باسيل، أعلنوا فيه مقاطعتهم 

وميثاقي، كما عــدم موافقتنا 
أو قبولنا بأي من قراراتها».

وردا علــى البيــان، أعلن 
مستشــار رئيــس حكومــة 
فــارس  األعمــال  تصريــف 
اجلميل ان «اجللسة قائمة في 
موعدها». ولفت الى انه «مهما 
كانت االعتبارات فليتحمل الكل 
مسؤوليته، ونصاب اجللسة 

اليزال قائما».
وأوضح اجلميل في حديث 
الى قنــاة «اجلديــد» أنه «لن 
يكــون هناك إلغاء للجلســة، 

وهناك اتصاالت مستمرة».
وعلمت «األنباء» ان عددا 
ممن ظهرت اسماؤهم في البيان 
كمقاطعني للجلســة، أدرجت 
أسماؤهم من دون مراجعتهم.

«كتلة اجلمهورية القوية» 
التــي تضــم نــواب «القوات 
اللبنانيــة» وحلفائها، التقت 

إلى عمان أمس، حسمت املوقف 
امليثاقي، املتصل بحضور او 
الوزراء املســيحيني  مقاطعة 
لـ«التيــار احلــر»  التابعــني 
وحلفائه، في اجتماع حكومة 
تصريف األعمال، حيث اعتبر 
ان «حكومة تصريف األعمال 
هــي حكومة تصريــف أعمال 
الناس ال حكومة جدول أعمال 
السياسية»،  األحزاب والكتل 
متمنيــا على رئيســها جنب 
ميقاتي أن «يصــوب األمور، 
فالبــالد فــي غنــى عــن فتح 
سجاالت وإثارة اشكاالت جديدة 

وتعريض األمن لالهتزاز».
موقــف الراعي لم يكن في 
حســبان «التيار احلر» الذي 
حتــدث إعالمــه عــن اتصال 
اجراه ميقاتي مع الراعي، حيث 
أقنعه بضرورة انعقاد مجلس 

الوزراء.
وســرعان مــا رد املكتــب 
اإلعالمــي لرئيــس احلكومة 
علــى إعــالم «التيــار» نافيا: 
«مــا يروجه عن اتصال جرى 
بني البطريرك بشــارة الراعي 
ورئيــس احلكومــة جنيــب 
ميقاتي بعــد عظة البطريرك 
فــي قــداس االحــد». وأكد أن 
رئيس احلكومــة اتصل يوم 
امس األول بالراعي «للتشاور 
في الوضع، وشرح له الظروف 
التي حتمــت الدعوة الى عقد 
جلســة ملجلس الوزراء. وما 
يحاول االعالم العوني إلباسه 
للبطريرك املاروني من موقف 

غير صحيح على االطالق».

مع نواب «كتلة لبنان الكبير» 
التي تضم نواب «التيار»، على 
رفــض عقــد جلســة ملجلس 
الــوزراء، مفضلتــني بلســان 
النائبــني فادي كــرم وجورج 
عقيص اعتماد طريقة «املراسيم 
اجلوالــة» التــي تغنــي عــن 
اجتماع مجلس الوزراء «غير 
الضروري» من وجهة نظرهما.
الســابق  الرئيس  وانضم 
ميشال عون إلى احلملة ضد 
اجللسة احلكومية، عبر بيان 
ملكتبــه اإلعالمــي، اعتبر فيه 
أن التــذرع بتلبيــة احلاجات 
والصحيــة  االستشــفائية 
واالجتماعيــة لعقــد جلســة 
ملجلس الــوزراء يدخل البالد 

في سابقة ال مثيل لها.
البطريــرك  عظــة  لكــن 
املاروني بشارة الراعي، التي 
ألقاها في بكركي، قبل مغادرته 

الراعي يكّرس ميثاقيتها: مجلس الوزراء لتصريف أعمال الناس ال جلدولة أعمال األحزاب.. وعون يحّذر من «سابقة ال مثيل لها»

(محمود الطويل) البطريرك املاروني بشارة الراعي يلقي عظة عقب قداس األحد في بكركي  

للجلسة املفترض انعقادها في 
السراي احلكومي ظهر اليوم.
والــوزراء هــم: عبــداهللا 
بوحبيــب، هنــري خــوري، 
موريس ســليم، أمني ســالم، 
هكتور حجــار، وليد فياض، 
وليد نصار، جورج بوشيكيان، 

وعصام شرف الدين.
وقالوا في بيانهم إن رئيس 
احلكومة املســتقيلة «فاجأنا 
بدعوتنا لعقد جلسة ملجلس 
الوزراء بجدول أعمال فضفاض 
ومتخبط من ٦٥ إلى ٢٥ بندا، 
فيمــا حكومتنا هــي حكومة 
تصريــف أعمــال (باملعنــى 
الضيــق للكلمة) ولم جتتمع 
منذ اعتبارها مســتقيلة منذ 

مايو املاضي».
وعليه «نعلن عدم موافقتنا 
وعدم قبولنا بجلسة مجلس 
الوزراء من منطلق دستوري 
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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:

نادٍ  رياضي من ٦ أحرف

عموديًا:

SudokuSudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

الشباب

سامو زين

اماغدعبلاا

لللنعشباةا

كاعامطيصثل

رسصءورتااش

مةريدشللدا

اربةيةاةحم

لقةابرلءتس

حايلنصاااا

نبعبتالنحل

يعادمعقغشم

نلبيلمالوي

بارعااءامة

١ - اقتلي بالسم - حلمي وحتملي، ٢ - اسم علم مذكر - 
مشى على يديه ورجليه، ٣ - جتري في العروق - أصل 
احلياة، ٤ - بصق - متشابهان، ٥ - سهامهم، ٦ - من األقار 
(معكوسة) - لالستفهام (معكوسة) - تفوق، ٧ - أمل - 
حلمهم (معكوسة)، ٨ - مصاب مبرض جلدي - مكتوب، 

٩ - صغار الكالب - متشابهان، ١٠ - أخفي - للنفي.

البعد
غنائية

موشحات
رباعية

العصر
الشام

العباقرة
عمود

حداثة
أصالة

معاصرة
بيت

ساملية
شطر
البديع
الغناء

سالم
املتنبي
اإللقاء
الكرم

احلنني

١ - حظ - مكان اخلروج، ٢ - متشابهة - للتنبيه، 
٣ - نساير (معكوسة) - أفنت، ٤ - أمل (معكوسة)، 
٥ - عكس قصر - دق اجلرس (معكوسة)، ٦ - عاشق 
(معكوسة) - خاصتهم - للتعريف، ٧ - قائده - يقوده 
(معكوسة)، ٨ - حرف هجاء - مكان تشعب الطريق، 

٩ - أظهر، ١٠ - رواية لنجيب محفوظ.

أفقياً: عموديًا:
١ - سمي - صبري، ٢ - عمر - حبا، ٣ - دماء - ماء، 
٤ - مج - ا ا، ٥ - نبالهم، ٦ - أخ (معكوسة) - هل 
(معكوسة) - فاق، ٧ - رجاء - صبرهم (معكوسة)، ٨ - 
جربان - مقدر، ٩ - اجلراء - ي ي، ١٠ - استر - ليس.

١ - سعد - مخرج، ٢ - م م م م - اجراس، ٣ - جناري 
(معكوسة) - أبلت، ٤ - رجاء (معكوسة)، ٥ - طال - رن 
(معكوسة)، ٦ - محب (معكوسة) - لهم - ال، ٧ - ربانه - يؤمه 
(معكوسة)، ٨ - ياء - مفرق، ٩ - أبدي، ١٠ - بني القصرين.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

دراسات صحية

فوائد غير متوقعة للملح

توصل باحثون في جامعة واشنطن في سانت 
لويس وجامعة ستانفورد إلى فائدة غير متوقعة 
الباحثون إن  امللح. وقال  للصوديوم املوجود في 
امللح قد يكون «العنصر السري»  الصوديوم في 
في تطوير مواد أفيونية أكثر أمانا لتسكني اآلالم. 
وشبه املؤلف الرئيسي للدراسة فسيفولود كاتريتش 
«الفنتانيل» بـ «سالح دمار شامل» موضحا: «يدل 
بحثنا على أنه ميكننا إعادة تصميم الدواء بطريقة 
جتعلنا نحول هذا القاتل إلى مسكن أكثر أمانا مع 
محافظته على فعاليته». درس كاتريتش وفريقه 
قدرة الصوديوم على إنتاج أدوية أكثر أمانا منذ أن 
وجدوها ألول مرة في مستقبالت األدينوزين واملواد 
األفيونية منذ أكثر من ١٠ سنوات. يدعم أحدث بحث 
يركز على اجلزيئات مت إجراؤه على الفئران وجهات 
نظرهم بأن الصوديوم ميكن أن مينع اآلثار الضارة 
لألدوية األفيونية. يصمم مصنعو األدوية مسكنات 
األلم الستهداف مستقبالت معينة على اخلاليا العصبية 
تسمى GPCRs، أو املستقبالت املقترنة ببروتني 
«جي»، والتي تعمل كمرسالت إشارات. وتتصرف 
هذه املستقبالت كاملفاتيح التي تساعد الدواء على 

العمل كما هو مقصود على الدماغ واجلسم.
بحسب املؤلف سوسروتا ماجومدار من جامعة 
واشنطن: «نحن نبحث عن طرق للحفاظ على اآلثار 
املسكنة لألفيونيات، مع جتنب اآلثار اجلانبية اخلطيرة 
مثل اإلدمان وضيق التنفس الذي يؤدي في كثير 
من األحيان إلى الوفاة. ال يزال بحثنا في مراحله 
األولى، لكننا متحمسون بشأن قدرته على الوصول 

إلى أدوية أكثر أمانا لتسكني اآلالم».
وبينما يتفق كاتريتش والفريق على أن النتائج 
التي توصلوا إليها فيما يتعلق بالصوديوم قوية، 
فإنهم يؤكدون أيضا ضرورة إجراء مزيد من الدراسة 
قبل أن يتمكنوا من إثبات أن هذا ينتج بديال أقل 

ضررا، ولكنه فعال للفنتانيل واألدوية األخرى.

ما أبرز النصائح للعاملني في املكاتب لتجنب التهاب املفاصل؟

ميكن أن يؤدي التهاب املفاصل إلى األلم والتصلب 
وااللتهابات وكذلك مشاكل في احلركة. وعلى الرغم 
من عدم وجود عالج لهذه احلالة، إال أن هناك طرقا 
ملنع األعراض أو تخفيفها. ونظرا لطبيعة التهاب 
املفاصل، تلعب احلركة دورا رئيسيا في إدارة اآلثار 
اجلانبية. وأخبرت ناتالي مارش، اخصائية العالج 
الطبيعي، موقع «إكسبريس» أنها تلقت استفسارات 
متزايدة من موظفي املكاتب الذين يعتقدون أن آالم 

املفاصل ناجتة عن العمل من املكتب.
لكن ناتالي، التي تدير العيادة الفيزيولوجية 
في هامبشاير، قالت إن تدريب احلركة والقوة 
«أكثر أهمية» عندما يتعلق األمر بالوقاية من 
املفاصل األخرى. يأتي  املفاصل ومشاكل  التهاب 
إلي الكثير من املرضى يشكون من آالم املفاصل، 
وكثير منهم من العاملني في املكاتب. يبدو أن هذا 
هو الوقت من العام الذي يبدأ فيه العمل اجلاد في 
التأثير على الناس مع برودة الطقس واقتراب نهاية 
العام. يعتقد الكثير من الناس أن وضعية اجلسم 
هي أهم شيء في العمل من املكتب - ليس هذا هو 
احلال. ميكنك اجللوس في وضع مستقيم - الشاشة 
والكرسي على ارتفاع مثالي - لساعات متتالية، 
ولكن في نهاية اليوم، إذا كنت ثابتا طوال الوقت، 
التيبس واأللم نتيجة لذلك.  فستظل تعاني من 
هذا هو السبب في أنه من املهم ببساطة النهوض 
والتحرك. وحذرت من أن تخطي ١٠٠٠٠ خطوة في 

اليوم ال يكفي «إلحداث فرق».
قالت ناتالي: «١٠٠٠٠ خطوة هي هدف جيد، 
لكن يجب أن تقرن ذلك بـ ١٥٠ دقيقة من التمارين 
القوة مرتني في  الهوائية في األسبوع وتدريب 
األسبوع إلحداث فرق. املفتاح هو تقوية عضالتك 
حتى حتمي مفاصلك، وهذا سيقلل من خطر اإلصابة 
باضطرابات العضالت والعظام مثل آالم الظهر وآالم 
الرقبة باإلضافة إلى التهاب املفاصل أيضا في وقت 
الحق من احلياة. تدريب القوة ال يعني دائما رفع 
األوزان الثقيلة أيضا. ميكن ببساطة رفع أطفالك 
التي تشعر  املقاومة  أو أي نوع من  للعب معهم 

بالراحة معها».

املصدر: «إكسبريس»

عن «سكاي نيوز»
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«زين» رعت سباق القدرة والتحمل 
«هانكوك ١٢ ساعة»

املزود  رعــت «زيــن» 
الرائد للخدمــات الرقمية 
في الكويت سباق القدرة 
والتحمــل «هانكــوك ١٢

ســاعة» األول مــن نوعه 
في الكويــت، والذي أقيم 
مــن  نخبــة  مبشــاركة 
الســائقني احملترفــني من 
املنطقــة والعالم وســط 
حضــور جماهيري كبير 
في حلبــة مدينة الكويت 
لرياضـــــة احملركـــــات. 
وحتــرص «زيــــن» على 

املساهمة في تطوير قطاعي الرياضة والشباب 
بشكل مستمر، وذلك من خالل دعمها للعديد 
من الفعاليات الرياضية املميزة التي تقام في 
البالد في مختلف الرياضات ومنها رياضات 
احملركات بأنواعها، حيث تسعى الشركة إلى 
تشجيع مختلف األنشــطة الرياضية التي 
توفر بيئة آمنة للشباب وفق املعايير الدولية 
مبا ميكنهم مــن إطالق العنــان إلبداعاتهم 

وتنمية شغفهم.
واستضافت حلبة مدينة الكويت لرياضة 
احملركات سباق القدرة والتحمل «هانكوك ١٢

ســاعة» األول من نوعه في الكويت، والذي 
استمر على مدار ١٢ ساعة متواصلة ومبشاركة 
متميزة لنخبة من الســائقني احملترفني من 
مختلف دول املنطقة والعالم، وعبرت «زين» 
Team Kuwait عن فخرهــا بإجنــاز فريــق

الكويتــي املكــون من أحمد الغــامن ومحمد 
الكاظمي وزيد أشكناني، والذين حققوا املركز 
الثاني على مستوى البطولة بعد أداء قوي 

ومبهر من بني ٢٠ فريقا مشاركا.
وأقيمت العديد من الفعاليات واألنشطة 
االجتماعية والترفيهية على هامش السباق، 
حيث استمتع الزوار بزيارة املطاعم واملقاهي 
واملناطــق املخصصــة لألطفــال وغيرها 
الكثير، كما تواجــدت «زين» في الفعالية 
من خالل جناحها اخلاص الذي قدمت من 

خالله جتربــة مميزة للزوار للتنافس في 
ســباق ســيارات افتراضي. واســتضافت 
مدينــة الكويت لرياضة احملركات اجلولة 
النهائية من سلسلة ٢٤ س ٢٠٢٢ املدعومة من 
هانكوك، وهي املرة األولى التي تستضيف 
فيهــا البالد جولة مــن برنامج كريفنتيك 
لسباقات التحمل، وقد حل سباق «هانكوك 
١٢س الكويت» محل سباق «هانكون ٢٤س» 
كجولــة نهائية من السلســلة لهذا العام، 
ومت خاللهــا حتديــد الفائزين فــي بطولة 

القارات ٢٠٢٢.
وتقــع مدينة الكويت لرياضة احملركات 
ـ التي مت افتتاحها في ديســمبر ٢٠١٨ـ  على 
بعد أقل من ٦٠ كيلومترا من مدينة الكويت، 
وتغطي مساحة ٢٫٥ مليون متر مربع، وهي 
واحدة من أكبر املرافق املخصصة لرياضة 

السيارات في العالم.
وقبــل موســمها األول من املنافســة في 
عــام ٢٠١٩، حصلت مدينة الكويت لرياضة 
١ التي تعترف  FIA Grade احملركات على جائزة
بأعلى معايير السالمة، وهي تستوعب أكثر 
من ٧،٣٠٠ مشجع في املدرج الرئيسي وحده، 
مع توفر ٧٥٠ مقعدا إضافيا لصناديق كبار 
الشــخصيات تطل أيضا على ممر الصيانة 
الذي يبلغ طوله ٤٢٦ مترا، والذي يقع أسفله 

٣٢ كراج حديث مجهز بأحدث املعدات.

مبشاركة إقليمية وعاملية في حلبة مدينة الكويت لرياضة احملركات

السباق شهد مشاركة إقليمية وعاملية مميزة

«زين» فخورة بإجناز أبطال الكويت بتحقيقهم املركز الثاني

الدواس بطل «اإلمارات للدراجات املائية»

ج ببطولة املبارزة السلطان يتوَّ

توج البطل العاملي للدراجات املائية راشد 
الدواس بلقب بطولة اإلمارات للموسم احلالي 
٢٠٢٢ في فئة GP١ والتي اختتمت منافساتها 
باجلولة األخيرة التي نظمها نادي أبوظبي 

للرياضات البحرية في إمارة أبوظبي.
وأعرب الدواس عن سعادته بهذا اإلجناز 
الكبير الذي حققه في هذه البطولة التي تتميز 
باملشاركة الواسعة واحلضور الكبير، ونيله 
لقب أقوى وأكبر فئة، موضحا أنه حقق كأس 
املركــز الثاني في اجلولــة ذاتها، وكان ذلك 

كفيال بتتويجه بلقب بطولة املوسم.
وأوضــح أن قوة املشــاركني مــن حيث 
االستعدادات الفنية وامليكانيكية كانت واضحة 
على قوة املنافســة وتغييــر النتائج ما بني 

مراحل السباق.
وكان الــدواس قد حقق لقب بطل العالم 
فــي فئة هواة (N/A) في اجلولة الثانية من 
بطولة العالم التي أقيمت في والية أريزونا 

األميركية في أكتوبر املاضي.

حصــل العــب نــادي 
الكويت ضاري السلطان 
على املركز األول في بطولة 
كأس احتــاد املبارزة من 
فئة األشبال، سالح إيبيه 
ملوسم ٢٠٢٢ /٢٠٢٣. وقد 
حصد املركــز الثالث في 
بطولة الناشئني (حتت ٢٠

عاما) - سالح إيبيه، علما 
أنه من مواليد عام ٢٠٠٦

وما زال في فئة األشبال، 
وكان أصغر العب يتأهل 

في بطولة الناشئني.

البطل العاملي راشد الدواس

ضاري السلطان

قمة القادسية والعربي على ستاد الكويت
مبارك اخلالدي

قررت جلنة املسابقات باحتاد كرة القدم 
إقامة املواجهة املرتقبة بني القادسية والعربي 
في الدور نصف نهائي لبطولة كأس سمو 
ولــي العهد في الســابعة مســاء اخلميس 
املقبل على ســتاد نــادي الكويت بدال من 

ستاد جابر الدولي.
ويأتــي قرار اللجنة بســبب بدء أعمال 

زراعة البذرة الشــتوية في ســتاد جابر، 
وفــي هذا اإلطار رفــع الفريقان من وتيرة 
حتضيراتهمــا للقاء املرتقــب مع انضمام 
الالعبــني الدوليني للتدريبــات بعد انتهاء 

مهمتهم مع األزرق واملنتخب األوملبي.
وفي شــأن متصل، قررت جلنة احلكام 
في احتاد الكرة ضم احلكم الدولي املعتزل 
علي محمــود إلى عضويتهــا تقديرا منها 
خلدماته الطويلة ولالستفادة من خبراته.

«الوطني» يبدأ غدًا تسليم أرقام املتسابقني بسباق اجلري
يبدأ بنك الكويت الوطني 
غــدا الثالثــاء في اســتقبال 
املسجلني في ســباق اجلري 
يوميا من الساعة الثالثة ظهرا 
حتى التاسعة مساء، وذلك في 
حديقة الشهيد القاعة متعددة 
االســتخدامات فــي املرحلــة 
الثانية لتســليم أرقام وعدة 

السباق.
وأوضح مدير أول في إدارة 
العالقات العامة طالل التركي 
أن التســجيل مازال مفتوحا 
أمام الراغبني في املشاركة من 
عمر ١٥ ســنة وما فوق على 
nbk.com/ املوقع اإللكتروني

nbkrun، كما أن مركز التسليم 
في حديقة الشهيد يفتح أبوابه 
الستقبال املسجلني حتى يوم 

اخلميس ٨ اجلاري.
ولفت التركــي إلى أن كل 
متسابق ملتزم بارتداء الرقم 
اخلــاص الــذي تســلمه عند 
التسجيل، بحيث يتميز الرقم 
باحتوائه على شريحة ذكية 
تسمح للجنة املنظمة للسباق 
مبعرفة وقت املسافة املقطوعة 

خالل السباق.
التركــي اجلميــع  ودعــا 
الى املشــاركة فــي هذا اليوم 
االســتثنائي،  الرياضــي 
مســتعرضا فعاليــات هــذا 
اليوم الذي ســيتيح جلميع 

للحفل اخلتامي، حيث سيتم 
السحب عليها جلميع املسجلني 
بالسباق حتت إشراف وزارة 
التجارة والصناعة وذلك إلى 
جانــب مفاجــآت وفعاليــات 

مسلية أخرى.
وأضاف التركي أن شركة 
الكويتية  اخلطوط اجلويــة 
تقدم ١٠ تذاكر ســفر تشــمل 
وجهــات أوروبيــة وإقليمية 
متنوعــة وجاذبــة. كمــا أن 
هناك جهدا تضعه في السباق 
العديد من اجلهات املشــاركة 
كبلدية الكويت وإدارة اإلطفاء 
الســياحية  واملشــروعات 
ووزارات الداخلية والتجارة 

اجلديد من ساعات آبل اجليل 
الثامن وآبل ووتش الترا.

وينطلــق الســباق يــوم 
الســبت ١٠ ديســمبر ٢٠٢٢، 
حيث ستكون هناك نقطتان 
لالنطالق ١٠ و٥ كم على شارع 

اخلليج العربي.
ويبدأ الســباق فــي متام 
الـ٨:٠٠ صباحا على مسافتني: 
األولى تبلغ ١٠ كيلومترا من 
شــاطئ بنيد القار، والثانية 
مســافة ٥ كــم وتبــدأ مقابل 
ســوق شــرق على أن تكون 
نقطة النهاية للمسافتني في 
حديقة شاطئ الشويخ بجانب 

.KPC مبنى الـ

والصحة. وســيتم في نهاية 
السباق تتويج ١٢ فائزا لكل من 
النساء والرجال من قبل بنك 
الكويت الوطني، حيث يحصل 
الفائزون باملراكز الثالثة األولى 
ملسافة ١٠ كم على جوائز نقدية 
١٠٠٠ و٧٠٠ و٥٠٠ دينار على 
التوالي. وجوائز املراكز الثالثة 
األولى ملســافة ٥ كم لكل من 
النساء والرجال كاآلتي: ٥٠٠

دينار، ٤٠٠ دينار و٣٠٠ دينار 
على التوالي. كما تقدم شركة 
أوريدو، الشريك االستراتيجي 
مــن  للفائزيــن  للســباق، 
املتسابقني اشتراكات سنوية بـ 
«شامل» وساعات آبل اإلصدار 

جانب من سباق العام املاضي طالل التركي

من سجل في السباق، ليكون 
مؤهال مباشــرة للدخول في 
سحب احلفل اخلتامي الكبير 
على اجلائزة الكبرى للسباق، 
الســحب على سيارة نيسان 
كيكــس ٢٠٢٣ مقدمــة مــن 
مجموعة البابطني، الشــريك 
االستراتيجي للسباق، وفرص 
استثنائية من شركة أوريدو، 
الشريك االستراتيجي للسباق 
حلضور مباريات باريس سان 
جرمان وكأس العالم في فرنسا 

وقطر.
جتدر اإلشارة إلى أن هذه 
اجلوائز مقدمة من الشــركاء 
كجوائــز  االســتراتيجيني 

الناصر تابع مشروع «البطل األوملبي» مع ٤ احتادات
قام رئيــس اللجنة األوملبية 
الشيخ فهد الناصر بزيارة احتاد 
القوى واحتــاد املبارزة،  ألعاب 
برفقة أمني السر املساعد في اللجنة 
األوملبية علي املري، وذلك ضمن 
اجلهود املبذولــة خلطة اإلعداد 
املســبقة ألوملبياد باريس ٢٠٢٤
وبرنامــج إعداد البطل األوملبي، 
حيث متت خالل الزيارة مناقشة 
موضــوع االحتــراف اجلزئــي 
ووضع احللول الالزمة ملعاجلة 
هذا األمــر والوقوف على برامج 
اإلعداد الفني لالعبني وجتهيزهم 

بالشكل األمثل.
وكان الناصــر قــد زار احتاد 
كــرة القدم واحتــاد كــرة اليد، 
وأشار خالل االجتماع إلى بعض 
املالحظات املتعلقة مبشــاركة ٥
محترفــني في بطــوالت االحتاد 
خالل املوسم، األمر الذي يقلل من 
حظوظ تواجد الالعبني الشباب 
مــع أنديتهم، كما قــدم مقترحا 
بإلزام األندية مبشــاركة العبني 
اثنني من فريق حتت ١٩ مع الفريق 
األول خالل املوسم القادم ليتسنى 
لهما االحتكاك واالستفادة الفنية. 
كما اقتــرح الناصر إلغاء دوري 
حتت ٢١ سنة لعدم استفادة العبي 

الشيخ فهد الناصر خالل زيارته احتاد املبارزةاملنتخب األوملبي منه.

«يد» الساملية يعبر القرين

الفزيع يتّوج ببطولة الغامن لقفز احلواجز

يعقوب العوضي

الســاملية مــن  متكــن 
جتاوز فريق القرين بنتيجة 
٣٥-٢٩ فــي املبــاراة التي 
جمعتهمــا مســاء أول من 
أمس علــى صالــة مجمع 
الشيخ سعد العبداهللا في 
ضاحية صباح السالم ضمن 
منافسات اجلولة الـ ٧ من 
اليد،  الدوري املمتاز لكرة 
ورفــع الســماوي رصيده 
إلــى ١٠ نقــاط، فيمــا بقي 
رصيد القرين خاليا. وفي 
لقاء آخر، تقاســم العربي 
وبرقان نقطتي املباراة التي 

جمعتهما على الصالة نفسها أمس األول أيضا 
بعد تعادلهما ٢٦-٢٦ وأصبح رصيد األخضر 
٧ نقاط متساويا مع برقان، وكان الفحيحيل 

توج فارس نادي حولي 
عبدالرحمــن الفزيع بلقب 
النســخة األولــى لبطولة 
الغامن لقفز احلواجز التي 
أقيمــت منافســاتها علــى 
الكويــت  مضمــار مركــز 
أكثر  للفروسية مبشاركة 
مــن ٣٠٠ فارس وفارســة 
ميثلــون جميــع األنديــة 

احمللية.
الفزيــع مــن  ومتكــن 
حتقيــق أســرع األزمنــة 
في جولة التمايز لشــوط 

اجلائــزة الكبرى على ارتفاع ١٤٠-١٤٥ ســم 
بزمــن ٤٠٫٨١ ثانيــة دون نقاط جزاء متقدما 
على الفارس عبداهللا العوضي الذي حل في 
املركــز الثاني بزمن ٤٣٫٥٤ ثانية دون نقاط 
جزاء، تالهما الفرسان شاكر الكاظمي وغازي 
اجلريوي وعلي اخلرافي، وقام بتتويج األبطال 
سفير خادم احلرمني الشريفني لدى الكويت 

قد جتاوز الصليبيخات ٢٧-٢٥ ورفع رصيده 
إلى ٧ نقاط، فيما بقــي رصيد الصليبيخات 

عند ٤ نقاط.

سمو األمير سلطان بن سعد بن خالد وراعي 
البطولــة جاســم عبدالعزيــز الغامن وطالل 
عبدالعزيز الغامن، وحضر فعاليات البطولة 
الشــيخ د.إبراهيم الدعيج. وجنح بطل آسيا 
الفارس الدولي علي اخلرافي في الفوز بلقب 
اجلائزة الصغرى على ارتفاع ١٣٠-١٣٥ سم 

بزمن ٣٧٫١٩ ثانية دون نقاط جزاء.

فواز الشمري يصوب على مرمى العربي

طالل الغامن والسفير السعودي سمو األمير سلطان بن سعد يتوسطان الفائزين

«طائرة» كاظمة يواجه «األصفر»

التضامن يوقف انتصارات «الفتاة»

يعقوب العوضي

يلتقــي فريق الكرة الطائرة بنادي القادســية في 
الـ٧:١٥ مساء اليوم على صالة احتاد الكرة الطائرة مع 
فريق كاظمة، ضمن منافسات القسم األول من بطولة 
الــدوري املمتاز. ويحمل األصفر في رصيده ٣ نقاط، 
فيمــا جمع كاظمة ٦ نقاط. ويســبق املواجهة مباراة 
أخــرى في الـ٥:١٥ على نفس الصالة وجتمع الكويت 

برصيد ٣ نقاط مع اجلهراء ٦ نقاط.

هادي العنزي

أوقفت فريق سيدات التضامن سلسلة انتصارات نادي 
الفتاة في دوري URC لكرة قدم الصاالت، بعد التفوق عليه 
٤-٢ في املواجهة التي جمعتهما أمس األول على صالة نادي 
الكويت، ضمن منافســات اجلولة الرابعة للبطولة، ليرفع 
ســيدات التضامــن رصيده إلى ٩ نقاط فــي املركز الثاني، 
وبفارق األهداف عن «الفتاة» متصدر الترتيب. وفي مواجهة 
ثانيــة، تغلب نادي الكويت على نادي فتيات العيون ٤-٢
فــي املواجهة التي جمعت الفريقني على ذات الصالة، لرفع 
األبيــض رصيــده إلى ٦ نقاط في املركــز الثالث، فيما بقي 

فتيات العيون دون رصيد في املركز الرابع.

جانب من مواجهة التضامن والفتاة
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االثنني
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«يونسكو» تضيف «السدو 
الكويتي» على قائمة التراث 

العاملي.

توافد الزوار ملشاهدة حمم 
أكبر بركان نشط في العالم 

في هاواي.

إحنا غير... والعالم كله على فوهة بركان!

«لم أكن جميلة وأنا صغيرة»
املغنية األميركية  ماريا كاري، 
الشهيرة، تعترف بأنها لم تبد جميلة 
في ســنة ١٢، ألنها كانت من عائلة 
فقيرة، ولم متلك املال لتهتم بجمالها، 

كما تفعل حاليا.

«كيف لها أن تتبنى القيم الدينية وهي 
مطلقة؟!»

نيــك فوينتــس، املتطرف 
األميركي املناصر لسيادة اجلنس 
األبيض، يهاجم النائبة األميركية 

مارغوري غرين.

«تذكرت أبي عندما كان يهني والدتي»
املمثل األميركي،  ويل سميث، 
يفسر سبب غضبه ليلة األوسكار 
مبا أدى إلى صفعه كريس روك عقب 
إطالقه نكتة عن صلعة زوجته جادا 

بينكيت سميث.

«أتخلى عن اسم عائلتي لصالح اسمي الفني»
جوناه هيل، املمثل األميركي، 
لتغيير  بأوراق رســمية  يتقدم 
اسمه من جوناه فيلدشتاين إلى 

جوناه هيل.

أبعد من الكلمات

٥:٠٣الفجر
٦:٢٧الشروق

١١:٣٨الظهر
٢:٣١العصر

٤:٤٩املغرب

٦:١١العشاء

العظمى:  ٢١
الصغرى:  ١٠

أعلى مد: ١٠:٤١ ص ـ ٠٩:٥٧ م
أدنى جزر: ٠٤:٠٧ ص ـ ٠٤:٠٦ م

أمن ومحاكم

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

البقاء هللا

امنه محمد أحمد اجلاسم: (أرملة منذر مكي شهاب) ٨٣ عاما - 
الرجال: العزاء في املقبرة فقط - ت: ٩٦٠٣٣٣٣١ - ٩٩٠١٥٠٨٤
- النســاء: املنصورية - ق١ - ش١٤ - م٤  (من األحد إلى 
الثالثاء - فترة العصر فقط) - ت: ٩٩٨٧٤٩٦٠ - شيعت.

٨٢ عاما - الرجال: بجانب محافظة  طراد عارف عــزو العنزي:
اجلهراء - الشــارع الرئيسي - ت: ٩٩٦٨٠٣٨٠ - النساء: 

سعد العبداهللا - ق١ - ش١٢٦ - م١٥ - شيع.
٤٣ عاما - العزاء في املقبرة فقط  محمد خليفة مبارك اخلرينج:

- ت: ٩٩٨١٥٥٤٠ - شيع.
٧١ عامــا - الرجال: العزاء في  حمد ســعود عبدالعزيز املنيع:
املقبرة فقط - ت: ٦٦٦٦٦٧٢٥ - النســاء: اخلالدية - ق١ - 

ش١٤ - م ١٠ - شيع.
٦١ عاما - الرجال: مسجد النقي -  حسني قاســم حبيب أبل:
الدســمة - ت: ٩٩٣٨٨٥٤٤ - النساء: مشرف - ق١ - ش٩

- م٢١ - (عصراً فقط) - شيع.
٨٩ عاما - الرجال: العزاء في  غنيمة مبارك حسني العسماوي:
املقبرة - ت: ٩٩٦١٩٢٨٥ - النســاء: الدعية - ق٢ - ش٢٢

- م١٢ - شيعت.
زبيدة صالح عبداجلليل الكندري: (أرملة عبداهللا عبداهللا أحمد) 
٨٤ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة فقط - ت: ٩٧٥٦٩٥٦٣

- النساء: العزاء عبر الهاتف - شيعت.

آسيوي حاول االنتحار 
مبسجد.. وجثة في «األحمدي»

عراقي سقط مبواد مخدرة

أحمد خميس

حاول وافد آسيوي االنتحار داخل مسجد 
في منطقة قرطبة من خالل طعن نفسه قبل 
السيطرة عليه من قبل املصلني. ووفق مصدر 
فإن الوافد دخل املســجد وحاول االنتحار 
من خالل طعن نفسه بسكني، وقد استطاع 
املصلون السيطرة عليه وانتزاع السكني من 
يده واالتصال برجال اإلسعاف واألمن الذين 
حضروا، حيث مت نقله بســيارة اإلسعاف 
إلى مستشــفى الصباح، حيث أدخل غرفة 

العناية املركزة.
من جانب آخر، عثر على جثة شبه متحللة 
في ساحة ترابية بالقرب من مبنى حكومي في 
األحمدي، ومت استدعاء رجال األدلة اجلنائية 
والطبيب الشرعي الذي أمر بنقلها الى املشرحة 

ملعرفة أسباب الوفاة وهوية املتوفى.

سعود عبدالعزيز

أحيل شاب من اجلنسية العراقية إلى 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات بعد ضبطه 

وبحوزته مواد مخدرة. 
وقال مصدر أمني لـــ «األنباء»، إن 
دوريات أمــن محافظة العاصمة وخالل 
جوالتها اشتبهت في شخص وعند توقيفه 
انه عراقي، ومتت مشاهدة حقيبة  تبني 

يُخرج منها أدوات تعاط. 
وأضاف املصدر: عندما طلب من الوافد 
فتح احلقيبة حاول خداع رجال الداخلية 
وتغيير املوضوع بأنه لم يفعل شيئا، وتبني 
أن احلقيبة حتتوي على ســالح أبيض 
ومواد مخدرة وحبوب وميزان حساس.

مواطن وعربي متعاطيان من «خيطان» 
إلى «املكافحة» مبخدرات و«سكني»

مواطن اعتدى على طبيبة عائلة وفي سجله 
«إهانة موظف» و«تكسير ضلوع وافد»!

منصور السلطان

أحالت دوريات إســناد مديرية أمن 
الفروانية مساء أمس األول مواطنا ووافدا 
عربيا إلى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
بعد ضبطهما بحالة تعاط وبحوزتهما مواد 
مخدرة وأدوات تعاط في منطقة خيطان.
ووفق مصدر أمني لـ «األنباء» فإنه 
خالل جتول إحدى دوريات إسناد مديرية 
أمن الفروانية مساء أول من أمس بأحد 

الطرق في منطقة خيطان، مت االشــتباه 
بسيارة تترنح، وبعد إجبار قائدها على 
التوقف تبني أنــه ومرافقه بحالة تعاط، 
وباالستعالم عنهما اتضح أن قائدها مواطن 
العربية،  ومرافقه من إحدى اجلنسيات 
وبتفتيشهما عثر معهما على مواد مخدرة 

وأدوات تعاط وسالح أبيض «سكني».
أمروا  الذين  إبالغ املســؤولني  مت 
الى االدارة  بإحالتهما واملضبوطــات 

العامة ملكافحة املخدرات.

محمد اجلالهمة

أوعز وكيل النائب العام بتسجيل 
قضية حتت تصنيف «جنح طبية» 
بعدما تقدمــت طبيبة كويتية تعمل 
في مركز للطب العائلي ببالغ تضمن 
االعتــداء عليهــا وإهانتها من قبل 

مواطن. 
وأوضح مصدر أمني لـ «األنباء» 
أن الطبيبــة قدمت بيانات املبلَّغ في 
حقه، ولدى االستعالم عنه تبني وجود 
سابقتني في ســجله، األولى تعلقت 
بضرب وافد مصري وتكسير أضالعه، 
واألخرى إهانة موظف عام تقدم بها 

طبيب وحملت القضية األخيرة مسمى 
«جنح طبية» أيضا.

وفيمــا يتعلق بتفاصيل القضية 
اجلديدة، قال املصدر: تقدمت طبيبة 
العاصمة وذكرت  إلى أحد مخافــر 
أنهــا تعمل دكتورة طــب عائلة في 
مســتوصف، وأبلغت عن تعرضها 
لإلهانة في مقر عملها على يد مواطن 
(من مواليد ١٩٨٩) ويسكن في منطقة 
الدسمة. وتابع املصدر: مت االتصال 
على وكيل النيابة الذي أفاد بتقييدها 
جنح مهنية طبية، على أن يتم إرسالها 
النيابة مرفقا  إلى مقر  اليوم االثنني 
معها البالغات السابقة للمدعى عليه.

بوســطن - (د.ب.أ): ال ميكــن أن يكون ذلك من 
قبيل الصدفة، فقد ظهــــرت األميـــــرة البريطانيــة 
كيــــت (٤٠ عامــا) في الواليات املتحــدة بقالدة من 
الزمرد كانت ملكا حلماتها الراحلة األميرة ديانا، التي 
توفيت عام ١٩٩٧. وارتدت كيت قطعة املجوهرات مع 
فســتانها األخضر مساء اجلمعة في مدينة بوسطن 
على الســاحل الشــرقي للواليات املتحــدة في حفل 
جائزة مســابقة إرتشــوت املرتبطة باحملافظة على 
املناخ وثــروات األرض والتي قدمهــا زوجها األمير 

ويليام (٤٠ عاما).
ومــن ناحية مثلــت القالدة املرصعــة باألحجار 

اخلضراء تطابقا مثاليا مع هذه املناسبة.
فيما من ناحية أخرى، ميكن فهم االختيار على أنه 
مبنزلــة إقرار يوضح أن ويليام وكيت يســيران على 
خطى «ملكة القلوب». كما حملت كيت اللقب الســابق 
لديانا، أميرة ويلز، منذ وفاة امللكة إليزابيث في سبتمبر 
املاضي. ويعد التصريح مبا جرى داخل الواليات املتحدة 
خصيصا، حيث يعيش شقيق ويليام، هاري (٣٨ عاما) 

وزوجته ميغان (٤١ عاما) منذ عدة أعوام حتديا. (رويترز) األميرة كيت في حفل جائزة مسابقة إرتشوت  

«اإلعدام» ملصري قتل زوجته خنقًا 
وسوداني قتل طليقته طعنًا

عبدالكرمي أحمد

قضت محكمــة اجلنايات أمس 
غيابيا باإلعدام شنقا ملقيم مصري 
أقدم خالل شهر مارس املاضي على 
قتل زوجته الفلبينية داخل شقتهما 
في منطقة املهبولة قبل هروبه إلى 
بالده. وكان حارس عمارة قد أبلغ 
بأن اجلاني أرسل إليه رسالة صوتية 
أبلغه فيها بــأن زوجته جثة هامدة 
داخل الشــقة بعدما قتلها خنقا ثم 
غادر البالد برفقــة ابنه «١٦ عاما»

وابنته «١٧ عاما» فيما ترك ابنه الثالث 
داخل حضانة.

كما قضت محكمة اجلنايات أمس 

أقدم  باإلعدام شنقا ملقيم سوداني 
خالل شهر مارس املاضي على قتل 
طليقته من نفس جنسيته طعنا داخل 

شقة في منطقة ميدان حولي.
وكان اجلاني قد سلم نفسه إلى 
اجلهات األمنية وأبلغ بأنه قتل طليقته 
طعنا بسكني نتيجة خالفات بينهما، 
وعند توجه األمن متت معاينة جثة 
املجني عليها وحتريز سكني اجلرمية 
بجوارها. وذكر اجلاني خالل التحقيق 
بأنه ينام في غرفة وحده، فيما تنام 
طليقته وأطفالهما بغرفة أخرى في 
ذات الشقة، مبينا أن اخلالفات بينهما 
نتجت بسبب طلباتها التي ال يقوى 

عليها.

كيت ترتدي كيت ترتدي 
قالدة ديانا الزمرديةقالدة ديانا الزمردية

ضبط كوكايني بـ ٢٫٢ مليون 
دوالر في مطار مبدينة مومباي

مومبــاي - د.ب.أ: قال مســؤول هندي، الســبت، إن 
مديرية االستخبارات املتعلقة باإليرادات، ضبطت كمية 
من الكوكايني بقيمة ١٨ كرور روبية (حوالي ٢٫٢ مليون 
دوالر) بحــوزة اثنــني من املواطنني األجانــب في مطار 

تشاتراباتي شيفاجي الدولي.
يذكر أن الكرور روبية يساوى عشرة ماليني روبية.

وقال املسؤول إن أحد الركاب مواطن كيني (٢٧ عاما) 
ويعمل كـ «مهرج»، و سيدة من غينيا (٣٠ عاما) وتعمل 
في مجال املالبس، وفقا لوكالة «برس تراست اوف انديا» 

الهندية لألنباء.
وحتركت السلطات بناء على بالغ، حيث ألقت القبض 
على الرجل واملــرأة، بعد وصولهما من أديس أبابا على 

منت رحلة تابعة للخطوط اجلوية اإلثيوبية.

٤ وافدين يتعاطون 
املخدرات في صالون

مبارك التنيب

ألقى رجال األمن مســاء أول من امس 
القبض على ٤ وافدين من اجلنسية املصرية 
يتعاطون املخدرات وبحوزتهم مواد مخدرة 
وأدوات تعاط في صالون رجالي في منطقة 
الفروانية. وفي التفاصيل: تلقى رجال األمن 
بالغا يفيد بوجود اشخاص بحالة غير طبيعية 
بأحد الصالونات الرجالية في منطقة الفروانية، 
وعلى الفور توجه رجــال األمن الى موقع 
البالغ وبعد الدخول للصالون عثر على ٤

أشخاص يتعاطون املواد املخدرة، وبتفتيش 
الصالون عثر على مواد مخدرة وأدوات تعاط.

رحيل اإلعالمي املصري مفيد فوزي.. صاحب «حديث املدينة»
الكبير  توفي اإلعالمــي املصري 
مفيد فوزي، صباح أمس األحد، بعد 
صراع طويل مع املرض عن عمر ناهز 

الـ ٨٩ عاما.
وكان فــوزي مّر بأزمة نفســية 
كبيرة خالل الفترة املاضية بعد وفاة 
اثنني من أقرب أصدقائه، وهما الفنان 
سمير صبري والكاتب الصحافي صالح 
منتصر، وفقا لوسائل إعالم مصرية.

ويعد الراحل مفيد فوزي واحدا من 
أهــم اإلعالميني والصحافيني العرب، 
وله تاريخ كبيــر في العمل اإلعالمي 
والصحافي، ولد في عام ١٩٣٣ مبحافظة 
بني سويف املصرية، وسبق له أن قدم 
عشرات البرامج منذ ظهوره اإلعالمي، 
وحتديدا داخل أروقة ماسبيرو، وسبق 
له العمــل صحافيا في مجلة «صباح 

اخلير»، كما قــدم حلقات إذاعية في 
إذاعة الشرق األوســط، وقام بإعداد 
الكثير مــن البرامج اإلذاعية في عدد 

من الدول العربية.
تخّرج الراحل في كلية اآلداب جامعة 
القاهرة قسم اللغة اإلجنليزية عام ١٩٥٩، 
وعمل في الصحافة منذ ذلك التاريخ، 
ثم انتقل منها إلى العمل التلفزيوني، 
وخالل مشواره املهني، حاور العديد من 
املشاهير في مجاالت السياسة والفن 
واألدب، وكان أول حــوار تلفزيوني 
يجريه أمام الشاشة مع األديب الراحل 
جنيب محفوظ، وشــارك في فيلمني 
سينمائيني باسمه وشخصيته احلقيقية 
كصحافي ومحاور، هما «حديث املدينة» 
الصباحي، و«معالي  إنتاج ماجدة  من 
الراحل مفيد فوزيالوزير» مع الفنان الراحل أحمد زكي.
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