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غير مخصص للبيع

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

كرواتيا إلى ربع النهائي 
بفوزها على اليابان 

بركالت الترجيح

حارس كرواتيا تألق وصد ٣ ركالت ترجيح ليقود 
فريقه لربع النهائي     (أ.ف.پ)

جزيرة «سندالة»

تقييم إنتاجية القياديني.. سنويًا
مرمي بندق 

يتوجه رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ أحمد نواف األحمد الصباح بعد ظهر 
اليوم الثالثاء إلى دولة قطر الشقيقة، في زيارة قصيرة تلبية لدعوة رسمية من رئيس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني حلضور جانب من مباريات كأس 
العالم. وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك 
الشــيتان أنه أصدر قرارا بتكليف صالح سليمان املال باإلضافة إلى عمله القيام بأعمال 
أمني عام مجلس الوزراء. وعلمت «األنباء» أنه سيتم نقل األمني العام املساعد في املجلس 
األعلى لشؤون احملافظات الشيخ صباح أحمد صباح السالم إلى العمل أمينا عاما للجان 

مبجلس الوزراء، وتعيني الشيخ تركي جابر دعيج الصباح أمينا 
عاما مساعدا. وقالت 
مصــادر مطلعة في 
تصريحــات خاصة 
لـ «األنباء» إن مجلس 
الوزراء كلف اجلهات 
املختصة بإعداد أدوات 
أداء  قياس وتقييــم 
القياديــني ســنويا، 
حتــى ال يرتبط ذلك 

عند نهاية مدة مرســوم التعيني بعد ٤ ســنوات. واســتعرض املجلس إجراءات تســهل 
إيداع مبالغ «كاش» اإلجازات في حســابات جميع اجلهات بنهاية األســبوع اجلاري من 
امليزانيــة املرصــودة. وأفادت مصادر حكومية في تصريحــات خاصة لـ «األنباء» بأنه 
يتم بذل أقصى اجلهود إلجناز مراجعة كشــوفات العسكريني املرسلة من وزارة الدفاع 
واحلرس الوطني. وردا على سؤال حول امليزانية التقديرية املطلوبة، أجابت املصادر: 

حتدد بعد املراجعة.

مجلس الوزراء: ليس شرطًا أن يظل املسؤول في منصبه ٤ سنوات حتى يتم قياس أدائه.. ورئيس الوزراء يزور قطر اليوم 

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان

صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد أمير قطر مستقبالً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة اإلمارات  (وام)

ولي العهد السعودي يعلن تطوير جزيرة «سندالة» أولى وجهات «نيوم» 
وستبدأ استقبال الزائرين مطلع العام ٢٠٢٤ البحرية الفاخرة.. 

أمير قطر ورئيس اإلمارات ناقشا تطوير التعاون املشترك
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وائل ديب يقص شريط افتتاح املعرض       (متني غوزال)

شركة «عيسى حسني 
اليوسفي وأوالده» 

تفتتح معرض 
«بست اليوسفي 

لإللكترونيات» 
رقم ٢١ بالفروانية

مركز بورشه الكويت 
يفوز بجائزتني عامليتني 

من «بورشه للتصنيع 
حسب الطلب».. وجائزتني 
إقليميتني للتميز واالبتكار 

في أفكار التسويق
0713

رئيس مجلس اإلدارة علي مراد بهبهاني والرئيس التنفيذي عبداحملسن بهبهاني 
مع فريق مركز بورشه الكويت يحتفلون باحلصول على اجلوائز

الفضالة لولي العهد:  نشكر ثقة سموكم الكبيرة 
من أجل احملافظة على الهوية الوطنية

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
بقصر بيان صباح أمس، الرئيس التنفيذي للجهاز 
املركــزي ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غير 
قانونية صالح يوســف الفضالة. هذا، وأعرب 

الفضالة عن بالغ شكره وتقديره للثقة الكبيرة 
التي يوليها سموه من أجل احملافظة على الهوية 
الوطنية. ومتنى ســموه، حفظه اهللا، للفضالة 

دوام التوفيق والنجاح خلدمة وطنه العزيز.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال صالح الفضالة
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املغرب - إسبانيا : ٦:٠٠مبا
البرتغال   - سويسرا : ١٠:٠٠

التفاصيل ص٢

صالح سليمان املالالشيخ صباح أحمد الصباح الشيخ تركي جابر الصباح

سفيرة األرجنتني لـ «األنباء»: 
على من وّجهوا سهام النقد 

إلى قطر أن يعتذروا لها
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مجلس الوزراء: تكليف اجلهات املختصة بإعداد أدوات قياس أداء القياديني

مرمي بندق 

يتوجــه رئيــس مجلــس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح بعد ظهر اليوم 
الثالثاء إلى دولة قطر الشقيقة، 
في زيارة قصيرة تلبية لدعوة 
رســمية مــن رئيس الــوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ خالد 
بــن خليفــة آل ثاني حلضور 
جانب من مباريات كأس العالم. 
وأعلن نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء براك الشيتان 
أنه أصدر قرارا بتكليف صالح 
سليمان املال باإلضافة الى عمله 
بالقيام بأعمال أمني عام مجلس 

الوزراء.
وعلمت «األنباء» أنه سيتم 
نقــل األمــني العــام املســاعد 
للمجلــس األعلــى لشــؤون 
احملافظات الشيخ صباح أحمد 
صباح السالم إلى العمل أمينا 
عاما للجان مبجلس الوزراء، 
وتعيني الشــيخ تركــي جابر 
دعيــج الصبــاح أمينــا عاما 

مساعدا.
وأبدى رئيس مركز التواصل 
احلكومــي والناطق الرســمي 
باســم احلكومة طارق املزرم 
رغبته في عدم التجديد، وقدم 
األمينــان العامان املســاعدان 
املستشار أسامة الدعيج وفواز 
الفضل اســتقالتيهما، أمال في 
التمتع بنسبة الـ ٨٠٪ املقررة 
لبعض املعاشات االستثنائية.
وقالت مصادر مطلعة في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء» 
إن مجلس الوزراء كلف اجلهات 
املختصة بإعداد أدوات قياس 

املشــمولني بالعفــو األميري 
اخلــاص بالقضايــا اخلمــس 
احملــددة. وعلمــت «األنبــاء» 
أن ديــوان اخلدمة املدنية قرر 
فتح شاشات للجهات املعنية 
مبخرجــات التعليــم تتعلــق 
املركــزي  التوظيــف  بنظــام 
التخصصات  لالطــالع علــى 
املرغــوب فيها وغير املرغوب 
فيهــا باجلهــات احلكوميــة، 
هــذا إلــى جانــب أن الديوان 
يقــوم بشــكل دوري مبتابعة 
اجلهات احلكومية بخصوص 
الســنوية مــن  احتياجاتهــا 
التخصصات العلمية املختلفة، 
ودراســة هــذه االحتياجــات 
للتأكد من مــدى مالءمتها مع 
مجال العمل باجلهة، كما يقوم 
مبتابعة التخصصات العلمية 

اســتهل مجلــس الــوزراء 
اجتماعه مبناقشة بند شؤون 
مجلس األمة، حيث استعرض 
ما انتهت إليه جلســة مجلس 
األمة التي عقدت يوم الثالثاء 
املاضي والتي متت فيها مناقشة 
االســتجواب املقدم من عضو 
مجلــس األمــة حمدان ســالم 
العازمي، واملوجه إلى وزيرة 
األشغال ووزيرة الكهرباء واملاء 
والطاقــة املتجــددة د. أمانــي 

سليمان بوقماز.
وضمن هذا السياق، اطلع 
الــوزراء على فحوى  مجلس 
برقيتي التهنئة املوجهتني من 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، وسمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، حفظهما 
اهللا ورعاهمــا، إلــى وزيــرة 

اجلديدة، والتي ميكن أن تواكب 
العمــل،  التطــورات بســوق 
ومخاطبــة اجلهــات املعنيــة 
مبخرجات التعليم لتوفير مثل 
هذه التخصصات وللمساهمة 
القرارات املناســبة  في اتخاذ 

نحو هذا املوضوع. 
التزام بالدميوقراطية

الــوزراء قد  وكان مجلس 
عقــد اجتماعــه األســبوعي، 
صباح أمس اإلثنني، في قصر 
الســيف برئاسة سمو الشيخ 
أحمــد نواف األحمــد الصباح 
رئيس مجلس الوزراء، وبعد 
االجتمــاع صرح نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء براك 

علي الشيتان مبا يلي:

ليس شرطاً أن يظل املسؤول في منصبه ٤ سنوات حتى يتم تقيمه.. ورئيس الوزراء يزور قطر اليوم

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح مترئسا اجتماع املجلس بحضور الشيخ طالل اخلالد وبراك الشيتان

وتقييم أداء القياديني سنويا، 
حتــى ال يرتبــط ذلــك عنــد 
نهاية مــدة مرســوم التعيني 
بعد ٤ ســنوات. واســتعرض 
املجلس إجراءات تسهل إيداع 
مبالــغ «كاش» اإلجــازات في 
حسابات جميع اجلهات بنهاية 
األسبوع اجلاري من امليزانية 
املرصودة، حيــث أطلع وزير 
املالية ووزير الدولة للشؤون 
واالســتثمار  االقتصاديــة 
الرشــيد املجلس  عبدالوهاب 
على إجــراءات وبدائــل إيداع 
املبالغ التي تغطي صرف كاش 
اإلجازات في حســابات جميع 
اجلهات، بعد أن طمأنت الوزارة 
اجلميع بأن املبالغ «مرصودة» 
بالكامــل لــدى وزارة املالية. 
وأفادت مصــادر حكومية في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء» 
بأنه يتم بــذل أقصى اجلهود 
إلجنــاز مراجعــة كشــوفات 
العسكريني املرسلة من وزارة 
الدفاع واحلرس الوطني متهيدا 
ملخاطبة وزارة املالية بامليزانية 
املطلوب إيداعها في حسابات 
هاتني اجلهتني متهيدا للصرف.
وردا علــى ســؤال حــول 
التقديرية املطلوبة،  امليزانية 
أجابــت املصــادر: حتــدد بعد 

املراجعة.
وعلمت «األنباء» أن جلنة 
العفو األميــري اخلاص التي 
يرأســها نائب رئيس الوزراء 
لشــؤون  الدولــة  ووزيــر 
مجلس الوزراء براك الشيتان 
أحاطت مجلس الوزراء بأبرز 
اخلطوات املنجزة الســتكمال 
عملها نحو حتديد إعالن موعد 
قريــب لإلفراج عن الكويتيني 

٢٢ ألف مواطن تسلموا أذونات البناء في ٣ مشاريع حتى نوفمبر

«الداخلية»: تعديل قرار التراخيص اجلديدة ملركبات التوصيل

حنان عبد املعبود

كشــف نائب املديــر العام 
العامــة  العالقــات  لشــؤون 
والتطوير واملتحدث الرسمي 
باسم املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية عمر الرويح عن إحراز 
عدد من عقود املشاريع تقدما 
في نســب اإلجناز الشــهرية 
بحســب البيانات الواردة من 
قطاع التنفيذ عن شهر نوفمبر 

املاضي.
وأضاف الرويح في تصريح 
إجنــازات  حــول  صحافــي 
املؤسســة عن شــهر نوفمبر 
املاضي، أن «السكنية» سلمت 
٢٢٠٠٣ مواطنني شــهادات ملن 
يهمه األمــر اخلاصة بإصدار 
٣ ضمــن  البنــاء  أذونــات 

علي إبراهيم 

أصدر النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طالل 
اخلالــد، قرارا بتعديل بعض أحكام 
القرار الوزاري رقم ٢٧١ لسنة ٢٠٢٠

بشأن األنشطة التجارية ذات الصلة 
باإلدارة العامة للمرور. وقضى القرار 
في مادته األولى بأن يلغى البند رقم 
١٣ من املادة ١ من القرار الوزاري رقم 

٢٧١ لسنة ٢٠٢٠.
وفي املــادة الثانيــة، قضى بأن 
يستبدل بنص املادة (٨) من القرار 
الوزاري رقم ٢٧١ لسنة ٢٠٢٠ املشار 

إليه النص التالي: 
يوقف إصــدار تراخيص جديدة 
الشــركات  اآلليــة فــي  للمركبــات 
واملؤسسات التي متارس أو ترغب 
في ممارســة أي من أنشطة (تقدمي 
اخلدمــات اللوجســتية ـ توصيــل 
الطلبات االستهالكيةـ  نقل البضائع).

ويجوز للشــركات واملؤسسات 
التي متارس هذه األنشطة ـ حاليا ـ 
إحالل مركبات آلية جديدة محل التي 

تخرج من اخلدمة.
وأجاز القرار للشركات واملؤسسات 
التي متارس نشاط توصيل الطلبات 
االستهالكيةـ  حالياـ  زيادة مركبات 
آليــة جديدة، كما يجوز للشــركات 
واملؤسســات التي لديها موافقة من 
اإلدارة العامــة للمــرور مبمارســة 
هذا النشــاط قبل صدور هذا القرار 
تسجيل مركبات آلية جديدة وذلك 

وفقا للشروط والضوابط
التالية:

١ ـ أن يكــون لــدى الشــركة أو 
املؤسســة فــرع واحــد ملزاولة هذا 
النشــاط ويكون مبوقع مناسب ال 
يعيق حركة املرور حسب الضوابط 

التي تضعها إدارة هندسة املرور.
الشــركة  ـ يجــب أن متتلــك   ٢
أو املؤسســة على األقــل أحد أعداد 

املركبات التالية:
ـ عدد ١ سيارة خاصة.

ـ عدد ٥ سيارات نقل خاص خفيف 
ال تتجاوز حمولتها عن ٢ طن.

ـ عدد (٦) دراجات آلية باإلضافة 
إلى عدد ١ ســيارة خاصة، أو عدد ١

سيارة نقل خاص خفيف ال تتجاوز 
حمولتها عن ٢ طن.

وفي جميع األحوال يجب أال يزيد 
إجمالي عدد املركبات ســالفة الذكر 
على ٩٠ مركبة للموافقة على مزاولة 

هذا النشاط. 
٣ـ  أال يزيد عمر السيارة اخلاصة 
أو النقل اخلاص اخلفيف عند بداية 
الترخيص ملمارسة النشاط على ثالث 
سنوات من تاريخ الصنع وعلى أن 
تنتهي خدمتها في هذا النشاط عند 

سبع سنوات من تاريخ الصنع.
٤ـ  أال يزيد عمر الدراجة اآللية عند 
بداية الترخيص ملمارسة النشاط عن 
سنة الصنع وعلى أن تنتهي خدمتها 

في هذا النشــاط عند ٤ سنوات من 
تاريخ الصنع.

٥ ـ تصــرف لوحــات معدنيــة 
اللــون األصفر (عمومي) ملمارســة 

هذا النشاط.
٦ ـ يلتــزم قائــد املركبة بارتداء 
سديري خاص بالشركة أو املؤسسة 
يتم حتديد مواصفاته من قبل إدارة 
الفحص الفني باإلدارة العامة للمرور.

٧ـ  إضافــة إضــاءة بالصنــدوق 
امللحق ووضع أشرطة ضوئية عاكسة 
للضــوء خلف صناديــق الدراجات 

اآللية.
٨ ـ أن يلتزم قائد الدراجة اآللية 
لتوصيل الطلبات االستهالكية بارتداء 
اخلوذة أثناء قيادة الدراجة وتكون 
باللون الفســفوري حسبما حتدده 

اإلدارة العامة للمرور.
٩ـ  ال يجوز أن تستخدم الدراجات 
اآللية بالتنقل على الطرق الدائرية 

والسريعة.

تسلم ٣٢٠٤ أذونات في جنوب 
عبــداهللا املبــارك، و١٣٠٤ في 
مشروع خيطان اجلنوبي حتى 

نوفمبر املاضي.
الســكن  وحول مشــروع 
العمودي في مشــروع مدينة 
صباح األحمد السكنية، لفت 
الرويح إلى انتهاء املؤسسة من 
تنفيذ ٧٢٠ شقة في ظل العمل 
على اجناز ٣٩٠ شــقة أخرى، 
حيث بلغــت نســبة اإلجناز 
الفعلية ألعمال املشروع ٩٠٫٧٪.
وتابع: إن نسبة اإلجناز 
الفعلية في مشــروع شرق 
األحمــد  صبــاح  مدينــة 
السكنية بلغت للعقد األول 
الذي يحتوي على ٥٨٧ بيتا 
١٤٫٠٨٪، بينمــا وصلت إلى 
١٤٫٧٥٪ في العقد الثاني الذي 

ســكنية، إضافة إلــى ٢٢١٥٢
قسيمة سكنية و٢٣٥٦ منتجا 

إسكانيا مختلفا.
وذكر الرويح أن مشروع 
جنوب مدينة صباح األحمد 
السكنية يشمل ٢٠٣٨٠ وحدة 
ســكنية، وزع منهــا ١٨٨٠٤

قسائم حتى نوفمبر املاضي، 
بينمــا بلغ معــدل توزيعات 
املشروع الشهر املاضي ٩٨٢

قسيمة سكنية.
ولفــت إلى أن املؤسســة 
تعمــل حاليا على اســتقبال 
الراغبــني فــي التخصيــص 
علــى ١١٤ قســيمة ضمــن 
مشروع مدينة جابر األحمد 
السكنية، حيث حددت األولية 
للمواطنني أصحاب الطلبات 

حتى نهاية ديسمبر ١٩٩٩.

يحتوي على ٥٩٧ بيتا.
ولفت إلى أن نسب اإلجناز 
الفعلية ملشروع القسائم من 
الضاحية األولى حتى الرابعة 
فــي مدينة املطالع الســكنية 
بلغــت ٩٦٪ دون خزانــات 
الترشيح والتي تشتمل على 

٤٩٩٩ قسيمة سكنية.
التوزيع،  وبشــأن قطاع 
كشــف الرويــح عــن انتهاء 
املؤسسة من توزيع ٢٣٣٩٥

وحدة سكنية حتى نوفمبر 
املاضي ضمن مشروعي جنوب 
صباح األحمد وجنوب سعد 
العبداهللا. وزاد: بلغ إجمالي 
عــدد املخصص لهــم ضمن 
مشروع جنوب سعد العبداهللا 
٤٧٣١ مواطنا، في حني يحتوي 
املشروع على ٢٤٥٠٨ وحدات 

عمر الرويح

مشاريع رئيسية. وأشار إلى 
أن املواطنني أصحاب القسائم 
السكنية ضمن مشروع املطالع 
فــي الضواحــي الواقعــة بني 
N٥،١٢ تسلموا أذونات البناء 
بإجمالي ١٧٤٩٥ شهادة، بينما 

املعتوق: إيرادات الهيئة اخليرية بلغت 
نحو ٣ ماليني دينار في ٢٠٢٢/٢٠٢١

ليلى الشافعي

أكد رئيس مجلــس إدارة الهيئة اخليرية 
اإلسالمية العاملية د.عبداهللا املعتوق احلرص 
على استقطاب املتطوعني وتدريبهم وتنظيم 
صفوفهم وتوفير املظلة القانونية لهم ودعمهم 
لوجستيا وإعالميا عرفانا بدورهم التطوعي 

النبيل.
وقــال املعتوق في كلمة ألقاها خالل حفل 
مبناســبة اليــوم العاملــي للتطــوع وتكرمي 
املتطوعــني، إن الهيئــة قطعت شــوطا كبيرا 
في ترتيب البيت التطوعي عبر توفير مظلة 
قانونية لـ٤٠ فريقا تطوعيا وأتاحت الفرصة 
لـ٧٨٣ متطوعا ومتطوعة أن ينشطوا في هذا 
املجال ويقدموا خالل مسيرتهم مناذج حتتذى 

في العطاء واإلبداع.
وذكر أن الهيئة اخليرية وانطالقا من رؤيتها 
االستراتيجية تسعى الى تعزيز دور املتطوعني 

والفرق التطوعية وتطوير جهودهم، متطلعة 
بعني األمل والتفاؤل الى مستقبل أفضل للعمل 
التطوعي املؤسسي تخطيطا وتقييما وتنفيذا 

وتعظيما لألثر.
وقال املعتوق إن إيرادات الهيئة خالل عامي 
٢٠٢١ و٢٠٢٢ بلغت قرابة ٣ ماليني دينار، و٩٤

مشروعا، كان لها كبير األثر في حياة أكثر من 
٤ ماليني ونصف املليون شخص و٢٢ دولة.

مــن جهته، قال مديــر عام الهيئــة م.بدر 
الصميــط إن الهيئة اخليريــة حريصة على 
استثمار هذه الطاقات التطوعية وإدارتها بشكل 
مؤسســي، فقد أنشأت إدارة للعمل التطوعي 
لتنظيم عالقة شراكة فعالة مع الفرق واملبادرات 
التطوعيــة العاملــة حتت مظلتهــا من خالل 
مجموعة من اإلجراءات والسياسات اإلدارية 
واإلعالميــة واملاليــة التــي حتقــق التواصل 
املؤسســي الفعــال، وتكفــل ممارســة العمل 

التطوعي وفق أسس علمية واحترافية.

خالل تكرمي ٢٠٠ متطوع من ٤٠ فريقاً في اليوم العاملي للتطوع

(محمد هاشم) د.عبداهللا املعتوق مكرماً أحد الفرق التطوعية  

«الكهرباء» تنسق الختبارات «اإلشرافية»
دارين العلي

اجتمعــت جلنــة اختبــارات الوظائف 
اإلشرافية في وزارة الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجددة امس برئاسة وكيل الوزارة املساعد 
مها العسعوسي حيث متت مناقشة األمور 
املتعلقــة باألماكن الشــاغرة في الوظائف 

اإلشرافية.
وقالت مصــادر مطلعة إن هذه اللجنة 

ســتعمل على حصــر وحتديــد الوظائف 
اإلشرافية الشاغرة واستقبال طلبات التعيني 
وإجراء االختبارات وفق اللوائح والقوانني 

متهيدا لتسكني الشواغر في الوزارة.
وأضافــت أن هنــاك عــددا كبيرا من 
اإلدارات فــي الوزارة والتي تتم إدارتها 
بالتكليف أو الندب، مشيرة إلى أن التوجه 
هو لتسكني الشواغر باألصالة لدفع عجلة 

العمل في اإلدارات.

تقدير ميزانية «أمامية» العسكريني في «الدفاع» واحلرس الوطني بعد مراجعة كشوفات األسماءقرب إعالن موعد اإلفراج عن املشمولني بالعفو اخلاص وجلنة الشيتان حتيط املجلس باملنجز
ربط «ديوان اخلدمة» باجلهات املعنية مبخرجات التعليم لتوفير احتياجات سوق العملإجراءات تسهل إيداع مبالغ «كاش» اإلجازات في حسابات اجلهات بنهاية األسبوع من امليزانية 

األشــغال ووزيــرة الكهربــاء 
واملــاء والطاقــة املتجــددة، 
واللتني تضمنتا إشادة سموهما 
بأداء الوزيرة خالل مناقشــة 
االســتجواب املقدم لها، وبهذا 
الصــدد نوه مجلــس الوزراء 
بأجــواء الدميوقراطيــة التي 
اتسمت بها تلك اجللسة، وما 
أبداه االخــوة أعضاء مجلس 
األمة أثناء مناقشة االستجواب 
من روح املسؤولية والتعبير 
الدميوقراطية  عن ممارستهم 
وقناعاتهم وفقا ملواد الدستور، 
مؤكدا التزام احلكومة املطلق 
بالدميقراطية التي تصب في 
مصلحة الوطن العليا وتؤدي 
إلى حتقيق الغايات الوطنية 
الســامية، وعلى ضرورة بذل 
املزيد من التعاون للعمل على 

كل ما من شــأنه رفعة الوطن 
وخدمة املواطنني.

ثم تدارس مجلس الوزراء 
الشــؤون  جلنــة  توصيــة 
الوزاريــة بشــأن  القانونيــة 
مشروع قانون باملوافقة على 
اتفاقيــة بني حكومــة الكويت 
واملنظمــة العربيــة للتنميــة 
الزراعية، وقرر املجلس املوافقة 
على مشــروع القانون ورفعه 
إلى صاحب السمو، حفظه اهللا 
ورعاه، متهيدا إلحالته ملجلس 
األمة. كما أحيط مجلس الوزراء 
علما بتوصية جلنة الشؤون 
االقتصاديــة الوزارية بشــأن 
التقرير الســنوي الثاني عن 
أعمال وأنشطة وإجنازات وحدة 
تنظيم التأمني للســنة املالية 

.٢٠٢٢/٢٠٢١
تأبني العدساني 

هذا، وقد أّبن مجلس الوزراء 
املغفور له بــإذن اهللا تعالى، 
رئيس مجلس األمة األســبق 
ووزير التخطيط األسبق ووزير 
األشغال العامة األسبق محمد 
يوسف العدساني، والذي انتقل 
إلى جــوار ربه يــوم األربعاء 
املاضي، مشيدا مبناقب الفقيد 
وجهوده املخلصة وإسهاماته 
الوطنية العديدة في مختلف 
املجاالت وامليادين أثناء تبوئه 
بكل جداره واقتدار العديد من 
املناصب الرفيعة، سائال املولى 
عز وجــل أن يرحمه بواســع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته.

تهنئة دولة اإلمارات

ثم بحث مجلــس الوزراء 
الشؤون السياسية في ضوء 

املتعلقــة مبجمــل  التقاريــر 
علــى  الراهنــة  التطــورات 
العربية والدولية،  الساحتني 
ومبناسبة الذكرى (٥١) للعيد 
الوطني لدولة اإلمارات العربية 
املتحدة الشقيقة والتي صادفت 
يــوم اجلمعة املاضــي، يتقدم 
مجلس الوزراء بخالص التهنئة 
والتبريكات إلى صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد بن سلطان 
آل نهيان رئيس دولة اإلمارات 
العربيــة املتحــدة الشــقيقة، 
وصاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
دولة اإلمارات العربية املتحدة 
الشقيقة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبــي وألعضاء املجلس 
األعلى لالحتاد وإلى الشــعب 
الشــقيق، ســائال  اإلماراتــي 
اهللا العلــي القديــر أن يــدمي 
علــى دولة اإلمــارات العربية 
الشــقيقة نعمة األمن واألمان 
وأن يســدد خطاهــا ملزيد من 
التطور والتقدم والرخاء على 
مختلف األصعــدة وامليادين. 
ثم أعــرب مجلس الوزراء عن 
إدانة واستنكار الكويت للهجوم 
املسلح الذي استهدف سفارة 
جمهورية باكستان اإلسالمية 
الصديقــة، ومحاولــة اغتيال 
القائــم بأعمــال الســفارة في 
العاصمــة األفغانيــة كابول، 
مشــددا على موقــف الكويت 
املناهــض للعنــف واإلرهاب، 
الكويــت  ومؤكــدا تضامــن 
ووقوفها إلى جانب جمهورية 
باكستان اإلسالمية الصديقة 
وتأييدها في كل ما تتخذه من 
خطــوات للحفاظ علــى أمنها 

واستقرارها.

اخلميس: فعاليات جائزة الكويت لإلبداع تنطلق ١٢ اجلاري
العــام للملتقى  أكد األمني 
ماضــي  العربــي  اإلعالمــي 
اخلميــس أن «جائزة الكويت 
لإلبداع العاشرة» التي ستنطلق 
فعالياتها في ١٢ اجلاري حترص 
على رفع معايير صناعة اإلعالن 

في الكويت والعالم العربي.
وقال اخلميــس، في بيان 
صحافي، إن اجلائزة تتماشى 
مــع املعايير الدوليــة لصقل 
مهــارة العاملــني فــي مجــال 
صناعــة اإلعالن عبــر إيجاد 
إبداعية تسهم  روح تنافسية 

في تطوير اإلمكانــات الفنية 
واملهاريــة إلــى جانب ترويج 
األفــكار اإليجابيــة والبنــاءة 
املستخدمة في املواد اإلعالنية.
«جائــزة  أن  وأضــاف 
الكويــت» التــي تنظمهــا كل 
مــن هيئــة امللتقــى اإلعالمي 
الكويتية  العربي واجلمعيــة 
لالعــالم واالتصال وأكادميية 
اإلعالم املتكامــل ونادي رقي 
لدعــم الثقافة واإلعالم اضافة 
إلــى عدد من اجلهات اخلاصة 
سيشارك بها نحو ١٠٨١ مشاركا 

باجلائزة. وأوضح أنه مت هذا 
العام وضع معايير جديدة في 
اختيار اإلعالنات الفائزة وفق 
فريق من احملكمني، مضيفا أن 
اجلائزة تضم هذا العام عددا 
مــن الفئات التنافســية التي 
جتمع بني التميز في العالقات 
العامة واملسؤولية االجتماعية 
واإلبــداع والعالمة التجارية 
التلفزيونيــــة  والبرامـــــج 
واإلذاعية وبرامــج اليوتيوب 
والتواصـــــل االجتماعــــــي 

واإلعالنات العربية.

من مختلف الدول العربية.
وأفــاد بأن جلنة التحكيم 
باجلائزة تتمتع مبستوى عال 
من املهنية واخلبرة والتنوع 
وتضم عشرة أعضاء إعالميني 
وأكادمييني ومتخصصني في 
صناعــة اإلعــالم، مبينــا أن 
تقييم املشــاركات ســيكون 
عبــر مرحلتني يتــم باألولى 
تصفيــة األعمــال وتقييمها 
واختيار أفضلها لتتأهل إلى 
املرحلة الثانية والنهائية التي 
يعلن فيها عن األعمال الفائزة 

ماضي اخلميس

«نزاهة»: منتدى «التحول الرقمي» ينطلق اخلميس
حنان عبداملعبود

تنظم الهيئة العامة ملكافحة الفساد (نزاهة) 
منتدى اليوم العاملي ملكافحة الفســاد الثاني 
حتت عنوان «التحول الرقمي ودوره في تعزيز 
النزاهة ومكافحة الفساد»، وذلك مبشاركة عدد 
من املؤسسات احلكومية واخلاصة واألكادمييني 
واخلبراء احملليني والدوليني وممثلي املجتمع 

املدني.
وأوضحت «نزاهة» في بيان لها أن املنتدى 

سيقام يوم اخلميس، مبقر الهيئة تزامنا مع 
مرور ٢٠ عاما على توقيع االتفاقية، ومبناسبة 
إحياء اليوم العاملي ملكافحة الفساد في التاسع 
من ديسمبر من كل عام، مبشاركة مكتب األمم 
 «UNODC» املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد باململكة العربية 
الســعودية، واجلهاز املركــزي لتكنولوجيا 
املعلومات ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
«KFAS»، واجلمعية الكويتية لتقنية املعلومات، 

إضافة جلهات أخرى.

تكليف صالح املال بأعمال أمني عام «الوزراء» ونقل صباح السالم من «األعلى للمحافظات» 
إلى أمني عام جلان مجلس الوزراء وتعيني تركي الصباح أمينًا مساعدًا
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اخلالد أوقف ربط «القوى العاملة» مع مصر: 
ال حاجة للربط اآللي مع أي جهة خارجية

منصور السلطان 

أكد النائب األول لرئيس 
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 
الشــيخ طــالل  الداخليــة 
اخلالــد عدم احلاجة للربط 
اآللــي مع أي جهة خارجية 
ومن ضمنها مذكرة التفاهم 
بــني احلكومتــني الكويتية 
واملصرية بشأن ربط أنظمة 
القوى العاملة بني البلدين 
إلكترونيا. وقالــت اإلدارة 
العامة للعالقــات واإلعالم 

األمنــي بوزارة الداخليــة في بيان صحافي 
إن النائــب األول لرئيــس مجلــس الوزراء 
ووزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة 

العامة للقوى العاملة الشيخ 
طــالل اخلالــد وّجــه نحو 
اتخاذ إجراءات إيقاف العمل 
باملرسوم رقم (١٠٧) لسنة 
٢٠١٩ بشأن مذكرة التفاهم 
بــني احلكومتــني الكويتية 
واملصرية بشأن ربط أنظمة 

القوى العاملة.
يذكر أن مذكرة التفاهم 
املذكورة بشأن ربط أنظمة 
القوى العاملة بني البلدين 
إلكترونيا وقعت بتاريخ ٤

ديسمبر ٢٠١٨ وصدر املرسوم 
رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٩ باملوافقة عليها وكانت 
تعنى بتوفير العمالة وانتقال األيدي العاملة 

في حدود األنظمة والقوانني املعمول بها.

الشيخ طالل اخلالد

وزيرة الشؤون ناقشت إجنازات 
وخطط «املقاهي الشعبية»

اســتقبلت وزيرة الشؤون والتنمية 
املجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون املرأة 
والطفولــة م.مي البغلــي، مجلس إدارة 
الصندوق االجتماعي للمقاهي الشعبية 
واملتمثل برئيس مجلس اإلدارة عبداهللا 
الغيث، ونائب الرئيس حسني األنصاري 
وأمــني الصندوق فيصــل الدرعة وأمني 
الســر إبراهيم البــدر وعضوي املجلس 

عبدالرحمن الرشيد وبدر العنزي.
ومت خالل الزيارة مناقشة ما مت إجنازه 
خالل الفترة السابقة واخلطط املستقبلية 

التــي وضعها أعضــاء مجلــس اإلدارة 
للمحافظــة على املقاهي الشــعبية التي 
متثــل التــراث الكويتــي رغــم التطور 
واحلداثــة والتــي شــكلت جانبــًا مهمًا 
مــن النشــاط االجتماعــي واالقتصادي 
للمواطنني. وأشادت البغلي باإلصالحات 
التــي قــام بهــا املجلــس خــالل الفترة 
السابقة وأبدت رغبتها بالتعاون ملا فيه 
صالــح املقاهي وحرصها علــى تطوير 
املقاهي وإبراز دورها في املجتمع ودعم 

الرواد.

استقبلت مجلس إدارة الصندوق االجتماعي للمقاهي

م.مي البغلي خالل استقبال مجلس إدارة الصندوق االجتماعي للمقاهي الشعبية

مصادر لـ «األنباء»: إعادة تشكيل جلنة 
احتضان األيتام وفق معايير جديدة

بشرى شعبان

كشفت مصادر خاصة في وزارة الشؤون 
االجتماعية لـــ «األنباء» أن الوزارة تعمل 
على إعادة تشكيل اللجنة اخلاصة بدراسة 
طلبات احتضان أبناء احلضانة العائلية، 

متوقعــة صدور القرار قبل نهاية الشــهر 
اجلاري.

وقالت املصادر: تشكيل اللجنة سيتضمن 
آلية محددة وفــق معايير جديدة لتنظيم 
االحتضان، تسهم في تشجيع األسر على 
احتضان األيتام من مختلف الفئات العمرية.

السبيعي: الكويت اتخذت عدة تدابير 
وتشريعات لضمان حقوق املرأة

بشرى شعبان

أكد وكيل وزارة الشؤون 
باإلنابة مسلم السبيعي ان 
الــوزارة واملجلس االعلى 
لألســرة شاركا في افتتاح 
فعاليــة االعــالن العربــي 
ملناهضــة جميــع أشــكال 
العنف ضد املرأة والفتاة، 
الفتا الــى أنها مــن أخطر 
القضايا السلبية التي تهدد 
امن وكيان األسرة واملجتمع.

وقال السبيعي إن للمرأة 
دورا أساســيا ومكانة ســامية في تطوير 
املجتمعات، وقد أصبح االهتمام بقضيتها 
من القضايا االساسية على املستوى العاملي، 

الفتا الى ان اهتمام الكويت 
بقضايا املرأة والفتاة يأتي 
ترسيخا ملبادئ الدستور، 
مبينا ان حمايتها على رأس 

األولويات. 
الكـويـــت  أن  وبيـــــن 
اتخذت العديد من التدابير 
التي تكفل  والتشــريعات 
للمــرأة والفتــاة حقوقهــا 
القانونية واملجتمعية في 
جميــع املجــاالت. شــارك 
في الوفد الى جانب وكيل 
الوزارة مسلم السبيعي كل 
مــن مديــر إدارة رعاية األحداث د.جاســم 
الكنــدري واألمني العــام للمجلس األعلى 

لشؤون األسرة بالتكليف فوزية امللحم.

«الشؤون» و«األعلى لألسرة» شاركا بافتتاح اإلعالن العربي ملناهضة العنف

مسلم السبيعي

العوضي: زيادة أعداد األطباء في تخصصات «البورد الكويتي»
البرامــج الطبيــة فــي معهد 
الكويت لالختصاصات الطبية، 
ورفع عــدد مقاعد القبول في 
برامج البورد املختلفة مبعهد 
الكويت لالختصاصات الطبية.
وقــال رئيــس اجلمعيــة 
الطبية د.إبراهيم الطوالة إن 
إقــرار الزيــادة املالية ملدربي 
البرامــج التدريبيــة أصبــح 
واقعا على يــد وزير الصحة 
د.أحمــد العوضي، خاصة أن 
املطالبــات الســابقة بالزيادة 
قوبلت بالرفض في عهد وزراء 
الصحة السابقني ألسباب غير 
منطقيــة، وأن ضعف املكافأة 
كان سببا رئيسيا في عزوف 
األطباء املختصني عن املشاركة 
في التدريب والتي انعكســت 
سلبا على أعداد املقبولني في 

البرامج التدريبية.

شــهد االجتماع أيضا املوافقة 
على زيادة املخصصات املالية 
للمدربني في مختلف البرامج 
التخصصية وبرامج الزماالت، 
وذلك تقديرا من مجلس األمناء 
للجهود التي يبذلها األطباء في 
التعليم والتدريب، والذي يسهم 

بدوره فــي تطوير املخرجات 
الصحية، واالرتقاء مبستوى 
اخلدمات الصحية املقدمة في 
الكويت. من جهتها، شــكرت 
اجلمعية الطبية وزير الصحة 
د.أحمد العوضــي على دعمه 
وإقراره للزيادة املالية ملدربي 

عبدالكرمي العبداهللا

فــي إطــار حــرص وزارة 
االرتقــاء  علــى  الصحــة 
مبســتوى اخلدمات الصحية 
وتأهيــل الكــوادر الوطنيــة، 
صــرح وزير الصحة «رئيس 
مجلــس أمناء معهــد الكويت 
الطبيــة»  لالختصاصــات 
د.أحمد العوضــي، بأنه متت 
املناقشة في االجتماع الثاني 
والسبعني ملجلس أمناء املعهد 
املنعقد بتاريخ ٤ ديسمبر ٢٠٢٢، 
والــذي انتهــى باملوافقة على 
زيادة أعداد األطباء املقبولني 
مبختلف تخصصات «البورد 
الكويتــي»، مع تأكيــد أهمية 
احملافظــة على كفاءة وجودة 
املخرجات، وزيــادة االهتمام 
بسالمة وصحة املرضى. كما 

د.إبراهيم الطوالةد. أحمد العوضي

الشيخة فادية السعد

«املهندسني» تعزز تعاونها مع «إيكو» في أعمال البيئة والطاقة
االقتصاد األخضر والتنمية 
المســتدامة من خــالل إقامة 

ورش عمل مشتركة.
الطرفان نشر  وســيعزز 
الثقافــة البيئيــة مــن خالل 
التوجه إلى اســتخدام مواد 
صديقة للبيئة والتشــجيع 
على اســتخدام هــذه المواد 
على نطاق أوسع داخل الدولة، 
والعمل على تعميم الفعاليات 
التي يعتزم أي منهما تنظيمها 
وحث األعضاء والجهات ذات 
العالقــة على المشــاركة في 
هذه الفعاليــات ذات الصلة، 
والتنسيق والتعاون لتوحيد 
ذات  والقــرارات  المواقــف 
االهتمــام المشــترك بمــا ال 
يتعارض مع نطاق أعمالهما 
وتشكيل لجنة مشتركة تكون 
مهمتهــا إعداد آليات لألعمال 
المشتركة التي يتم اعتمادها 

من الطرفين.

الصلــة  ذات  المتنوعــة 
بالجوانب البيئية وتطبيقها.
فــإن  المذكــرة،  ووفــق 
الطرفيــن ســيقومان بعقــد 
نــدوات تنويرية مشــتركة 
للحديث عن أهمية المحافظة 
على البيئة حاضرا ومستقبال، 
التحــول نحــو  وتشــجيع 

و«ايكــو» لتعزيــز تحقيــق 
أهداف المحافظة على البيئة 
من خالل تبــادل المعلومات 
والبرامج المشــتركة التباع 
أفضــل الوســائل الممكنــة، 
باإلضافة إلى ترسيخ ودعم 
التعاون والتبادل المشــترك 
بين الطرفين فــي المجاالت 

م.حمود الهدية وعضو مجلس 
اإلدارة م.علي محسني والمدير 
العام م.وليد المطوع ورئيس 
لجنــة المعــارض م.حســن 

جمعة.
إلــى  المذكــرة  وتهــدف 
تحقيق تعاون مشترك وفعال 
المهندســين  بيــن جمعيــة 

جمعيــة  رئيــس  قــال 
املهندسني م.فيصل العتل إن 
اجلمعيــة مســتمرة في دعم 
املبادرات الهندسية والبيئية 
والطاقة املتجددة، مؤكدا أن 
هذا الدعم يرسخ دور املهندس 
الكويتي فــي خطط التنمية 
مبختلف املجــاالت، وتقدمي 
خدمات تدعم املهنة واملهندس 
واملجتمع وتستثمر اخلبرات 
املهنية وتتبنى البحث العلمي 
وتنقل وتستخدم التكنولوجيا 
احلديثة وتخلق بيئة تنموية 

آمنة.
جاء ذلك خالل ختام حفل 
توقيع مذكرة تفاهم مع مدير 
عام «ايكو» لحاضنات األعمال 
فــي مجــال البيئــة والطاقة 
المتجددة جاسم العبوة مساء 
أمــس األول بمقــر الجمعية 
وبحضور أمين الســر م.فهد 
العتيبي وأمين السر المساعد 

م.فيصل العتل وجاسم العبوة يتبادالن وثائق مذكرة التفاهم

صاحب السمو هنأ ملك تايلند 
مبناسبة العيد الوطني لبالده

بعث صاحب الســمو 
الشــيخ نــواف  األميــر 
األحمــد، ببرقيــة تهنئة 
إلــى جاللــة امللــك ماها 
فاجيرالونغكــورن ملك 
مملكــة تايلند الصديقة، 
عبــر فيهــا ســموه عــن 
خالص تهانيه مبناسبة 
الوطنــي لبالده،  العيــد 
متمنيــا ســموه جلاللته 
موفور الصحة والعافية 
وململكة تايلند وشــعبها 
التقــدم  كل  الصديــق 

واالزدهار.
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

«اجلراحني» تشّكل مجلس إدارتها 
اجلديد برئاسة اكروف

عبدالكرمي العبداهللا

شــكلت جمعية اجلراحني 
إدارتهــا  الكويتيــة مجلــس 
اجلديد. وجاء التشكيل اجلديد  
برئاســة د.شــهاب اكــروف، 
ود.ســليمان املزيدي - نائبا 
للرئيس، ود.خالد الياقوت - 
أمينا للسر، ود.وضحة الياقوت 
- أمينا للصندوق، و٧ أعضاء 
مجلس إدارة هم: د.أيوب دكسن 
الفودري، ود.سعاد  ود.أحمد 
أبل ود.محسن الهاشمي، فضال 

عن د.عبداهللا البدر ود.ناصر النصف ود.طالل القعود.
وأعرب رئيس مجلس اإلدارة د.شــهاب اكروف عن شــكره 
وامتنانه لزمالئه أعضاء مجلس اإلدارة الســابقني، مثنيا على 

ما حققوه من إجنازات خالل فترة قصيرة.
بدوره، قال أمني السر د.خالد الياقوت إن جمعية اجلراحني 
الكويتيــة لن تدخر جهدا في تبنــي كل قضية تخص األطباء 
اجلراحني واملنتسبني إلى اجلمعية والقيام بكل ما من شأنه أن 
يصب في مصلحة القضايا الصحية واجلسد الطبي في الكويت.

د.شهاب اكروف

ولي العهد هنأ ملك تايلند 
مبناسبة العيد الوطني لبالده

بعث ســمو ولــي العهد 
األحمــد،  الشــيخ مشــعل 
ببرقيــة تهنئــة إلــى امللــك 
ماها فاجيرالونغكورن ملك 
مملكــة تايلنــد الصديقــة، 
ضمنها سموه خالص تهانيه 
الوطنــي  العيــد  مبناســبة 
لبالده، راجيا جلاللته وافر 

الصحة والعافية.

رئيس الوزراء بعث ببرقية 
تهنئة إلى ملك تايلند

بعث رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح، ببرقية تهنئة إلى ملك تايلند 
ماها فاجيرالونغكورن مبناسبة العيد الوطني لبالده.

وزير الصحة ينهي مجلس 
إدارة هيئة الغذاء

حنان عبداملعبود

أصــدر وزيــر الصحة د. 
العوضي قــرارا يقضي  أحمد 
بإنهاء مجلس إدارة الهيئة العامة 
للغذاء والتغذية اعتبارا من تاريخ 
٢٠٢٢/١١/٣٠. وجاء في القرار أنه 
يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء 
املتخذ في اجتماعه  رقم (٨٤٩) 
رقم (٣٤-٢-٢٠٢٢) املنعقد بتاريخ 
٢٠٢٢/٨/٢٩ والذي يقضي بتكليف 
الوزراء كل فيما يخصه باتخاذ 
إجــراءات إنهاء كافــة مجالس 
األمناء بكل الهيئات واملؤسسات 

والوحدات التابعة لهم.

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

السعد: قصور قوانني املرأة يحتاج إلى تدخل تشريعي
أكدت رئيســة اجلمعية 
الكويتية التطوعية النسائية 
خلدمــة وتنميــة املجتمــع 
الشيخة فادية السعد قصور 
التشــريعات والقوانني ذات 
العالقــة باملرأة في الكويت، 
مؤكدة انها حتتاج الى تدخل 
التشريعية لتالفي  اجلهات 
القصــور، وتعديــل بعض 
القوانــني التي تتعارض مع 
بعضها بعضا وتهضم حقوق 
املرأة ومكتسباتها وتتجاهل 

تطبيق عقوبات التعنيف.
جاء ذلــك فــي تصريح 

صحافي للشيخة فادية السعد عقب مشاركتها 
عبر «زووم» في ورشــة العمل التي عقدتها 
منظمة املرأة العربية بعنوان «تزايد العنف 
ضد النســاء في احلقبة األخيرة: األســباب 
واملعاجلات» والتي تستمر ١٦ يوما مبشاركة 
نخبة من األكادمييني واخلبراء وممثلي اآلليات 
الوطنيــة املعنية باملــرأة بالــدول األعضاء 
باملنظمة. وقالت الشيخة فادية السعد ان هناك 
حاجة ماسة للنظر الى دور اإليواء، الفتة الى 

أن إنشاءها كان أمرا ايجابيا، 
إال انــه كان هنــاك خلل من 
اجلهات املعنية بتطبيق مواد 
القانــون، فضال عن ضعف 
األســس التي قامــت عليها 
هــذه الدور، فبــرزت نتائج 
عكسية نتيجة لهذا اخللل، 
مؤكــدة أن االمر بحاجة الى 
إعادة نظر لتحقيق األهداف 
احلقيقيــة التي مــن أجلها 
أنشــئت تلك الدور. ولفتت 
الــى ضعف جديــة التعامل 
من قبل اجلهات املعنية مع 
شكاوى املرأة املعنفة، إضافة 
الى عدم وجود خط مباشــر تستطيع املرأة 
إيصال شــكواها من خالله، مشــيرة الى ان 
البعــض يعتقد ان العنف جســدي فقط في 
حني ان هناك عدة أشكال للعنف، منه اللفظي 
واإلساءة النفســية، وكل عنف من شأنه أن 
يؤدي إلى أذى أو معاناة جســدية أو عقلية 
أو نفســية، والعنــف العاطفي الذي يشــمل 
تقويض شــعور الشــخص بقيمة الذات من 

خالل النقد املستمر.

العتل: دعم املبادرات واستثمار اخلبرات املهنية خلدمة املهندسني وتعزيز التنمية

وزير اخلارجية يترأس اجتماع أمناء جائزة السميط للتنمية األفريقية
تــرأس وزيــر اخلارجية 
رئيــس مجلس أمنــاء جائزة 
د.عبدالرحمن السميط للتنمية 
ســالم  الشــيخ  األفريقيــة، 
العبــداهللا اجتمــاع «مجلس 
األمناء» للعام ٢٠٢٢ في دورته 
الثامنــة ملناقشــة التطورات 
اخلاصــة باجلائزة لهذا العام 

في مجال األمن الغذائي.
وتناول االجتماع معايير 
الفائزيــن باجلائزة  اختيــار 
إضافة إلى عمليات الترشيح 

في املجــاالت الثالثة للجائزة 
(األمــن الغذائــي ـ الصحــة ـ 

التعليم).
أمنــاء  مجلــس  أن  كمــا 
جائزة د.عبدالرحمن السميط 
للتنمية األفريقية واملكون من 
شــخصيات عامليــة ومحلية 
رفيعــة يشــرف علــى جميع 
العمــل  اإلجــراءات وآليــات 
املعنية باجلائزة، في حني تقدم 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

الدعم اللوجستي واإلداري.

للتنمية األفريقية مبادرة من 
أمير الكويت الراحل الشــيخ 
صباح األحمد (طيب اهللا ثراه) 
والتــي أعلن عنهــا في أعمال 
القمة العربيةـ  األفريقية الثالثة 
التي استضافتها الكويت في 
نوفمبر ٢٠١٣ لدعم تنمية الدول 
األفريقية وتكرميــا وتخليدا 
إلرث املرحوم بإذن اهللا تعالى 

د.عبدالرحمن السميط.
ومتنح هذه اجلائزة سنويا 
لألفراد أو املؤسسات العاملة 

ملناقشة التطورات اخلاصة باجلائزة لهذا العام في مجال األمن الغذائي

الشيخ سالم العبداهللا

والتقييم واالختيار اخلاصة 
بها وبحث املوضوعات األخرى 
املدرجة على جــدول األعمال 
وذلك في إطار تقدمي الكويت 
الدعم والتشــجيع للمنظمات 
التــي تعمل في أفريقيا نظير 
اخلدمات واملشاريع والبرامج 
النموذجيــة والفعالــة فــي 
الثالثــة للجائــزة  املجــاالت 
وهي التعليم والصحة واألمن 

الغذائي.
الســميط  وتعتبر جائزة 
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«البلدي»: اإلسراع بفتح احلركة املرورية في تقاطع دروازة العبدالرزاق

محمد راتب

وافق املجلس البلدي خالل 
جلسته العادية أمس برئاسة 
عبداهللا احملري على حتديد 
اإلجــازة الربيعية لألعضاء 
مــن ٢ حتى ١٧ يناير املقبل، 
وعلى تغيير استعمال مركز 
شباب منطقة مبارك العبداهللا 
اجلابــر إلى مدينــة األعمال 
التكنولوجية، كما استخدم 

برنامج عمل احلكومة وفق 
املــادة ٣٤ لالئحة الداخلية، 
مع مخاطبة اجلهاز التنفيذي 
لتقــدمي عــرض مرئــي بهذا 
اخلصوص خالل مدة تتراوح 

من أسبوعني إلى شهر.
دور البلدية

وفــي الســياق ذاته، قال 
العضــو فهــد العبداجلادر: 
جميعنا تابع اإلجناز املبهر 

السكنية ألغراض استثمارية 
وجتارية، وحترير األراضي 
وإزالة العوائق وإنشاء املدن 

العمالية.
العبداجلــادر  وأضــاف 
أن احملــور الثانــي يتعلــق 
بالشــأن الصحي وضرورة 
العمــل على إزالــة النفايات 
الصلبــة والعشــوائية على 
جوانب اخلطوط الســريعة 
وفي الصحــراء والتوســع 
فــي أنشــطة إعــادة تدوير 
النفايات مع تطبيق مبدأ فرز 
النفايات من املصدر والتوسع 
فــي إقامة مراكــز الفرز عند 
مكبات النفايات، وثالثا محور 
الترفية والرياضة مبا يشمله 
من إنشــاء املركز التعليمي 
والثقافي في مدينة عبداهللا 
األحمد، وأخيرا محور البنية 
التحتية والطاقة مبا يتضمنه 
من إصــدار قانــون املنطقة 
والشــمالية  االقتصاديــة 

ومشروع املدن العمالية.
ووافق املجلس على طلب 
الهيئة العامة للشباب بشأن 
تغيير استعمال مركز الشباب 
الكائــن فــي منطقــة مبارك 
العبداهللا اجلابر قطعة ٤ إلى 
مدينة األعمال التكنولوجية 
بشروط محددة منها، تعديل 
البند رقم ٣ بدل «حضانات» 
الى «حاضنــات» مع حتديد 
جزء ال يزيد على ٨ آالف متر 
مربع من املساحة الكلية ٢٩
ألف متــر مربع للمشــروع 
ملدينة األعمال التكنولوجية 
بالتنسيق مع الهيئة العامة 

للشباب.
أرشيف إلكتروني

كما متــت املوافقــة على 
توصية بشأن عمل أرشيف 

العضو ناصر الكفيف بشأن 
إنشاء سور نباتي حول مدينة 
صباح األحمد السكنية إلى 
جلنــة األحمدي، كمــا أحال 
سؤال العضو ناصر اجلدعان 
عــن املــدارس اخلاصــة في 
منطقــة ســلوى والرميثية 
والساملية إلى جلنة حولي.

املدارس اخلاصة

وقــال العضــو ناصــر 
اجلدعان اســتغرب من عدم 
وجود مســتندات تراخيص 
للمدارس اخلاصة في املناطق 
املذكورة لدى البلدية، مشددا 
على أن إدارة املخططات في 
البلدية لديها معرفة باملدارس 
اخلاصة املرخصة والبد من 

وجود شروط محددة.
بــدوره، بني مديــر إدارة 
التدقيق واملتابعة الهندسية 
فــي بلدية حولــي م.مبارك 
العجمــي أن البلديــة قامت 
التربيــة  مبخاطبــة وزارة 
حول عدد املدارس اخلاصة 
في مناطق حولي وســلوى 
والســاملية، مشــددا على أن 
البلدية حريصــة على نقل 
املعلومة بدقــة إلى املجلس 
قامــت  مــا  متــى  البلــدي 
«التربية» بإبالغ البلدية عن 

عدد التراخيص.
دروازة العبدالرزاق

رئيــس  نائــب  وقــدم 
املجلس البلدي خالد املطيري 
واألعضاء د.حسن كمال وفهد 
العبداجلــادر وم.إســماعيل 
العنزي  بهبهاني، وعبداهللا 
وناصــر اجلدعــان طلــب 
مناقشة عرض استمرار إغالق 
احلركة املرورية في تقاطع 

دروازة العبدالرزاق.

واملشرف لدولة قطر الشقيقة 
في إدارة كأس العالم وهو أمر 
يسعدنا لكنه يدفعنا للحزن 
علــى حالنا، مشــيرا إلى أن 
برنامج عمل احلكومة الذي 
متت املوافقة عليه األسبوع 
املاضي يتكون من ١٠ محاور، 
٤ منها تخص وزارة البلدية 
وهي احملور االجتماعي مبا 
يشــمله مــن التركيــز على 
املناطــق  اســتخدام  منــع 

إلكتروني للمجلس البلدي، 
وهــو االقتــراح املقــدم من 
الدعي،  العضو عبداللطيف 
فيمــا أحال املجلس ســؤال 
العضــو عبداللطيف الدعي 
بشــأن تصنيــف شــركات 
املقــاوالت لــدى البلدية إلى 

جلنة املهن الهندسية.
مخالفات «املطالع»

ووافــق «البلــدي» كذلك 
على الطلب املقدم من كل نائب 
رئيس املجلس خالد املطيري، 
واألعضــاء د.حســن كمال، 
فهد العبداجلادر، إســماعيل 
بهبهاني، عبداللطيف الدعي 
 بشــأن فتح باب النقاش  في 
موضوع املشاكل واملخالفات 
في منطقة املطالع وآخرها رمي 
نفايات البناء على الطرقات، 
والعمل بتوصيات منها الطلب 
مــن الهيئــة العامــة للبيئة 
منــح الضبطيــة القضائية 
ملفتشــي البلديــة، وإنشــاء 
جلنة مشــتركة تتضمن كال 
من وزارة الداخلية، والبلدية، 
والهيئة العامة للبيئة ملتابعة 
املخالفات في منطقة املطالع 
مع توفيــر مركــز للتعامل 
مع املخالفات بشــكل يومي 
ومباشر، فضال عن استخدام 
التكنولوجيا عبر GPS على 
آليات النقــل الثقيلة، وذلك 
لســهولة مراقبتهــا ورصد 
حركتها، ووجــود كاميرات 
مراقبــة لــوزارة الداخليــة 
بالطــرق واألماكــن العامــة 
لرصد املخالفات اإلنشائية، 
وتخصيــص موقــع مؤقت 
النفايــات ودعــم  لتجميــع 
قطاع إعادة تدوير املخلفات 

اإلنشائية.
فيما أحال املجلس اقتراح 

وقــال األعضــاء: قبــل 
أكثــر مــن ســنتني أغلقت 
وزارتا الداخلية واألشغال 
والبلدية التقاطع املروري 
لدروازة العبدالرزاق وسط 
العاصمة بســبب معاودة 
ظهور شروخ في االسفلت 
السطحي للتقاطع، وبعدها 
مت تشــكيل جلان فنية من 
عدة جهات حكومية لتحديد 
العــالج ألســفلت  طــرق 
التقاطــع املــروري ولنفق 
دروازة العبدالرزاق، وعليه 
قامت الهيئة العامة للطرق 
والنقل البري بإعالن البدء 
فــي تنفيذ أعمــال تطوير 
منطقــة تقاطــع أعلى نفق 
العبدالــرزاق  دروازة 
واملنطقة احمليطة بها قبل 
شهرين وملدة ٩٠ يوما، على 
أن تنتهــي أعمال اإلصالح 
والتطوير في ٥ يناير ٢٠٢٣.
واســتغرب األعضاء من 
إيقاف أعمال اإلصالح ألسباب 
مت ذكرها وسوف يؤدي إلى 
تأخير فتح التقاطع املروري، 
مؤكديــن أن تقاطع دروازة 
التقاطعات  العبدالرزاق من 
املهمــة فــي قلــب العاصمة 
وباإلضافــة إلى قــرب فترة 
األعياد الوطنية واألنشــطة 
املتعددة في منطقة أســواق 
املباركيــة ممــا يــؤدي إلى 
ازدحامــات مرورية، فيجب 
العمل على سرعة فتح احلركة 
املرورية في تقاطع الدروازة 
بتعاون جميع اجلهات املعنية 
الداخليــة والبلدية  كوزارة 
ووزارة األشــغال والهيئــة 
العامة للطرق والنقل البري 
وأحال املجلس بعد املناقشة 
الكتاب إلــى جلنة العاصمة 

للتباحث فيه.

املجلس وافق على بدء اإلجازة الربيعية لألعضاء من ٢ حتى ١٧ يناير املقبل.. وعمل أرشيف إلكتروني

ناصر اجلدعان متحدثاخالد املطيري ود.حسن كمال وإسماعيل بهبهاني فهد العبداجلادر

عبداهللا العنزيم.علياء الفارسي وم.شريفة الشلفان وم.فرح الرومي وم.منيرة األمير

نصار العازمي

(زين عالم)عبداهللا احملري مترئسا اجللسة م.أحمد املنفوحيجانب من موافقة األعضاء على أحد القرارات  

املادة ٢٥ بشأن عدم املوافقة 
على توسعة مسجد عبداهللا 
الهاجري في منطقة االندلس.
وأبقــى املجلــس علــى 
اجلــدول الطلــب املقدم من 
األعضاء فهــد العبداجلادر، 
خالــد املطيــري، عبــداهللا 
العنــزي، وم.منيــرة األمير 
وم.فرح الرومي بشأن مناقشة 
البلديــة واســتعدادها  دور 
وتصوراتهــا للتعامــل مــع 

حترير ٢٠ مخالفة إعالن في الشويخ الصناعية
فــي إطار اجلهود املبذولة من قبــل الفرق الرقابية 
بأفــرع البلدية في احملافظات، كشــفت ادارة العالقات 
العامة عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية 
مبحافظة العاصمة بجولة تفتيشية مبنطقة الشويخ 

الصناعية بشارع الزينة.
وأشــارت الــى أن الفريق الرقابي قــام بتحرير ٢٠
مخالفــة إعالن على احملالت بشــارع الزينة وتنوعت 
ما بني عدم وجــود ترخيص إعالن باإلضافة الى عدم 
جتديد رخصة اإلعــالن، مؤكدة أن الفرق الرقابية في 
جميــع احملافظات لن تدخر جهدا في اتخاذ اإلجراءات 

حترير إحدى املخالفاتالقانونية بحق املخالفني.

التكنولوجية األعمال  مدينة  إلى  اجلابر  العبداهللا  مبارك  منطقة  شباب  مركز  استعمال  ٤ محـاور لعمـل البلدية ضمـن برنامج احلكومـة.. اجتماعي وصحـي وترفيهـي وبنية حتتيةتغيير 
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املنظري لـ «األنباء»: أعداد إصابات «كوفيد - ١٩» حول العالم بدأت باالنحسار

مسقط - عبدالكرمي العبداهللا

حتت رعاية صاحب السمو 
الســلطان  رئيــس «جامعــة 
قابوس» د.فهــد بن اجللندي

آل ســعيد، مت افتتاح املؤمتر 
الطبي االقليمي السابع للمنظمة 
العامليــة ألطبــاء األســرة في 
مسقط عاصمة سلطنة عمان، 
والذي استمر على مدى ٣ أيام، 
علما أن السلطنة استضافت 
هذا املؤمتر بتنظيم من الرابطة 
العمانية لطب االسرة وجامعة 
السلطان قابوس. وشارك في 
هــذا املؤمتــر مــا يقــارب من 
٣٠٠ طبيــب وطبيبــة بينهم 
أطباء اسرة، وأطباء مقيمون 
وممارســون عامــون وطلبة 
الطب، فضال عن مشاركة أطباء 
من مختلــف الــدول العربية 
واخلليجيــة واالجنبيــة من 
بينهم مشــاركات من الكويت 
ممثلني برئيس مركز اليرموك 
الدويســان  الصحــي د.هدى 
الكويتية  الرابطــة  ورئيــس 
لطب العائلة د.محمد العازمي.
وتضمن املؤمتر ما يقارب 
١٥ ورشــة عمــل فيما يخص 
توسع مدارك األطباء ومعرفتهم 
حول مختلف األمراض، والتي 
تعزز من مهاراتهم العملية في 
بعض اجلوانب كاالستشارات 
الطبيــة، كما مت خالل املؤمتر 
اســتعراض عدد من البحوث 
الطبية، والتي وصلت الى ١٠٠

بحث وملصق علمي من مختلف 
دول الشرق االوسط.

وفي هذا السياق، قال مدير 
املكتب االقليمي ملنظمة الصحة 
العامليــة د.أحمــد املنظــري 
لـ«األنباء»: إن املؤمتر الطبي 
االقليمــي الســابع للمنظمــة 
العاملية ألطباء األسرة، والذي 
مت تنظيمه في مسقط وشارك 
فيه العديد من اخلبراء داخل 
اإلقليم وخارجه، قام بعرض 
العديد من الدراسات والبحوث 
وآخــر مــا مت التوصــل اليــه 
بعــد مرورهــم بتجــارب مع 
«كوفيد-١٩» ملدة ٣ ســنوات، 
والوقــوف على اهم اجلوانب 
املتعلقة بالنظام الصحي من 
حيث مناطق القوة او املناطق 
التطويرية مبا يخدم احتياجات 
احلاليــة  واملجتمــع  الفــرد 

واملستقبلية على حد سواء.
التكيف مع «الطوارئ»

وأفاد د.املنظري بأن البحوث 
التي مت عرضها ومناقشتها تنم 
عن مقــدرة االنظمة الصحية 
والعاملــني الصحيــني علــى 
التكيف والتعامل مع مختلف 
الطــوارئ الصحيــة مبا فيها 

بالثقة باهللا سبحانه وتعالى 
ومــن ثــم بالعلــم وبالطرق 
الوقائية التي حتمينا وحتمي 
اجلميع بإذن اهللا من هذا املرض 
ومن االمراض االخرى التي تتم 
متابعتها والعمل املستمر على 
إيجاد العالجات املناسبة لها 
وتطوير سبل الوقاية والعالج 

بشكل عام.
تأثير طبيب العائلة

بــدوره، قال رئيس رابطة 
أطبــاء العائلــة واملمارســني 
العامــني الكويتيــة د.محمــد 
العازمي انه قدم خالل املؤمتر 
محاضرة عن تأثير دور طبيب 
العائلة في املنظومة الصحية 
وما ميكن أن يقدمه من جهود 
طبية وكذلــك توعوية لألهل 
فــي ســبيل احلد مــن الكثير 
من األمــراض وتقدمي العالج 
املناسب لها، فضال عن مفاهيم 
القيــادة وادارة التغييــر في 
احلقل الصحي، وعالقة القيادة 
بالتغيير، هــذا باالضافة الى 
شرح منوذج من مناذج ادارة 

بأقصى درجة ممكنة.
الضمان الصحي

أمــا  وتابــع د.العازمــي: 
املشــروع الثاني فهو مشروع 
عبــر  الصحــي»  «الضمــان 
مستشفيات الضمان الصحي، 
والــذي يعتبــر أحــد أوجــه 
مســتقبل الكويت في الرعاية 
حيــث  األوليــة،  الصحيــة 
HMO سيســتخدم أول نظــام

في الشرق االوسط في املراكز 
الصحية واملستشفيات، مشيرا 
الى أن هذا النظام يساعد على 
تطبيق مفاهيم طب العائلة على 
مستوى كبير ويساعد في زيادة 
واستمرارية معاجلة املريض 
من ذات الطبيب واالمتثال لوقت 
االستشارة الطبية وهي من ١٢
الــى ١٥ دقيقــة باختالف نوع 
االستشارة الطبية، باالضافة 
الــى تقليــل فتــرات االنتظار 
واملشــاركة الفاعلة والترابط 
بني مراكز الرعاية االولية مع 
مستشــفيات الضمــان ضمن 
امللف االلكتروني املوحد وبنظام 

اخلليجيــة املعنيــة، قائــال: 
نهدي هذا النجاح والتنسيق 
والتعاون اخلليجي الى قادة 
مجلس التعاون اخلليجي، والى 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد، حفظــه اهللا 
ورعاه، وإلى سمو ولي عهده 
األمني الشــيخ مشعل األحمد، 
حفظه اهللا، حيث اســتمددنا 
من ســموهما احلــرص على 
توحيد الصف اخلليجي والعمل 
املشترك ملا فيه مصلحة أبناء 
الكويت خصوصــا واخلليج 
عموما، علما أن الرعاية االولية 
هي خــط الدفاع األول عن اي 
منظومــة صحيــة والركيزة 
االساســية التــي يبنى عليها 
اي نظام صحي متني، مشيرا 
إلى أن التنسيق بني الروابط 
اخلليجية عن طريق انشــاء 
اجلمعيــة اخلليجيــة لطــب 
االسرة سيســاعد في تعزيز 
مفهوم الرعاية الصحية ودعم 
البحث العلمي وتبادل اخلبرات 

بني املجتمع اخلليجي.
وبــني د.العازمــي ان عدد 

التغييــر التــي حدثــت فــي 
الكويت، وهو مشروع العيادة 
املثالية لطــب العائلة والذي 
حــاز جائزة الكويــت لالبداع 
والتميز الشبابي، كما حصل 
ايضا على جائزة جنمة السالمة 

من وزارة الصحة.
أول عيادة

وأضــاف د.العازمــي أن 
املثالية»  مشــروع «العيــادة 
هو عبــارة عن أول عيادة في 
الكويت تعمل بنظام املواعيد 
والتي كان لها تأثير كبير في 
زيادة وقت االستشارة الطبية 
وتقليل فترة االنتظار وتعزيز 
مفهوم طبيب عائلة لكل عائلة 
امللــف االلكتروني  واكتمــال 
الرضــا  للمرضــى، وزيــادة 
الوظيفي للموظفني واملرضى، 
وهذه األمور ســاهمت بشكل 
كبير في حتســني مستويات 
اخلدمــات املقدمــة للمرضــى 
واملراجعني وتخغيف الضغط 
على العيادات بســبب تنظيم 
املواعيد واالستفادة من الوقت 

ترابط دقيق.
واوضــح د.العازمــي أن 
مستشفيات الضمان الصحي 
ستسهم في تقليل العبء عن 
وزارة الصحة وســترفع من 
جودة اخلدمات الطبية املقدمة 
وذلك لتحويل أكثر من مليون 
و٨٠٠ وافــد لتلقــي الرعايــة 
الصحيــة فــي مستشــفيات 
«الضمــان»، ممــا ســيخفف 
الضغط عن الصحة، فضال عن 
تقدمي ضمــان خدمات مميزة 
كونه يتــم التركيز على هذه 
الشــريحة، مشــددا علــى أن 
«ضمــان» هي أحد أبرز أوجه 
الرعايــة الصحية  مســتقبل 

االولية في الكويت.
اجلمعية اخلليجية

وبــارك د.العازمي جلميع 
أطباء العائلة على مســتوى 
دول اخلليج انشــاء املجلس 
التأسيسي للجمعية اخلليجية 
الطباء االســرة مببــادرة من 
لطــب  الكويتيــة  الرابطــة 
العائلة وبتأييد جميع الروابط 

أطبــاء االســرة باخلليج هو 
االكبر بني التخصصات لذلك 
هم يســتحقون ان يكون لهم 
جتمع علمي يسهم في تطوير 
الرعايــة الصحيــة االوليــة 
ويدعم البحث العلمي ويعزز 
من العمل اخلليجي املشترك 
في التوعية الصحية ملجتمع 

خليجي خال من االمراض.
دعم التعاون

وزاد د.العازمي: استلهمنا 
كرابطة كويتية ألطباء العائلة 
هــذه املبــادرة مــن حــرص 
صاحب الســمو وسمو ولي 
عهده األمــني، حفظهما اهللا، 
في دعم التعــاون اخلليجي 
املشترك وخصوصا في مجال 
الرعايــة الصحيــة وحرص 
ودعــم وزير الصحة د.أحمد 
العوضي ملثل هذه املبادرات 
وتقدمي التوجيهات املناسبة 
وخصوصا في مجال الرعاية 
الصحيــة األولية والنهوض 

بها نحو األفضل.
١٠٠ مشاركة

بدوره، قال رئيس املؤمتر 
العمانية  الرابطــة  ورئيــس 
لطــب األســرة د.عبدالعزيز 
احملرزي ان هناك ١٠٠ مشاركة 
للبرنامج العلمي للمؤمتر و٤٤

ملصقــا علميا، والذي يعتبر 
اجنازا مميزا، مشــيرا الى أن 
محاور املؤمتر كانت متنوعة 
منها عــن «األمراض املزمنة» 
و«الضغــط»  و«الســكري» 
الدم»  الدهــون في  و«ارتفاع 
و«الكوليسترول»، باإلضافة 
الى بعــض االمراض االخرى 
الشائعة وكيفية التعامل مع 
املرضى املصابني بها، معبرا عن 
سعادته مبشاركة العديد من 
األطباء من مختلف دول العالم 

واخلليج والوطن العربي.
عوامل مشتركة

وأشــاد د.احملــرزي بقرار 
إنشــاء اجلمعيــة اخلليجية 
ألطبــاء األســرة، حيــث كنا 
نتطلع دائما ألن يكون ألطباء 
األسرة جمعية خليجية توحد 
العمل بينهم وتعزز العوامل 
املشــتركة فيمــا بــني أطبــاء 
الثقافيــة والصحية  اخلليج 
وهــي متقاربة جــدا في دول 
اخلليج، فضال عن طرح فرص 
التعاون وفرص االشتراك في 
الطبية  املشــاريع والبحوث 
التجــارب  واالســتفادة مــن 
الناجحــة واخلبرات الكبيرة 
فــي هذه الــدول، معبــرا عن 
سعادته بانطالق هذه الفكرة 

من مسقط.

حّذر على هامش املؤمتر الطبي اإلقليمي السابع للمنظمة العاملية ألطباء األسرة الذي أقيم في مسقط من املتحّورات اجلديدة للڤيروس

د.محمد العازمي في مقدمة احلضور خالل املؤمتر

جولة على املعرض املصاحب للمؤمتر

د.عبدالعزيز احملرزي ود.محمد العازمي يتوسطان الزميل عبدالكرمي العبداهللا ود.أحمد املنظري

مشاركة طبية نسائية خليجية فاعلة باملؤمتر

لقطة تذكارية خالل املشاركة باملؤمتر الطبي اإلقليمي السابع للمنظمة العاملية ألطباء األسرة في مسقط

اجلوائح، خاصة أن العالم مير 
التحديات الصحية  مبختلف 
وظهــور مختلف االوبئة مثل 
«كوفيد-١٩» و«جدري القرود» 
و«الكوليرا» التي بدأت تنتشر 

في عدد من دول االقليم.
«كوفيد - ١٩»

وطمأن د.املنظري بأن أعداد 
االصابات بـ «كوفيد-١٩» بدأت 
تنخفــض وتنحصر بشــكل 
كبير، مشــددا في الوقت ذاته 
على أهميــة احلذر من ظهور 
متحورات جديدة للفيروس، 
مبينا بأنه مت مت تسجيل ٦٢٠
مليــون اصابة جديــدة و٦٫٥

ماليني حالة وفاة بسبب هذه 
االصابات، كما مت تسجيل ٣٢٠
مليون إصابة في اقليم شرق 
املتوســط وحوالي ٣٤٠ ألف 
وفاة ناجتة عن هذه االصابات.

املتحورات

وأوضــح د.املنظــري أن 
املتحورات هي صفة أساسية 
للڤيروسات، داعيا الى التسلح 

العازمي لـ «األنباء»: الرعاية األولية خط الدفاع األول عن املنظومة الصحية ونبارك ألطباء العائلة باخلليج على إنشاء املجلس التأسيسي للجمعية اخلليجية ألطباء األسرة

احملرزي لـ «األنباء»: ١٠٠ مشاركة في البحث العلمي و٤٤ ملصقًا في املؤمتر الطبي اإلقليمي السابع للمنظمة العاملية ألطباء األسرة ومحاور طبية متنوعة لعدد من األمراض

دعم كويتي سخي لبرامج «الصحة العاملية»

الدويسان عرضت بحوثًا عن «كوفيد -١٩»

أشار مدير املكتب االقليمي ملنظمة 
الصحة العامليــة د.أحمد املنظري الى 
أن املنظمة تعمل عن كثب عبر مكاتبها 
املوجودة في الدول ومع شركائها من 
املنظمات األممية وغير األممية وبدعم 
مــن دول اإلقليم، مســجال فــي الوقت 

ذاته الشــكر والتقدير للكويت بشكل 
خاص لدعمها السخي ملختلف البرامج 
التي تقدمها منظمــة الصحة العاملية، 
وكذلك املنظمات األممية مبا يخدم الفرد 
واملجتمــع في االقليــم وخارج االقليم 

لتوفير أفضل اخلدمات الصحية.

شــاركت رئيس مركــز اليرموك 
الصحي واستشــاري طــب العائلة 
د.هدى الدويسان في املؤمتر بصورة 
فاعلــة، وذلــك عبــر عــرض بعض 
البحوث عن «كوفيد-١٩» والتي القت 

استحســانا كبيرا من املشاركني في 
املؤمتر نظرا ملا جاء فيها من معلومات 
وبيانات أثرت أعمال املؤمتر في هذا 
املجال، حيــث قدمتها د.الدويســان 

بأسلوب علمي موثق.

في ختام املؤمتر، مت اصدار 
عدد من التوصيات املهمة، وهي:

٭ تعزيز التعاون مع املنظمة 
العاملية ألطباء األسرة (لونكا) 
ودراســة إمكانيــة اســتضافة 
للمنظمــة  العاملــي  املؤمتــر 
فــي ســلطنة عمــان، ووضــع 
االستراتيجيات الالزمة لتطوير 
اخلدمات املقدمة من قبل أطباء 
األسرة لتسهيل حصول املريض 
على اخلدمات الصحية ومتكني 
طبيب األسرة من تقدمي الرعاية 

املستدامة والشمولية.
٭ العمل من أجل توفير جميع 

الوسائل التشخيصية والعالجية 
في مؤسسات الرعاية الصحية 
األولية جلميع األمراض الشائعة 
املزمنــة،  األمــراض  وخاصــة 
ووضــع خطــة اســتراتيجية 
لتحقيــق التوازن املطلوب بني 
عدد من أطباء األســرة في كل 
الفعلية  دولــة واالحتياجــات 
لالرتقــاء باخلدمــات الصحية 
املقدمــة، وتعزيز العالقات بني 
الرابطة العمانية لطب األسرة 
وروابط وجمعيات طب األسرة 
في دول اإلقليم لالستثمار في 
العلميــة واملجاالت  البحــوث 

العالقــة بطــب  األخــرى ذات 
األســرة، وتوفير بيئة محفزة 

للعمل البحثي.
٭ اإلعالن عــن توقيع اتفاقية 
تفاهــم لتأســيس اجلمعيــة 
اخلليجية لطب األسرة، حيث 
تهــدف اجلمعية إلى إبراز دور 
أطبــاء األســرة على مســتوى 
اخلليج كتخصص مهم وحيوي 
وخط دفــاع أول ألي منظومة 
صحية، فضال عن إيجاد فرص 
للتدريــب وتبــادل اخلبــرات 
واملعلومــات بــني دول مجلس 
التعاون اخلليجي في هذا املجال.

توصيات لتعزيز التعاون واالرتقاء باخلدمات الصحية
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حسني القطان ود.محمد الفيلي وعدد من احلضور              (أحمد علي)

«الكويت .. اجلارة احللوة».. تاريخ عريق 
من الثقافة واألخوة بني الكويت والسعودية

كتاب وّقعه مؤلفه األديب والشاعر السعودي محمد اجللواح في ديوان القطان

م.بشار القطان الكاتب السعودي محمد اجللواح حسني علي القطان

أسامة أبوالسعود

نظم ديوان القطان بالشعب، أمسية ثقافية 
مساء أول من أمس، على شرف األديب والشاعر 
الســعودي محمد اجللواح، مبناســبة تدشني 
كتابــه اجلديــد «الكويت .. اجلــارة احللوة»، 
حيث أقام صاحب الديوان احلاج حســني علي 
القطان حفــل توقيع الكتاب، بحضور حشــد 
كبير من رواد الديوان من األدباء واملثقفني من 
البلدين الشــقيقني. وتضمنت فقرات األمسية 
كلمة احلاج حســني القطان، ألقاها نيابة عنه 
م.بشــار القطان، حيث رحب خاللها بضيوف 
الديوان من رواد الديوان من الكويت واململكة 
العربية السعودية. من جانبه، أوضح األديب 
والشــاعر الســعودي محمد اجللواح أن حبه 
للكويت هو ما دفعه إلصداره كتاب «الكويت.. 
اجلارة احللوة» للســاحة اإلعالمية والثقافية 
واألدبيــة الكويتية واخلليجيــة الذي احتوى 
على أكثر من ٥٠٠ مادة وموضوع بني قصيدة 

ومقالة، وصورة، ورسالة، وكتاب.
وأشار إلى أن هذا الكتاب يحتوي على ٥٧٢

صفحة، وهو فريد، وضخم وجذاب في شــكله 
ومحتواه، إذ إنه يرصد ويوثق أعماال وأنشطة 
ثقافية وإعالمية كويتية تفاعل معها املؤلف على 

مدى أكثر من خمسني عاما، وبخاصة الصحافة 
الكويتيــة، ومنهــا مجلــة العربي، ومؤسســة 
عبدالعزيز البابطني الثقافية، وغيرهما. وأوضح 
أن الكتاب رصد باأللوان عددا من املقاالت والصور 
النادرة، واحتوى على قائمة من رجاالت ونساء من 
الكويت ساهموا في صنع املشهد األدبي والثقافي 
واإلعالمي والفني الكويتي، وعلى قائمة مماثلة 
لبعض األشقاء العرب غير الكويتيني الذين كان 
لهم دور وحضور في هذا املشهد. وألن «الكتاب 
يقرأ مــن عنوانه»، كما يقال فقــد حمل عنوانا 
طريفا وشــاعريا أيضا، إذ أطلــق عليه مؤلفه: 
«الكويت.. اجلارة احللوة» مبا حتمل اجليرة من 
دالالت عميقة بني اجلار وجاره، وجاءت عناصر 
ومحتويات غالف الكتاب مدروسة بشكل جيد 
وجميــل، حيث برزت حــروف كلمة «الكويت» 
ملونة ومقسمة بألوان علم الكويت، إلى جانب 
متازج وتداخل العلمني السعودي والكويتي اللذين 
يجســدان التآخي العريق، والتالحم التاريخي 
بني البلدين، والشــعبني اخلليجيني الشقيقني. 
وأشــار إلى أن غالف الكتاب اخللفي جاء يحمل 
إحدى قصائد املؤلف عــن الكويت، املعنونة بـ 
«الكويت» التي نسج حروفها مع أول حرف من 
كل بيت فيها.. بحيث تشكل هذه احلروف عند 

قراءتها عموديا كلمة: «الكويت».

«االئتمان» بحث تعزيز التعاون 
في «الذكاء االصطناعي» مع اإلمارات

أعلنت املتحدث الرسمي باسم بنك االئتمان 
حباري اخلشتي أن نائب رئيس مجلس اإلدارة 
املديــر العام للبنك صالح املضف عقد لقاء مع 
وزير دولة للذكاء االصطناعي واالقتصاد الرقمي 
وتطبيقــات العمل عن بعد فــي دولة اإلمارات 
العربية املتحدة عمر بن سلطان العلماء، بحضور 
ممثلــني عن اجلهتني وذلك لتبادل اخلبرات في 
مجال الــذكاء االصطناعي، وذلك لتقدمي أفضل 

اخلدمات للمواطن الكويتي.
وأضافت اخلشتي أنه على هامش اللقاء قدمت 
مديرة مركز نظم املعلومات شــريفة الكندري 
عرضا مرئيا يشرح جتربة الكويت في التحول 
الرقمي والذكاء االصطناعي في بنك «االئتمان» 
من خالل تقدمي القروض الذكية، وقام الطرفان 

بعمل جولة تفقدية في مختبرات دبي للمستقبل 
لالطالع على التجارب العملية في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة في كل قطاعات الدولة. وأكدت 
اخلشــتي أن الطرفني تبادال األفــكار في مجال 
الذكاء االصطناعي وأهميته في الوقت احلالي 

وحتدياته وآلية تطبيقه في قطاعات الدولة.
مــن جانب آخــر، عبــر الوزير عــن فخره 
باإلجنــازات التــي حققهــا البنك فــي مجاالت 
التحــول الرقمي والــذكاء االصطناعي. وأبدى 
الوزير االســتعداد التام ملد يد التعاون وتقدمي 
الدعم واملساعدة في مجال الذكاء االصطناعي.
كما عبر املضف عن فخره وتقديره بالتقدم 
غير املتناهي الذي تشهده دولة اإلمارات العربية 
املتحدة من خالل زيارته ملختبر دبي للمستقبل.

املضف التقى الوزير العلماء وتفقد مختبرات دبي للمستقبل

صالح املضف مع الوزير اإلماراتي عمر بن سلطان العلماء بحضور أعضاء وفد بنك االئتمان

وزير التربية: سأستعني ببدر املطيري مستشارًا في مكتبي
عبدالعزيز الفضلي

أعلن وزير التربية ووزير 
العالــي والبحــث  التعليــم 
العلمــي د.حمد العدواني عن 
االســتعانة بالوكيل املساعد 
للشــؤون القانونيــة بوزارة 
التربيــة د.بدر بجاد املطيري 
مستشــارا في مكتبه بعد أن 
قضى ١٠ سنوات في عمله وكيال 

للقطاع القانوني.
جاء ذلك في كلمة للوزير 
العدواني على هامش حضوره 
صباح امــس احتفــاال نظمه 
القانونــي  القطــاع  موظفــو 
بالوزارة مبناسبة انتهاء مهام 
الوكيل د.بدر املطيري مبشاركة 

قيادات الوزارة ومسؤوليها.
وعبر العدواني عن شعوره 
باألسى ملغادرة املطيري الوزارة 
بعد انتهاء فترة عمله، الفتا الى 

طويلة وشــرف لي ان يكون 
عضيــدي بالعمل وكســبناه 
مستشــارا في مكتبي ويبقى 
ابــن الوزارة ومطلعا على كل 
ملفاتها، متمنيا له كل التوفيق 

والنجاح.
ولفت الــى أن احملبة التي 

ذا قيمة يعتمــد عليه ليكون 
حصنا منيعا لتأمني ســالمة 

وضع الوزارة القانوني.
مــن جهة اخــرى، فوضت 
وزارة التربية بعض املديرين 
لتوقيع قرارات بدل االجازات 
للعاملني بقطاعاتها املختلفة.

جاء ذلــك في قرار اصدره 
وكيل وزارة التربية بالتكليف 
فيصل املقصيد وتلقت «األنباء» 

نسخة منه، حيث جاء فيه:
أوال: يفوض مدير إدارة املوارد 
البشرية بتوقيع قرارات البدل 
النقــدي لرصيــد اإلجــازات 
الدورية أثناء اخلدمة للعاملني 

بديوان عام الوزارة.
ثانيــا: يفوض مــدراء عموم 
املناطــق التعليميــة بتوقيع 
قرارات البدل النقدي لرصيد 
اإلجازات الدورية أثناء اخلدمة 
للعاملني بديوان عام املنطقة.

أراها في حرص اجلميع على 
حضور هذا احلفل واالحتفاء 
به دليــل على العالقة الطيبة 

التي اكتسبها مع اجلميع.
مــن جانبه، أعــرب د.بدر 
املطيري عن تقديره وشــكره 
حلضور العدواني حفل التكرمي 
رغــم انشــغاله فــي اجتماع 
مجلــس الــوزراء، معربا عن 
تشــرفه بالثقة الكبيرة التي 
أوالهــا إيــاه لالســتعانة به 

مستشارا في مكتبه.
وأشــاد املطيــري ببادرة 
أسرة القطاع القانوني بتنظيم 
حفل تكرميه، مبينا أن األسرة 
القانونية تعد نواة العمل في 
القطــاع الذي سيســتمر بهم 
التي  وبجهودهــم وخبراتهم 
أسســوها بســواعدهم منــذ 
انطالقــة إنشــاء القطــاع من 
العدم حتى بات صرحا قانونيا 

تفويض بعض املديرين بتوقيع بدل اإلجازات للموظفني

الوزير د.حمد العدواني مكرما د.بدر املطيري

انه في بداياته األكادميية كان 
من املتفوقني في كلية احلقوق 
وعمل بالوزارة ملدة ١٠ سنوات 
بالوزارة وشرف كل من عمل 

معه.
وأضــاف: يؤســفني انني 
لم اســتطع العمــل معه فترة 

اعتصام خريجات لغة إجنليزية كويتيات
أمام «التربية» لعدم قبولهن معلمات

عبدالعزيز الفضلي

اعتصــم عــدد مــن خريجــات اللغــة 
اإلجنليزيــة الكويتيات صبــاح أمس أمام 
مبنــى وزارة التربية مطالبــات بقبولهن 

كمعلمات في سلك التدريس.

وأوضحت املعتصمات أن منهن خريجات 
كليــة اآلداب جامعة الكويــت وخريجات 
جامعــات خاصة، ودخلــن مقابلة وقدمن 
اختبارات، غير انه لم يتم قبولهن بحجة 
عدم اجتياز املقابلة، داعيات وزير التربية 

للتدخل شخصيا وإنهاء معاناتهن.

جانب من اعتصام اخلريجات أمام «التربية»

مصادر لـ «األنباء»: د.مها 
السجاري نائبًا ملدير جامعة 

الكويت للشؤون العلمية
آالء خليفة

علمــت «األنبــاء» من 
مصادر مطلعة أن القائمة 
بأعمــال مديــر جامعــة 
الكويت د.سعاد الفضلي 
أصــدرت قــرارا بتعيني 
عضوة هيئة التدريس في 
كلية العلوم االجتماعية 
بجامعــة الكويــت د.مها 
الســجاري نائبــا ملديــر 
اجلامعة للشؤون العلمية.

يذكــر أن الســجاري تولت خالل الفترة الســابقة 
القيام بأعمال عميد كلية العلوم االجتماعية.

د.مها السجاري

الصقر: «البستان» من أوائل صروح تأهيل ضعاف السمع عربيًا

ندى أبونصر

نظمت حضانة البستان لضعاف السمع والنطق التابعة 
للجمعية الثقافية االجتماعية النسائية حفل افتتاح احلضانة 
بحلتها اجلديدة أمس، بحضور رئيسة اجلمعية لولوة املال 
ومسؤولة احلضانة هيفاء الصقر ومديرة احلضانة دليلة 

كمون وأولياء األمور ونخبة من سيدات املجتمع.
وخالل احلفل ألقت مديــرة احلضانة دليلة كمون كلمة 
شكرت فيها جميع العاملني في احلضانة على دعمهم املعنوي 
لألطفال، مؤكدة وجود نظام خاص في احلضانة يتمثل في 
إقامة دورات تدريبية للمدرســات حول كيفية التعامل مع 
األطفال ضعاف السمع والنطق، متقدمة بالشكر الى جميع 
املساهمات والداعمات للحضانة منذ إنشائها وعلى رأسهن 
مسؤولة احلضانة هيفاء الصقر ورئيسة اجلمعية لولوة املال.
وقالت كمــون انه بتطور العلم والطــب أصبحت هناك 
عمليــات زراعة قوقعــة لألطفال حيث جتعل الطفل شــبه 
األصم يسمع، ودورنا في احلضانة يتمثل في تدريبه على 
النطق وجعله يتكلم ليستطيع التعامل مع أقرانه األسوياء 
بشكل طبيعي، الفتة إلى ان هناك الكثير من األطفال تؤهلهم 
قدراتهــم بعد تخريجهم لالندماج مع الطالب األســوياء في 

املدارس ومتابعة تعليمهم بشكل طبيعي.
وأضافت: ما مييز حضانة البستان انها األولى في الكويت 
واخلليج العربي وتأسســت منذ عام ١٩٩٧ وتســتقبل فقط 
ضعاف السمع والنطق، واحتفلنا بافتتاحها بحلتها اجلديدة 
بعــد ترميمهــا وجتديدها من كل اجلوانب ســواء املبنى أو 

احلديقة أو الفصول.
بدورها، لفتت مســؤولة حضانة البستان هيفاء الصقر 
الــى ان احلضانــة تعد مــن أوائل الصــروح التعليمية في 
الوطــن العربي لتعليم ضعاف الســمع وزارعــي القوقعة 
وتأهيلهم تربويا ومجتمعيا، شاكرة إدارة اجلمعية الثقافية 
االجتماعية وجميع املدرسات واإلداريات واملوظفات العامالت 
فــي احلضانة الالتي عملن على مــدار ٢٥ عاما وجلهودهن 
املبذولة، وخصت بالشــكر اجلهات والشخصيات املتبرعة 

على دعمهم املستمر للحضانة.

خالل حفل افتتاح احلضانة بحلتها اجلديدة مبشاركة واسعة

(متني غوزال) تكرمي هيفاء الصقرلولوة القطامي ولولوة املال وهيفاء الصقر ودليلة كمون وعدد من احلاضرات خالل احلفل  

جانب من تعليم وتأهيل الطلبة في حضانة البستان

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

أمطار متوقعة بعد ظهر الثالثاء
ودرجات احلرارة مرشحة لالنخفاض

قال اخلبيــر الفلكي عادل 
املرزوق ان مؤشــرات خرائط 
الطقس تشــير باستمرار إلى 
هبوب الرياح بني رياح شرقية 
ورياح جنوبية شــرقية (بني 
ريــاح كــوس وريــاح كوس 
مطلعي) خفيفة السرعة ال تزيد 
سرعتها على ١٥ كلم/ساعة، ما 
يعني احتمال استمرار الطقس 
الغائم وسقوط امطار بعد ظهر 

اليوم الثالثاء.
املرزوق ســقوط  وتوقــع 

زخــات متفرقة من املطر واســتمراريته طوال 
الليل بسبب اســتمرار هبوب الرياح الشرقية 
(الكوس) والتي رفعــت درجات احلرارة فوق 

املعدل السنوي لهذه الفترة.
وأشــار الــى ان املنطقة دخلــت تقريبا في 
فتــرة املربعانية البــاردة والتي تنخفض فيها 
درجة احلرارة فجأة ودون ســابق انذار، لذلك 
يجب اخذ احلذر خصوصا لألطفال بعدم لبسهم 
املالبس الصيفية من اآلن، حيث من املتوقع انه 
من مساء اخلميس او صباح اجلمعة ان تتحول 
الرياح الى رياح تكون بني شــمالية وشــمالية 
غربية فتنقشــع الغيوم عن الســماء ويصبح 
الطقس مشمسا صحوا خاليا من الغيوم، ومن 

احملتمل أيضا ان تنخفض درجة 
احلرارة لتكون في النهار بني 
١٩ و٢١ درجة مئوية وفي الليل 

بني ١٠ و١٢ مئوية.
الريــاح  وزاد: ستســتمر 
الشمالية، وعليه تبدأ درجات 
احلــرارة فــي االنخفاض بعد 
دخــول املنطقــة فــي فتــرة 
املربعانية الباردة، لذلك احلرص 
مطلوب في هذه الفترة، ولبس 
املالبس الشــتوية، خصوصا 
في الليل، حيث من احملتمل ان 
تكون هذه الليلة ممطرة مبطر خفيف ومتقطع، 
ومن احملتمل ان يستمر حتى بعد ظهر الثالثاء، 
وستنخفض درجة احلرارة اكثر بقليل وتكون 
فــي حــدود ١٧ درجــة مئوية، ولكن مــع بداية 
االســبوع تنخفض في النهار بشــكل ملحوظ، 
وتكون نهايتها الكبرى بني ١٨ و٢٠ مئوية، وفي 
الليل تكون نهايتها الصغرى بني ١٤ و١٦ مئوية، 
ودرجة احلرارة هذه هي اعلى من املعدل العام 
السنوي الذي تكون نهايته الصغرى بني ٨ و١٢
مئوية مع اســتمرار الرياح الشــمالية الغربية 
اخلفيفة السرعة تكون سرعتها بني ٤ و٨ كلم/ 
ســاعة سيكون اجلو بعدها صحوا وخاليا من 

الغيوم حتى مساء الثالثاء ١٣ اجلاري.

اخلبير الفلكي عادل املرزوق أكد ضرورة احلذر ولبس «الشتوي»

اخلبير الفلكي عادل املرزوق
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شركة «عيسى حسني اليوسفي وأوالده» تفتتح
معرض «بست اليوسفي لإللكترونيات» رقم ٢١ بالفروانية

يعتبر من أحدث معارضها وينضم إلى السلسلة املنتشرة في الكويت
وائل ديب لدى قص شريط افتتاح معرض بست اليوسفي لإللكترونيات رقم ٢١ في منطقة الفروانية  (متني غوزال)

أعلنــت شــركة عيســى حســني 
اليوسفي وأوالده عن افتتاح معرض 
بست اليوسفي لإللكترونيات رقم ٢١

في منطقة الفروانية، والذي يعتبر من 
أحدث معارض بست لإللكترونيات، 
وينضــم هــذا املعــرض اجلديد إلى 
سلســلة معارض بســت اليوسفي 

املنتشرة في الكويت.
وذكرت الشركة أن افتتاح معرضها 
هــذا يأتــي ضمن إطــار السياســة 

التوســعية التــي تنتهجها من أجل 
تقــدمي خدماتهــا للعمــالء بســرعة 
ومرونــة، ولتوفير وقتهم وجهدهم 
وتلبية احتياجاتهــم، ليصبح عدد 
فروع بست اليوسفي ٢١ فرعا تغطي 
معظم مناطق الكويت وأيضا للعمل 
علي إرضاء عمالئهــا بإتاحة افضل 
وســائل وأماكــن التســوق املمكنة، 
حيث تســعى شركة بست من خالل 
التوســع في عدد معارضها املتاحة 

أمام اجلمهــور إلى تعزيــز اخلدمة 
وتوفيرهــا إلى أكبر قاعــدة ممكنة 
من العمالء. وكانت شركة اليوسفي 
قد افتتحت الفرع األول من معارض 
بســت اليوســفي لإللكترونيات في 

منطقة حولي سنة ٢٠٠٩.
وأكد وائل ديب املدير العام لشركة 
بست اليوسفي حرص الشركة على 
توفير أفضل اخلدمات بأسلوب مبتكر 
ومميز يناســب متطلبــات العمالء. 

وأضاف أن شــركة بســت اليوسفي 
لإللكترونيــات مازالت متلك خططا 
مستقبلية الفتتاح معارض مماثلة 
في املستقبل سيتم اإلعالن عنها قريبا 
وذلك متاشــيا مع سياســة الشركة 
إلرضاء أكبر عدد من زبائنها الكرام.

وأضاف أن شركة عيسى حسني 
اليوســفي وأوالده، ومــن خــالل 
شبكة شركات التجزئة اخلاصة بها 
وســمعتها اجليدة أصبحت بال شك 

الشريك املفضل للعديد من العالمات 
التجارية العاملية التي ترغب في طرح 

منتجاتها في السوق الكويتي.
وذكر أن املعــرض اجلديد صمم 
بأحداث الديكــورات ويحتوي على 
جميــع منتجــات بســت اليوســفي 
احلديثة، مضيفا انه مبناسبة افتتاح 
املعرض اجلديد ستكون هناك العديد 
من العــروض اخلاصــة واخلدمات 
للمســتهلك، منهــا خدمة األقســاط 

املميــزة التي تصل إلــى ٤ عروض، 
حيث باستطاعة املســتهلك اختيار 
القسط من خالل الباقة التي يريدها 
من األقســاط وهــذه امليزة حصرية 

لدى «بست اليوسفي».
وأشــار وائل ديب إلى أن «بست 
اليوســفي» ســتقدم أفضــل خدمة 
للمســتهلكني مــن حيــث املنتجات 
واجلودة وأيضا اخلدمة ما بعد البيع 

والصيانة والتركيب.

العديد من العروض اخلاصة واخلدمات للمستهلك منها األقساط املميزة التي تصل إلى ٤ عروضاملعرض اجلديد ُصمم بأحدث الديكورات ويحتوي على جميع منتجات بست اليوسفي احلديثة

«وربة» يشارك في معرض «دورنا اإلعالمي» ع اتفاقية متويل مع اجلامعة األمريكية الدولية KIB يوقِّ
أعلــن بنــك وربــة عــن 
مشاركته في معرض «دورنا 
اإلعالمي» األول من نوعه في 
العالقات العامــة الذي يقام 
في الفترة الصباحية ابتداء 
من الثالثــاء املوافق ٦ حتى 
٨ ديســمبر مبدينــة صباح 
السالم اجلامعية - الشدادية 
جامعة الكويت - حتت رعاية 
عميد كلية اآلداب د.عبدالهادي 

العجمي.
وبهذا الصــدد، قال أمين 
ســالم املطيــري - مديــر 
التســويق واالتصال  قطاع 
املؤسســي فــي بنــك وربة: 

الكويــت  يواصــل بنــك 
الدولي (KIB) دوره كشريك 
مالــي موثــوق يســتجيب 
ملتطلبات عمالئــه احلياتية 
من كل النواحي، وعلى رأسها 
جانــب التعليم، حيــث قام 
مؤخرا بتوقيــع اتفاقية مع 
اجلامعــة األمريكية الدولية 
(AIU)، مســاهما مبوجبهــا 
بتقــدمي عرض علــى متويل 
«مســاومة» تعليمي ميســر 
بدون أربــاح، لغاية ٢٥ ألف 
دينــار، والذي ميتد حتى ١٢

شهرا بحد أقصى، وذلك ضمن 
أحدث عروض KIB لتمويالت 

الســتراتيجيته  تعزيــزا 
الطاقــات  لدعــم  الهادفــة 
الشبابية والطالبية، وحتقيقا 
للمسؤولية االجتماعية نحو 
رعايــة الطلبــة والنهــوض 
بالتعليم والشباب، واملساهمة 
في حتقيق أهدافهم، وإيجاد 
سبل تفتح اآلفاق نحو مزيد 
من النجاح واإلبداع والتطور 
العلمــي، وحتفيز الشــباب 
على املضي قدما والتخطيط 

املستقبلي الناجح».
وأضاف املطيري: «يولي 
بنــك وربــة اهتمامــا كبيرا 
لشــريحة الطلبــة، يتمثــل 

تتوافــق متامــا مــع أحــكام 
الشريعة اإلسالمية.

وفي حديثه حول تنظيم 
 ،AIU هذه الشراكة مع جامعة
أشاد رئيس املبيعات املركزية 
بالوكالة في KIB، عبدالعزيز 
الشمري، بداية باجلهود التي 
بذلتهــا إدارة اجلامعــة فــي 
التنسيق بني األطراف املعنية 
إلعداد هذه االتفاقية وحتديد 
محاورها، متوجها بالشــكر 
لكل من ســاهم بالعمل على 

إجناحها من الطرفني.
ومــن ثم، تابع الشــمري 
ليؤكــد علــى ســعي البنــك 

في دعم أنشطتهم املختلفة، 
مبــن فيهم شــريحة الطلبة 
واخلريجــني، ومســاعدتهم 
علــى بناء مســتقبل أفضل، 
ويحــرص علــى املســاهمة 
منذ ســنوات على املشاركة 
املعــارض  فــي مثــل هــذه 
والفعاليات التي توجه طاقات 
الطلبة إلى املسار التعليمي 
الصحيح، وتسخير قدرتهم 
املتميزة على فهم التطورات 
التكنولوجيــة ومتغيــرات 
املجتمع العصرية في تقدمي 
أحدث املنتجــات واخلدمات 

الرقمية».

الدؤوب نحو توسيع قاعدة 
شراكاته في املجال التعليمي، 
وتعزيــز عالقــات التعــاون 
الثنائــي التــي تربطــه مــع 
مختلف الهيئــات التعليمية 
في الكويت، سواء احلكومية 
أو اخلاصة، وذلك للعمل على 
تطوير حلول متويلية ميسرة 
لعمالء الطرفني، تســاعدهم 
على حتمل التكاليف الدراسية 
ألبنائهم - مبا يالئم متطلبات 
كل شريحة منهم - خاصة في 
ظل ارتفاع التكلفة املعيشية، 
املدرســية  واملتطلبــات 

ومستلزماتها اليومية.

األول من نوعه في العالقات العامة بجامعة الكويت لتلبية احتياجات عمالئه التمويلية في املجاالت التعليمية

أمين املطيري عبدالعزيز الشمري

«تأتي مشــاركة بنــك وربة 
في معــرض دورنا اإلعالمي 

تلبــي مختلــف االحتياجات 
املعيشــية للعمــالء، والتي 

«الدعوة اإللكترونية»: «أمانة 
األوقاف» دعمت «ترجمات القرآن»

صــّرح مديــر جلنــة 
الدعوة اإللكترونية التابعة 
جلمعية النجــاة اخليرية 
عبــداهللا الدوســري بــأن 
العامــة لألوقاف  األمانــة 
شريك استراتيجي وداعم 
رئيسي ملشــاريع اللجنة، 
مثمنا حرص األمانة على 
اختيــار ودعم املشــاريع 
الدعويــة املهمــة، ومنهــا 
«مشــروع القــرآن الكرمي 

وترجماته وعلومه».
وأشار الدوسري إلى أن 

مشــروع نشــر علوم وترجمات القرآن الكرمي وعلومه هو 
مشــروع متميــز في خدمة كتاب اهللا تعالى، حيث يشــمل 
٣ مواقع إلكترونية تقدم مواد مقروءة ومســموعة ومرئية 
في علوم القرآن، إضافة إلى عدد ٢ تطبيق للهواتف الذكية 
واألجهــزة اللوحيــة تعمل بنظامي التشــغيل آبل اســتور 

وآندرويد.

عبداهللا الدوسري

«الرحمة»:  العمل التطوعي 
الكويتي حافل بخدمة احملتاجني

املديــر  نائــب  قــال 
العام لشــؤون االتصاالت 
والتســويق وتكنولوجيا 
املعلومــات فــي جمعيــة 
الرحمــة العاملية د.عدنان 
احلداد إن العمل التطوعي 
الكويتــي حافــل بخدمــة 
احملتاجني في شتى البقاع.
وفي تصريح صحافي 
له جدد احلداد دعوة الرحمة 
الفرق  العامليــة ملختلــف 
التطوعيــة الكويتيــة إلى 
االســتمرار في مســيرتها 

التــي تبعث على الفخر لكويت اخليــر والعطاء، والتحلي 
بقيم اإلصرار وروح الفريق الواحد وقوة اإلرادة والعزمية 
وابتكار األفكار الرائدة التي تلبي احتياجات الفئات الضعيفة 
واحملتاجــة. وأوضح احلداد أن الرحمة العاملية تعمل على 
دعم ثقافة التطوع في العمل اخليري واإلنســاني، واحلث 

على املشاركة املجتمعية في فعل اخلير.

د.عدنان احلداد

استطالع «ديليفرو»: الفشار والبيتزا خيار جمهور الكرة
كشــفت شــركة ديليفرو 
عن نتائج اســتطالع أجرته 
ملعرفــة األطعمة املفضلة في 
الكويت من الوجبات اخلفيفة 
خالل كأس العالم ٢٠٢٢. وقد 
جــاءت األطعمــة التي تؤكل 
باليد والوجبات اخلفيفة على 
رأس القائمة، حيث تصدر كل 
من الفشار والبيتزا املركزين 
األول والثاني على التوالي، في 
حني احتلت رقائق البطاطس 

والتغميسات املركز الثالث.
وفي هذا الصدد، صرحت 
سهام احلسيني، املديرة العامة 
لشــركة ديليفــرو الكويــت 
قائلــة: «نحــن متحمســون 
للغاية لتقريــب الناس أكثر 
من األطعمــة احملببة لديهم، 
الســيما خــالل كأس العالم، 
باعتبــاره مناســبة جتمــع 
عشاق كرة القدم مع عائالتهم 

تؤكل باليد أكثر فيما يتعلق 
بالوجبات اخلفيفة املفضلة 
لديهم. ووفقا لالستطالع الذي 
أجرته «ديليفرو»، يفضل ٣٧٪ 
من األشــخاص تناول وجبة 
الفشار أثناء مشاهدة مباريات 
كــرة القدم، فــي حني يفضل 
٣٤٪ تنــاول البيتزا، أما ١٢٪ 

سهام احلسيني

وأصدقائهــم. كما نتطلع إلى 
مشــاركة اللحظات السعيدة 
مع عمالئنا وخلق املزيد من 
الذكريــات لهم مــع وجباتنا 

اخلفيفة وأكالتنا املفضلة».
أثنــاء مشــاهدة مباريات 
كرة القدم، يفضل األشخاص 
فــي الكويــت األطعمــة التي 

من املشــاركني باالســتطالع 
فيرغبــون بتنــاول رقائــق 

البطاطس والتغميسات.
فــي  مييــل األشــخاص 
الكويت أيضا إلى االستمتاع 
بالتخطيط لوجباتهم وتصفح 
التوصيــل قبــل  تطبيقــات 

اختيار طلباتهم. 

«األوقاف» و«الشؤون» تشاركان
في حملة «ال للمخدرات»

شــاركت وزارة األوقاف والشؤون اإلســالمية ممثلة بإدارة التأهيل والتقومي 
في احلملة التوعوية بعنوان «ال للمخدرات» ســعيا لتحقيق الشــراكة املؤسسية 
ومنظومة نشر الوعي املجتمعي مع وزارة الشؤون االجتماعية ممثلة بإدارة تنمية 
املجتمع بهدف االرتقاء مبستوى الوعي لدى الطلبة وخدمة أهالي منطقة اجلهراء. 
في هذا السياق، تطرق د.عماد العون إلى آفة املخدرات وحذر من خطرها الداهم على 
الشباب نفسيا وصحيا واجتماعيا وسلوكيا ومهنيا، وأثرها املدمر على العائالت.

«العلوم االجتماعية»: الكويت حريصة على حفظ تراثها الوطني
أكدت كلية العلوم االجتماعية بجامعة 
الكويت أهميــة التراث في ابراز التنوع 
الثقافي بني املجتمعات والشعوب حول 
العالم، مشــددة بهذا الشأن على حرص 

الكويت على حفظ تراثها الوطني.
وقالت القائم بأعمال عميد الكلية د.مها 
السجاري في مؤمتر صحافي أمس االثنني 
إنه انطالقا من ذلك ستنظم الكلية مؤمتر 
«احلفاظ على التراث الثقافي في الكويت» 

١٢ ديسمبر اجلاري بالتعاون مع مكتب 
(يونسكو) لدول اخلليج واليمن ويستمر 

يوما واحدا في جامعة الكويت.
وأضافت السجاري أن تنظيم املؤمتر 
يأتي تزامنا مع االحتفال باليوم العاملي 
للتراث الســمعي والبصــري، الفتة إلى 
حرص الكويت على حفظ التراث الوطني 
من خالل التسجيالت الصوتية والصور 
الفوتوغرافية واملتحركة املوثقة، إضافة 

إلى إقامة العديد من االتفاقيات الدولية 
والبرامــج احمللية واملناهــج التعليمية 
املبانــي  املتاحــف وصيانــة  وإنشــاء 
التاريخية. من جانبه، قال أستاذ اآلثار 
واألنثربولوجيــا فــي جامعــة الكويت 
د.حســن أشكناني إن املؤمتر يهدف إلى 
تســليط الضوء على اجلوانب املختلفة 
للتــراث الثقافــي وعلــى حالــة صونه 

جانب من احلملةواحلفاظ عليه في الكويت.
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نواب: ترخيص لكل من ميارس نشاط الدعاية واإلعالن 
عبر «التواصل االجتماعي» وفق أسس جتارية ومبقابل مادي

تقــدم النــواب د.حســن 
جوهر ومهند الساير وعبداهللا 
املضــف ومهلهــل املضــف 
ود.عبدالعزيــز الصقعبــي 
باقتراح بقانون بشأن تنظيم 
نشاط الدعاية واإلعالن عبر 
التواصل االجتماعي،  مواقع 

ونصت مواده على ما يلي:
املادة األولى

يقصد بالكلمات والعبارات 
التالية املعنى املبني إزاء كل 

منها:
الــوزارة: وزارة التجارة 

والصناعة.
الوزيــر: وزيــر التجارة 

والصناعة.
اجلهات الرقابية: الوزارة، 
املركــزي،  الكويــت  وبنــك 

ووحدة التحريات املالية.
نشاط الدعاية واإلعالن: 
أي وســيلة تهدف الى إعالم 
املستهلك بسلعة من السلع 
او خدمــة مــن اخلدمــات او 
الترويــج لعالمــة جتارية، 
سواء مت ذلك عن طريق النشر 
بالكتابة او الصورة او الرمز 
او الصوت او الفيلم املصور 
او التصوير املرئي املباشر او 
غيرها من وسائل التعبير، 
على أسس جتارية ومبقابل 

مادي او غير مادي.
املعلن: كل شخص طبيعي 
او اعتبــاري ميــارس بذاته 
او بواســطة غيره األنشطة 
اإلعالنية عبر مواقع التواصل 
االجتماعي سواء كان املعلن 
هو املزود نفسه او شخصا 

مرخصا له بذلك.
اجلهة املعلنة (املزود): كل 
شخص طبيعي او اعتباري 
ميارس باســمه او حلساب 
غيــره نشــاطا جتاريــا او 
صناعيــا يتعلق بتوزيع او 
تصنيع او بيع او تأجير او 
استيراد او تصدير او عرض 
او تداول ســلعة او التدخل 
في إنتاجها او تقدمي خدمة.

السلعة: كل منتج صناعي 
او  او زراعــي او حيوانــي 
حتويلــي او نصــف مصنع 
العناصــر  مبــا فــي ذلــك 
األولية للمواد، وكذلك السلع 
املستعملة التي يتم التعاقد 
عليها من خالل مورد (مزود).
اخلدمــة: كل عمــل يقدم 
للمستهلك مقابل أجر متفق 
عليــه او محــدد مبوجــب 

تسعيرة معلنة.
التواصــل  مواقــع 
تطبيــق  كل  االجتماعــي: 
تكنولوجــي حديث متصل 
بشــبكة اإلنترنــت ويعتمد 
على التواصل او املشــاركة 
والتفاعل بــني عامة الناس، 
ســواء مــن خالل الرســائل 

اللغتني العربية او اإلجنليزية 
او كلتيهما.

٭ يجــب اســتخدام لغــة 
واضحة ال تترك اي التباس 
بخصــوص هويــة اإلعالن 
وبكونــه مدفوعا، وذلك من 
خالل استخدام عبارة او وسم 
«إعــالن» او «إعالن مدفوع» 
بشكل واضح، غير مصحوبة 
بأكثر من وسم بحيث تصعب 
رؤيتها وتؤدي الى تشتيت 

املستهلك.
٭ ال يعــد اســتخدام عبارة 
«شــكرا لـ.. اجلهة املعلنة» 
أو «بالتعــاون مــع..» كافيا 
لإلفصاح عن كــون اإلعالن 

مدفوعا من عدمه.
٭ يجب استخدام خط واضح 
ومقروء وجتنب اســتخدام 
اخلط الصغير غير املقروء 
او الــذي يحمل لونا يشــبه 
لون اخللفية لصعوبة قراءته.
٭ يجب وضع اإلفصاح في 
مــكان واضــح يســهل على 

املستهلك رؤيته.
٭ يجب وضع اإلفصاح في 
بدايــة احملتوى او الوصف، 
ومينع وضــع اإلفصاح في 
مكان يتطلب من املستخدمني 
االنتقال الى صفحة أخرى او 

محتوى آخر.
٭ إذا كان احملتوى عبارة عن 
ڤيديو، يجــب ذكر اإلفصاح 
شــفويا من خــالل الڤيديو 
باإلضافة الى وضعه بشكل 
مكتوب على نحو واضح ال 

يحتمل اللبس.
اإلعــالن  مت  حــال  فــي 
او  قصــص  باســتخدام 
ڤيديوهــات توضــع علــى 
وضــع  يجــب  احلســاب، 
اإلفصــاح فــي الصــورة او 
الڤيديــو األول او الثاني او 
في بداية البث في حالة البث 
احلي، وهذا ينطبق على كل 
حسابات التواصل االجتماعي.

املادة السادسة

يلــزم طرفــا االتفــاق - 
املعلن وجهة اإلعالن (املزود) 
- بتثبيت بنود االتفاق من 
خــالل عقــد يدون بــه نوع 
النشاط اإلعالني الذي سيتم 
التواصل  نشره عبر مواقع 
االجتماعي سواء كان مكتوبا 
او  او صوتيــا او مصــورا 
غيرها، كما يوثق به املقابل 
املادي او غير املادي بشــكل 
تفصيلــي، ويذيــل بتوقيع 

الطرفني.
النقدي  التعامل  ويحظر 
بني الطرفــني على ان يكون 
الشــيكات او  الدفــع عبــر 
التحويل البنكــي او أنظمة 
الدفع اإللكترونــي، على ان 
مينح املعلن صورة عن العقد 

الترخيــص ملزاولة نشــاط 
الدعاية واإلعالن، ورســوم 
تراخيــص ممارســة تلــك 
األنشــطة، وبحيــث تكــون 
إجــراءات إصــدار الرخصة 
إلكترونية وتقــدم عن بعد 
عبــر تطبيقات الــوزارة او 

موقعها اإللكتروني.
املادة الرابعة

أ - يشــترط فيمــن مينــح 
الترخيــص ملزاولة نشــاط 
الدعاية واإلعالن عبر مواقع 
التواصــل االجتماعــي مــن 

مواطني الدولة ما يأتي:
١ - توافــر األهلية املطلوبة 
وفق ما نــص عليه القانون 
رقــم ١ لســنة ٢٠١٦ بإصدار 

قانون الشركات.
٢ - أال يكون محكوما عليه 
بجرمية مخلة بالشــرف او 
األمانة، ما لم يكن قد رد إليه 
اعتباره، او صدر بحقه عفو.
٣ - أال يكون قد سبق وقف 
أو إلغاء ترخيص صادر له 
او إغالق منشأة تابعة له، او 
سبق منعه من مزاولة نشاط 
إعالني، ما لم تتم إزالة أسباب 
صدور القرار او احلكم، حسب 

مقتضى احلال.
٤ - ان يكــون لــه حســاب 
بنكي في أحد البنوك احمللية 

كمــا يخضــع لهــذا القانون 
الشركات الوســيطة ما بني 

املعلن واجلهة املعلنة.
ج - مينح الترخيص ملزاولة 
نشاط الدعاية واإلعالن عبر 
التواصل االجتماعي  مواقع 
ملواطني دول مجلس التعاون 
اخلليجي والدول العربية، مع 

مراعاة ما يأتي:
املتقــدم  ١ - ان يســتوفي 
الشروط املطلوبة في مواطني 

الدولة.
٢ - أن يوقــع تعهــدا بأنــه 
ليس ممنوعا من ممارسة اي 
نشاط إعالني مماثل ملا يطلب 
الترخيص له به في دولته.

د - يجــوز منح الترخيص 
الدعايــة  نشــاط  ملزاولــة 
واإلعالن عبر مواقع التواصل 
التي  االجتماعي للشــركات 
يتم تأسيسها وفق القوانني 
والتشريعات املعمول بها في 
اي من دول مجلس التعاون 
اخلليجــي، وفقا للشــروط 

اآلتية:
١ - أن يتم استيفاء الشروط 
دول  مبواطنــي  اخلاصــة 

مجلس التعاون اخلليجي.
٢ - أال تكون في ذمة الشركة 
مســتحقات ماليــة للجهات 

احلكومية في الكويت.
٣ - أال تكون صدرت بحقها 

مخصص إليداع املبالغ املالية 
التي مت تلقيها نظير نشاط 
الدعاية واإلعالن عبر مواقع 

التواصل االجتماعي.
٥ - يحظــر علــى صاحــب 
الترخيص إيداع املبلغ مقابل 
اإلعالن نقديا، بل يشــترط 
التعامل عن طريــق الرابط 
اإللكتروني للحساب البنكي 

املخصص لهذا الترخيص.
ب - يشــترط في الشخص 
مينــح  الــذي  االعتبــاري 
الترخيــص ملزاولة نشــاط 
الدعاية واإلعالن عبر مواقع 
التواصل االجتماعي ما يأتي:

١ - أال تكون في ذمة الشركة 
مســتحقات ماليــة للجهات 

احلكومية في الدولة.
٢ - أن يتم تأسيس الشركة 
وفقا للقوانــني املعمول بها 

في الدولة.
٣ - أال تكون قد صدرت بحقها 
اي مخالفات او أحكام نهائية 
مرتبطة بالنصب واالحتيال 
او األعمال غير املشروعة من 
غسيل األموال او غيرها او ما 
يهدد الصحة العامة من قبل 
اجلهات القضائية او الرقابية 

بالدولة.
٤ - أال يكون نشاط الدعاية 
واإلعالن من ضمن األنشطة 

التي تسمح بها غاياتها.

أي مخالفات او أحكام نهائية 
مرتبطة بالنصب واالحتيال 
او األعمال غير املشروعة من 
غســيل أموال وغيرها او ما 
يهدد الصحة العامة من قبل 
اجلهات القضائية او الرقابية 

بالدولة.
٤ - أن تكــون منشــأة وفقا 
والقوانــني  للتشــريعات 
املعمول بها في دول مجلس 
التعاون اخلليجــي والدول 

العربية.
٥ - أن يكون مركز عملها في 
الكويت او يكون لها فرع فيها.
نشــاط  يكــون  أن   -  ٦
الدعايــة واإلعالن من ضمن 
األنشــطة التي تســمح بها 

غاياتها. 
املادة اخلامسة

يجــب علــى املعلن الذي 
الدعايــة  نشــاط  يــزاول 
واإلعالن عبر مواقع التواصل 

االجتماعي مراعاة ما يلي:
٭ وضع حدود تفصل اإلعالن 
عن اي مادة اخرى، وفواصل 
زمنية في حالــة البث، كأن 
يكتب علــى املادة اإلعالنية: 
«مادة إعالنية»، أو «إعالن»، 
أو غيــر ذلك مــن العبارات 

الدالة.
٭ أن يتــم اإلفصاح بإحدى 

وإيصاال بتسلم املقابل املتفق 
عليه من قبل اجلهة املعلنة 

بعد نشر اإلعالن.
املادة السابعة

يحــق للمعلــن االطــالع 
على التراخيص الصادرة من 
اجلهات الرسمية للسلعة او 
اخلدمــة املراد اإلعالن عنها، 
كمــا يحــق للجهــة املعلنة 
تثبيت ذلك في عقد االتفاق.

املادة الثامنة

للجهــات الرقابيــة طلب 
اي مســتندات مــن املعلــن 
او اجلهــة املعلنة لتتبع اي 
عمليات مشبوهة او مصدر 
اموال مجهول او للتدقيق على 
صحــة التراخيص والعقود 

واإليصاالت.
املادة التاسعة

يحظــر عــرض اي مادة 
إعالنية عبر مواقع التواصل 
االجتماعي حتتوي مساســا 
بالوحدة الوطنية او حترض 
على اي نوع من أنواع العنف 
العنصــري او الطائفــي او 
الفئــوي او اخلــروج علــى 
القانــون او التحريض على 
ارتــكاب اجلرائــم املجرمــة 
فــي قوانني دولة الكويت او 

تضمنت فعال فاضحا.
املادة العاشرة

مــع عــدم اإلخــالل بأي 
عقوبــة أشــد ينــص عليها 
اي قانون آخــر، يعاقب كل 
من ميارس نشــاط الدعاية 
واإلعالن عبر مواقع التواصل 
االجتماعي على اسس جتارية 
مبقابل مــادي أو غير مادي 
دون احلصول على ترخيص 
من اجلهة املختصة، او عمد 
الى نشر مادة إعالنية تخالف 
احلظر املنصوص عليه في 
املــادة ٩ من هذا القانون، او 
امتنــع عن تزويــد اجلهات 
الرقابيــة باملســتندات وفق 
نص املادة ٨ من هذا القانون 
بغرامة ال تقل عن ألف دينار 

وال جتاوز ٥ آالف دينار.
املادة احلادية عشرة

تطبق العقوبات املنصوص 
عليهــا في القانــون رقم ١٠٦

لسنة ٢٠١٣ في شأن مكافحة 
غسيل األموال ومتويل اإلرهاب 
على كل من يثبت قيامه بأي 
من اجلرائم الواردة في القانون 

إياه.
املادة الثانية عشرة

علــى رئيــس مجلــس 
الوزراء والوزراء - كل فيما 
يخصه - تنفيذ هذا القانون.

يحظر عرض أي مادة إعالنية حتوي مساساً بالوحدة الوطنية أو حترض على العنف العنصري أو الطائفي أو الفئوي أو اخلروج على القانون

د.عبدالعزيز الصقعبيد.حسن جوهر عبداهللا املضفمهلهل املضف مهند الساير

الصوتيــة  او  املكتوبــة 
املسموعة او املرئية او الرموز 

او غيرها.
الترخيص: مبوجبه يتم 
منح كل شــخص طبيعي او 
اعتبــاري اإلذن فــي مزاولة 
األنشطة اإلعالنية على مواقع 

التواصل االجتماعي.
املادة الثانية

على كل من ميارس نشاط 
الدعاية واإلعالن وفق أسس 
جتارية ومبقابل مادي او غير 
مادي عبــر مواقع التواصل 
االجتماعي، سواء من خالل 
حسابه الشخصي او غيره، 
احلصــول علــى ترخيــص 
مســبق من الوزارة بشــرط 
ان تنطبــق علــى اإلعالنات 
التي يتم تداولها على مواقع 
التواصل االجتماعي معايير 
وشــروط اإلعالنات الواردة 
في هــذا القانــون والئحته 
التنفيذيــة، ويعــد صاحب 
احلســاب هو املســؤول عن 

محتوى حسابه.
املادة الثالثة

يصــدر الوزيــر الالئحة 
التنفيذية لهذا القانون خالل 
شهر من تاريخ نشره، على 
ان تتضمــن إجــراءات طلب 

املذكرة اإليضاحية
نصــت املذكرة اإليضاحية لالقتراح بقانون 
بشأن تنظيم نشاط الدعاية واإلعالن عبر مواقع 
التواصل االجتماعي على ما يلي: برزت في اآلونة 
األخيرة احلاجة املاسة الى وجود قانون ينظم 
األنشطة اإلعالنية عبر مواقع التواصل االجتماعي، 
ومع تصاعد وتيرة اعتماد الشركات واملوردين 
على مشــاهير مواقع التواصــل االجتماعي في 
الدعايــة واإلعالن مما أوجد ســوقا تغيب عنه 
الرقابــة الفعلية للجهات الرقابيــة في الدولة، 
ويجعل منه أرضا خصبة للعمليات املشبوهة 
وغسيل األموال وغيرها من تضخم احلسابات 

البنكية بأموال لم يستدل على مصادرها.
ويقوم هذا القانون على تنظيم عالقة املعلن 
باجلهــة املعلنة مع حفظ كل احلقوق للطرفني، 

وخلق بيئة أعمال صحية ومناســبة ملمارســة 
أنشــطة الدعاية واإلعالن عبر مواقع التواصل 
االجتماعي على شبكة اإلنترنت بصورة قانونية 
ووفق إجراءات واضحة وصحيحة، وحتت رقابة 

وإشراف اجلهات الرسمية في الدولة.
وقد حدد القانون الشروط الواجب توافرها في 
األفراد من مواطني الدولة او الشركات واملؤسسات 
في الدولة او مواطني دول اخلليج العربي والدول 
العربية وكذلك الشــركات واملؤسسات التابعة 
لدول اخلليج العربي والدول العربية للتمكن من 
تقدمي طلب ترخيص مزاولة األنشطة اإلعالنية 

عبر مواقع التواصل االجتماعي.
وحرص القانون على منح الترخيص ملن هم 
بعمر ١٨ عاما، وذلك استنادا ألحكام القانون رقم 

١ لســنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الشركات، عالوة 
على ذلك مت االكتفاء مبنح صالحية االســتثناء 
من هذا الشــرط للوزير دون غيره، وذلك بناء 

على طبيعة النشاط املزاول.
ومتاشيا مع ما سبق ذكره، لم يغفل القانون 
عن حتديد احملظورات والعقوبات شريطة عدم 
اإلخالل بالعقوبات الواردة في القوانني األخرى، 

وذلك باألخذ في أيهما أشد.
وفــي حال لم يتم االســتدالل علــى مصادر 
األموال املودعة في احلساب املخصص لنشاط 
الدعاية واإلعالن عبر مواقع التواصل االجتماعي 
تقوم الدولة مبصادرة األموال وحتويلها خلزانة 
الدولة وفق قانون مكافحة غسيل األموال ومتويل 

اإلرهاب.

أسامة الشاهني:  ما األرصفة البحرية في الشويخ
والشعيبة املؤجرة للغير مع بيان املستأجر؟ 

قال النائب أسامة الشاهني 
إنه وجه سؤاال برملانيا إلى 
وزيــر التجــارة والصناعة 
مازن الناهض بصفته رئيس 
مجلس إدارة مؤسسة املوانئ 
عن األرصفة البحرية املؤجرة 
للقطــاع اخلــاص بأســعار 
رخيصة منذ سنوات طويلة.
وأوضــح الشــاهني في 
تصريح صحافــي باملركز 
اإلعالمــي ملجلس األمة أنه 
رغم قلة األرصفة البحرية 
الكويــت وندرتهــا،  فــي 
حيــث يبلــغ عددهــا ٤٩
رصيفا بحريا ورغم تأخر 
الكويت فــي مقاييس عدة 
جلــودة وحيويــة وكفاءة 
املوانــئ، جنــد أن أكثر من 
٧ أرصفــة بحرية وماليني 
املربعة ومساحات  األمتار 
تخزينية مسلمة إلى شركات 
من القطاع اخلاص بعقود 
قدميــة يعــود بعضها إلى 
١٩٨٩ من دون مردود يذكر.

وأوضح أنه وجه سؤاال 
برملانيا إلــى وزير التجارة 
بصفته رئيس مجلس إدارة 
مؤسســة املوانئ عــن هذه 
األرصفــة املســلمة للقطاع 
اخلاص بأثمان بخس، حتى 
إن الرصيف البحري في بلد 
مطــل على البحــر يدفعون 
عليــه تكلفة أقــل مما يدفع 

الستئجار دور جتاري.
وقــال الشــاهني: ورغــم 

طلبــت مــن مجلــس األمة 
٦٠٠ مليــون دينار ألرصفة 
جديدة في ميناء مبارك في 
الوقت الذي جند فيه أرصفة 
الشعيبة والشويخ مسلمة 
لشركات جتارية منذ ٣٠ سنة 
من دون حتصيل اإليجارات 
البخــس لهــذه املوانــئ أو 

زيادتها أو إعادة املزايدة.
وقال الشــاهني: «أخشى 
أن يكون قرار وزير التجارة 
واملنشــور فــي الصحافــة 
احمللية الشهر املاضي بشأن 
التعرفــة اجلديدة للموانئ، 
هو مقدمــة للتجديــد لهذه 
الشــركات» محــذرا وزيــر 

التجارة من هذه اخلطوة.
وطالب الشاهني بضرورة 
إخالء األرصفــة وحتصيل 
املتراكمة  املتأخــرة  األموال 
وإعادة املزايدة بأثمان أعلى 
أو إدارتهــا بشــكل مباشــر 

التخزينيــة،  ومســاحاتها 
أطالــب بتزويــدي وإفادتي 

باآلتي:
١ ـ مــا األرصفة البحرية 
الشــويخ والشــعيبة  ـ في 
وغيرها ـ املؤجــرة للغير؟ 
برجــاء بيــان املســتأجر، 
وتاريخ بــدء التعاقد األول، 
التخزينيــة،  واملســاحات 
املالية  وإجمالي املطالبــات 
عليــه، وتاريــخ آخــر حكم 

قضائي.
٢ـ  هل مت إخالء أي رصيف 
أو مساحة تخزينية؟ برجاء 
بيــان ما مت، وبيان أســباب 
عدم إمتام ذلك لبقية األرصفة 

البحرية واملساحات.
٣ـ  هناك ما متوسطه ٢٥٠

سفينة تنتظر الرسو مبوانئ 
الكويت، مبعدل انتظار أيام، 
ما هي خطط «املوانئ» لتقليل 
مدد االنتظار وأوقات التنزيل 

والتحميل. 
٤ ـ هــل قــرار الوزيــر ـ 
بصفته رئيس مجلس إدارة 
مؤسسة املوانئ الكويتية ـ 
املــؤرخ أكتوبــر ٢٠٢٢، في 
شأن تعرفة األسعار اجلديدة 
الستغالل األراضي واألرصفة 
في موانئ الشويخ والشعيبة 
والدوحــة، يعنــي جتديــد 
العقــود القائمــة؟ وملاذا ال 
يتم إخالؤها؟ وما هي خطط 
«املوانئ» للمزايدة عليها أو 
استغاللها بإدارتها املباشرة؟

يحقق للخزينة العامة أفضل 
إيراد ممكن.

وأوضــح «اليوم ســؤال 
برملانــي للمتابعــة لوقــف 
مثل هذا التعدي على األموال 
العامة والثروة الوطنية وغدا 
متابعة ومحاسبة إن اقتضى 

األمر».
ووجــه النائــب أســامة 
الشــاهني ســؤاال إلى وزير 
التجــارة والصناعة ووزير 
الدولة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات مازن 
الناهض، قال فيه إن املوانئ 
البحريــة من املرافق العامة 
الهامــة، اقتصاديــا وأمنيا، 
متثل مداخيلها مصدرا مهما 

للدخل القومي.
 وملا كانت هناك ممارسات 
قائمة خاطئة عديدة في هذا 
املرفــق، ومن أبرزها تأجير 
عدد من األرصفــة البحرية 
التخزينيــة،  واملســاحات 
لشركات جتارية من سنوات 
طويلة، يعــود بعضها إلى 
١٩٨٩، وذلــك دون إجــراء 
للمــال  تعــود  مزايــدات 
العام مبنفعــة أكبر، ودون 
حتصيل إليجارات متأخرة 
متراكمة، ودون تنفيذ ألحكام 
قضائيــة نهائيــة باإلخالء، 
ســواء ملزايدات جديدة، أو 
الستغاللها بشــكل مباشر، 
كما هــو الواقع فــي موانئ 
املماثلــة وأرصفتها  االقليم 

أسامة الشاهني

وجــود مالحظــات لديوان 
احملاســبة ووجــود أحكام 
قضائية بوجوب اإلخالء إال 
أن املؤسسة ال تلتزم بتنفيذ 
اإلخــالء بالقــوة اجلبريــة 
وبإعــادة املزايدة مبا يدخل 
إلى اخلزينــة العامة أمواال 

عامة.
وأضاف إنه استفسر في 
سؤاله حول ما إذا كان قد مت 
إخالء األرصفة، وملاذا ال تتم 
إعادة املزايدة فيها أو إدارتها 
بشكل مباشــر من مؤسسة 
املوانئ أسوة مبا هو معمول 

به في موانئ اإلقليم؟
وأشــار الشــاهني إلى أن 
ترتيب الكويت في مقاييس 
جــودة وحيويــة وكفــاءة 
املوانــئ هــو األخيــر فــي 
اخلليــج، وفي القــدرة على 
البحرية  الشــحنات  تتبــع 
وتعقبها جند ترتيبنا الـ ٩٦

عامليا وفي الترتيب العاملي 
بشــكل عام جــاءت الكويت 
في املرتبة ٦٣، وفي مؤشــر 
ســهولة ترتيب الشــحنات 
بأســعار تنافسية نحن في 
املرتبــة الـ ٩٨، كما أن هناك 
ازدحامــا فــي املوانئ يصل 
إلى ٢٥٠ ســفينة في الوقت 
الواحــد و٤ أيــام للتحميل 
والتنزيل، مــا يعني ضياع 
أوقات وتنافسية ومداخيل 

ومقادير مالية.
وبني الشاهني أن احلكومة 

استفسر عن خطط املزايدة عليها أو استغاللها بإدارتها املباشرة فالح الهاجري: ملاذا لم حتسب 
عالوة العسكريني األخيرة املستحقة؟

النائــب د.فــالح  وجــه 
الهاجري ســؤاال إلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
الداخليــة الشــيخ  وزيــر 
طــالل اخلالد بشــأن عالوة 
العســكريني، وســؤاال إلــى 
وزير التربية وزير التعليم 
العلمــي  العالــي والبحــث 
العدوانــي بشــأن  د.حمــد 
برامج تطوير التعليم العام، 
وســؤاال إلــى وزيــر الدفاع 
الشيخ عبداهللا العلي بشأن 
عدم تطبيق أحكام املادة ٤٢

على العسكريني املستوفني شروط تطبيقها.
ونصت األسئلة على ما يلي:

٭ سؤال إلى وزير الداخلية: بناء على ما ورد 
إلينــا من أبناء الدفعة رقم ٦٨ من منتســبي 
وزارة الداخلية املعادين إلى اخلدمة العسكرية 
والذين لديهم خدمة ســابقة في الوزارة ملدة 

تتراوح بني ٥ و ٢٠ سنة.
يرجى إفادتي باآلتي: ملاذا لم حتســب عالوة 
العسكريني األخيرة املســتحقة لهم مع مدة 

اخلدمة األخيرة وحتسب من الصفر؟
٭ سؤال إلى وزير التربية: أفادت تقارير ديوان 
احملاسبة لسنوات مالية عدة عن ضعف األداء 
التنفيذي للمركــز الوطني لتطوير التعليم 
في تنفيذ برامج تطوير التعليم العام ضمن 
خطة التنمية، كما أشار إلى وجود العديد من 
املخالفات املتعلقة بأنشطة املركز، مبا في ذلك 
عدم حتقيق مشروع املنظومة املتكاملة إلصالح 
التعليم ألهدافه فيما يتعلق بتطوير وحتسني 
مخرجات التعليم العام، على الرغم من صرف 
ما يتجاوز ٧١٫٠٠٠٫٠٠٠ دينار على هذا املشروع، 
كما أوردت تقارير ديوان احملاسبة عن وجود 
مخالفة متثلت بتحميل امليزانية العامة أعباء 
ماليــة مببالــغ تزيد علــى ١٫٢٠٠٫٠٠٠ دينار 
الســتئجار مكاتب للمركز الوطني لتطوير 
التعليم، على الرغم من وجود منشآت متعددة 
غيــر مســتغلة ضمن اجلهات التي يشــرف 

عليها وزير التربية ووزير 
التعليم العالي، وكان باإلمكان 

استخدامها مقرا للمركز.
يرجــى إفادتــي وتزويــدي 

باآلتي:
١ ـ هل انتهيتم من استئجار 
املكاتب املشار إليها أعاله؟ إذا 
كانت اإلجابة النفي، يرجى 

ذكر األسباب.
٢ ـ آخــر املســتجدات فيمــا 
يتعلق مبشــروع املنظومة 
املتكاملة إلصــالح التعليم، 
وتاريخ بداية هذا املشروع، 
ومدتــه، واملبالــغ التي صرفــت عليه حتى 
تاريخ ورود هذا السؤال، مع تزويدي بجدول 
يبني بشــكل مقارن نتائج القياسات الدولية 
ملســتوى التعليــم العام فــي الكويت وذلك 
لألعوام الدراســية منذ العام الذي ابتدأ فيه 
هذا املشروع حتى نهاية العام الدراسي املاضي 

.٢٠٢٢/٢٠٢١
٣ ـ صورة ضوئية من اخلطة االستراتيجية 
للمركــز الوطني لتطويــر التعليم في حال 
وجودها، وتاريخ وضعها، وبيان ما إذا كانت 
هناك آليــة ملتابعة األداء داخــل املركز فيما 
يتعلق بتنفيذ أهداف هذه اخلطة، وتزويدي 

بأي تقارير بهذا اخلصوص.
٭ ســؤال إلى وزير الدفاع: حرصا منا على 
احلفــاظ على حقــوق املواطنــني خصوصا 
العسكريني ممن يتولون رعاية معاق (املكلفني 
بالرعاية) الذين بلغت مدة خدمتهم ٢٠ سنة، 
وممــن ضموا مدة الدراســة العســكرية إلى 
اخلدمة الفعلية لدى املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية بحكم قضائي، وأصبحوا مشمولني 
بحكم املادة ٤٢ من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٠

في شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي: ما السند 
القانوني لعدم تطبيق أحكام املادة ٤٢ املشار 
إليها أعاله على العسكريني املستوفني شروط 

تطبيقها؟

د.فالح الهاجري
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مبارك الطشة يسأل جميع الوزراء عن عدد
 الوظائف اإلشرافية الشاغرة في الوزارة 

وجه النائب د.مبارك الطشة 
ســؤاال إلى جميع الوزراء قال 
فــي مقدمتــه: تداولــت بعض 
الصحف قبل أيام تقريرا بشأن 
الوظائف اإلشرافية الشاغرة في 
القطاع احلكومي، وبحسب ما 
مت تداوله، فــإن هناك ما يزيد 
على ١٧٠٠ منصب إشرافي شاغر 
فــي وزارات الدولــة واجلهات 
احلكومية التابعة واملســتقلة 
لم يتم تسكينها منذ سنوات، 
موزعة ما بني (رئيس قســم) 
و(مراقب) و(مدير إدارة) ومن 

في حكمهم.
واستنادا إلى ما وصف بأنه 
«تقارير جهات رقابية» ذكرت أن 
هناك ١٩ جهة حكومية فقط من 
أصل ٦٤ جهة أصيلة وتابعة أو 
مستقلة تبلغ املناصب اإلشرافية 
الشــاغرة فيها أكثــر من ١٠٠٠
منصب إشرافي بكل تدرجاتها.
وطالــب تزويــده وإفادته 

باآلتي:
كم عدد الوظائف اإلشرافية 
الشاغرة في الوزارة والهيئات 
واجلهــات التابعــة لكــم؟ مع 

وقراراتها وتوصياتها في شأن 
الترشيحات لشــغل الوظائف 

اإلشرافية.
أشــارت الصحــف إلــى أن 
من بني أسباب عدم شغل تلك 
الوظائف اإلشرافية عدم توافر 
الشروط في املوظفني خصوصا 
في الهيئات حديثة اإلنشاء، كما 
أن بعض اجلهات احلكومية ال 
تقوم بدورها في تهيئة وتدريب 
موظفيهــا لتولــي املناصــب 
اإلشرافية قبل شغورها، فضال 
عن رفض ديوان اخلدمة املدنية 

أي دراســات أو بحوث بشــأن 
نتائــج عــدم شــغل الوظائف 
اإلشرافية وآثارها على مستوى 
األداء واإلنتاجيــة وآثــار ذلك 
على مستوى اخلدمات املقدمة 
للمواطنني؟ يرجى تزويدي بأي 
دراسة أو بحث بهذا اخلصوص 
إن وجــدت وهل ســجل ديوان 
احملاســبة أي مالحظــات أو 
مخالفــات بشــأن عدم شــغل 
الوظائــف اإلشــرافية لوقــت 
طويل؟ وما الردود التي قدمتها 
الوزارة علــى تلك املالحظات، 
مع تزويدي بنسخة من تقرير 
ديوان احملاسبة بشأن التوظيف 
وشــغل املناصــب اإلشــرافية 

والقيادية في الوزارة.
هــل هنــاك خطط لشــغل 
فــي  اإلشــرافية  الوظائــف 
الوزارة والهيئات التابعة لكم 
في املدى القريب؟ مع تزويدي 
بها ان وجدت ومــا اإلجراءات 
التي اتخذت أو ســتتخذ لســد 
الشواغر؟ وهل هناك برنامج أو 
جدول زمني لذلك؟ مع تزويدي 

به ان وجد.

املتقدمني في بعض األحيان لعدم 
توافر شروط توليهم املنصب. 
فما مدى صحة ذلك؟ وما نتائج 
االختبارات التي أجريت لشغل 
الوظائف اإلشرافية منذ يناير 
٢٠٢٠ وحتــى تاريــخ توجيه 
السؤال؟ وما الدور الذي تقوم 
به إدارات التدريب والتطوير في 
الوزارة والهيئات التابعة لكم في 
صقل مهارات وخبرات املوظفني 
وتأهيلهــم لشــغل الوظائــف 
اإلشــرافية؟ وهل هناك برامج 
تدريبية لتحقيق هذا الهدف؟ 
مع تزويدي بنســخة من تلك 
البرامج التدريبية والتأهيلية إن 
وجدت وكم عدد املرشحني لشغل 
الوظائف اإلشرافية الذين رفض 
ديوان اخلدمة املدنية ترشيحهم 
خالل العامــني األخيرين؟ وما 
األسباب التي أبداها للرفض؟ 
مع تزويدي بالكتب الرســمية 
املتبادلة بهذا اخلصوص، لكل 
حالة من حــاالت الرفض على 

حدة.
هــل أجريــت في الــوزارة 
والهيئات واجلهات التابعة لكم 

استفسر عن أسباب عدم شغلها ومعوقات ذلك وجلان االختيار وأسماء أعضائها

 د.مبارك الطشة 

تزويدي بقائمة شاملة ومفصلة 
تشمل عدد الوظائف الشاغرة 
في كل قطاع أو قسم أو إدارة، 
ودرجــة الوظيفــة الشــاغرة، 
وتاريخ شغورها، وهل يشغلها 
أحد في الوقت احلالي بالندب أو 
باإلنابة؟ وتاريخ شغلها بالندب 
أو باإلنابة، وأســباب ودواعي 
عدم تثبيت شــاغليها بالندب 

او باإلنابة حتى اآلن.
ما أســباب عدم شــغل تلك 
الوظائــف؟ ومــا املعوقات أو 
العراقيــل التــي حتــول دون 
ذلك؟ وهل هناك جلنة أو جلان 
للترشــيح أو لالختيار لشغل 
الوظائف اإلشرافية؟ مع تزويدي 
بعــدد هذه اللجــان إن وجدت 
وبأســماء أعضائها ودرجاتهم 
ومسمياتهم الوظيفية وسيرهم 

الذاتية.
ما نتائج أعمال جلان االختيار 
والترشيح للوظائف اإلشرافية؟ 
وكم عدد االجتماعات التي عقدت 
منذ يناير ٢٠٢٠ وحتى تاريخ 
توجيه الســؤال؟ مع تزويدي 
بنسخة من محاضر اجتماعاتها 

عادل الدمخي يطالب وزير الدفاع بوقف صفقة
 الطائرات العسكرية وعدم تسّلم ما تبقى منها

النائــب د.عــادل  طالــب 
الدمخي وزير الدفاع الشــيخ 
عبداهللا العلي بضرورة إيقاف 
العســكرية  الطائرات  صفقة 
وعدم تسلم ما تبقى منها فورا 
بسبب املخالفات التي شابت 
الصفقة سواء مبخالفة القانون 
رقم ٢٥ اخلــاص بالعموالت، 
أو مخالفــة الشــروط الفنية 
والتعاقدية في عقد الشــركة 
املصنعة للطائرات مع وزارة 

الدفاع.
وأوضح الدمخي في تصريح 
في املركز اإلعالمي ملجلس األمه 
أنه ميلك جميع األدلة حول هذه 
القضية، مضيفا انه سيقدمها 
إلى جلنة التحقيق البرملانية 
اخلاصة بالصفقة والتي وقع 

عليها الكثير من النواب.
وأكــد الدمخي اســتمراره 

األمر يتعلق باملال العام «الذي 
أقسمنا على حمايته».

وقال الدمخي: «عندي شك 
في أن الوزير ال يعلم مبضمون 
هذه اإلجابات املدلسة رغم أنه 
وقــع عليها، فــإن كنت تدري 
فتلك مصيبة وإن كنت ال تدري 

املوجودة في جنوب األحمدي 
غير املســتغلة من عــام ١٩٩١

وإلــى يومنا هذا؟ وهل توجد 
خطة الستغاللها؟

٢ـ  عدد املنازل اجلديدة واملدة 
التي أخذت في بنائها؟ واألوامر 
التغييرية التي صاحبت بناء 

هذه املنازل؟
الذيــن  ـ عــدد املوظفــني   ٣
يتسلمون بدل السكن والتكلفة 
املالية للبدل من عام ١٩٩١ وإلى 

يومنا هذا؟
٤ ـ ملاذا مت تعطيل عمل سوق 
االحمدي من عــام ١٩٩١ حتى 
يومنا هــذا وتزويدنا بتكلفة 

ترميمه؟
٥ـ  ملاذا لم يتم استغالل أرض 
ملعــب الهوكــي  فــي شــمال 
األحمدي؟ وهــل توجد خطة 

الستغاللها؟

فاملصيبة أعظم».
وأكــد أنــه أبلــغ الوزيــر 
ســابقا بضــرورة أن ينتبــه 
حتى ال يورطه الفاسدون في 
الوزارة، مضيفا: «مازلت حتى 
اآلن أرى أنك لســت جزءا من 
الفساد وحذرتك من الفاسدين 
في الــوزارة وطالبتك باتخاذ 
إجراءات إليقاف هدر املال العام 

الذي يحدث حاليا».
ووجــه النائــب د. عــادل 
الدمخي سؤاال إلى نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير النفط د. 
بدر املال، قال في مقدمته، نظرا 
لوجود أراضي فضاء في منطقة 
االحمدي واهمية استغاللها ملا 

يخدم مصلحة الدولة.
أطالــب بتزويدي وإفادتي 

باآلتي:
١ ـ حصــر األراضــي الفضاء 

طلب من وزير النفط حصر األراضي الفضاء املوجودة في جنوب األحمدي وغير املستغلة منذ عام ١٩٩١

د.عادل الدمخي

محمد احلويلة: فتح باب النقل والندب
بني الوزارات والهيئات احلكومية

تقــدم النائــب د.محمد 
احلويلــة باقتــراح برغبة 
بشأن فتح باب النقل والندب 
الــوزارات والهيئات  بــني 
واجلهــات احلكومية ملدة 

شهر مرتني من كل عام.
وقال احلويلة في مقدمة 
اقتراحه، إن استمرار العمل 
بقرار وقف النقل والندب بني 
الوزارات والهيئات واجلهات 
احلكوميــة لســنوات خلق 
حالة من اجلمود الوظيفي 
وأجواء وظيفية غير صحية 

تصطدم مع التوجهات الرامية لتعزيز القدرات 
اإلنتاجيــة للجهات احلكوميــة، وتوجهات 
الدولة نحو تعزيز التنمية البشرية، وأدى 
ذلــك إلــى تعطيل طاقات وكفــاءات وطنية 
في عــدد من الــوزارات، وحرمــان وزارات 
أخــرى بحاجــة إلى مثل هــذه الكفاءات من 

االســتفادة منهــا، فــي ظل 
معانــاة قطاعات من نقص 
التخصصات،  فــي بعــض 
بينما يوجد فائض من هذه 
التخصصات فــي قطاعات 
أخرى، فإن اجلمود احلالي 
يخالــف املرونــة اإلداريــة 
املطلوبة واألسس الصحيحة 
فــي اإلدارة، فضــال عن أنه 
يخلــق تذمــرا واحتقانــا 
وظيفيــا لــدى العديــد من 
املوظفــني مما قــد يدفعهم 
إلى االستقالة، سواء لعدم 
حتقيق طموحهم الوظيفي أو لوجود فرص 

أفضل للعطاء في اجلهات األخرى.
ونــص االقتراح الذي تقــدم به النائب 
د.محمــد احلويلــة على «فتح بــاب النقل 
والندب بــني الوزارات والهيئات واجلهات 

احلكومية ملدة شهر مرتني من كل عام».

 ملدة شهر مرتني من كل عام

د.محمد احلويلة

مرزوق احلبيني: عقد اجللسة متى اكتمل النصاب القانوني
من دون أن ينال من صحتها أن يكون احلاضرون من غير الوزراء

النائــب مــرزوق  تقــدم 
احلبينــي باقتــراح بقانون 
بإضافــة فقرة خامســة إلى 
املادة (٧٤ مــن القانون رقم 
(١٢) لســنة ١٩٦٣ في شــأن 
الداخليــة ملجلس  الالئحــة 

األمة.
ويقضي االقتراح بوجوب 
عقد جلسة مجلس األمة متى 
اكتمــل النصــاب القانونــي 
مــن دون أن ينال من صحة 
انعقادهــا أن يكــون جميع 
األعضاء احلاضرين من غير 

الوزراء.
ونص االقتــراح على ما 

يلي:
(املادة األولى)

تضاف فقرة خامسة إلى 
املادة (٧٤) من القانون رقم 
(١٢) لسنة ١٩٦٣ املشار إليه، 

نصها اآلتي:
«وتعقــد اجللســة متى 
اكتمــل النصــاب القانونــي 
مــن دون أن ينال من صحة 
انعقادهــا أن يكــون جميع 
األعضاء احلاضرين من غير 

الوزراء».
(املادة الثانية)

يعمــل بهــذا القانون من 
تاريخ نشــره فــي اجلريدة 

الرسمية.
ونصت املذكرة اإليضاحية 
املــادة (٩٠) مــن  أن  علــى 
الدســتور تنــص علــى أن: 
«كل اجتماع يعقده املجلس 
فــي غيــر الزمــان واملــكان 
املقرريــن الجتماعــه يكون 
باطال، وتبطل بحكم القانون 
القــرارات التي تصدر فيه»، 
كما تنص املــادة (٩٧) على 
أنه: «يشترط لصحة اجتماع 

املشــرع  أن  الســابقني 
الدســتوري اشترط لصحة 
اجتماع مجلس األمة شروطا 
ثالثة: األول أن يعقد االجتماع 
املقــرر، والثاني  الزمان  في 
أن يعقد االجتماع في املكان 
املقرر، والثالــث أن يحضر 
االجتمــاع أكثر مــن نصف 

األعضاء.
املذكــرة  ولــم تتضمــن 
التفســيرية للدســتور أي 
تعليق على نص املادة (٩٧) 
وبالتالي فإن فهم مقصود تلك 
املادة إمنا يتم من خالل املعنى 
املباشر للنص، وواضح أن 
املشرع الدستوري اكتفى في 
إطــار بيان النصــاب الالزم 
لصحــة اجتماعــات مجلس 
األمة بحضور أكثر من نصف 

األعضاء.
وملا كانت املادة (٨٠) من 
الدســتور تنص علــى أنه: 
«يتألــف مجلــس األمة من 

وعلى الرغم من أن املادة 
(١١٦) من الدســتور تنص 
على أن متثل الــوزارة في 
جلســات املجلس برئيسها 
أو ببعــض أعضائهــا، إال 
أن هــذه املــادة تنظم ثالث 
مســائل، األولــى هــي حق 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
والوزراء فــي احلديث في 
أثنــاء جلســات املجلــس، 
حيث توجب منحهم الكالم 
كلما طلبوا ذلك، أما الثانية 
فهــي الرخصة التي منحها 
املشرع الدستوري لرئيس 
مجلس الوزراء والوزراء في 
االســتعانة بكبار املوظفني 
ورخصة إنابتهم عنهم في 
احلديث، أما الثالثة فهي حث 
املجلس فــي طلب حضور 
الوزير املختص عند مناقشة 

أمر يتعلق بوزارته.
أمــا بالنســبة ملــا تنص 
الفقرة األخيــرة من  عليــه 

أن يوجب لصحة اجتماعات 
مجلــس األمــة أن حتضــر 
الوزارة برئيســها أو بعض 
أعضائها ألورد هذا الشرط في 
صلب املادة (٩٧) وبصيغة 

واضحة ال لبس فيها.
وهكذا تستطيع احلكومة 
بعــدم حضورها اجتماعات 
املجلس أن تعطل اجتماعاته 
املدة التــي تراها، وهي مدة 
مهما طالت محسوبة ضمن 
فتــرة دور االنعقــاد، وهي 
صالحيــات تفوق تلك التي 
نصــت عليها املــادة (١٠٦) 
من الدستور من أن: «لألمير 
أن يؤجل مبرســوم اجتماع 
مجلــس األمة ملدة ال جتاوز 
التأجيل  شــهرا، وال يتكرر 
فــي دور االنعقاد الواحد إال 
مبوافقة املجلس وملدة واحدة، 
وال حتســب مــدة التأجيل 

ضمن فترة االنعقاد».
إن استمرار القول إن املادة 

خمســني عضــوا ينتخبون 
بطريقــة االنتخــاب العــام 
وفقــا  املباشــر،  الســري 
لألحكام التي يبينها قانون 
الوزراء  االنتخاب. ويعتبر 
غير املنتخبني مبجلس األمة 
أعضاء في هذا املجلس بحكم 
وظائفهم»، فــإن هذا يعني 
أنه يكفي لصحة اجتماعات 
مجلس األمة حضور أكثر من 
نصف األعضاء سواء كان هذا 
النصف الذي حضر يتكون 
من أعضــاء منتخبني فقط، 
أو أعضاء منتخبني وأعضاء 
بحكم وظائفهم (أي وزراء).
وبنــاء علــى ذلــك فإنه 
متى مــا حضر فــي الزمان 
املقرريــن الجتماع  واملكان 
مجلس األمة أكثر من نصف 
األعضــاء، انعقــد االجتماع 
صحيحــا ســواء بحضــور 
الــوزراء أو بعضهــم أو من 

دون حضورهم.

تلك املادة وهو: «ويجب أن 
متثــل الوزارة في جلســات 
املجلس برئيسها أو ببعض 
أعضائهــا»، فــإن املقصــود 
بذلك هــو التأكيد على عدم 
جواز متثيــل الوزارة بغير 
رئيس الوزراء أو الوزراء، أي 
وضع حدود للرخصة التي 
الدستوري  منحها املشــرع 
لرئيــس الــوزراء والوزراء 
باالستعانة بكبار املوظفني 
ونيابتهم عنه، وهذه احلدود 
هي عدم جواز تكليف كبار 
املوظفني (بتمثيل) احلكومة 
فــي جلســات املجلــس، أي 
إن املــادة (١١٦) ال تشــترط 
(حضور) الوزراء كي تصح 
اجتماعات مجلس األمة، بل 
هــي تقصــر حــق (متثيل) 
الوزارة في جلسات مجلس 
األمــة على رئيــس مجلس 
الوزراء أو الوزراء. ولو أن 
املشرع الدستوري أراد حقا 

(١١٦) من الدســتور تتطلب 
حضــور احلكومة كشــرط 
لصحة اجتماعــات مجلس 
األمة، وإن غيابها املتعمد أو 
املعذور يرتب فقدان النصاب 
وعــدم انعقــاد اجتماعــات 
املجلس يعني أن للحكومة 
منفردة أن تتحكم وتسيطر 
على عقد اجتماعات املجلس، 
فهــي إن أرادت للمجلس أن 
يجتمع حضرت اجللسة، وإن 
أرادت إلغاء اجتماع املجلس 
امتنعت عن حضور اجللسة، 
وهو ما مارســته احلكومة 
فعــال وعطلت بســبب هذه 
املمارســة جلســات مجلس 
األمة ملدة قاربت الشــهرين، 
وتســتطيع احلكومة أيضا 
انعقــاد  بغيابهــا تعطيــل 
اجللســات اخلاصــة التــي 
يدعو إليها الرئيس أو عشرة 
أعضاء وفقا حلكم املادة (٧٢) 
من الالئحة الداخلية ملجلس 
األمة، بل إن غياب احلكومة 
املتعمــد أو املعذور في هذه 
احلالة سيؤدي إلى تعطيل 
حق أغلبية أعضاء املجلس 
املنصوص عليــه في املادة 
(٨٨) مــن الدســتور بدعوة 
مجلس األمــة الجتماع غير 
عادي بناء علــى طلب هذه 

األغلبية.
لذلــك ومنعــا ألي لبس 
حــول مــدى صحــة انعقاد 
اجللسة في حالة عدم حضور 
احلكومــة، أعد هذا االقتراح 
بقانــون الــذي ينــص على 
إضافة فقرة خامسة إلى املادة 
(٧٤) مــن القانون رقم (١٢) 
لسنة ١٩٦٣ في شأن الالئحة 
الداخلية ملجلس األمة تقضي 
بوجوب عقد اجللســة متى 

اكتمل النصاب.

يكفي لصحة اجتماعات مجلس األمة حضور أكثر من نصف األعضاء سواء كان هذا النصف من منتخبني أو أعضاء منتخبني وأعضاء بحكم وظائفهم (أي وزراء)

مجلس األمة حضــور أكثر 
من نصف أعضائه، وتصدر 
القــرارات باألغلبية املطلقة 
لألعضاء احلاضرين، وذلك 
في غير احلاالت التي تشترط 
فيها أغلبيــة خاصة، وعند 
تساوي األصوات يعتبر األمر 
الذي جرت املداولة في شأنه 

مرفوضا».
ويســتفاد مــن النصــني 

فــي مالحقــة من يقــوم بهدر 
األمــوال العامــة والتي كانت 
جزءا كبيرا منها هي صفقات 
التسليح وصفقات أخرى في 

وزارة الدفاع.
وأوضح انه يعلم باستمرار 
وزير الدفاع في تسلم الطائرات 
مبــا يعنــي أن الوزيــر غيــر 
متعاون ويصــر على جتاهل 
التحذيرات، مؤكدا أن الوزير 
سيتحمل املسؤولية حتى لو 
وصلــت إلى املنصة. وأشــار 
الدمخي إلى أن إجابات األسئلة 
التــي وجههــا للوزيــر حول 
الصفقة وصلتــه، مبينا أنها 
إجابات غير دقيقة نهائيا وبها 
تدليس والتفاف على احلقائق.
وذكر أنه «سيوجه أسئلة 
جديــدة بنــاء علــى اإلجابات 
املقدمة، ولن يقف عن حد مادام 

..ويقترح تعديل قانون االنتخابات فيما يتعلق بـ «حرمان املسيء»
تقــدم النائب مرزوق احلبيني باقتراح بقانون إللغاء 
الفقرة الثانية من املادة ٢ من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢

في شــأن انتخابات مجلس األمــة، وإلغاء كل أثر مترتب 
على العمل بأحكامها.

ونص االقتراح على ما يلي:
(املادة األولى)

تلغــى الفقــرة الثانية من املادة (٢) مــن القانون رقم 
(٣٥) لسنة ١٩٦٢ املشار إليه.

(املادة الثانية)

يلغى كل أثر مترتب على العمل بأحكام الفقرة الثانية 
مــن املادة الثانيــة ويعد كأن لم يكن منــذ تاريخ صدور 

القانون املنشئ لها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
(املادة الثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه 
- تنفيــذ هذا القانــون، ويعمل به من تاريخ نشــره في 

اجلريدة الرسمية.
ونصت املذكرة اإليضاحية على ما يلي: ملا كان مجلس 
األمة قد أقر في الفصل التشــريعي الرابع عشــر القانون 
رقم (٢٧) لســنة ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 
(٣٥) لسنة ١٩٦٢ بشأن انتخابات أعضاء مجلس األمة، وقد 
تضمــن نص املادة الثانية منه حرمانا أبديا للمدانني في 
القضايا املشار إليها، وهو ما يفقد التشريع غايته وأهدافه.

وملا كان العمل السياسي أدى ببعض النواب والسياسيني 

والناشــطني إلى تعرضهــم إلى املالحقــات واإلدانات في 
بعــض األحيان في ظل مــا يقومون به من جهود للدعوة 
إلى حتقيق اإلصالحات في ظل ظروف عاشتها البالد خالل 
حقبة زمنية ماضية، ما يستلزم معه إلغاء الفقرة الثانية 
من نص املادة (٢) من القانون رقم (٣٥) لسنة ١٩٦٢ بشأن 
انتخابات أعضاء مجلس األمة من أجل احليلولة دون أن 
يكون ســببا في حرمان الكثير من املواطنني من ممارسة 
حق االنتخابات أو الترشــح تباعا، حيث إن التشريعات 
الكويتيــة لــم تغفل عن حمايــة الذات اإللهيــة واألنبياء 
والذات األميرية بداية من الدســتور إلــى قانون اجلزاء، 
وعليــه وجب رد األمور إلى نصابهــا اكتفاء مبا جاء من 
حماية في الدســتور وفي قانون اجلزاء مبا تضمنته من 

قواعد رد االعتبار.

مرزوق احلبيني

هاني شمس يسأل وزيرة األشغال 
عن االستعداد ملوسم األمطار

وجــه النائــب هانــي 
شمس ســؤاال إلى وزيرة 
االشــغال العامة ووزيرة 
الكهرباء واملــاء والطاقة 
املتجددة د. أماني بوقماز، 
قــال فــي مقدمتــه: نظرا 
ملــا يحصــل فــي كل عام 
فــي فصــل الشــتاء حني 
هطــول األمطــار وغــرق 
بعــض املناطــق بســبب 
سوء اخلطط في معاجلة 
تصريــف ميــاه األمطــار 
املســؤولة عنهــا وزارة 

األشــغال وفي عالقتها مــع املقاولني عن 
عقود صيانة الطرق وشبكات التصريف، 
واحلاجة إلى الوقوف على اإلجراءات التي 
تتخذها الوزارة في كل عام. يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١ ـ ما اســتعدادات وزارة االشغال ملوسم 
األمطار (٢٠٢٣/٢٠٢٢)، وما االحتياطات 
التي اتخذتها الوزارة لتجنب غرق بعض 

املناطق في البالد؟
٢ـ  هل عوجلت املشاكل الناجتة عن األمطار 

التي حدثــت مؤخرا مثل 
غرق جسر املنقف وطريق 
الغزالــي ومدينــة صباح 
األحمــد ومدينــة صباح 
الناصر وغيرها؟ ومن الذي 
يتحمل مسؤولية غرق هذه 
املادية  املناطق واألضرار 

التي وقعت؟
٣ـ  هل متت إحالة موظفني 
وقياديني بالوزارة للتحقيق 
واملساءلة جراء غرق بعض 
املناطــق في البــالد مبياه 
األمطار خالل السنة املاضية 
(٢٠٢٢/٢٠٢١)؟ إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى 
تزويدي بنسخة عن نتائج جلنة التحقيق.

٤ـ  ما الشركات املسؤولة عن عقود الصيانة 
املباشرة اخلاصة بصيانة الطرق وشبكات 
تصريف مياه األمطار؟ وما اإلجراءات التي 
اتخذتها وزارة األشــغال بشأن مخالفات 
وتقصيــر املقاولني عما حدث مؤخرا من 
غرق بعض املناطق سابق اإلشارة إليها؟
٥ ـ هل عوجلــت حوادث تطاير احلصى 

وأغطية املناهيل؟

استفسر عن معاجلة حوادث تطاير احلصى وأغطية املناهيل

هاني شمس

ما الشركات املسؤولة عن عقود الصيانة املباشرة 
اخلاصة بصيانة الطرق وشبكات تصريف املياه؟

بهدف تعزيز القدرات اإلنتاجية وتوجهات الدولة نحو التنمية البشرية
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الثالثاء ٦ ديسمبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

٣٫٨ مليارات دينار قروضًا منحتها البنوك احمللية في ١٠ أشهر
مصطفى صالح - عالء مجيد

شهدت القروض املمنوحة 
من البنوك، للمقيمني وغير 
املقيمني فــي الكويت، قفزة 
بنســبة ٧٫٩٪ وبقيمــة ٣٫٨

مليــارات دينار خــالل اول 
١٠ أشــهر من العالم احلالي، 
ليسجل بذلك إجمالي االئتمان 
املمنوح من القطاع املصرفي 
الكويتي مســتوى قياســيا 
بلــغ ٥٢٫١٢ مليــار دينــار 
بنهاية أكتوبر املاضي، وذلك 
باملقارنة مبستوى بلغ ٤٨٫٢٩
مليار دينار بنهاية ديسمبر 

.٢٠٢١
ويتزامــن هذا االرتفاع مع 
ارتفاع اسعار النفط والتحسن 
التدريجــي في وتيرة االنفاق 
االســتهالكي، فيمــا ســجل 
االئتمــان املمنوح من البنوك 
ارتفاعا شــهريا خالل أكتوبر 
املاضي بقيمة ٩ ماليني دينار 
وبنسبة ٠٫٠٢٪، مقارنة بشهر 
ســبتمبر الذي حقق االئتمان 

فيه ٥٢٫١١ مليار دينار. 
وبحسب رصد لـ «األنباء» 
التسهيالت االئتمانية  حلجم 
املمنوحة من البنوك الكويتية، 
يتبني أن القروض االستهالكية 
املوجهة لشــراء سلع معمرة 
وســيارات، شــهدت ارتفاعــا 
بنهاية العشر أشهر األولى من 
العام احلالي بنســبة ٥٫٤٧٪ 
وبقيمــة ١٠١٫٥ مليون دينار، 
لتصل الــى ١٫٩٤ مليار دينار 
مقارنــة بـ ١٫٨٤ مليــار دينار 

بنهاية ديسمبر ٢٠٢١. 
كما ســجلت منوا ســنويا 

املاضي، كما ســجلت ارتفاعا 
ســنويا بنسبة ١٩٫٨٪ مقارنة 
مبستوياتها في أكتوبر ٢٠٢١

دينار في سبتمبر املاضي.
وشــهد ايضا قطاع النفط 
والغاز ارتفاعا خالل األشــهر 

باملقارنة بـ ٢٫٦٠٢ مليار دينار 
في ديسمبر املاضي. كما سجلت 
ارتفاعا ســنويا بلغ نســبته 
٧٫١٥٪ مقارنــة مبســتوياتها 
فــي أكتوبــر ٢٠٢١ والبالغــة 
٢٫٥٢٩ مليــار دينــار، بينمــا 
تراجع القطاع على املستوى 
الشهري بنسبة ٣٫٣٥٪ مقارنة 
بـــ ٢٫٨٠٤ مليــار دينار خالل 

سبتمبر املاضي.
ارتفاع الودائع

وفيما يخص الودائع لدى 
القطاع املصرفي الكويتي، فقد 
ارتفعت الودائــع في البنوك 
الكويتية بنهاية العشر أشهر 
االولى من العام احلالي بنسبة 
٤٫٦٥٪ وبقيمــة ٢٫٠٧٥ مليار 
دينار لتبلغ مســتوى ٤٦٫٦٣

مليار دينــار، وذلــك مقارنة 
مــع مســتوياتها املســجلة 
بنهايــة الربع الرابع من ٢٠٢١

والبالغة ٤٤٫٥٦ مليار دينار. 
بينما تراجعت بنسبة ٠٫٥٤٪ 
شهريا مقارنة بـ ٤٦٫٨٩ مليار 
دينار خالل سبتمبر املاضي.

وجاء هــذا االرتفــاع في 
الودائع لدى القطاع املصرفي 
الكويتي مدفوعا من االرتفاع 
فــي ودائع القطــاع اخلاص 
بالدينار بنسبة ٤٫٩٦٪ وبقيمة 
١٫٦٣٠ مليار دينار خالل أول 
عشرة أشهر من العام احلالي، 
ليبلــغ رصيد ودائع القطاع 
اخلاص لدى البنوك الكويتية 
٣٤٫٤٤ مليارات دينار بنهاية 
العشر أشهر األولى من ٢٠٢٢، 
مقارنة مع رصيد بلغ ٣٢٫٨١

مليارات دينار بنهاية الربع 

والبالغة ٢٫٦٣٤ مليار دينار، 
كما ارتفعت شــهريا بنســبة 
٢٫٦٪ مقارنة بـ ٣٫٢٤١ مليارات 

العشر املاضية بنسبة ٤٫١٥٪ 
لتسجل مستوى ٢٫٧١٠ مليار 
دينــار خالل أكتوبــر املاضي 

الرابع من ٢٠٢١.
كما ارتفعت ودائع القطاع 
اخلاص على املستوى السنوي 
بنسبة ٤٫٥٩٪ وارتفاع شهري 

بلغت نسبته ٠٫٤١٪.
الودائــع  وعلــى صعيــد 
احلكوميــة فارتفعــت خــالل 
العشرة أشهر األولى من العام 
احلالي بنسبة ٣٠٫١٧٪ وبقيمة 
٨٥٣ مليون دينار ليبلغ رصيد 
ودائع القطاع احلكومي ٣٫٦٨

مليــار دينار بنهايــة أكتوبر 
املاضي مقارنة مع رصيد بلغ 
٢٫٨٢٧ مليــار دينــار بنهايــة 
الربــع الرابع من عــام ٢٠٢١. 
بينما تراجعت على مستوى 

شهري بنسبة ٣٫٠٥٪.
وخالل العشر أشهر االولى 
من العــام احلالــي فارتفعت 
ودائع القطاع اخلاص بالعمالت 
االجنبية بنسبة ٣٫٤٤٪ وبقيمة 
٥٧ مليون دينار ليصل رصيد 
الودائع بالعمالت االجنبية الى 
١٫٧١٢ مليار دينار بنهاية أكتوبر 
املاضي مقارنة مع ١٫٦٥٥ مليار 
دينار بنهاية الربع الرابع من 
٢٠٢١. كما ارتفعت على اساس 

شهري بنسبة ٣٫٣٪.
ودائــع  صعيــد  وعلــى 
املؤسسات العامة املالية والغير 
مالية فتراجعت خالل العشر 
أشهر األولى من العام احلالي 
بنســبة ٦٫٤٪ وبقيمــة ٤٦٥

مليون دينار ليصل رصيدها 
الى ٦٫٧٩٩ مليار دينار بنهاية 
أكتوبر مقارنة مع ٧٫٢٦٤ مليار 
دينار بنهاية ديسمبر من العام 
املاضي. كما تراجعت ايضا على 
املستوى الشهري بنسبة ٤٫٧٪.

االئتمان املمنوح للمقيمني وغير املقيمني بالكويت قفز ٨٪ بني يناير وأكتوبر ٢٠٢٢.. ليسجل مستوى قياسياً عند ٥٢٫١ مليار دينار

مقارنــة   ٪٨٫٤ بلــغ  كبيــرا 
مبســتويات أكتوبر من العام 
املاضي والبالغــة ١٫٧٩ مليار 
دينــار، وذلك حســب بيانات 
بنــك الكويــت املركــزي، كما 
ارتفعت القروض االستهالكية 
شهريا بنسبة ٠٫٥٦٪ مقارنة 
مبستويات ســبتمبر املاضي 

والبالغة ١٫٩٣ مليار دينار.
القروض  وفيمــا يخــص 
والتــي متنــح  اإلســكانية، 
للكويتيــني بغرض ترميم أو 
شراء سكن خاص، فقد سجلت 
ارتفاعا خالل ١٠ أشهر بنسبة 
٨٫٥٢٪ لتسجل مستوى ١٥٫٦١

مليــار دينار بنهايــة أكتوبر 
املاضي، مقارنة بـ ١٤٫٣٩ مليار 
دينار بنهاية ديسمبر ٢٠٢١، ما 
يعني حصول املواطنني على 
قروض اســكانية من البنوك 
التجاريــة بقيمــة ١٫٢٢ مليار 

دينار خالل ١٠ أشهر.
كما ســجلت منوا ســنويا 
مقارنــة   ٪١١ بلــغ  كبيــرا 
مبســتويات أكتوبر من العام 
املاضي البالغة ١٤٫٠٥٨ مليار 
دينــار، كما ارتفعت القروض 
املقسطة شهريا بنسبة ٠٫٠٥٪ 
مقارنة مبســتويات سبتمبر 
املاضي البالغة ١٥٫٥٢٨ مليار 

دينار.
وشهدت القروض املوجهة 
لشــراء أوراق ماليــة ارتفاعا 
خالل األشــهر العشــر األولى 
مــن العــام احلالــي بنســبة 
١٠٫٤٪ لتسجل مستوى ٣٫١٥٦

مليارات دينــار خالل أكتوبر 
املاضي مقارنة بـ ٢٫٨٥٨ مليار 
دينار بنهاية ديسمبر من العام 

١٫٢٢ مليار دينار قروضًا إسكانية ممنوحة للمواطنني من البنوك التجارية منذ بداية العام احلالي١٠١٫٥ مليون دينار قروضًا استهالكية ُمنحت للمواطنني واملقيمني وغير املقيمني في ١٠ أشهر 

١٣٫٨ مليار دينار األصول االحتياطية للكويت بنهاية أكتوبر
أظهرت بيانات البنك املركــزي أن األصول االحتياطية 
للكويت ارتفعت خالل العشر أشهر االولى من العام احلالي 
لتسجيل مستوى ١٣٫٨٢ مليار دينار بنهاية أكتوبر املاضي 
وذلك بنمو بلغ ١٫٠٢٪ عن مستواه البالغ ١٣٫٦٨ مليار دينار 
في ديسمبر املاضي وتضمنت احتياطات البالد نحو ١٢٫١٧
مليار دينار رصيــد الودائع والعمالت األجنبية في اخلارج 
اضافة لنحو ١٫٣٣ مليار دينار حقوق السحب اخلاصة للكويت 

لدى صندوق النقد الدولي. كما تتألف من نحو ٢٢٦٫٣ مليون 
دينار رصيد لدى صندوق النقد الدولي.

ويشمل االحتياطي األجنبي للكويت ذهبا (مقداره ٧٩ طنا 
محسوب بالقيمة الدفترية منذ شرائه) بنحو ٣١٫٧ مليون دينار 
بنهاية أكتوبر ٢٠٢٢. علما بأن االحتياطي األجنبي ال يشمل 
األصول اخلارجية لدى الهيئة العامة لالستثمار املتمثلة في 

الصندوق السيادي.

١٠ طموحات لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢
رصدت شركة نفط الكويت تنفيذ عدد من مشاريع زيادة الطاقة 
اإلنتاجية للنفط اخلام، ومبا يتوافق مع التوجهات االستراتيجية، حيث 
تتطلع الشركة إلى االستمرار في تنفيذ مشاريع معاجلة املياه ورفع 
ضغط املكامن من أجل املساهمة في رفع الطاقة اإلنتاجية للشركة. 
وفي هذا السياق، هناك العديد من املبادرات قيد العمل حاليا بهدف 

حتقيق التطلعات االستراتيجية، والتي تتضمن ما يلي:
١- مواكبة مشاريع إزالة املياه في جنوب وشرق الكويت.

٢- االســتمرار بتنفيذ األعمال اإلنشــائية ملركز التجميع (٣٢) في 
منطقة عمليات جنوب وشرق الكويت، وذلك للتعامل مع إنتاج النفط 

احلمضي من مكمن املناقيش في حقل برقان.
٣- االستمرار بتخفيض نسبة حرق الغاز إلى أقل من ١٪ على مستوى 

شركة نفط الكويت.
٤- تنفيذ برنامج حفر مكثف لتطوير املكامن النفطية حديثة االستكشاف.

٥- التركيز على عمليات معاجلة وضخ املياه للمكامن لرفع طاقتها 
اإلنتاجية.

٦- احملافظة على الطاقة اإلنتاجية للغاز احلر ورفعها إلى ١ مليار قدم 
مكعبة، وذلك بتحســني إنتاجية وحدات اإلنتاج اجلوراسية الثالث، 
باإلضافة إلى االســتمرار في مشروع املنشأتني الرابعة واخلامسة 

خالل هذه السنة.
٧- البدء بتنفيذ مشروع احلفر االستكشافي البحري، وذلك ضمن 
عمليات االستكشاف البرية والبحرية لدعم طاقة الشركة اإلنتاجية.
٨- االستمرار بتعويض الكميات املنتجة من النفط والغاز عن طريق 
إضافة احتياطيات نفطية جديدة بنســبة ال تقل عن ١٠٠٪ لضمان 

استدامة اإلنتاج.
٩- تزويد مشروع مصفاة الزور بالكميات املطلوبة من النفط الثقيل 

ونفط التصدير الكويتي.
١٠- تنفيذ املبادرات لتقليل وترشيد املصروفات للميزانيات الرأسمالية 

والتشغيلية.

٨٫٢ مليارات دينار.. مشاريع رأسمالية كويتية لزيادة إنتاج النفط والغاز
أحمد مغربي

كشفت شركة نفط الكويت 
عــن ان البرامج الرأســمالية 
لتنفيذ املشاريع الكبرى قيد 
التنفيــذ حاليــا تبلــغ ٨٫٢٢

مليارات دينــار بنهاية العام 
املاضــي ٢٠٢٢/٢٠٢١،  املالــي 
وذلك مقارنة بـ ٧٫٩ مليارات 
دينار خالل العام املالي السابق 
٢٠٢١/٢٠٢٠، أي بنسبة ارتفاع 
بلغــت ٢٫٨٪، وذلــك لتنفيذ 
مجموعة ضخمة من املشاريع 
وصلت إلى إنشــاء وتشغيل 
أكثر من ٧٠٠ مشروع رأسمالي 

(حالي ومستقبلي).
الكويت»  وقالــت «نفــط 
فــي بيانات، حصلــت عليها 
«األنباء»: إن ارتباطات شركة 
نفط الكويت املتعلقة باإلنفاق 
الذي  الرأسمالي املســتقبلي 
يتعلق بعقود محددة القيمة 
وأوامــر شــراء شــهدت منوا 
خالل العــام املاضي. وذكرت 
ان إجمالي أصول الشركة شهد 
كذلك منــوا ليبلغ ١٧٫٢ مليار 
دينار مقارنة بنحو ١٦٫٥ مليار 
دينار، وذلك بعد دخول العديد 
من املشاريع اخلدمة رسميا.

الشــركة حققت  وكانــت 
صافي إيرادات بلغ ٣٫٩ مليارات 
دينــار بنهاية الســنة املالية 
املاضية ٢٠٢٢/٢٠٢١، علما أن 

املشاريع الكبرى في مناطق 
العمليــات، والتي ستســاهم 
التقنية  في تقــدمي احللــول 
والتغلــب علــى صعوبــات 
اإلنتاج في السنوات القادمة، 
والوصــول إلى هدف اإلنتاج 
املطلوب حسب استراتيجية 
شــركة نفط الكويــت ٢٠٤٠
واملتمثلة فــي وحدات فصل 
في منطقة الصابرية وبحرة 

املصفــاة اجلديــدة وتطوير 
البحري ومشاريع  األسطول 
احلفر لنحو ٦ آبار استكشافية 
للتنقيب عن الهيدروكربونات 
في املياه اإلقليمية الكويتية، 
وملشاريع الغاز فإن الشركة 
لديها مشاريع تطوير مرافق 
الغاز اجلوراسي احلالية ١٫٢

ومشروع ٣، فضال عن منشآت 
الغاز اجلوراسي ٤ و٥.

ووحدة احلقن ملركز التجميع 
٣١ وحــدات فصل فــي مركز 
التجميــع ٢٥ ووحدة احلقن 
ملركــز التجميع ٣١، واملرحلة 
الثالثة من مشــروع صيانة 
الضغــط فــي وارة ومركــز 
التجميــع - ٣٢ ومشــروع 
صيانــة الضغــط فــي وارة، 
وتصميــم خطــوط أنابيــب 
لشركة نفط الكويت ملشروع 

وقالت انه منذ تأسيســها 
لنحو ٩ عقود مضت، حافظت 
شــركة نفــط الكويــت على 
موقعها الرائد في دعم مسيرة 
الكويت نحو التقدم واالزدهار، 
ومع توجهنا نحو املستقبل، 
فإننــا نهــدف إلــى مواصلة 
حتســني وتطويــر قدراتنــا 
التشغيلية من أجل االستفادة 
الكاملة من مزايانا التنافسية 
من حيث صلتها بالتكنولوجيا 
الفنيــة والقوى  واخلبــرات 

العاملة املاهرة لدينا.
وكشــفت شــركة نفــط 
الكويــت عــن أنهــا واصلت 
مسيرتها املتقدمة في أنشطة 
االستكشــاف واإلنتــاج فــي 
احلقول، وقامت برفع طاقتها 
في مجال حفر وإصالح اآلبار، 
حيــث مت حفر ما يعادل ٣٨٠
بئرا تطويرية واستكشافية 
للنفــط والغــاز، وإصالح ما 
يعادل ١١٧٥ بئرا. وسجلت نفط 
الكويت اكتشافا جديدا للنفط 
والغاز في حقل حومة، وطوال 
السنة املالية املاضية، واصلت 
الشركة اقتناء واستخدام شتى 
أنواع التقنيــات املتقدمة في 
برامجهــا  جوانــب  جميــع 
الصناعيــة واإلدارية، والتي 
تهــدف إلــى تعزيــز اجلودة 
وخفض التكاليف وحتســني 

أداء العمليات.

أصول «نفط الكويت» تنمو إلى ١٧٫٢ مليار دينار بفضل تشغيل العديد من املشروعات

تكلفــة اإلنتاج لدى الشــركة 
بلغت ٢٫٠٧ مليار دينار، ليبلغ 
إجمالي الربح أكثر من ملياري 
دينار، وصافي ربح تشغيلي 
بلغ ١٫٩ مليار دينار، فيما بلغ 
صافي الربح احملول للشركة 
األم ٥٣٥٫٦ مليون دينار مقارنة 
بـ ١٥٫٣٩ مليون دينار فقط في 

العام ٢٠٢١/٢٠٢٠.
وتوضــح الشــركة أهــم 

حفر ٣٨٠ بئرًا تطويرية واستكشافية وإصالح ١١٧٥ بئرًا وتسجيل اكتشاف جديد في حقل حومةجاٍر تنفيذ مشروع مركز جتميع ٣٢ وصيانة الضغط في وارة.. ومرافق اإلنتاج اجلوراسي ٤ و٥

٤٤٫٧ ألف مستفيد جديد من بطاقات التموين في ٩ أشهر
علي إبراهيم

كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «األنباء» أن إجمالي 
عدد املستفيدين من البطاقات التموينية في الكويت ارتفع 
خالل أول ٩ أشــهر من ٢٠٢٢ بواقع ٤٤٫٧ ألف مســتفيد 
ومستفيدة ليبلغ نحو ٢٫١٨ مليون بنهاية شهر سبتمبر املاضي 
مقارنة بـ ٢٫١٣ مليون بنهاية ديسمبر ٢٠٢١. وارتفع عدد 
بطاقات التموين في الكويت بواقع ٤٩٤٧ بطاقة خالل الفترة 
من يناير حتى نهاية سبتمبر املاضي، حيث بلغت أعدادها 
التراكمية نحو ٢٥٢٫٣٦ ألف بطاقة متوينية قياسا إلى ٢٤٧٫٤٢
ألف بطاقة بنهاية ديسمبر ٢٠٢١. وتفصيليا، شهدت أول ٩

أشهر من العام احلالي عمليات إصدار وإضافة على نحو 
٥٤٨١ بطاقة متوينية، بلغ عدد املستفيدين من تلك البطاقات 
نحو ٩٣٫٩ ألف شخص، وسجل شهر سبتمبر املاضي أعلى 
عدد عمليات إضافة وإصدار لبطاقات بواقع ٨٥٣ بطاقة يليه 
شهر مارس بـ ٧٥٢ بطاقة، ثم شهر يونيو بـ ٦٨٧ بطاقة، 

فيما سجل شهر سبتمبر أعلى عدد للمستفيدين من خدمات 
اإلصدار واإلضافة بواقع ١٨٫٥ ألف مســتفيد ومستفيدة، 
يليه شــهر يونيو بـ ١٣٫٥٦ ألف مستفيد ومستفيدة، ثم 
شهر أغسطس بـ ١٢٫٧ ألف مستفيد. وشهدت الفترة من 
يناير حتى ســبتمبر املاضي جتديد وحتديث ٧٣٧١ بطاقة 
متوينية لنحو ٢٧٧١ مســتفيدا ومســتفيدة، حيث سجل 
شهر أغســطس أعلى معدالت التجديد والتحديث بواقع 
١٤٤٢ بطاقة، يليه شهر يونيو بـ ١١٤٥ بطاقة، ثم شهر مايو 
بواقــع ٩٦٣ بطاقة، وبلغ أعلى عدد مســتفيدين لعمليات 
التحديث والتجديد في شهر مارس بواقع ٤٠٧ مستفيدين 
ثم يونيو بواقع ٣٩٦ مستفيدا ومستفيدة وسبتمبر بواقع 
٣٧١ مستفيدا. وسجلت عمليات اإللغاء واحلذف للبطاقات 
التموينية إجراءات على ٣٤٤ بطاقة خالل الفترة من يناير 
وحتى نهاية ســبتمبر املاضي سرت إجراءاتها على نحو 
٢٧٫٣٦ ألف مستفيد ومستفيدة، وسجل شهر مارس أعلى 
معدل لتلك العمليات بلغ نحو ٦٧ بطاقة يليه شهر فبراير 

بـ ٤٦ بطاقة، ثم شــهر أبريل بـ ٤١ بطاقة، وســجل شهر 
سبتمبر أكبر عدد مستفيدين من ذلك اإلجراء بواقع ٥٠٢٦
مســتفيدا ومستفيدة، يليه شهر مارس بـ ٣٩٧٤ ثم شهر 

يونيو بـ ٣٥٨١ مستفيدا ومستفيدة.
واجلدير بالذكر أن من يحق لهم االستفادة من خدمات 
البطاقات التموينية هم املواطنــون باإلضافة إلى العمالة 
املنزليــة، والذين يبلغ عددهــم اإلجمالي مبنتصف العام 
احلالي نحو ٢٫١٩ مليون نســمة بواقع ١٫٥ مليون مواطن 
ومواطنــة، و٦٩٣٫٢ ألف عامل وعاملة منزلية، ما يعني أن 
نسبة املستفيدين من خدمات البطاقة التموينية إلى إجمالي 
املســتحقني يتجاوز ٩٩٪. ومن ناحية أخرى، وقياسا إلى 
إجمالي عدد سكان الكويت سواء مستحقون لتلك اخلدمات 
أم ال، فإن املستفيدين الفعليني من اخلدمات التموينية في 
البالد يقارب نصف السكان، إذ يشكل املستفيدون نحو 
٤٩٪ من إجمالي عدد ســكان الكويــت البالغ ٤٫٤٦ ماليني 

نسمة، كما في نهاية يونيو ٢٠٢٢.

عددهم ارتفع إلى ٢٫١٨ مليون مستفيد بنهاية سبتمبر مقارنة بـ ٢٫١٣ مليون في ديسمبر املاضي

٤٩٤٩٪ مــن إجمالي ســكان الكويت ٪ مــن إجمالي ســكان الكويت 
يستفيدون من خدمات البطاقة التموينيةيستفيدون من خدمات البطاقة التموينية
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السعودية تطلق جزيرة «سندالة».. بوابة للسياحة العاملية بالبحر األحمر

«واس»: أعلن صاحب الســمو امللكي األمير محمد بن 
ســلمان، ولــي العهد رئيس مجلس الوزراء الســعودي 
رئيــس مجلــس إدارة شــركة نيوم، أمس، عــن تطوير 
جزيرة «سندالة»، أولى وجهات نيوم للسياحة البحرية 
الفاخــرة، وأحد أهم املشــاريع الداعمة لالســتراتيجية 
الوطنية للســياحة، والتــي مت تصميمها لتكون البوابة 
الرئيســة للرحالت البحرية في البحر األحمر، ولتقدمي 
واحدة من أهم التجارب العاملية في الضيافة والترفيه، 
ومــن املتوقع أن تبــدأ اجلزيرة في اســتقبال الزائرين 

مطلع العام ٢٠٢٤.
وقال األمير محمد بن ســلمان: «ميثل هذا املشــروع 
حلظة مهمة تعكس تســارع التطوير في نيوم، ويجسد 
خطوة رئيســة لتحقيق طموحاتنا الســياحية في إطار 

رؤية السعودية ٢٠٣٠».
وأضاف: «ســتكون سندالة أول وجهة بحرية فاخرة 
ونوادي اليخوت على البحر األحمر في نيوم، كما ستكون 
بوابة للسياحة العاملية في البحر األحمر واملنطقة، تتميز 
مبوقع فريد وطبيعة ساحرة يؤهالنها ألن تكون منصة 

للسياحة البحرية الفاخرة على مستوى العالم».
وتقع جزيرة «سندالة» في البحر األحمر على مساحة 
إجماليــة تقــارب ٨٤٠ ألف متر مربــع، وتعد واحدة من 
مجموعة من اجلزر التي سيتم تطويرها في نيوم وفق 

رؤى وتصاميم مختلفة متيز كل جزيرة عن األخرى. 
وسيتم تطويرها لتقدم موسما جديدا لليخوت ميثل 
وجهة جذب عاملية توفر لعشاق السفر والسياحة البحرية 
الراقية إلى جانب جتارب فريدة متكنهم من االســتمتاع 
بطبيعة اجلزيرة، ورؤية اجلمال احلقيقي لنيوم والبحر 

األحمر في اململكة العربية السعودية.
ومن املخطط له أن يستحدث مشروع جزيرة سندالة 
٣٥٠٠ وظيفة تدعم القطاع السياحي وخدمات الضيافة 

والترفيه.
وستضم جزيرة سندالة مرسى ساحرا وحيويا مع ٨٦
رصيفا بحريا، يجعله وجهة مثالية الستيعاب القوارب 
واليخوت الكبيرة، ما يجعلها البوابة الرئيســية للبحر 
األحمر، التي تقدم جتارب استثنائية للرحالت البحرية.
وســتوفر جزيرة ســندالة ٤١٣ غرفــة فندقية بأعلى 

املعاييــر العامليــة، إضافة إلى ٣٣٣ شــقة فندقية راقية 
تتميز مبستوى عال من اخلدمات، هذا باإلضافة إلى ناد 
شاطئي فاخر وناد لليخوت، مع تقدمي جتارب استثنائية 

في املطاعم العاملية في اجلزيرة.
وســتجمع اجلزيــرة مزيجا من العالمــات التجارية 
العامليــة واملصممة لتوفــر منظومة ســياحية متكاملة 
متفردة تلبي احتياجات مختلف الشرائح من خالل وجود 
عدد من املتاجر الفاخرة واملصممة خصوصا للجزيرة.

كما ســتوفر اجلزيرة حملبي رياضــة اجلولف أرضا 
تبلغ مســاحتها ٦٫٤٧٤ ياردة (٥٫٩٢٠ مترا)، تتكون من 
ملعبني عامليني يحتويان على ٩ حفر، ومخصصني لـ ٧٠
ضربة مع ١٨ نقطة انطالق، لالستمتاع بتجربة رياضية 

وترفيهية مميزة.
وستجسد سندالة مميزات نيوم وإمكاناتها في تصميم 
وجهات سياحية بأفكار ورؤى مبتكرة تنافس مثيالتها 

عامليا.
وستعمل نيوم على حتقيق هذه التطلعات بالتعاون مع 
العالمات التجارية العاملية في قطاعي الترفيه والفنادق 

لتطوير اجلزيرة وجعلها وجهة حصرية وســاحرة في 
البحر األحمر ملجتمع اليخوت في العالم، محاطة ببيئتها 
البحريــة اخلالبة واملتنوعة التي تضم واحدة من أجمل 

محميات الشعاب املرجانية في العالم.
ويعكس هذا اإلعالن اخلطوات املتسارعة التي تشهدها 
نيوم لتنفيذ الرؤى االســتراتيجية للمشــروع العاملي، 
حيث أعلن مؤخرا عن تصاميم مدينة املستقبل في نيوم 
«ذا الين»، والتي وجدت أصداء علمية وإعالمية واسعة 

محليا وإقليميا ودوليا.
وكان ولــي العهد قد أطلق أيضــا، في مارس املاضي 
«تروجينا» الوجهة الســياحة اجلبليــة في نيوم، التي 
ســتتميز برياضة التزلج على اجلليد في الهواء الطلق، 
كأول جتربة من نوعها في اخلليج العربي، باإلضافة إلى 
إعالن سموه عن إنشاء «أوكساجون»، املدينة الصناعية 
فــي نيوم، والتي تقدم منوذجا جديــدا ملراكز التصنيع 
املستقبلية وفقا الســتراتيجية نيوم املتمثلة في إعادة 
تعريــف الطريقة التي تعيش وتعمل بها البشــرية في 

املستقبل بالتناغم مع الطبيعة.

أولى وجهات «نيوم» و«نادي اليخوت» للسياحة البحرية الفاخرة.. وستبدأ استقبال الزائرين مطلع ٢٠٢٤

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان

األمير محمد بن سلمان: املشروع حلظة مهمة تعكس تسارع التطوير في «نيوم».. ويجّسد خطوة رئيسية لتحقيق «رؤية السعودية ٢٠٣٠»

٨٤٠ ألف متر مربع مساحة «سندالة».. وتعد إحدى اجلزر التي سيتم تطويرها مبشروع «نيوم»
املشروع مخطط له استحداث ٣٥٠٠ وظيفة تدعم القطاع السياحي وخدمات الضيافة والترفيه

اجلزيرة ستضم مرسى ساحرًا وحيويًا بـ ٨٦ رصيفًا بحريًا.. لتستوعب القوارب واليخوت الكبيرة
اجلزيرة ستوفر ٤١٣ غرفة فندقية بأعلى املعايير العاملية.. و٣٣٣ شقة فندقية راقية

إستراتيجية «النفط» .. تعّظم القيمة املضافة ورأس املال البشري

كشفت وزارة النفط عن االنتهاء 
من إعداد استراتيجية الوزارة اجلديدة 
املمتدة للســنوات اخلمــس املقبلة 
وصياغة الرؤية التي تسعى الوزارة 
إلــى حتقيقها، وذلك بعد قيام فريق 
عمل االستراتيجية بإعدادها وحتديد 
احملــاور والتوجهــات املســتقبلية 
بالتنسيق والتعاون مع كافة اإلدارات 

وبرامج العمل في الوزارة.
وقالــت وزارة النفــط فــي بيان 
صحافي، إن وفدا من وزارة النفط هم 
وكيل الوزارة الشيخ د.منر فهد املالك 
الصباح والوكيل املساعد للشؤون 
الفنية في الوزارة م.خالد وليد الديني 
ومدير إدارة العالقات العامة واإلعالم 
الشيخة متاضر خالد األحمد اجلابر 
الصباح، قاموا بتسليم االستراتيجية 
اجلديدة للوزارة إلى مدير عام املعهد 
العربي للتخطيط د.بدر عثمان مال 

اهللا، يوم األحد املاضي، وذلك ملراجعة 
االســتراتيجية وإبداء أي مالحظات 
عليهــا، ويأتي ذلك التعاون تأصيال 
ملذكرة التعــاون املوقعة بني وزارة 
النفط واملعهد العربي للتخطيط في 

فبراير ٢٠٢٢.
وفــي هــذا الســياق، قــال وكيل 
وزارة النفط الشيخ د.منر الصباح 
إن فريــق عمــل الــوزارة جنــح في 
وضــع االســتراتيجية اجلديــدة، 
وذلك ضمن التوقيت الزمني احملدد 
بغية تعظيم القيمة املضافة للنفط 
والغاز في الكويت وتعزيز رأس املال 
البشري املستدام والذي يعتبر نفط 
املستقبل، حيث مت حتديد الطموحات 
االستراتيجية للوزارة والتي ينبثق 

منها األهداف التشغيلية.
وذكر أنه مت إعداد االستراتيجية 
لــكل قطاع من قطاعات الوزارة ومت 

حتديد األهداف االســتراتيجية لكل 
برنامج وفق رؤية الوزارة وأهدافها 
االستراتيجية املتمثلة في احملافظة 
البترولية واالستخدام  على املوارد 
األمثــل لها وتطويرهــا وفق أفضل 
املمارسات لضمان استدامتها وتعزيز 
االقتصــاد الوطنــي واحملافظة على 
البيئــة وســالمة املنشــآت وصحة 
العاملــني ضمن نهج رؤيــة الدولة 

في التحول الرقمي.
وأوضح الصباح أن وزارة النفط 
تسعى دائما إلى التحول الرقمي الكامل 
من خالل ضوابط وإجراءات وقواعد 
بيانات عالية اجلودة، ولتحقيق ذلك 
تعمل الوزارة على ميكنة اخلدمات 
والربط اإللكتروني وتطوير البنية 
التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات 

واألمن السيبراني.
وبــني أن اســتراتيجية وزارة 

مــن  النفــط تتضمــن مجموعــة 
املكونات الرئيســية التي تتمثل في 
الرؤية والرســالة والقيم واألهداف 

االستراتيجية واحملاور.
هــذا، وقــد أشــرف علــى إعداد 
استراتيجية وزارة النفط للسنوات 
اخلمس املقبلة فريق عمل مكون من 
الوكيل املساعد للشؤون الفنية في 
الوزارة م.خالد وليد الديني، ومدير 
العامــة واإلعــالم  العالقــات  إدارة 
الشيخة متاضر خالد األحمد اجلابر 
الصباح، واملستشــار قصي موسى 
حمــد الدرويش، وكل من أروى بدر 
البشــر وحصة بدر الراشــد ودعاء 
فهد الكندري ودالل عبدالعزيز الغامن 
وســارة ناصر املزيــد ولطيفة داود 
العصفــور ومــرمي محمــد العرادة 
ومنى معتوق الفليج وهديل درويش 

العرادي.

سلّمتها ملعهد التخطيط ملراجعة اإلستراتيجية وإبداء أي مالحظات عليها

الشيخ د.منر الصباح مسلماً اإلستراتيجية اجلديدة لوزارة النفط إلى د.بدر مال اهللالشيخ د.منر الصباح ود.بدر مال اهللا في لقطة جماعية بحضور م.خالد الديني والشيخة متاضر خالد األحمد اجلابر الصباح

«كي نت» تعلن جاهزيتها الستقبال 
عمليات الدفع بنظام «آبل باي»

أعلنت شــركة اخلدمات 
املصرفية اآللية املشتركة «كي 
نت» عن جاهزية أجهزة نقاط 
البيع اخلاصة بها الستقبال 
عمليات الدفع بنظام آبل باي. 
وفي هذا الســياق، قالت 
التنفيذي بالوكالة  الرئيس 
الياقــوت ان أجهــزة  دالل 
«كي نت» التي تعمل بتقنية 
 (NFC) التواصل قريب املدى
تستقبل عمليات الدفع عبر 
خدمــة آبــل باي مــن خالل 
األجهزة التــي تعمل بنظام 

تشــغيل IOS من الدول التي تعمل فيها هذه 
اخلدمة. 

وأوضحت انه مع تدشني آبل باي رسميا في 
الكويت، فيمكن للعمالء ممن لديهم حسابات 
في البنوك الكويتية التي قامت بتفعيل هذه 
اخلدمة باستخدام آبل باي للدفع عبر أي نقطة 
بيع خاصة بـ«كــي نت»، والتي يقدر عددها 

في الكويت بـ ٩٠ ألف جهاز. 
ودعت الياقوت مستخدمي 
خدمة آبل باي إلى احلرص 
على اتبــاع كل اإلجــراءات 
التي تضمن حماية أجهزتهم 
وحســاباتهم مــن االختراق 
واالحتيال، لذا عليهم تفعيل 
أســاليب احلماية املوجودة 

على أجهزتهم.
الياقــوت أن  وأضافــت 
الشــركة مقبلة على تطوير 
عدد من اخلدمات في الفترة 
املقبلــة والتــي تســتهدف 
شــريحتي األفراد والتجار، والتي من شأنها 
أن تســاهم في تطوير جتربة املستخدم في 
تعامالتهم املالية اليومية، سواء على املستوى 
الشخصي أو في مشترياتهم، وستعلن «كي 
نــت» عن هذه اخلدمات في وقتها، حيث انه 
مــن املتوقع أن يبدأ طرح هذه اخلدمات قبل 

نهاية الربع األول من العام املقبل.

عبر نقاط البيع اخلاصة بالشركة والبالغ عددها ٩٠ ألف جهاز

دالل الياقوت

مساهمو «تسال» قلقون من توسع
إيلون ماسك مبشاريع مثل «تويتر»

تزايد قلق املساهمني في 
شركة تسال من خطوة توسع 
الشــركة ورئيسها  مؤسس 
التنفيذي إيلون ماســك في 
مشاريع مثل تويتر، وذلك في 
الوقت الذي تعتمد فيه ثروة 
إيلون ماسك على سهم تسال 
الذي تراجع ٥٠٪ هذا العام.

ومع استحواذ ماسك على 
«تويتر»، تواجه شركة تسال 
منافسة محتدمة، والتي أثرت 
بالفعل على حصتها السوقية 

من السيارات الكهربائية، وفقا ملا ذكره موقع 
«أكسيوس»، واطلعت عليه «العربية.نت».

ومؤخرا، قامت «تسال» أخيرا بشحن أولى 
شاحناتها الكهربائية الثقيلة واملعروفة باسم 
«Semi-truck»، األســبوع املاضي. يأتي هذا 
فيمــا وعد إيلون ماســك في عــام ٢٠١٧، بأن 
الشاحنة الكهربائية الكبيرة ستكون ثورية، 
إال أنــه رغم مرور وقت طويل منذ تصريحه 

تظل هناك شكوك كثيرة.
وفي «تويتر»، يحتاج ماســك إلى زيادة 
اإليرادات فيما بات عليه العمل مع ثلث القوة 
العاملة للشركة، إذ تكافح الشركة مع إصالح 
نظام االشتراكات الذي مت الترويج له كثيرا 
بعد أن أدى إطالق اخلدمة إلى انتشار عمليات 

انتحال الهوية عبر العالمة الزرقاء.
وأدى ذلك، إلى توقف العديد من املعلنني 
- مصــدر الدخل الرئيســي للشــركة - عن 
اإلعالن على املنصة مؤقتا عندما تولى ماسك 
زمام األمور. وعلى الرغم من خفض تكاليف 

رواتب الشركة، إال أنه يتعني على املنصة دفع 
ما يقرب من مليار دوالر من الفوائد السنوية 
على الدين البالغ ١٣ مليار دوالر الذي أخذته 

الشركة كجزء من صفقة شراء ماسك.
أما بالنسبة لشركة SpaceX، فقد سجلت 
رقما قياسية لعدد الصواريخ الفضائية التي 
مت إطالقها، كما جنحت في إطالق صاروخها 
العمــالق فالكــون هيفــي إلى الســماء. لكن 
الشركة شهدت زيادة غير عادية في املعارضة 
والشكاوى في مكان العمل. ويدير ماسك أيضا 
شركة Boring Company، وهي شركة ناشئة 
تابعة ملاسك تهدف إلى بناء أنفاق حتت املدن 

األميركية لتسريع حركة املرور.
ومع هوس ماســك بالعلوم، فقد أســس 
شــركة Neuralink، والتي تعمل على تطوير 
شريحة سيتم زرعها في أدمغة البشر، وقال 
مؤخرا إنه سيتم جتربتها على البشر خالل 
٦ أشــهر، والتي ســتحل العديد من املشاكل 

الصحية واملشاكل ألصحاب اإلعاقة.

املنافسة احملتدمة تقلص احلصة السوقية للشركة في سوقها للسيارات الكهربائية

إيلون ماسك

متسك «أوپيك+» باإلنتاج وتخفيف الصني قيود «كورونا».. يقفزان بالنفط
وكاالت: قفزت أسعار النفط 
٢٪ خــالل جلســة تعامــالت 
األمــس، وذلك بعــد أن أبقت 
دول «أوپيــك+» على أهدافها 
املتعلقة باإلنتــاج قبل حظر 
االحتــاد األوروبــي للخــام 
الروســي ووضــع ســقف له 
والذي سري اعتبارا من أمس، 
وفي الوقت نفسه وفي إشارة 
إيجابية للطلب على الوقود، 
خففت املزيد من املدن الصينية 
قيود مكافحة كوفيد-١٩ خالل 
عطلة نهاية األسبوع. وخالل 
تعامالت امس، ارتفعت العقود 
اآلجلة خلام برنت ١٫٨٤ دوالر أو 
٢٫٢٪ إلى ٤١٫٨٧ دوالرا للبرميل، 
فيما ارتفعــت العقود اآلجلة 
خلام غرب تكساس الوسيط 
األميركي ١٫٦٤ دوالر أو ٢٪ إلى 

٦٢٫٨١ دوالرا للبرميل.

مبقدار مليوني برميل يوميا 
بداية من نوفمبر وحتى نهاية 
عام ٢٠٢٣. وأفاد احملللون، بأن 
قرار «أوپيك+»، كان متوقعا 
مع انتظار كبار املنتجني ملعرفة 
تأثير حظر االحتاد األوروبي 
على الواردات وقرار مجموعة 
الدول السبع الصناعية وضع 

وفي سياق آخر، توقع بنك 
أوف أميركا، ارتفاع سعر برميل 
خــام برنت إلــى ١١٠ دوالرات 
في عام ٢٠٢٣، على الرغم من 
وجود العديد من املخاطر التي 
قد تضيف املزيد من الضغط 
على األســعار. وبلغ متوسط 
أسعار النفط القياسي الدولي 
حوالي ١٠١ دوالر للبرميل هذا 
العام، ويرى بنك أوف أميركا 
استمرار أسعار النفط بالقرب 
من هذا املســتوى كمتوســط 
للعــام املقبل، علــى أن تكون 
ذروة السعر عند ١١٠ دوالرات.

وأضــاف محللون أن خام 
برنت ســينخفض بشكل عام 
في الربع األول من عام ٢٠٢٣

مقارنة ببقيــة العام، وفقا ملا 
ذكرته «Insider»، واطلعت عليه 

«العربية.نت».

سقف لســعر النفط الروسي 
املنقول بحــرا عند ٦٠ دوالرا 
للبرميــل، مع تهديد روســيا 
بقطــع اإلمدادات عن أي دولة 

تلتزم بهذا احلد األقصى.
وقــال محللون مــن «إيه.
إن.زد ريســيرش» في مذكرة 
للعمالء، إن «القرار يشير إلى 
عدم القدرة على التنبؤ بحالة 
العرض والطلب في األشــهر 
املقبلة». وقالت نائبة رئيس 
شركة وود ماكينزي، آن لويز 
هيتل، في مذكرة، إنه سيتعني 
علــى االحتــاد األوروبــي أن 
يستعيض عن اخلام الروسي 
بشراء نفط من الشرق األوسط 
أفريقيــا والواليــات  وغــرب 
املتحدة، األمــر الذي يجب أن 
يضع حدا أدنى ألسعار النفط 
على املدى القريب على األقل.

«بنك أوف أميركا» يتوقع سعر برنت عند ١١٠ دوالرات في ٢٠٢٣

واتفقــت منظمــة البلدان 
املصــدرة للبتــرول «أوپيك» 
وحلفاء مــن بينهم روســيا، 
الذين يطلق عليهم مجموعة 
«أوپيك+»، يوم األحد املاضي 
علــى التمســك باالتفاق الذي 
توصلــت إليــه فــي أكتوبــر 
واملتمثــل في خفــض اإلنتاج 
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«الوطني» يحصد «أفضل مزود خلدمات أسواق الصرف
في الكويت والشرق األوسط لعام ٢٠٢٣»

«ABK Capital» أهلي كابيتال» تطلق عالمتها اجلديدة»

الكويــت  بنــك  تــوج 
الوطنــي وللعــام احلــادي 
عشــر على التوالي بجائزة 
أفضل مزود خلدمات أسواق 
الصرف في الكويت والشرق 
األوسط للعام ٢٠٢٣، وذلك 
الســنوي  فــي االســتبيان 
الذي أجرتــه مجلة جلوبل 
فاينانس العاملية املتخصصة 
والذي تضمن استطالع آراء 
القطــاع املصرفي  محللــي 
واملدراء التنفيذيني للشركات 
واملتخصصــني فــي مجال 

التكنولوجيا حول العالم.
وتضمنت معايير اختيار 
الفائزيــن بجائــزة أفضــل 
مــزودي خدمــات الصرف 
عدة عوامل من بينها: حجم 
املعامالت واحلصة السوقية، 
العاملية،  التغطيــة  ونطاق 
وخدمة العمالء، واألســعار 
والتقنيــات  التنافســية 
املبتكرة. كما وضعت جلوبل 
فاينانس أيضا في االعتبار 
آراء محللي القطاع واملديرين 
التنفيذيني واملتخصصني في 

مجال التكنولوجيا.
وقامــت مجلــة جلوبــل 
فاينانــس بإعــالن أســماء 
الفائزيــن باجلائــزة ضمن 
االستبيان الثالث والعشرين 
على مستوى ٨٨ دولة وسبعة 
مناطق جغرافية مختلفة على 
مستوى العالم، باإلضافة إلى 
إعالن الفائزين بجائزة أفضل 
مزودي أبحــاث وحتليالت 
أسواق الصرف وتقنية تداول 

العمالت األجنبية.
ووقع االختيار على بنك 
الكويت الوطني كواحد من 
أفضل البنوك على مستوى 
العالــم وأحد أفضل البنوك 
في منطقة الشرق األوسط 
وذلــك لتوفيــره خدمــات 
أســواق الصــرف األجنبي 

كابيتــال  أهلــي  شــركة  أعلنــت 
لالستثمار، الذراع االستثمارية للبنك 
األهلــي الكويتي، عن إطــالق عالمتها 
التجارية اجلديدة «ABK Capital»، وذلك 
متاشــيا مع استراتيجية الشركة التي 
تهدف إلى إثراء جتربة عمالئها من خالل 
فريق عملها الذي يتمتع بخبرات عريقة 
في مجــال االســتثمار وإدارة األصول 
والثروات، فضال عن احللول واخلدمات 
املبتكرة التي تعتزم الشــركة طرحها، 
لتحدث بذلك تغييرا بارزا في عالقتها 
املســتدامة مــع عمالئها فــي الكويت، 
في إطار عمليــة حتول متكاملة ضمن 

مجموعة البنك األهلي الكويتي.
وفي هذه املناسبة، قالت نائب رئيس 
مجلس إدارة «ABK Capital» ياســمني 
ABK سالمة: «نهدف إلى تعزيز مكانة

Capital كشركة استثمارية بارزة ورائدة 
في الكويت، حيث دأبت على مدار الستة 
عشر عاما املاضية، منذ تأسيسها، على 
تقــدمي قيمة مضافــة لعمالئنا ووضع 
احتياجاتهم املالية على رأس أولوياتنا».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ 
«ABK Capital» د.حسني شحرور: «نحن 
قريبون من عمالئنا ألبعد احلدود لتلبية 

احتياجاتهم ومحاكاة تطلعاتهم لنقدم لهم 
مجموعة غنية من املنتجات واخلدمات 
واحللول االستثمارية التقليدية والبديلة، 
ومننحهم فرصة االستثمار في األصول 
احمللية واإلقليمية والعاملية بكل سهولة 
ويسر، لذا يأتي إطالقنا للعالمة التجارية 
اجلديدة حتفيزا الستكمال مسيرة حافلة 

من اإلجنازات».
وتعتبــر «ABK Capital» شــركة 
اســتثمارية رائدة فــي املنطقة كمزود 
إدارة األصــول واخلدمــات  حللــول 
االستشــارية االســتثمارية ومقرهــا 
الرئيســي فــي الكويت، وهي شــركة 
مســاهمة كويتية مقفلــة (ش.م.ك.م) 
حتت رقابة هيئة أسواق املال في الكويت.

وتعد إحدى الشركات التابعة للبنك 
األهلــي الكويتــي، وركيــزة أساســية 
ضمن خطة التوســع اإلقليمية للبنك، 
التــي تشــمل كال من الكويــت ومصر 
واإلمــارات العربيــة املتحــدة، وتفخر 
«ABK Capital» بتقــدمي مســتوى عال 
من الشفافية والكفاءة والتفاني جلميع 
عمالئها، كما توفر لهم حزمة واســعة 
من املنتجات واخلدمات االســتثمارية 

احمللية واإلقليمية والعاملية.

جانب استثماراته في كوادره 
البشــرية والتي تعد أفضل 

الكفاءات املصرفية.
وبهــذه املناســبة، قــال 
مديــر إدارة تداول العمالت 
األجنبية في بنــك الكويت 
الوطني روضان الروضان: 
إن حصولنــا علــى هــذه 
اجلائزة للعام احلادي عشر 
على التوالي يعكس اتساع 
نطاق وجودة اخلدمات التي 
نقدمها لعمالئنا، باإلضافة 
إلى كونها شهادة على العمل 
اجلاد واملرونة والتفاني التي 
يتمتع بها فريق اخلزينة في 

بنك الكويت الوطني.
وأوضــح الروضــان أن 
اجلائزة تبرهن على التزام 
البنــك طــوال املــدى جتاه 

جديــر بالذكــر أن مجلة 
جلوبل فاينانس العاملية التي 
تأسست في العام ١٩٨٧ وتتخذ 
من نيويورك مقرا لها تعد من 
أعرق املجالت املتخصصة في 
قطاعــي التمويل واالقتصاد 
ويبلــغ عــدد قرائهــا أكثــر 
مــن ٥٠ ألفــا مــن املديريــن 
التنفيذيني ومسؤولي القرارات 
االستثمارية واالستراتيجية 
في املؤسسات املالية في ١٩٣

دولة حول العالم.
وجتري املجلة ســنويا 
العديــد مــن االســتبيانات 
حــول االبتــكار والربحيــة 
للبنوك واملؤسسات املالية 
حول العالم يتم على إثرها 
اختيار األفضل على املستوى 

اإلقليمي والعاملي.

تأكيــد ريادته ونقاط قوته 
في أسواق الصرف األجنبية 
وتقــدمي أســعار تنافســية 
وخدمة عالية اجلودة للعمالء 
باإلضافة إلى توفير السيولة 
باستمرار حتى في ظروف 

السوق املتقلبة.
وأشار الروضان إلى أن 
الوطني يحصد ثمار سنوات 
طويلــة من االســتثمار في 
التكنولوجيا واألفراد، مؤكدا 
أن صناعة ســوق العمالت 
األجنبية تعد تنافسية للغاية 
لذلك لــن يتوانى البنك في 
مواصلة االستثمار وبقوة في 
التقنيات والعمل على تطوير 
املنصات اإللكترونية لتداول 
العمالت األجنبية لتلبي كافة 

احتياجات عمالئه.

للعام احلادي عشر على التوالي ضمن استبيان «جلوبل فاينانس» العاملية السنوي

متاشياً مع إستراتيجية الشركة إلثراء جتربة عمالئها عبر خبرات فريقها بإدارة األصول والثروات

جائزة «أفضل مزود خلدمات أسواق الصرف في الكويت والشرق األوسط ٢٠٢٣»

روضان الروضان

د.حسني شحرور ياسمني سالمة

شعار شركة «ABK Capital» اجلديد

إلى جانب بنوك ومؤسسات 
J.P. مالية عاملية كبرى مثل
Bank of Americaو Morgan
Sociétéو BBVAو Citibankو

.Générale
وأوضحت جلوبل فاينانس 
أن جوائــز هذا العــام كّرمت 
البنوك التي قدمت لعمالئها 
إرشــادات وأداء فائقني خالل 
هــذه األوقــات الصعبة التي 
يشــهد فيهــا العالــم بلــوغ 
أعلــى  التضخــم  معــدالت 
مســتوى منذ أربعــة عقود 
وزيادة تقلبات أسواق الصرف 
األجنبي بشــكل كبير، حيث 
برهنت هذه التحديات على أن 
اختيار شريك مصرفي موثوق 
خلدمات أسواق الصرف يعد 

أمرا بالغ األهمية.
الفــوز بهــذه  ويشــكل 
اجلائــزة املرموقــة وللعام 
احلادي عشــر على التوالي 
تأكيــدا جديدا علــى ريادة 
وإقليميــا  البنــك محليــا 
في تقــدمي أفضــل احللول 
املصرفية املبتكرة لعمالئه، 
حيث يجنــي الوطني ثمار 
اســتثماراته الضخمــة في 
تطوير بنيته التحتية وذلك 
بهــدف تقدمي خدمات عالية 
اجلــودة لعمالئه وذلك إلى 

روضان الروضـان: البنك يحصد ثمار سـنوات طويلة من االسـتثمار فـي التكنولوجيا واألفراد

الكويت في  رائدة  استثمارية  كشركة   «ABK Capital» مكانة  تعزيز  إلى  نهدف  سالمة:  ياسمني 
تطلعاتهم ومحاكاة  احتياجاتهم  لتلبية  احلدود  ألبعد  عمالئنا  من  القرب  على  نعمل  شحرور:  حسني 

«املتحد» ُيطلق خدمة إرسال األموال من خالل «كي نت»
في إطار سعيه املستمر لتطوير 
خدماتــه املصرفيــة لتقــدمي أفضل 
جتربــة مصرفيــة متكاملة لعمالئه 
مــن خالل خدمــات رقميــة متميزة 
وفعالة، أعلن البنــك األهلي املتحد 
عن إطالق خدمة إرسال األموال، والتي 
مبقتضاها يتمكن عمالء البنك الكرام 
من إرسال األموال عن طريق مشاركة 
رابط مع املستفيد من عمالء البنوك 
احمللية للحصول علــى األموال من 
خــالل بوابة دفع كــي نت على مدار 
الساعة جميع أيام األسبوع مبنتهي 

السهولة واألمان.
ومــن خــالل هذه اخلدمــة ميكن 
لعمالء البنك األهلي املتحد الدخول 
AUB على تطبيق البنك األهلي املتحد
APP واختيار خدمة إرسال األموال 
ألي مســتفيد دون احلاجــة ملعرفة 
رقم احلساب أو اآليبان ومبجرد رقم 
الهاتف. يقوم العميل بإضافة املستفيد 
املراد إرسال األموال له أو اختيار هذا 
املستفيد من قائمة االتصال اخلاصة 
بالعميل ثم إدخال املبلغ املراد إرساله 
وحتديد احلساب املراد اخلصم منه 
ثم مشاركة الرابط مع املستفيد الذي 

قنــوات التوزيع املصرفيــة لألفراد 
بالبنك األهلي املتحد: يسعدنا تطبيق 
هــذه اخلدمة اجلديدة التي تأتي في 
إطــار تطويــر منظومــة املدفوعات 
بالتعاون مع شــركة كي نت، فضال 
عن أن هذه اخلدمــة تضيف الكثير 
مــن املرونة والســرعة فــي حتويل 

األمــوال، ما ميكن عمــالء البنك من 
ســداد فواتيرهم أو إرســال األموال 
فورا من خالل اتباع خطوات سهلة 

إلمتام عملية التحويل.
وأضافت: نعمل في البنك األهلي 
املتحــد مــن رؤيــة واضحــة تؤمن 
بأهمية التطوير الدائم واالستثمار في 
اخلدمات واملنتجات وخدمة العمالء، 
ومن هذا املنطلق اعتمدنا هذه اخلدمة 
اجلديدة على متكني عمالئنا الكرام من 
حتويل األموال من خالل منظومة من 
السرعة والسهولة واألمان واملوثوقية 
ودون احلاجة إلى الذهاب إلى البنك.

وأكدت خزعل أنه من مميزات خدمة 
إرسال األموال، أنها تلبي احتياجات 
وتطلعات مجموعة واسعة من العمالء 
الذين يرغبون في خيارات دفع آمنة 
ومتطــورة تقلــل من االعتمــاد على 
التعامالت النقدية وما يصاحبها من 
تكاليف تشغيلية، وتسهل إجراءات 
الدفع والتحصيل، وتزيد التعامالت 
اإللكترونيــة وفي نفس الوقت تأخذ 
فــي االعتبار جميع اجلوانب األمنية 
املطلوبــة، مــا ينعكس علــى تطور 
اخلدمات الرقمية التي يقدمها البنك.

ســيتلقى الطلب من خــالل الرابط، 
وفــي حال قبوله للتحويل وتأكيده 
للمعاملــة من خالل الرابط، ســيتم 
خصم املبلغ من حساب العميل الذي 

قام بالتحويل.
وتعليقا على هذه اخلدمة اجلديدة، 
أفــادت هنادي خزعــل رئيس إدارة 

«اخلليج»: ١٠ فائزين بسحب «الدانة» الشهري

«YOU» التجاري» يعلن فائزي سحب»

في إطار حرصه على مكافأة عمالئه، أعلن 
بنك اخلليج أســماء ١٠ فائزين بـ ١٠٠٠ دينار 
لكل منهم، في سحب الدانة عن شهر نوفمبر 
املاضي، وهم: خليل عبداحلسني اخلباز، هبه 
محمد إســماعيل، عبداهللا حســن احلريري، 
إبراهيم حبيب عبداهللا، محمد سامي صالح، 
رانديب كاوور شــادها، محمد عباس حسني 
اخلميس، فاطمه حسني كارون، عدنان منصور 

علي الصفار، القاصر: فرح صالح حسني.
ويعد حســاب الدانة من أفضل حسابات 
االدخار في الكويت، بسحوباته الدورية التي 
حتمل جوائز قيمة ومبميزاته الكثيرة حلاملي 
احلســاب، فهناك فرص شــهرية للفوز بألف 
دينار لـ ١٠ فائزين، إضافة إلى ســحبني ربع 
سنويني جائزة كل منها ١٠٠ ألف دينار، وسحب 
نصف سنوي جائزته مليون دينار، والسحب 
الســنوي الكبير على اجلائــزة الكبرى التي 

تبلغ ١٫٥ مليون دينار.
ويعتبر «اخلليج» البنك الوحيد في الكويت 
الذي يضيف للمجتمع مليونيرين سنويا، إذ 
منح عمالء حساب الدانة فرصة الفوز مبليون 
دينار، والتي أعلن الفائز فيها في يوليو املاضي، 

أجرى البنك التجاري الســحب على 
حساب «YOU» يوم األحد املاضي في مبنى 
البنك الرئيســي، بحضــور ممثل وزارة 
التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني.

وقــد قام البنك بتغطية الســحوبات 
مباشرة عبر وسائل التواصل االجتماعي، 
حيث أعلــن عن فوز كل من: عبدالعزيز 
رداس املطيري، علي حسني علي مبارك، 
بجائزة نقدية بقيمة ٢٥٠ دينارا لكل منهما.

ومن املعروف أن حساب «YOU» هو 
حســاب مخصص لفئة الشــباب الذين 
يحولون املكافأة االجتماعية الشهرية إلى 
البنك التجاري، حيث تتاح لهم الفرصة 
لالستفادة من مميزات عديدة عند فتحهم 
احلساب بقيمة ١٠ دنانير فقط، واحلصول 
على هدية نقديــة بقيمة ٥٠ دينارا عند 
حتويل املكافأة االجتماعية إلى التجاري، 
باإلضافة إلى فرص لدخول السحوبات 
الشهرية للفوز بجوائز قيمة، إلى جانب 
احلصول على بطاقة مسبقة الدفع مجانية 

فيما سيتم إعالن الفائز بجائزة املليون ونصف 
املليون دينار في السحب السنوي الكبير في 
١٩ يناير املقبل، بحضور ممثلي وزارة التجارة 

والصناعة، وشركة أرنست آند يونغ.
ومن املميزات العديدة التي يتمتع بها عمالء 
حساب الدانة أنه احلساب الوحيد في الكويت 
الذي يحول فرصك بالفوز من السنة املاضية 
إلى السنة التالية، وذلك ضمن برنامج مكافأة 

العمالء على وفائهم ووالئهم لبنك اخلليج.

للسنة األولى للعمالء الذين تزيد أعمارهم 
عــن ١٨ عامــا، فضال عن االســتفادة من 
اخلصومات والعروض الترويجية على 
مدار العام، حيث سيحصل العمالء اجلدد 
على فرصتني للدخول في السحب الشهري 
للفوز بجائزة نقدية بقيمة ٢٥٠ دينارا.

«زين» تنظم ورشة عمل حول النجاح
في ريادة األعمال واالبتكار الرقمي

قدمت شركة «زين» الكويت ورشة عمل 
خاصة حول أساســيات النجــاح في ريادة 
األعمال واالبتكار الرقمي، والتي استضافت 
مــن خاللها طالب وطالبات وأعضاء الهيئة 
التدريسية في قسم علوم املعلومات التابع 
لكلية العلوم احلياتية بجامعة الكويت في 

.ZINC منصتها لإلبداع
وأتــت هذه البــادرة اســتكماال للجهود 
املشتركة التي تبذلها زين بشكل مستمر مع 
مختلف املؤسسات التعليمية واألكادميية - 
من القطاعني العام واخلاص - في البالد، وذلك 
لإلسهام بتطوير العملية التعليمية ومشاركة 
خبــرات القطاع اخلاص مــع طلبة املدارس 
واجلامعــات وحديثي التخــرج، وباألخص 
حول مجاالت االبتكار الرقمي وريادة األعمال 

والشركات التكنولوجية الناشئة.
ZNIC واســتضافت منصة زين لالبتكار

مجموعة من طالب وطالبات وأعضاء الهيئة 
التدريسية من قسم علوم املعلومات التابع 
لكلية العلوم احلياتية، حيث متحورت ورشة 

العمل التي قدمتها زين حول أساسيات النجاح 
في عالم ريادة األعمال، وجتاربها الناجحة 

في متكني االبتكار الرقمي.
وقامت الورشة بتغطية عدد من املواضيع 
األساســية التي تهم أي مبادر مبتدئ، مثل 
كيفية تأسيس الشركة الناشئة، وبناء فريق 
العمــل، وصنع العالمــة التجارية، وجذب 
املستثمرين، وتطوير املنتجات واخلدمات، 
كما شــارك الطلبة في متارين عملية حول 
تأسيس مشاريعهم اخلاصة واستعراضها 
أمام املستثمرين وكيفية جذب فرص التعاون 

والنمو.
وتبرز هذه اخلطوة جهود زين في دعم 
أعمــال الشــركات التكنولوجيــة الناشــئة 
والتزامها املتنامي نحو ممارستها لالستدامة 
املجتمعية، إذ إنها حريصة على وضع بصمة 
إيجابية، وتبنــي القضايا األكثر أهمية في 
املجتمع، من أبرزها دعم رواد األعمال والشباب 
وتشجيع االبتكار الرقمي، ليس في الكويت 

فحسب، بل في املنطقة بأسرها.

ZINC استضافت خاللها طلبة جامعة الكويت مبنصتها لإلبداع

صورة جماعية للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية مع فريق زين

منصة زين لإلبداع ZINC استضافت ورشة العمل

«املركزي» يخصص آخر إصدار
لسندات وتورق بقيمة ٢٣٠ مليون دينار

أعلن بنــك الكويت املركزي أنه قد مت 
تخصيص آخر إصدار لســندات وتورق 
البنك املركزي بقيمة إجمالية بلغت ٢٣٠

مليون دينار ألجل ٦ شهور ومبعدل عائد 
.٪٤٫٢٥

وكان البنك قد أعلــن في ٢٩ نوفمبر 
املاضي عن تخصيص آخر إصدار سندات 
وتورق بقيمة إجمالية تبلغ ٢٤٠ مليون 
دينار ألجل ٦ أشهر، ومبعدل عائد ٤٫٢٥٪.
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«مركز بورشه الكويت» يفوز بجائزتني عامليتني من «بورشه للتصنيع حسب الطلب»

مت تكرمي مركز بورشه الكويت 
شركة بهبهاني للسيارات، على 
املســتويني العاملــي واإلقليمي 
ملبادراته التسويقية واملبيعات 
املتميــزة املتحققة عبر العديد 
من احلمالت والتزامه بشراكته 
مــع قســم بورشــه للتصنيع 
Exclusive» الطلــب  حســب 

Manufaktur» وحفــل اإلطــالق 
املبتكر لســيارة مكان اجلديدة 
واحلملــة الترويجية لســيارة 
تايكان، متاشيا مع استراتيجية 
الكويت لتعزيز التحول للتنقل 

الكهربائي.
يذكر أن ١٠٪ فقط من مراكز 
بورشه في جميع أنحاء العالم هم 
شركاء لقسم بورشه للتصنيع 
حسب الطلب، الذي يوفر إمكانية 
الســيارات حســب  تخصيص 
الطلــب ويقــدم االستشــارات 

الشخصية للعمالء. 
ومــن بني ١٠٦ من الشــركاء 
العامليني، حصل مركز بورشه 
الكويت على جائزتي أفضل أداء 
على مواقع التواصل االجتماعي 
وأفضل حملة مبيعات من قسم 
بورشه للتصنيع حسب الطلب.

وقال هاني مرعي، املدير العام 
ملركز بورشه الكويت: الشراكة 
مــع قســم بورشــه للتصنيع 
حسب الطلب هي دليل على أننا 
نتجاوز اخلدمات العادية إلرضاء 
عمالئنا. ويعتبر حصولنا على 
جائزتني مرموقتني من بورشه 
تقديرا كبيرا جلهودنا في تقدمي 
حلول وخدمات مبتكرة لعمالئنا.

وجاءت جائــزة أفضل أداء 
على مواقع التواصل االجتماعي 
لتكــرمي الفريــق علــى احلملة 

Paint To الترويجيــة لبرنامج
التابع لقســم بورشه   Sample
للتصنيع حسب الطلب، حيث 
توفر احلملة للعمالء مجموعة 
من األلوان من خالل مقطع ڤيديو 
يعــرض خيــارات التخصيص 
وفيلــم آخر مميز لســيارة ٩١١

تارجا ٤S هيريتيدج دزاين.
مــن جانبــه، أشــار باتريك 
جــاالس، مدير قســم بورشــه 
للتصنيــع حســب الطلــب في 
بورشه الشرق األوسط وأفريقيا 

إلــى أن هــذه اجلائــزة تعكس 
طبيعة منطقة الشرق األوسط 
اخلاصــة ورغبــة العمــالء في 
احلصول على منتجات مصممة 
خصيصــا حســب رغباتهــم. 
وأضاف: أتوجه بالتهنئة ملركز 
بورشه الكويت على هذا اإلجناز 
والتقدير الكبير وحصولهم على 
جائزتني من بني سبع جوائز كان 
يتنافس عليها ١٠٦ مراكز شريكة 
لقسم بورشه للتصنيع حسب 

الطلب على مستوى العالم.

إضافــة إلى ذلــك، مت تكرمي 
مركــز بورشــه الكويــت أيضا 
على املســتوى اإلقليمي، حيث 
فاز بجائزة االبتــكار في أفكار 
التسويق لعام ٢٠٢١ من بورشه 
الشرق األوسط وأفريقيا للمرة 

السادسة.
وأظهر هذا اإلجناز قدرة مركز 
بورشه الكويت على زيادة الوعي 
خــالل املراحــل األولــى لتبني 
التحول للتنقــل الكهربائي في 
الكويــت من خــالل حملة على 

مواقع التواصل االجتماعي طلبت 
من مالكي ســيارة تايكان سرد 
قصــص عن رحلة التحول إلى 

السيارات الكهربائية.
وأضــاف مرعــي: أصبــح 
هؤالء العمالء ســفراء للعالمة 
التجاريــة مــن خــالل نشــر 
جتاربهــم عبر احلملة. وشــهد 
املركز زيادة كبيرة في مبيعات 
تايكان الشهرية، ومع األنشطة 
التسويقية واسعة النطاق على 
مدار العام، باع املركز أكثر من 

٤٥ سيارة تايكان.
جدير بالذكر أن مركز بورشه 
الكويت فاز أيضا بجائزة التميز 
التســويقي عــن تعاونــه مــع 
العالمة التجارية احمللية لألزياء 
«رابتشــر»، ليس فقط لنجاح 
احلملة التسويقية لسيارة مكان 
حتت شعار «مكان، ميناك بكل 
مكان»، ولكن أيضا لدعم رواد 

األعمال الكويتيني الشباب.
واختتم مرعي حديثه قائال: 
مــن خــالل احلملــة الرقميــة 
واســعة النطاق والتي شملت 
الكويــت،  الســينما فــي  دور 
عرضنا مقطع الڤيديو اخلاص 
باحلملة ١٤٢٨ مرة تقريبا على 
مدار ثالثة أسابيع، ومت اختيار 
هذا الڤيديو واحدا من أفضل ١٠
إعالنات بالســينما في املنطقة 
للعام املاضي عن طريق مجلة 
Campaign Middle East. وقدمنا 
العديد مــن الهدايا التي حتمل 
التجاريتني لبورشه  العالمتني 
ورابتشــر مع كل سيارة مكان، 
ما ســاعد على زيادة املبيعات 
ووصولها إلى ٨٠ سيارة خالل 

فترة احلملة.

إضافة إلى جائزتني إقليميتني للتميز واالبتكار في أفكار التسويق

مقاطع من احلملة الترويجية لسيارة «تايكان»

«911 Targa 4S» Heritage Design Editon مقتطفات من احلملة الترويجية

عبداحملسن بهبهاني وهاني مرعي مع فريق التسويق

رئيس مجلس اإلدارة علي مراد بهبهاني والرئيس التنفيذي عبداحملسن بهبهاني مع فريق مركز بورشه الكويت يحتفلون باحلصول على اجلوائز األربع

.. ومع فريق املبيعات

مقاطع من فيديو بورشه للتصنيع حسب الطلب

مقتطفات من احلملة التسويقية لسيارة «مكان»
جائزة التميز واالبتكار في أفكار التســويق 
لعام ٢٠٢١ من بورشه الشرق األوسط وأفريقيا

جائزة أفضل أداء على مواقع التواصل االجتماعي واملبيعات لبرنامج بورشــه من 
قسم التصنيع حسب الطلب
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رفقًا يا جمارك

م.٣٦

a.alsalleh@yahoo.com
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إضاءات طبية في 
صحة العيون «٢١»

رأي طبي

د.يوسف الظفيري 
استشاري طب وجراحة العيون

املكان هو ثانوية كيفــان، الزمان هو عام ١٩٩٢، احلدث هو 
حفل تكرمي املتفوقني.

ما زلت أتذكر قرار ناظر املدرسة املعلم الفاضل عبداهللا الصقر 
«رحمة اهللا»، بأن يتم تكرمي جميع الطلبة املتفوقني، سواء كان 

تفوقهم باملعدل التراكمي أو الفصلي.
وأذكر كلماته عندما قال إن تكرمي جميع املتفوقني دون متييز 
بني املعدالت التراكمية والفصلية، ليكون حافزا وتشجيعا لكم 

لبذل املزيد، والذين كنت أحدهم.
فكان قرار ذلك املربي الفاضل من األمور التي تركت أثرا طيبا 
فــي النفس، وكأنه قد بذر بذرة نبتت ومنت وكبرت ثم أثمرت 
ونضجت، وتركت أثرها في النفوس، والدليل هو أنني ما زلت 

أذكرها حتى هذا اليوم رغم مرور ٣٠ عاما.
نعود إلى مدرســة بالط الشهداء للبنني، التي نظمت فعالية 
احتفالية متميزة دعماً للشقيقة قطر في تنظيمها لكأس العالم، 
ثم وصلت أصداء هذه الفعالية إلى أمير دولة قطر سمو الشيخ 
متيم بن حمد آل ثاني عبر وسائل التواصل االجتماعي واإلعالم، 
فقام سموه بتحميل السفير القطري لدى الكويت رسالة إلدارة 
مدرسة بالط الشــهداء تتضمن دعوة كاملة وشاملة حلضور 

إحدى مباريات كأس العالم.
اآلن تبدأ البصمات الكويتية الفذة بالظهور!

فرغم أن الدعوة وجهت للمدرسة بالكامل بال استثناء، إال أن 
القائمني عليها قرروا حصر الدعوة من تلقاء أنفسهم إلى عدد ١٠٠
شخص فقط منهم ٧٠ طالبا فقط، باإلضافة لـ ٣٠ معلما وإداريا.
كما ظهر أحد اإلداريني املجتهدين القائمني على الفعالية في 
أحد اللقاءات التلفزيونية القطريــة، ليبرر هذا األمر بصعوبة 
الســيطرة على الطلبة أثناء السفر! وقدم اعتذاره لباقي الطلبة 

وأولياء أمورهم.
حســناً.. أعتقد جازما أن ما حدث سيشكل غبنا وجرحا في 
نفوس كل طالب أو مدرس أو إداري أو عامل في تلك املدرســة 
التي وجهت لهم الدعوة األميرية القطرية السامية ولم يتم إشراكه 

في هذه الرحلة.
ولنكن واضحني، أعتقد أن إدارة املدرسة بالغت في احلرص 
بشــكل مفرط، فكان من الواجب زيادة نســبة الطلبة بالنسبة 
لإلشرافيني من املعلمني، ليتمكن أكبر عدد من الطلبة من املشاركة 

واالنضمام إلى زمالئهم.
باختصار، ما حدث في قصة مدرسة بالط الشهداء هو تخبط، 
يكشف لنا أن املال واإلمكانات املادية ليست كل شيء، وليست 
كافية لتحل كل املشــاكل، وال تذلل كل الصعوبات، إمنا احلاجة 

لتطوير املهارات اإلدارية والقيادية.
فلن نتمكن أبدا من السير لألمام ونحن نفتقد املهارات اإلدارية 
والقيادية، وسنفوت الفرصة تلو األخرى، حتى لو كانت ألشياء 

بسيطة مثل تلبية دعوة حلضور مباراة كرة قدم.
عموما علينا أن نعي أن وسوســة املسؤولني وترددهم، هي 
من السمات التي أصبحت دارجة لدينا في الوزارات واألجهزة 
احلكومية، وإدارة مدرســة بالط الشــهداء ليست استثناء من 

هذه القاعدة.
وسيتذكر الطلبة املستبعدون استبعادهم، كما تذكرت قرار 

التكرمي في ثانوية كيفان قبل ٣٠ عاما.
أقدر اجتهادات ومبادرات إدارة مدرسة بالط الشهداء، وأدعو 

لهم بالتوفيق، ولكن في هذا املوضوع قد جانبهم الصواب.
ختاماً، من الواجب شكر دولة قطر وأميرها وحكومتها وشعبها 
على اســتضافة هذا احلدث العاملي، الذي أخرس كل املشككني 

واملتربصني واحلاسدين.

قبــل ظهور التكنولوجيا احلديثــة، كان منع كتاب معني يعني 
كارثة بالنسبة للكاتب، فلن ينشر كتابه، وإن نشر باخلارج، نادرا 
من يستطيع السفر واحلصول عليه، فاجلهد الذي بذله الكاتب في 
الكتابة ســيصبح هباء منثورا، بعد انتشار اإلنترنت أصبح بعض 
الكتاب يتسابقون حتى مينع كتابهم، ألن في ذلك تسويقا مجانيا له، 
ويستطيع الكل شراءه كنسخة إلكترونية عبر اإلنترنت، وسيستغل 
الكاتب هذا املنع بالتسويق له عبر وسائل التواصل، وحتى األشخاص 
الذين ال يقرؤون عادة، سيسعون الى احلصول عليه، من باب كل 
ممنوع مرغوب، حتى أصبح الفكر السائد يقول: إن كنت ترغب في 
نشــر فكرة امنعها، فكم من فكرة غبية انتشرت ألنها منعت، وكم 

من كتاب ورقه أغلى منه انتشر ملجرد منعه. 
في السابق عندما كانت الدولة معزولة عن بعضها، واالحتكاك بني 
مدينة وأخرى محدودا جدا، كان املنع فعليا مينع انتشار الفكرة، لكن 
اآلن سرعة انتقال الفكرة أقل من ثانية عبر اإلنترنت، والفضائيات 
ال تســتطيع أن متنع شيئا، بل بالعكس باملنع تسلط الضوء عليه، 
ثقافة املنع انتهى زمانها، وال شك أن كل زمان له طريقة بالتعاطي 
معه، التعاطي مع الزمن احلالي بالطريقة القدمية لن يأتي بالنتيجة 
املرجوة، وقد تكون النتيجة عكسية، ونشاهد هذه النتيجة العكسية 

بشكل متكرر، لكن دون اتعاظ.
في زمن السرعة أصبحت األفكار الدخيلة على املجتمعات ال تعد 
وال حتصى، لو كل فكرة ســلطنا عليها الضوء مبنعها، فسنخسر 
الكثير، فاملئات منها متوت قبل أن تنتشر، ألنها ببساطة لم يسلط 
عليها الضوء مبنعها، فيجب أال يتم التعاطي معها إال بعد أن تصبح 
ظاهرة، عندها ميكن وضع احللول املنطقية لها، وآخر هذه احللول 
يكــون املنع، أما التوجه إلى املنع منذ البداية فهو دليل على عقلية 

سطحية، ال حتسن قراءة الواقع.
الطفل الذي تربى على املنع ســيكون غير محصن عن األفكار 
التــي منع عنها، لكن الطفل الذي تربى على نبذ األفكار الســلبية 
وكون لديه خبرة عن ســلبية هذه األفكار ومدى ســوء تأثيرها 
عليه وعلى مجتمعه، لن تســتطيع الفكرة أن تأثر عليه، واملجتمع 
ينطبق عليه نفس الوضــع، إعطاء جرعات فكرية ملواجهة األفكار 
غير املرغوب فيها، أكثر وأفضل جدوى من منعها عنه، فاملجتمعات 
املغلقة أكثر انهزامية ولديها سوء تعاط مع العوملة احلاصلة بالعالم، 
بينما املجتمعات التي لديها جرعات فكرية تستطيع أن تواجه العوملة 

وتفرض أفكارها عليها.
كنت أستغرب كثيرا أن تظهر مذاهب ذات فكر متطرف في دول 
متقدمة دون أن يتم منعهــا، مثل جيم جونز وطائفته التي انتهت 
بأكبر انتحار جماعي في التاريخ راح ضحيته ٩١٣ شخصا، أو طائفة 
أومو بالياباني التي أطلقت الغاز الســام في قطار األنفاق، وكانت 
اإلجابة بأنه لو مت منعها من البداية النتشــرت وأصبح ضحاياها 
أكثر، لكن هذه الدول تعاملت معها بأسلوب احلرب الباردة، بنشر 
التوعية بخطر هذه املذاهب ومن بعد أن يتبني خطرها على املجتمع 

بشكل واضح يتم اجتثاثها. 
قد يكون من أكبر مشاكلنا أن كل مجموعة حتى لو لم يتجاوز 
عددها أصابع اليد، تعتقد أنها املمثل الرسمي للمجتمع، وأنها متثل 
الغالبية العظمى، ونســبة كبيرة منهــم ال ينظر إال حتت أرجلهم، 
ويتعاملون مع املجتمع على أنهم أوصياء عليه، فال يحق ألحد أن 
يخالفهــم، أو يرى ما ال يرون. كل مجموعة متخندقة في أفكارها، 

أقصى طموحها أن متنع أفكار الطرف اآلخر.

أهمية جهاز  ال جدال فــي 
اجلمارك، فهم العني الســاهرة 
والبوابة احلديدية ضد من تسول 
له نفسه تهريب املواد املمنوعة، 
ولعل أهمها «املخدرات» التي تفنن 

أصحابها في كيفية إخفائها. 
لكــن أفراد اجلمــارك هم 
كذلك واجهــة البالد األولى في 
اســتقبال املسافرين من أنحاء 
العالم، واألخيرة في وداعهم، ما 
يؤكد أهمية الرقي احلضاري في 
التعامل الشخصي لرجال ونساء 
اجلمارك مع املســافرين، ألنها 
الصورة األولى أو األخيرة التي 
تبقى في مخيلة الذاكرة التي ال 
تنسى وال تنمحي، وهي عادة 

حديث املسافر ألهله وأحبائه.
أيــام كنت في  قبل بضعة 
املطار بإحدى صاالت القادمني، 
وقد هالنــي ما رأيت من منظر 
مــؤذ جدا في طريقــة تفتيش 
املسافرين اآلسيويني، عبر فتح 
الشنط وتفتيش قطعة قطعة من 
املالبس واحلاجات الشخصية، 
وشق املغلفات بالسكني وشمها، 
وكل ذلك أمام املأل، وأمام أنظار 

الفضوليني! 
ثم يستعجل رجل اجلمارك 
املســافر في مللمــة أغراضه 
للمغادرة! فيخرج هذا املسكني 
مستعجال وبعض زوائد مالبسه 
متدلية من الشنطة التي لم يحكم 
إغالقها، وهو فــي حالة يرثى 
لها من اخلجل، وســط جمهور 

املستقبلني!
روي عن النبي صلى اهللا عليه 
وآله وسلم: «إن الرفق ال يكون 
في شيء إال زانه، وال ينزع من 

شيء إال شانه».
ويقول أيضا: «إن اهللا رفيق 
يحب الرفق، ويعطي على الرفق 
ما ال يعطي على العنف، وما ال 

يعطي على ما سواه».

حتدثنا في املقاالت السابقة 
عــن مراحل تطــور جراحات 
العيون، وقلنا إن جراحات العيون 
تطورت تطورا متسارعا بفضل 
التقنيات احلديثة، حتى أصبحت 
عمليات تصحيح اإلبصار من 

العمليات السهلة.
واليوم سوف نتحدث عن 
احلــل اجلراحــي األخير في 
العيون  املتقدمــة في  احلاالت 
أال وهــي زراعة القرنية، حيث 
يتم توفير القرنيات البديلة من 
القرنيــة، حيث تخضع  بنوك 
لفحص معملي لضمان خلوها 
من الڤيروسات، ويجري تقييم 
دقيق لعدد اخلاليا الداخلية بها، 
وبعد عملية زرع القرنية يحتاج 
املريض إلى متابعة طويلة ودقيقة 
ملدة ال تقل عن ١٢ شهرا لضمان 

قبول اجلسم للقرنية.
ومن اجلدير بالذكر في هذا 
املقام أن نشير إلى أن عمليات 
زراعة القرنية قد دخلت طورا 
الـ ٥ الســنوات  جديدا خالل 

األخيرة، مت إدخال تقنية الزراعة 
غيــر النافذة، حيــث تتم فيها 
البديلة  القرنية  زراعة ٩٨٪ من 
مع االحتفاظ بطبقة رقيقة جدا 
من قرنية املريض نفسه لضمان 
قبول اجلسم للقرنية اجلديدة، 

وتقليل معدل الرفض.
إزالة  ويحتاج املريض بعد 
اخليوط التــي تكون عادة بعد 
إلى اســتخدام  ٦: ١٢ شــهرا 
نظارة طبيــة خفيفة، أو إجراء 
ليزر لتصحيح الدرجة املتبقية 
وفقا للحالة، وهنا جتب اإلشارة 
إلى أنــه البد أن تكون توقعات 
املريــض واقعية، مبعنى أنه ال 
ميكن احلصول على قوة إبصار 
٦/٦ كمــا يعتقد البعض، ولكن 
سوف يتحسن باملقارنة مبا كان 
عليه قبل العملية، وفترة النقاهة 
متتد إلى ٣ أشهر، على أن يقلل 
املريض من احلركة واملجهود، 
وفي الكويت - مع األسف - ال 
يوجد حتــى اآلن بنك للعيون، 
ولذلك يتــم جلب القرنيات من 

الواليات املتحدة األميركية.

مطالعتك ألي موضوع نقد يظهر لك 
بجالء أخالق الناقد، وتعرف ماهيته 
بحكم التجربة، وغالبا ما يكون هذا 
الصنف من الناس فاشال في حياته، 
وتكون ظروفه مضطربة فيظهر منه 
هذا التجني غيــر املبرر على غيره 

في نقده.
املتمكن  الناقد  ودائما ما يناقش 
الفكر واملوضوع بتحليل موضوعي 
على عكــس اآلخر، جتــده ينتقد 
الشخص نفسه وليس عمله، فما شأنك 
أنت في شــخصه، وهذا دليل قاطع 
على عدم فهمه ماهية النقد وطريقته 
الصحيحة، فالنقد لإلصالح وليس 
إلثارة الفنت، والعجب أن هذا األخير 
له من يتابعــه ويصفق له والطيور 
على أشــكالها تقع، إن النقد عملية 
فكرية أصيلة، ومســؤولية أخالقية 
وقيم ومفاهيم، يكشــف من خاللها 
الناقد مواطن اخللل ويضع احللول 
لها وال بأس بالرأي املخالف إذا كان 

منهجيا، ودمتم ساملني.

غير واضح باالستراتيجية التي مت 
وضعها، حيث إن إسهامات القطاع 
اخلاص ال تقل أهمية عن أي إسهامات 
أخرى فــي التصــدي للتحديات 
ولوضع املبادرات التي تخدم املجتمع 
ككل. إن الفجوة بني ما يتطلع إليه 
املواطن وبني ما يتم حتقيقه بالفعل 
يجب أن تتقلص لتحقيق السعادة 
والرفاهية للجميع وخاصة أن ذلك 
يعتبر أحد األهداف العاملية للتنمية 
املســتدامة والتي يتطلع لتحقيقها 

اجلميع بحلول عام ٢٠٣٠.
والبد من حتقيق األحالم املنتظرة 
وتعزيز الصحة والتعليم واالقتصاد 
لينعم اجلميع باحلياة السعيدة في 
ظل القيادة احلكيمة ولنرى الكويت 
احلديثة التي تعود كما كانت سابقا 
عروسا للخليج. وحفظ اهللا بالدنا 
الكرمي في ظل  الكويت وشــعبنا 
قيادتنا العادلة من كل ســوء وأن 
يدمي علينا األمن واألمان واالستقرار.

واقفا حياته للعمل اخليري بجميع 
أوجهه، يتملك كيانه، وتلك جتارة لن 
تبور، يتفجر في قلبه ينبوع صاف 
من الرأفة، يحمل بني يديه مشاعل 
املواساة في بقاع األرض، يجدد مع 
رفاق الدرب األمل في قلوب انقطعت 

حيلتها بأسباب احلياة.
إن «النجاة» وهي تنعى فقيدها 
الكويت، شعبا  الغالي، ومن خلفها 
أصيال، وقيادة وفية نبيلة، وإنسانية 
معذبة كان لها نصيب من جهد الفقيد، 
لن تنسى ما قدمه من خدمات جليلة، 
حتى وإن أصابه سهم القدر الصائب، 
سيظل رمزا من رموز البر، وجنما 
يضيء مبآثره الطريق ملن يأتي من 
بعده، وسيمتد أثر مسيرته، حتيي 
في هذا الوطن وهذه األمة مآثر من 
سلف، تؤكد مع كل اشراقة خيرية 
األمة وعظمة رجالها الذين لم يبخلوا 
يوما في جعل اإلحسان شعارا ومنهج 

حياة.
الفقيد رحمة واسعة،  رحم اهللا 
وعــوض أمتــه ووطنه وأســرته 

واإلنسانية خير العوض.

اجلميع ومحــل إكرام وتبجيل من 
كل من نزور، كما كان - رحمه اهللا - 
يذّكرهم باهللا واجلنة والنار واإلكثار 
من العمل الصالح واملسارعة في طلب 

املغفرة من اهللا.
ولن أنســى آخر لقاء معه يوم 
اخلميس املاضي ١/١٢/٢٠٢٢ قبل وفاته 
بيوم واحد عندما قال لي: لو نذهب 
معاً إلى بريطانيــا للدعوة إلى اهللا 
واملشاركة في إلقاء اخلواطر والدروس 
في املراكز اإلسالمية 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.

النقد الصادق بكل رحابة صدر، فاخلطأ 
في كل األحوال وارد، وليس عيبا أن 
يخطئ اإلنسان، ولكننا ال نتقبل وال 
نقبل الناقــد احلاقد، ألن بني الناقد 
واحلاقد ضميــر حي وضمير ميت 
وهما ليســا على وفاق، يقول أحد 
الفالسفة وهو صمويل جونسون: 
ســأظل دائما أتقبل الناقد واحلاقد،  
فاألول يصحح مساري والثاني يزيد 
من إصراري، واحلقيقة أنه من خالل 

وبرامج التصدي لها قد سقطت سهوا 
من مسودة برنامج عمل احلكومة 
اإللكترونية  ومن أهمها الصحــة 
والتصدي لألمراض املزمنة وعوامل 
اخلطورة ذات العالقة بها مثل التدخني 
والتغذية غيــر الصحية واخلمول 
البدني ويجب تدارك سقوطها من 

البرنامج.
القطاع اخلاص  كذلك فإن دور 

محبا ملسالكه، والذي وجد فيه مبتغاه، 
أداء حلق وطنه وأمته واإلنسانية، 
فكان في حياته مهموما به صابرا على 
عنائه، سارع منذ البداية مع بعض 
رجاالت الكويت، وعقب عودته من 
مصر في سبعينيات القرن املاضي، 
لوضع نواة العمل اخليري الكويتي 
املنظم، فولدت على يديه «جلنة زكاة 
كيفــان»، وكان على رأس أولوياته 
إثراء احمليط اخليري محليا بعدد من 

اجلهود اخليرية واإلنسانية.
وقد ظل الفقيد يكابد في نصب 

من هو في الدعوة إلى اهللا في الكويت 
وحول العالم.

كنت أزور معه بعض الديوانيات، 
وكان - رحمــه اهللا - محبوبا عند 

تتوافر فيه عوامل عدة، منها املوهبة 
وهي األساس.

وكذلك التمكن من اللغة العربية، 
واحلس املهني والبالغة، وقوة التعبير، 
ومن األهمية مبكان أن يكون محايدا، 
أما الناقد احلاقد إن جاز التعبير فهو 
العداوة والكره في قلبه،  املمســك 
الهجومي بطبعه، وال يخلو من احلسد 
والضغينة، فيفرغ كل ذلك فيما يكتبه، 
وهذا ما ال نتقبله، ألننا كمتابعني نتقبل 

الرقمية وبرامج  احلديثة كالصحة 
الذكاء االصطناعي والتطبيب عن بعد 
حيث إن برنامج العمل قد ال يصلح 
مع منظومة متكاملة للربط املعلوماتي 
واألمان السيبراني احلكومي وسهولة 
ويسر تقدمي املعلومات الرقمية وهو 
ما يتطلب جهدا كبيرا في التطوير 

واملبادرات الذكية.
وأعتقد أن الكثير من التحديات 

مبكــرا تعليمــه بالكويــت حتى 
التحاقه عام ١٩٧٠م ببعثة دراســية 
في جمهورية مصر العربية، ليعود 
بعدها ليلتحق بالعمل الديبلوماسي 
في وزارة اخلارجية، ثم يعود مجددا 
ينشــط لطلب العلم وهو الشغوف 
املجد، ولكن هــذه املرة في املدينة 
املنورة طالبا للعلم الشرعي ملدة سبع 
سنوات، ليعني مدرسا بدور القرآن 
الكرمي التابعة لوزارة األوقاف حتى 

إحالته الى التقاعد.
عاش الرجل وفيا للعمل اخليري 

وكيف نضع حلوال لها.
وكان من تواضعه أن يقول لي: 
أريــد أن أستشــيرك، (رحمه اهللا) 
يستشير من يصغره ٤٣ عاما، وهو 

أطالع كغيري من الناس مواضيع 
نقد كثيرة تكتب هنا وهناك، منها ما 
هو موجه ملســؤول أو عمل فني أو 
ظاهرة سلبية أو غير ذلك، واحلقيقة 
أنه ال يلفت االنتباه ويشدك إلكمال ما 
يكتبه الناقد إال النقد البناء والطرح 
الرصني، ألنك تتمتع بالقراءة وحتصل 
على املعلومة الصحيحة والفائدة من 
خالل هذا الطرح السوي، فتضطر إلى 
تكملته حتى نهايته، ومن كثرة ما نقرأ 
ونطالع بات واضحا لنا أن هناك ناقدا 
وحاقدا، والفرق بني هذا وذاك كبير، 
فالناقد هو من يبدي رأيه بأسلوب 
حضاري فيظهر العيوب واحملاسن، 
ومييز بني الغث والسمني، ويضع حال 
مقبوال إلصالح اخللل والقصور، ما 
يجبرك على احترام رأيه ألنه جترد من 
أهوائه وميوله، وكتب بأمانة وحيادية، 
فأخذنا كالمه على محمل اجلد، وفي 
كل األحوال النقد فن جميل يدرس 
في املعاهد الفنية العليا، لذلك ال ميكن 
لكائن مــن كان أن يكون ناقدا حتى 

هنــاك فجوة بني مــا يحلم به 
اإلنسان ويتطلع لتحقيقه وبني ما 
يتحقق بالفعل سواء على املستوى 
االجتماعي أو املهني أو االقتصادي، 
وفي ممارســة الطب توجد العديد 
مــن األمثلــة املهنية مثــل احللم 
بالتكنولوجيا احلديثة واحللم بالذكاء 
االصطناعي واحللم في العالج عن 
بعد أو التشخيص الطبي عن بعد 
وهذه األحالم املهنية بعضها يتحقق 
جزئيا في مجاالت محدودة وقد تكون 
الفجوة لم متتلئ بعد وفي انتظار 
إدارة مهنية ورؤية صائبة من أعلى 
املستويات في وقت ال يتسع لغير 
العمــل والتكنولوجيا احلديثة مبا 

فيها الصحة الرقمية.
وهذا يجب أن يترجم في نصوص 
واضحة وغير إنشائية وغير تقليدية 
في برنامج عمل احلكومة اجلديدة 
فال ميكن قبول برنامج عمل ال ينص 
التقنيات  صراحة وبوضوح عــن 

التاريخ اخليري  في احلقيقــة 
الكويتي ثري معطاء، ومن أجل مظاهر 
ثرائه وأروعها، ذلك التدفق النابع من 
امتالك مقومات عززت من تواجده 
بقوة على األرض، يجوب في عنفوان 
بحثا عن أصحاب احلاجات من فقراء 
األرض واملهمشني، فال تبرح حتى 
تنجلي عن وجه اإلنسانية غمته، وهللا 
احلمد فاألمة والكويت والدة، فقد 
رزقت هذه املسيرة العامرة ثلة من 
امتداد  الرجال األوفياء، كانوا على 
عهودها عنــوان نهضتها، ووقود 
حركتها، وأمناء مسيرتها، ال تفتر 
همتهم، وال تلني عزميتهم، يقومون 
مبا ال يقوم به إال أولو العزم املتني.
ومن هؤالء األفذاذ الذين فجعت 
الكويت برحيلهم، رجل اإلحســان 
ورائد مــن رواد العمــل اخليري 
الكويتي الوفي، العم الشــيخ عود 
اخلميس الفزيع، لقــد كان الفقيد 
ذا همة ونشــاط، ورأي وإخالص، 
الفقراء  رسالته املساكني، وشاغله 
واحملتاجون، ولــد، رحمه اهللا، في 
منطقة الشرق عام ١٩٤٦م، ليواصل 

ال أنســى ذلك اللقاء األول مع 
الشيخ عود اخلميس عندما تعرفت 
عليه فــي مصلى جمعيــة النجاة 
اخليرية، كنــا ننتظر صالة الظهر 
وقابلنا بابتسامة جميلة لطيفة، وكانت 
هذه عادته كلما رأيته، ومنذ أول لقاء 
وأنا أقول في نفسي إن هذا الرجل 

من «أهل اهللا».
الروح  ابتســامة جميلة تدخل 
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 

بعد الفصلة

تخبط مدرسة 
بالط الشهداء

amalmudahka@gmail.comعبداحلميد مبارك املضاحكة

خارج الصندوق

ثقافة املنع
بدر سعيد الفيلكاوي
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«آي ميديا» متثل الكويت في «املسرح العربي» باملغرب

مفرح الشمري

اختارت اللجنة العربية للمشاهدة عروض 
مهرجان املسرح العربي بدورته الـ١٣ التي ستقام 
في املغرب وتنظمها الهيئة العربية للمســرح 
خــالل الفتــرة من ١٠ إلــى ١٦ ينايــر ٢٠٢٣ في 
مســاريها، األول والثاني، وســتمثل مسرحية 
«آي ميديا» تأليف وإخراج ســليمان البســام 
ـ دولة الكويت في هذا املســار والذي اشــتمل 
على العروض التالية: «سوبر ماركت» تأليف 
داريو فو، إخراج أمين زيدانـ  سورية، «فاصل 
زمني» تأليف وإخراج محمود الزغولـ  األردن، 
«ماذا أفعل هنا بحق اجلحيم» تأليف وإخراج 

كارولني عقاد ـ مصر.
أما عروض املســار الثاني «جائزة صاحب 
السمو الشيخ د.ســلطان بن محمد القاسمي ـ 
النسخة العاشــرة» فهي: مسرحية «اجلاثوم» 
تأليف وفاء ابراهيم شاوس، إخراج عبد القادر 
عزوزـ  اجلزائر، «الروبة» تأليف وإخراج حمادي 
الوهايبيـ  تونس، «أمل» تأليف وإخراج جواد 
األســدي ـ العــراق، «أنا امللــك» تأليف توفيق 
احلكيم، إعداد رضا ناجي ومعز حمزةـ  تونس، 
«بريندا» تأليف وإخراج أحمد أمني الســاهل ـ 
املغرب، «تائهون» تأليف نزار السعيدي وعبد 
احلليم املسعودي، إخراج نزار السعيديـ  تونس، 
«حدائق األسرار» تأليف وإخراج محمد احلر ـ 
املغــرب، «خالف» تأليف وإخراج مهند هاديـ  
العراق، «رحل النهار» تأليف إسماعيل عبداهللا، 

إخراج محمد العامري ـ اإلمارات، «شــا طا را» 
تأليف ســعيد أبرنوص، إخراج أمني ناسور ـ 
املغرب، «ما تبقى لكم» تأليف غســان كنفاني، 
إخراج عبد املجيد الهواسـ  املغرب، «ميت مات» 
تأليف وإخراج علي عبد النبي الزيديـ  العراق.
وفي هذه املناسبة، وجه األمني العام للهيئة 
العربية للمسرح اسماعيل عبداهللا، التحية للجنة 
االختيار التي قامت مبهمة كبيرة ودقيقة، مؤكدا 
حــرص الهيئة الدائم علــى أن يكون عملها في 
خدمة املسرح العربي عمال جماعيا يشارك فيه 
املســرحيون العرب في صياغة مشهدهم. كما 
أشاد مبستوى التعاون الكبير الذي تبديه وزارة 
الشباب والثقافة والتواصل في اململكة املغربية.

بدوره، قال د.يوسف عيدابي رئيس اللجنة: 
كانت املهمة دقيقة وصعبة، إذ إنه البد من اختيار 
ســتة عشــر عرضا فقط في مساري املهرجان، 
وقد وجدت اللجنة مستوى تنافسيا عاليا جعل 
مسار التنافس على جائزة صاحب السمو الشيخ 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو املجلس 
األعلى حاكم الشــارقة، يحظى مبعظم عروض 
املهرجان، إذ توزعت العروض في املسارين، بواقع 
أربعة في املسار األول (مسار املهرجان) واثني 
عشر عرضا في املسار الثاني (مسار اجلائزة).

يذكر أن اللجنة العربية للمشاهدة واختيار 
العروض للمهرجان ضمت كل من: حكيم حرب 
من األردن، د. سعيد كرميي من املغرب، د.معز 
مرابــط من تونس، د.علي محمود الســوداني 
من العراق، ود. يوسف عيدابي من السودان.

اسماعيل عبداهللا يتوسط أعضاء اللجنة العربية الختيار العروض مشهد من مسرحية «آي ميديا»

القاسمي سلطان  د.  الشيخ  جائزة  على  ومنافسة  العربي  املسرح  لروح  جتديدًا  يشّكل  املهرجان  عبداهللا:  إسماعيل 

موظفو اإلعالم «محتاسني» في «إجازاتهم»!
مفرح الشمري 

على الرغم من التزامهم 
باملوعد احملدد لتقدمي بيع 
اجازاتهــم، اال ان هنــاك 
بعضا من موظفي وزارة 
االعالم بجميع قطاعاتها 
«محتاسني» في قبول او 
عدم القبول لطلباتهم في 
ظل االخبار املتداولة في 
السوشيال ميديا بأن هناك 
وزارات مــن بينها وزارة 
االعالم توجد بها طلبات 
مرفوضة لبيع االجازات، 
االمــر الذي دفع عددا من 

املوظفني بوزارة االعالم لالستفسار عن 
هذا اخلبر املتداول من قبل اداراتهم اال 
انهم لم يجدوا أي اجابة سواء بالنفي أو 
تأكيد اخلبر ليتجه ممن قدموا طلبات 
بيع اجازاتهم الى موقع ديوان اخلدمة 
املدنيــة ملعرفة ســير معامالتهم خوفا 

من رفضها.
«يا جماعة اخلير» االخبار املتداولة 
التواصــل االجتماعــي  فــي مواقــع 
تخلــق حالة من اخلــوف والقلق لدى 
املوظفني ملعرفة مصير طلباتهم، لذلك 

على املســؤولني فــي وزارة االعالم أن 
«يريحوا» موظفيهم الذين قدموا طلبات 
بيــع اجازاتهم ويبلغوهــم عن مصير 
طلباتهم خصوصا انهــم قدموها قبل 
يــوم ١٢/١ وهو املوعــد االخير لتقدمي 
طلبات بيع االجــازات بوزارة االعالم، 
او ان يتــم اصــدار بيان توضيحي من 
الوزارة يوضح عدد الطلبات املرفوضة 
في هذا املوضوع حتــى ال يكثر القيل 
والقال وبث الشائعات التي «ال تودي 

وال جتيب».. ومنا للمسؤولني!

بشار جاسم

حظيت أغنية الفنان محمد شاكر «كالمك 
معايا» التي طرحها على قناته الرســمية 
على يوتيوب، مبشــاهدة وتفاعل كبيرين 
من املتابعني، حيث حققت نسبة مشاهدة 
جتــاوزات املليــون بعد أيام مــن طرحها، 
واألغنية حتمل الطابع الرومانســي، وهي 
باللهجة املصرية وهي من كلمات وأحلان 
كرمي آدم، ومكس ماستر روجيه أبي عقل، 

وتوزيع موسيقي Je zo، وتقول كلماتها:

كالمك معايا انتهى، حتقولي ايه تاني من 
بعدها، سمحتك عشان عشرة لينا، خالص 

انتهينا كفايا بقى
حبيبي ليه حبيبي ليه، حلم السنني ابتدتوا، 
انت ليه جيت نهيتو، خالص كفاية بقى، 
كده وصلنا لنهاية حكايتك معايا، خالص 

كفايا بقى.
«كالمك معايــا» مت إطالقها على القناة 
الرسمية للفنان محمد شاكر على «يوتيوب» 
وعلى كل اإلذاعات واملنصات اإللكترونية، 

ومواقع التواصل االجتماعي.

محمد شاكر 
باملصري 
واملليون!

مادلني مطر تنجو من عملية نصب واحتيال
بيروت - بولني فاضل

لم تكــن الفنانة مادلــني مطر تتصــور أن يتحول زعلها 
على عدم نيلها تأشيرة دخول للمغرب الى فرحة بعد علمها 
أن منظم احلفلة التي كانت ستشــارك في إحيائها في مدينة 
طنجة الى جانــب جنوم آخرين قد توارى فجأة عن األنظار 
من دون إقامة احلفلة ومن دون سداد نفقاتها وأجور الفنانني 
وتكاليف اإلقامة. وكانت ردة فعل مادلني السريعة على عملية 
االحتيــال هذه هي حمدا هللا علــى أن الڤيزا التي لم حتصل 
عليها ألسباب سياسية «خلصتها» من كل هذه الورطة وأنه 
صدقت مقولة «ال تكرهون شــيئا لعلــه خير لكم». ومادلني 
العائدة من غياب قســري الى احلفالت واإلطالالت اإلعالمية 
بعد استقرارها قبل نحو سنة في دبي وإعادة برمجة حياتها 
وعملهــا وخططها تقول إنهــا كانت تبحث عن بلد تنعم فيه 
باألمان واالستقرار، فوجدته في اإلمارات وقررت أن تؤسس 
منهــا النطالقــة جديدة على مختلف األصعــدة. وفي موازاة 
احلفــالت، ثمــة جديــد غنائي تعــد العدة له هــو عبارة عن 
ثــالث أغنيات إحداها باللهجة اخلليجية واألخرى باملصرية 
والثالثة باللبنانية، غير أنها لم حتســم األمر بعد جلهة أي 
إصدار سيسبق اآلخر. أما بالنسبة ملشاريع التمثيل بعد أكثر 
من جتربة لها في هذا املجال أبرزها في الفيلم املصري «آخر 
كالم»، فتقول مادلني إنها في جاهزية دائمة شــرط أن يأتيها 
الدور املناســب، غير أنه يســتحيل عليها أن تــدق األبواب. 
وعما إذا كانت شــقرتها قد جعلــت األدوار املعروضة عليها 
أقل انطالقا من االعتقاد بأن الشقراء حظها قليل في األعمال 
التمثيلية العربية، جتيب: «رمبا، ولكن إذا كان هناك بالفعل 
من يريد وجهي وأدائي، فأنا مستعدة في هذه احلال ألن أتخلى 
عن شــعري األشقر». وردا على سؤال عما إذا كانت شقرتها 
ســاهمت في املقابل في انتشارها كمغنية، ترد مادلني: «حني 
طرحــت أغنية (بحبك وداري) التي أحدثت نقلة وحتوال في 
مشواري، أكثر من عامل ساهم في انتشاري من بينها شعري 
األشقر وكليب األغنية، علما أني كنت واثقة منذ اللحظة األولى 
بأن هذه األغنية سيكون لها شأن في الساحة الفنية». وعن 
عزوبيتها بالرغم من طلبــات الزواج الكثيرة، تقول مادلني: 
«الزواج شطبته من حساباتي إلى حني عثوري على الشريك 
املناسب. وفي االنتظار، انا عصفور طيار وأستمتع بحريتي».

بيروت - بولني فاضل 

خضع سلطان الطرب جورج وسوف لعملية جراحية 
في أحد املستشفيات في بيروت، وقضت العملية بتصغير 
املعدة بعد ازدياد وزنه بشكل كبير وسريع، األمر الذي من 
شأنه ترك أثر سلبي على صحة قلبه. وبحسب املعلومات، 
فإن العملية جنحت من دون أي مضاعفات وإن وزن الوسوف 
سينخفض بشكل الفت خالل أسابيع.. سالمات أبووديع.

عملية جراحية لـ «سلطان الطرب»عملية جراحية لـ «سلطان الطرب»

زوج نيللي كرمي.. يتراجع

القاهرة - محمد صالح

أكد الفنان هشام عاشور أن الصدفة هي 
التي جمعته للعمل مع زوجته الفنانة نيللي 
كرمي في مسلسلها اجلديد «روز وليلى»، املقرر 
عرضــه عبر منصة «شــاهد» األيام القليلة 
املقبلة، ويتضمن ١٠ حلقات، بعد أن كان قد 
أعلن سابقا عدم اعتزامه العمل مع زوجته 

في عمل فني واحد اال انه تراجع سريعا.
وأكد عاشور أنه استمتع بالعمل مع املخرج 
البريطاني أدريان شيرجول ألنه احترافي في 
عمله ومميز في حتضيرات املسلسل ويركز 
فــي أدق التفاصيل، خاصة أن أحداثه تدور 
في إطار كوميدي ممزوج باألكشــن، مشددا 
على ســعادته بالتعاون مع زوجته الفنانة 

نيللي كرمي.

شعبان.. «بابا املجال» في رمضان
بدأ الفنان مصطفى شعبان 
تصوير مشاهد مسلسله اجلديد 
«بابــا املجال»، في حي القلعة 
بالقاهرة، الذي ينافس به في 
رمضان املقبل. وشارك مخرج 
املسلســل أحمــد خالد صورة 
لشعبان عبر حسابه الرسمي 
فــي «فيســبوك»، وأرفقهــا 
بالتعليــق: «بــدء تصويــر، 
مسلســل بابا املجال ملصطفى 

شعبان في رمضان ٢٠٢٣».
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أمير قطر ورئيس اإلمارات بحثا تعزيز العالقات الثنائية
عواصــم ـ وكاالت: بحــث 
صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان رئيس دولة 
االمــارات العربية املتحدة مع 
صاحب الســمو الشيخ متيم 
بــن حمد آل ثانــي أمير دولة 
قطر امــس العالقات األخوية 
وسبل تعزيز التعاون املشترك 
وتنميته في مختلف املجاالت 
مبا يحقــق املصالح املتبادلة 
للبلدين، وذلك في إطار أواصر 
األخــوة التي جتمــع البلدين 
وشعبيهما الشقيقني واحلرص 

املشترك على ترسيخها.
االنبــاء  وكالــة  وقالــت 
االماراتيــة «وام» ان ذلك جاء 
خالل احملادثات الرسمية التي 
عقدها اجلانبــان في الديوان 
األميري في العاصمة القطرية 

الدوحة.
ورحب أمير قطر في بداية 
اللقاء بالرئيس االماراتي في 
بلده وبني أهله وهنأه مبناسبة 
احتفاالت دولة اإلمارات بعيد 
االحتاد الـ ٥١، متمنيا لإلمارات 
وشعبها دوام التقدم واالزدهار 
في ظــل قيادتــه، وأعرب عن 
تطلعه إلى أن تســهم الزيارة 
في تطوير التعاون املشــترك 
بني البلدين الشقيقني والدفع 
بها إلى مستويات أرحب. فيما 
جدد الشــيخ محمــد بن زايد 
التهنئــة ألخيه الشــيخ متيم 
بن حمــد والشــعب القطري 
بنجاح استضافة بطولة كأس 
العالــم لكرة القدم ٢٠٢٢ التي 
تعد جناحا وفخرا جلميع دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية والعالم العربي عامة، 
مشيرا إلى أن جناح دولة قطر 
في اســتضافة هــذه الفعالية 

العربيــة وتطلعاتها  اخلليج 
نحو التنمية والتقدم والرخاء. 
كما استعرض اجلانبان خالل 
اللقاء عددا من القضايا وامللفات 
محل االهتمام املشترك وآخر 
املســتجدات على الســاحتني 
اإلقليميــة والدوليــة وتبادال 

وجهات النظر بشأنها.
وأقام أمير قطر مأدبة غداء 
تكرميا لرئيس االمارات والوفد 
املرافــق. وقالت وكالة االنباء 
القطرية «قنــا» ان أمير قطر 
الشــيخ متيم بــن حمد اعرب 
خالل جلسة املباحثات الرسمية 
التي عقدت في الديوان األميري 
امس، عن تطلعه في أن تسهم 
هذه الزيارة في تطوير عالقات 
التعاون املشترك بني البلدين 
الشــقيقني والدفــع بهــا إلــى 

بن زايــد امس ملــك ماليزيا 
عبــداهللا رعايــة الدين شــاه 
وبحثــا عالقــات الصداقــة 
ومختلف مسارات التعاون بني 
البلدين في ظــل توجهاتهما 
إلى تعزيز التنمية املستدامة 
وحتقيــق مســتقبل أفضــل 
لشعبيهما. وتبادل اجلانبان 
وجهات النظر بشأن عدد من 
القضايــا واملوضوعــات ذات 
االهتمام املشترك.وقالت وكالة 
«وام» ان الزعيمني شهدا توقيع 
اتفاقية ترسية أول امتياز في 
الشرق األوسط ملوارد النفط 
غير التقليدية بني شركة بترول 
الوطنيــة (أدنوك)  أبوظبــي 
وشركة النفط والغاز الوطنية 
املاليزية (بتروناس) للمنطقة 

البرية «رقم ١» في أبوظبي.

مستويات أرحب.
من جهة اخرى، اســتقبل 
الشيخ محمد بن زايد، الرئيس 
االسرائيلي إسحاق هرتسوغ 
الــذي يقوم بزيــارة عمل إلى 
الدولة، يحضر خاللها «حوار 
أبوظبي للفضاء»، الذي تنظمه 

وكالة اإلمارات للفضاء.
وبحــث اجلانبــان، خالل 
اللقــاء الذي جــرى في قصر 
الشــاطئ، عالقــات التعــاون 
بني دولة اإلمارات وإســرائيل 
ومساراته نحو تعزيز التنمية 
والسالم واالزدهار ملا فيه اخلير 

لشعوب املنطقة عامة.
كما تبــادال وجهات النظر 
بشــأن عدد مــن القضايا ذات 

االهتمام املشترك.
كما استقبل الشيخ محمد 

محمد بن زايد استقبل ملك ماليزيا وبحث مع الرئيس اإلسرائيلي القضايا ذات االهتمام املشترك

(وام) صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد أمير قطر مستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس اإلمارات 

العامليــة يجســد قــدرة أبناء 
املنطقة والدول العربية على 
اســتضافة مختلــف األحداث 
العامليــة وتنظيمهــا بنجــاح 

وكفاءة كبيرين.
وبحث اجلانبان العالقات 
الثنائية وسبل تنميتها ودفعها 
إلــى آفاق أرحب وأوســع من 
التعــاون املثمــر، مبــا يعود 
باخلير واالزدهار على البلدين، 
ويخدم مصاحلهما املشــتركة 
خاصة في املجاالت االقتصادية 

واالستثمارية والتجارية.
كما بحــث الشــيخ محمد 
بــن زايــد والشــيخ متيم بن 
حمد أهمية تعزيــز منظومة 
العمــل اخلليجــي املشــترك 
مبــا يحقق مصلحة شــعوب 
دول مجلــس التعــاون لدول 

السودان: توقيع «اتفاق إطاري» يحّد
من دور اجليش.. والبرهان: «العسكر للثكنات»

عواصــم - وكاالت: شــهدت العاصمة 
السودانية، امس، توقيع «االتفاق اإلطاري» 
بني الشق العســكري في مجلس السيادة 
احلاكــم فــي البالد، وقوى إعــالن احلرية 
والتغييــر، املجلس املركــزي ومجموعات 
متحالفة معها، إلنهاء األزمة السياسية في 

السودان وإعادته إلى احلكم املدني.
وقال رئيس مجلس السيادة االنتقالي 
وقائــد اجليــش الســوداني الفريــق أول 
عبدالفتاح البرهان عقب التوقيع: إن اجليش 

سيعود إلى ثكناته.
هذا، ورحبــت باالتفاق اإلطــاري دول 
مجموعــة الرباعية والترويــكا (النرويج 
واململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات 
العربية املتحدة وبريطانيا والواليات املتحدة 
األميركيــة)، وقالت في بيان مشــترك انه 
«يعد خطوة مهمة نحو بناء حكومة بقيادة 
مدنية وإيضاح الترتيبات الدستورية التي 
ستقود السودان خالل فترة انتقالية تنتهي 

الى انتخابات».
وحث البيان األطراف الفاعلة في السودان 
على االنخراط بشــكل عاجل وبحسن نية 
في حوار مستمر حول مختلف املوضوعات 
املهمة والتعاون لبناء مستقبل السودان.

 بدوره، رحب األمني العام ملجلس التعاون 

لــدول اخلليج العربيــة د.نايف احلجرف 
باالتفــاق، مؤكدا اســتمرار موقف مجلس 
التعاون الثابت والداعم لكل ما من شــأنه 
حتقيق الســالم وصون األمن واالستقرار 
والنمــاء في الســودان، مشــددا على دعم 
املجلس لآللية الثالثية في تسهيل احلوار 
واملباحثات بني أطراف املرحلة االنتقالية 

في السودان.
كما رحب باالتفاق كل من: منظمة التعاون 
اإلسالمي، وجامعة الدول العربية، والبرملان 

العربي، والعديد من دول العالم. 
ويحد االتفاق املبدئي من الدور الرسمي 
للجيش، وسيضعه في إطار مجلس لألمن 
والدفاع برئاسة رئيس الوزراء، لكنه يترك 
قضايا حساســة - مبــا في ذلــك العدالة 
االنتقاليــة وإصالح قطــاع األمن - ملزيد 

من احملادثات.
وحدد االتفاق السياسي اإلطاري الفترة 
االنتقاليــة مبدة ٢٤ شــهرا تبدأ من تاريخ 
تعيني رئيس للوزراء، على أن يكون رأس 

الدولة قائدا أعلى للقوات املسلحة.
في املقابل، خرجت مظاهرات في العاصمة 
السودانية لالحتجاج على االتفاق اإلطاري 
استجابة لدعوة ناشطي «جلان املقاومة» 
التي طاملا رفضت التفاوض مع العسكريني.

يحدد فترة انتقالية ملدة ٢٤ شهراً ومظاهرات رافضة في اخلرطوم

(أ.ف.پ) قادة اجليش والقادة املدنيون يرفعون نسخاً من االتفاق بعد التوقيع 

احلرس الثوري يتوعد احملتجني: لن نرحمكم.. و«البازارات» تدعمهم باإلضراب
عواصــم - وكاالت: أكــد 
احلــرس الثــوري أن قوات 
األمــن اإليرانيــة لــن ترحم 
«مثيــري الشــغب وقطــاع 

الطرق واإلرهابيني».
وأشــاد احلرس في بيان 
أوردتــه وكالــة «تســنيم» 
لألنبــاء  الرســمية  شــبه 
أمــس بالقضــاء ملوقفه من 
االحتجاجــات وحثــه علــى 
اإلســراع في إصدار األحكام 
بحق املتهمني بارتكاب «جرائم 
ضد أمن الوطن واإلسالم».

وقال شهود لـ «رويترز» 
إن شــرطة مكافحة الشغب 
وميليشيا الباسيج انتشرت 
بكثافة في وســط العاصمة 

طهران.
جــاء ذلــك فيمــا أغلقت 
متاجــر أبوابها في عدة مدن 
إيرانيــة اســتجابة لدعوات 
من محتجني إلى إضراب عام 
في أنحــاء البالد ملدة ٣ أيام 
فيما أنحى رئيس الســلطة 
القضائية باللوم في ذلك على 
«مثيري الشغب» لتهديدهم 

أصحاب املتاجر.
وعرض حساب تصوير 
١٥٠٠، الــذي يضم ٣٨٠ ألف 
متابــع على تويتــر ويركز 
على االحتجاجــات، مقاطع 
مصــورة ملتاجــر مغلقة في 

األخالق، مشددين على أن أي 
تغيير لم يطرأ على القواعد 
املقيدة بشدة ملالبس املرأة.

واتفقــت برلــني مع هذه 
الرؤيــة، إذ قالــت متحدثــة 
باســم اخلارجيــة األملانيــة 
إن «اإليرانيــني واإليرانيات 
ينزلون إلى الشارع للدفاع 
عــن حقوقهــم األساســية. 
العيــش بحريــة  يريــدون 

ومتأخرة جدا على األرجح» 
الذين  بالنســبة للمحتجني 
باتــوا يطالبــون بتغييــر 
النظــام بأكملــه. وأضافت: 
«ما لم يرفعوا جميع القيود 
القانونية على مالبس النساء 
والقوانني التي تتحكم بحياة 
املواطنني اخلاصة، فال تنصب 
هــذه اخلطــوة إال فــي إطار 
العالقات العامة»، مضيفة أنه 

القادة اإليرانيني يحســنون 
الطريقــة التي يعاملون بها 
النساء والفتيات أو يوقفون 
العنف الذي ميارسونه ضد 
املتظاهرين السلميني»، رافضا 
«التعليق علــى تصريحات 
غامضة أو مبهمة» تصدر عن 

السلطات اإليرانية.
ومــع اســتمرار اجلــدل 
والتضــارب بحــل شــرطة 
األخــالق من عدمــه، ذكرت 
وكالة «تســنيم» أن القضاء 
أغلــق متنزهــا ترفيهيا في 
مركــز جتاري بطهــران ألن 
املســؤوالت عنه لم يلتزمن 

باحلجاب بشكل صحيح.
وقالــت صحيفــة «هــام 
ميهان» ذات امليول اإلصالحية 
إن شــرطة األخــالق عززت 
وجودهــا فــي مــدن خارج 
طهران، حيث كانت أقل نشاطا 

خالل األسابيع األخيرة.
الــذي  اإلربــاك  واعتبــر 
أثارتــه تصريحــات املدعي 
العام في إيران مؤشرا على 
االضطــراب فــي صفــوف 
النظام بشأن كيفية التعامل 
املتواصلة  مع االحتجاجات 
في أنحاء البالد رغم احلملة 
األمنيــة. وبــدا هنــاك تردد 
التصريحات،  حيال معنــى 
فبينمــا عنونــت الصحــف 

واســتقاللية، وهذا اإلجراء 
فــي حال تطبيقــه لن يغير 

هذا األمر إطالقا».
وقالت املؤسسة املشاركة 
ملركز عبدالرحمن بوروماند 
حلقــوق اإلنســان ومقــره 
رؤيــا  املتحــدة  الواليــات 
بوروماند لفرانس برس إن 
إلغاء وحدات شرطة األخالق 
سيشكل خطوة «ضئيلة جدا 

«ال شيء مينع (أجهزة) إنفاذ 
القانون األخرى» من مراقبة 
تطبيق «القوانني التمييزية».

بدوره، قال متحدث باسم 
اخلارجيــة األميركية إنه ال 
شيء يشير إلى أن وضع املرأة 
في إيران سيتحسن بعد إعالن 
مسؤول إلغاء شرطة األخالق.
وأضاف: «لســوء احلظ، 
ال يوجــد مــا يشــير إلى أن 

فــي  عليهــا  اإلصالحيــة 
صفحتهــا األولى، جتاهلتها 
وسائل اإلعالم احملافظة إلى 
حد كبير. وعنونت صحيفة 
«سازانديجي» بالقول: «نهاية 
شرطة األخالق»، لكن صحيفة 
«شرق» بدت مشــككة أكثر 
وتســاءلت: «هل هذه نهاية 
الدوريات؟» مشــيرة إلى أن 
قسم العالقات العامة التابع 

للشرطة لم يؤكد األمر.
على صعيد مختلف، قالت 
طهران إنها لن تتفاوض حتت 
الضغــوط والتهديــدات من 
أجل إحياء االتفاق النووي، 
حســبما أفاد املتحدث باسم 
اخلارجيــة اإليرانية ناصر 

كنعاني.
وقال كنعاني خالل مؤمتر 
صحافي أمس إن إيران التزال 
ملتزمة بعمليــة التفاوض، 
وتســعى إلى إكمال االتفاق 
النووي. وأضاف أنه بالرغم 
مــن ذلك، فــإن املســؤولني 
األميركيني يدركون أن إيران 
ليست مســتعدة للتفاوض 
وتقدمي تنازالت حتت ضغوط 

وتهديدات.
وتابع: «ننصح األطراف 
األوروبية في االتفاق النووي 
بعــدم الرضــوخ للواليــات 

املتحدة».

برلني: إلغاء شرطة األخالق لن يغير مطالب املتظاهرين.. وواشنطن: ال شيء يشير إلى حتسن وضع النساء

(أ.ف.پ) إيرانية تسير بجوار متاجر مغلقة وسط طهران أمس تضامنا مع االحتجاجات 

مناطق جتارية رئيسية، مثل: 
بازار طهــران، ومدن كبيرة 
أخرى مثــل: كرج وأصفهان 

وشيراز.
وعرضت حسابات نشطاء 
آخرين لقطات مماثلة ملتاجر 
مغلقــة في مدن أصغر مثل: 
بوجنورد وكرمان وسابزيفار 

وإيالم وأردبيل.
وذكرت جماعة «هينكاو» 
الكرديــة اإليرانيــة حلقوق 
اإلنسان أن ١٩ مدينة انضمت 
إلى حركة اإلضراب العام في 
غــرب إيران، حيــث يعيش 

معظم السكان األكراد.
الســلطة  واتهــم رئيس 
القضائيــة اإليرانيــة غــالم 
إجئــي  محســني  حســني 
«مثيــري الشــغب» بتهديد 
أصحاب املتاجر كي يغلقوا 
متاجرهم، مضيفا أن القضاء 
واألجهزة األمنية ستتصدى 

لهم بسرعة.
وأشار محســني إلى أنه 
سيتم قريبا إعدام احملتجني 
الذين صدرت بحقهم أحكام 

باإلعدام.
من جانبهم، قلل ناشطون 
حقوقيون مؤيدون للحركة 
االحتجاجيــة مــن أهميــة 
تصريح رســمي عن تفكيك 
الســلطات جلهــاز شــرطة 

أنباء سورية

تناقض وتضارب.. «التجارة» تضاعف سعر احملروقات «الصناعية»
وكاالت: تراجعت وزارة التجارة 
الداخلية وحماية املستهلك السورية 
عن قرارها برفع سعر مادتي املازوت 
والبنزين املبيع للفعاليات االقتصادية 
عن طريق شركة B.S، بعد انتقادات 
واسعة للسماح لشركة واحدة فقط 

ببيع احملروقات باألسعار املعدلة.
وبعد نشر وكالة األنباء الرسمية 
(ســانا) بيانا حول السماح لشركة 
«BS للخدمــات النفطية» التابعة لـ 
التي  الدولية»،  «مجموعة قاطرجي 
تعــود ملكيتها للتاجــر املقرب من 
احلكومــة حســام قاطرجــي، ببيع 
١٥٪ من مســتورداتها الى القطاعات 
الصناعية، عادت الوزارة ونشــرت 
بيانا معدال سحبت منه اسم الشركة 
وقالــت ان القــرار يســمح «بتأمني 
مشتقات نفطية إضافية عن طريق 
الشــركات املــوردة بســعر التكلفة 
للفعاليات االقتصادية، خالل الشهر 

اجلاري».
وأوضحــت الــوزارة فــي البيان 

أن ســعر الليتر الواحد من املازوت 
الصناعــي والتجــاري املبيــع عبر 
الشــركات املــوردة هــو ٥٤٠٠ ليرة 
ســورية، وســعر الليتر الواحد من 

البنزين هو ٤٩٠٠ ليرة.
يذكــر أن الــوزارة حــددت فــي 
مايو ســعر مبيع املازوت الصناعي 
والتجاري بـ ٢٥٠٠ ليرة سورية لليتر 

الواحد.
وكان عدد من الصناعيني والتجار، 
اعترضوا قبل أيام على قرار «وزارة 
التجارة الداخلية وحماية املستهلك»، 
اعتبار كل منشأة أو فعالية تشتري 
مشتقات نفطية من السوق السوداء 
شــريكة في االجتار غير املشــروع 
باملــادة، مؤكديــن اضطرارهــم إلى 
التعامل مع السوق السوداء في ظل 
توقف توريدات احلكومة بشكل كامل 

منذ أشهر.
وتعيش املناطق الســورية أزمة 
محروقــات وصلــت حد الشــلل في 
عمــل بعض املؤسســات احلكومية 

واخلاصة، في أقوى أزمة محروقات 
متر بها البالد، بحسب أحد املوظفني 
في إحدى الشــركات التابعة لوزارة 
األشغال العامة واإلسكان، الذي اكد 
«أن الشــركة أوقفــت املبيــت لعدم 
توافر احملروقات، وأوقفت املولدات 
الكهربائية ما أوقف أجهزة احلاسوب 
والطابعات والشــبكات الضرورية 
للعمل»، بحسب تقرير ملوقع تلفزيون 

«سوريا».
وبالتالــي لــم يســتطع الكثيــر 
من املوظفني الوصول مؤسســاتهم 
بسبب توقف وسائط النقل اخلاصة 
بدوائرهم، وعــدم توافر مواصالت 
عامة وهو ما يشاهد ازدحاما كبيرا 
على مواقف الباصات والسرافيس.

وعلى غرار املؤسسات احلكومية 
بدأت احملــال التجارية، واملنشــآت 
الصناعية، بحسب املوقع، بتخفيض 
اإلنتاج أو ساعات العمل أو أيام العمل 
األسبوعية وحتى املوظفني والعمال، 
لعــدم قدرتها على تأمني احملروقات 

ســواء بالطــرق الرســمية أو غيــر 
الرســمية، إضافة إلى تهديدهم من 
قبل وزارة التجارة بإنزال العقوبات 
عليهم في حال اشتروا احملروقات من 
الســوق الســوداء، ما جعل تشغيل 
املولدات «شبهة» بحسب مواطنني.

وتبدو الشوارع شبه خالية من 
السيارات فرسائل البنزين املدعوم 
باتت تصل للســيارات الســياحية 
اخلاصة كل ٢٠ـ  ٢٢ يوما، والبنزين 
املباشر بالسعر احلر كل ٣٠ يوما أو 
أكثر، وسط أزمة حادة على محطات 

بنزين األوكتان ٩٥.
ووصل ســعر ليتر البنزين في 
السوق السوداء بدمشق إلى ١٨ ألف 
ليرة وهو شحيح جدا وغير متوافر 
بسهولة، والبنزين اللبناني املهرب ٢٠
ألف ليرة، وعلى الشق اآلخر وصل 
سعر ليتر املازوت إلى ١٦ ألف ليرة، 
وهو ســعر فاق كل التوقعات التي 
أشــارت إلى إمكانية وصول الليتر 

إلى ١٠ آالف ليرة في الشتاء.

تركيا: ال نستأذن أحدًا للقيام بعملية عسكرية
وكاالت: أكــد متحــدث الرئاســة التركية 
إبراهيــم قالــن، أن بــالده ال تطلب اإلذن من 
أحــد عندما يتعرض أمنهــا القومي للخطر، 
و«إمنا تكتفي بالتنســيق مــع احللفاء»، في 
اشارة إلى الغارات اجلوية التي يشنها اجليش 
التركي على مواقع املسلحني األكراد شمالي 
العراق وســورية.  واعتبر قالن أن وحدات 
حماية الشعب الكردية السورية «واي بي جي 
YPG» هي ذراع حزب العمال الكردستاني «بي 
كي كي» والذي تصنفه انقرة ارهابيا وتتهمه 
بالوقوف وراء تفجير اسطنبول الشهر املاضي. 
ولفت إلى أن حــزب العمال غير تكتيكه في 
شن الهجمات اإلرهابية. وقال: «يستعملون 
أشخاصا من أعراق مختلفة إلخفاء هويتهم»، 
في اشارة الى املتهمة بتنفيذ تفجير اسطنبول 
وهي سورية عربية. على صعيد متصل بالشأن 
الســوري، قال قالن إنــه ال يعرف ما إذا كان 
سينعقد لقاء بني الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان والرئيس بشار األسد، أو موعد هذا 
اللقاء في حال تقرر بالفعل. وأشــار إلى أنه 
يجب القيام بالعديد من األشياء في امليدان، 
ومن بينهــا معرفة «ما إذا كان نظام األســد 

سيتخذ موقفا واضحا ضد تنظيم «بي كي كي» 
وذراعه «واي بي جي» وغيرها من العناصر 
األخرى في ســورية». وقال: «رئيس بالدنا 
يوجه رسالة إلى األسد مفادها أنه إذا تصرف 
مبسؤولية، وبدد املخاوف األمنية، وإذا سمح 
للمسار السياسي بالتقدم، ومن ثم مت إحراز 
التقدم بهذا املسار، وحماية الشعب السوري، 
وضمان السالم واالستقرار اإلقليميني، واألمن 
والنظام على طول احلدود التركية -السورية، 
وما إلى ذلك، فأنا مستعد إلعطاء فرصة للقاء». 
وتابــع: «أي أنه ال يقول ذلك لعقد لقاء على 

الفور أو لقائه ملجرد اللقاء».
فــي غضون ذلــك، أعلنــت وزارة الدفاع 
التركيــة حتييــد ٥ إرهابيني مــن تنظيم بي 
كي كي/ واي بي جي في مناطق نبع الســالم 
وغصن الزيتون ودرع الفرات شمالي سورية، 
واتهمتهم بإطالق نيران باجتاه القوات التركية.

مــن جهة اخرى، قالت «قســد» أمس إنها 
اســتأنفت مــا تصفه بـــ «عمليــات مكافحة 
اإلرهاب» املشتركة مع واشنطن بعد ان اوقفتها 
على سبيل الضغط على واشنطن ملنع العملية 

العسكرية التركية ضدها. 
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طيب!!!

مخالف.. بطبعه؟
أثناء متابعة افتتاح املشروعات التي 
غّيــرت وجه االســكندرية.. أحلــى املدن 
وعروس البحر املتوسط، وتطوير قصر 
املنتزه ومحور التعمير، لفت نظري ما ذكره 
وزير النقل واملواصالت كامل الوزير من 
أن سبب ارتفاع تكلفة إنشاء بعض الطرق 
واحملــاور اجلديدة هو االضطــرار إلزالة 
مخالفات البناء والتجاوزات على «حرم» 
الطريق، وتعويض املخالفني واملتجاوزين 

بأرقام ضخمة!!
تذكرت فوراً هذا املشهد الذي ال مثيل له 
على الطريق الدائري لبنايات أزيل نصفها 
«طوليًا» وكان منظر القطاع الطولي لغرف 
النوم بألوانها الفاقعة واملطابخ واحلمامات 
أشــبه بلوحة جتريدية تعبر عن مأساة، 
ومازال املشهد قائمًا حتى اليوم، شاهداً على 
حجم املخالفات والتجاوزات على «حرم» 
الطريق، طارحًا سؤاًال وجوديًا.. استفزازيًا: 
هل نحن شعب «مخالف للقوانني» بطبعه؟
في اعتقــادي أن التعميــم خاطئ وال 
شــك، ولكن تأكيداً توجد «إدارة» فاسدة 
على مدى ســنوات طويلة، سيطرت على 
«احملليات» وجتذرت.. وتغلغلت ووضعت 
قواعد أعمق فساداً وأقوى «إفساداً» على 
مدار عقود، ساعدها على ذلك رقابة ضعيفة، 
وقوانني مطاطــة ثغراتها أكثر مما يوجد 

في مصفاة الشاي!!
هذه اإلدارة الفاسدة في احملليات رفعت 
علــى مدى عقود شــعار «ادفع وخالف»، 

و«خالف ثم تصالح، ونحن سنغمض أعيننا 
أثناء مخالفتك وبعد انتهائك سنأتي ونحرر 
لك محضراً للتصالح»!!.. حدث ذلك ويحدث 

حتى اليوم!!
هكذا ســارت األمور في عالــم البناء، 
على مدى عقود طويلة خلت، وعلى جميع 
املستويات: في الزمالك واملعادي وجاردن 
ســيتي ومصر اجلديدة، اختفت الڤيالت 
الراقيــة، ومت هدمهــا وإزالتهــا باملخالفة 
للقانــون، وانبثقت مكانهــا أقبح األبراج 
األسمنتية والزجاجية.. حتت أعني مهندسي 
األحياء املرتشني وأباطرة التنظيم الفاسدين 

وجهابذة الرقابة النائمني!
وفي مدينة نصر وحول الطرق السريعة 
ومحــور ٢٦ يوليو وغيرهــا متت زراعة 
غابات األبراج العمالقــة، دون أي اعتبار 

لقدرة املرافق املتهالكة أصال!.
وحول قلب القاهرة القدمية مت إنشاء 
حزام عشوائيات بشع وخطر وغير آدمي 
ندفــع اليوم ثمنــه.. قبحًا وانعــدام أمن 

وصورة سيئة أمام العالم.
كل ذلك مت حتت سمع وبصر «احملليات» 
الفســاد  أسســوا  الذيــن  وأســاطينها 

و«مأسسوه»، دون حسيب أو رقيب.
كال لسنا مخالفني بطبعنا، ولكنه فساد 
«احملليات» الذي يجب اجتثاثه من جذوره.. 
اآلن وليس غداً.. فهو مازال قائمًا يتحدى 

اجلميع.
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

السيسي: الدولة تراعي احلفاظ على ثروتها القومية
خديجة حمودة 

الرئيــس عبدالفتاح  أكــد 
السيســي أن الدولــة تراعــي 
احلفــاظ على الثروة القومية 
عنــد تنفيــذ أي مشــروعات 
جديدة سواء تتعلق بالطرق 
أو غيرها، وقال إن أي مشروع 
للطرق البد أن يتفادى األراضي 
الزراعية والوحدات السكنية 
حفاظا على األراضي الزراعية 
العقارية وممتلكات  والثروة 
املواطنــني باعتبارهــا ثــروة 

قومية.
وشــدد الرئيس السيسي 
- في مداخلة خالل اجللســة 
الثانيــة حلفــل افتتــاح عدد 
القوميــة  املشــروعات  مــن 
ـ علــى  امــس  باإلســكندرية 
أنه ال ميكن إنشــاء أي طريق 
يهــدد باقتطاع أراض زراعية 
أيا كانت مساحتها ورغم أنها 
ملكية خاصة إال أنها تعد ثروة 
قومية يجب احلفــاظ عليها، 
مضيفا «إنه عند إنشاء محور 
التعمير باإلسكندرية جتنبنا 
إزالــة عدد كبير من العمارات 
السكنية التي يصل ارتفاعها 
إلى أكثر من ١٠ طوابق حفاظا 
على ممتلكات املواطنني، وكان 
احلل بردم جزء من البحر، وأن 
الدولة تخطط لتلبية متطلبات 
املواطنني وفقا ملعدالت الزيادة 
السكانية وتعمل على تغيير 

ولكــن  فقــط  واحملافظــات 
كافــة اجلهــات املعنيــة بتلك 
املشروعات وتقدمي اخلدمات 
بها، مشــيرا إلى أهمية حصر 
األرقــام احملصلة مــن قاطني 
هــذه الوحــدات ووضعها في 
هذا الصندوق. وطالب الرئيس 
الداخليــة  السيســي، وزيــر 
بإنشاء نقاط شــرطية دائمة 
في تلك املناطق لتوفير احلماية 
واألمن لسكانها، الفتا إلى أن 
التطوير ال يقتصر فقط على 
اإلنشاء بل تقدمي كافة اخلدمات 
الالزمة لسكان هذه الوحدات.
«فــي  الرئيــس:  وتابــع 
اإلســكندرية هنــاك ما يقرب 
مــن ١٤٠ ألف وحدة ســكنية 

وتلك األرض محــور حديثنا 
من ضمنها ١٥٠٠ فدان حتديدا 
وكانت أراضي برك، في ردمها 
وتخصيصها للمواطنني بتكلفة 
عاليــة إال أننا فضلنا احلفاظ 
علــى هــذه األرض باعتبارها 
منطقــة زراعيــة لهــا التــرع 
واملصــارف والطرق اخلاصة 
بها إضافة إلى أن تربتها ذات 

جودة عالية.
وأشار إلى أنه ال ميكن أن 
تنفذ الدولة طريقا على مساحة 
ألف فدان أو ٥ آالف فدان «أراض 
زراعيــة» حتى إذا ترتب على 
ذلك تكلفة كبيرة، وقال «إن هذه 
هى النقطة الهامة، فالدولة حني 
تخطط إلقامة أي مشروع تضع 
في االعتبار ثروتها القومية».

ولفــت الرئيــس إلــى أن 
التكلفــة اإلجمالية ملشــروع 
«مشارف العامرية» الذي تبلغ 
عــدد وحداته ٣٠٠ ألف وحدة 
ســكنية تصل إلى ١٥٠ مليار 
جنيه، فعندما نتحدث عن هذه 
املرحلة التي مت فيها إقامة ١٥٠

ألف وحدة ســكنية بالتأثيث 
تصل تكلفة الوحدة الواحدة 
إلى ٥٠٠ ألف جنيه وهذه ثروة 
كبيرة للغايــة يجب احلفاظ 
عليها وعــدم إهدارها نتيجة 
غيــاب الصيانــة واملتابعــة، 
مطالبا بضرورة تعظيم هذه 
التكلفــة باحلفــاظ على هذه 

املنشآت.

والبرنامــج مــازال مســتمرا 
ليصل إلــى ٢٠٠ ألــف وحدة 
ســكنية»، الفتا إلى أن نسبة 
الزيادة السكانية املتوقعة في 
اإلسكندرية ستصل إلى نحو 
٥٠٠ ألف أو مليون نسمة خالل 
مدة زمنية ليســت بالكبيرة، 
وبالتالي هذا ميثل ضغطا كبيرا 
على املرافق والبنية األساسية.

ولفت الرئيس السيسي إلى 
أن الدولة اختارت احلفاظ على 
القابلة  ثروتها من األراضــي 
للزراعة، وقال إن الدولة فكرت 
منذ عدة أعــوام في أن يكون 
القوس الغربي حملور التعمير 
والتي تبلغ مساحته ١٨ كيلو 
مترا وكانت به أراض زراعية، 

تكلفة مشروع «مشارف العامرية» تصل إلى ١٥٠ مليار جنيه وهذه ثروة كبيرة يجب احلفاظ عليها

الرئيس عبدالفتاح السيسي في صورة جماعية مع العاملني في احد املشروعات باإلسكندرية

حياة املواطنني نحو األفضل 
في املناطق غير املخططة».

الرئيس السيسي،  ووجه 
بإنشــاء صنــدوق للصيانــة 
في املشــروعات السكنية في 
«األســمرات» و«البشايـــر» 
و«أهالينــا» وغيرهــا يكــون 
تابعــــــا لرئيــــس مجلـــس 
الوزراء وتخصــــص عوائــد 
األمــــوال املتحصلــــة منـــه 
لصيانــــة واســتمرار كفاءة 
الوحدات السكنية والعمارات 
املوجودة في تلك املشروعات 
التي تخــدم شــريحة كبيرة 
مــن املواطنني وعــدم تدهور 
حالتها، وهى ليست مسؤولية 
وزارة التضامــن االجتماعــي 

حكومة تصريف األعمال اجتمعت بنصاب كامل وميقاتي يسجل هدفًا حاسمًا
بيروت - عمر حبنجر 

اجتمعــت حكومة تصريف 
األعمال، بناء على دعوة رئيسها 
جنيب ميقاتي، وبنصاب مكتمل، 
بعد ليلة اتصــاالت ماراثونية 
جنحت في خرق املقاطعة التي 

اعلنها وزراء التيار احلر.
وإلى جانب الرئيس ميقاتي، 
حضــر نائب رئيــس احلكومة 
سعادة الشامي، ووزراء: التربية 
القاضي عباس احللبي، الداخلية 
بسام املولوي، االتصاالت جوني 
القرم، اإلعالم زياد مكاري، البيئة 
ناصر ياســني، الزراعة عباس 
احلاج حســن، الصحــة فراس 
األبيض، التنمية االدارية جنال 
الرياشي، العمل مصطفى بيرم، 
الشــؤون االجتماعيــة هكتور 
حجــار، الثقافــة محمد وســام 
مرتضــى، الشــباب والرياضة 
جورج كالس، املال يوسف خليل، 
الصناعــة جــورج بوشــكيان، 
األشــغال العامة علي حمية في 
حضــور األمــني العــام ملجلس 
الــوزراء القاضي محمود مكية 
ومدير عــام القصر اجلمهوري 
انطوان شــقير، فيمــا بلغ عدد 
الوزراء الذين غابوا عن اجللسة 
٧ وزراء هم: عبداهللا بو حبيب، 
هنري خوري، وليد نصار، وليد 

املطالــب الكثيــرة التــي تردنا 
كل يــوم. لــو لم نعقد جلســة 
اليــوم، لكان  الــوزراء  ملجلس 
القطاع الصحي السيما مرضى 
الســرطان وغســيل الكلى، قد 
تعرضــوا لضربة كبيــرة. كما 
اقررنا في اجللسة بنودا عديدة 
أبرزها يتعلق بأوجيرو، ولو لم 
نتخذ القرار املناسب لكان قطاع 
الدولــي واالنترنت  االتصاالت 
مهــددا باالنقطــاع التــام خالل 
اسبوع. كما اقررنا االعتمادات 
اخلاصة بجرف الثلوج والطرق».
وانتقــد محاولــة «البعض 
وضع االمور في خانة حسابات 

األمن الداخلي واألمن العام وأمن 
الدولــة والضابطــة اجلمركية 
وشرطة مجلس النواب. واملوافقة 
على طلــب تأمني مســتلزمات 
وحاجات اجليــش للعام ٢٠٢٣

مبوجب اتفاقيات رضائية.
من جهته، قال وزير األشغال 
علــي حمية بعد اجللســة: من 
أتى بنا إلى اجللســة هو وجع 
الناس، ولم نتصــل بأحد ولن 
نتصل.. وقد رفضنا البند على 
القيمة املضافــة وبند التعرفة 
اجلديدة للبترول وتقرر استمرار 
شــركات الكنس واجلمع حتى 

السنة املقبلة.

املوقعني على عريضة املقاطعة، 
باالنضمام الى اجللسة فور تأكده 
من اكتمال النصاب، وإلقاء بيان 

الوزراء التسعة املقاطعني.
أمــا وقــد اكتمــل النصاب، 
بحضور وزير الصناعة جورج 
بوشكيان، ممثل حزب الطاشناق 
األرمنــي، وأصبحت اجلدليات 
الدستورية وراء اجلميع، وفقد 
باســيل فرصة ســحب بســاط 
السلطة من حتت قدمي ميقاتي، 
فان اعتراضات أقل ستواجه قرار 
رئيس مجلس النواب نبيه بري 
بعقد جلسات تشريعية ملجلس 
النواب، مبعزل عن كونه هيئة 
ناخبة رئاسية، ومثل هذا التوجه 
من شأنه الضغط على معرقلي 
انتخابــات رئيــس اجلمهورية 

التوافقي للكف عن العرقلة.
الليلــة الســابقة  وكانــت 
لالجتمــاع، شــهدت اتصــاالت 
كثيفة مــع الــوزراء املقاطعني 
للعودة عن قرارهم، ومت اقناع 
وزير حزب الطاشناق، فيما أصر 
وزير االقتصاد امني سالم على 
االلتزام باملقاطعة، بسبب خالف 
سياسي، حتول شخصيا بينه 

وبني الرئيس ميقاتي.
وال شــك ان دورا مؤثــرا 
لعبــه حــزب اهللا فــي تأمني 
نصــاب اجللســة الوزاريــة، 

طائفيــة ومذهبية، فال احد منا 
يرغب في ان يأخذ مكان رئيس 
اجلمهوريــة، ولكــي حتل هذه 
املســألة فليتم انتخاب رئيس 

جمهورية بشكل سريع».
وأذاع وزيــر االعــالم زياد 
مكاري مقررات اجللسة وتناولت 
الطلب الى مصرف لبنان سداد 
٣٥ مليون دوالر شــهريا وعلى 
مدى ثالثة اشهر لشراء األدوية 
وحليب األطفال وادوية مرضى 
السرطان. واملوافقة على مشروع 
مرسوم يرمي إلى تعديل مقدار 
تعويض النقل الشهري املقطوع 
للعسكريني في اجليش وقوى 

انعقــدت حكومــة  وهكــذا 
تصريف االعمــال بعد مخاض 
سياسي عسير، واكتمل نصابها 
بتســديدة قوية وحاســمة من 
رئيسها ميقاتي في مرمى رئيس 
التيار احلر النائب جبران باسيل.
ومن باب املوضوعية، البد 
من القول، ان هذه النتيجة، كانت 
لتكون عكســية متاما، فيما لو 
استطاع باســيل خرق دفاعات 
ميقاتي، وبالتالي احلؤول دون 
اكتمــال نصاب اجللســة، لكنه 
التف على خســارته، بأن أوعز 
ألحد وزراء تياره وهو هكتور 
حجار، أحــد الوزراء التســعة 

فعدا استدعاء وزيره مصطفى 
بيرم من سويسرا حيث كان 
يشــارك مبؤمتر عمال دولي، 
أبلغ من يعنيهم األمر، بأن مثل 
هذه اجللسة ملحة لضرورات 
صحية وكهربائية، متجاوزا 
عالقاته االتحالفية مع النائب 
جبران باســيل، متطلعا الى 
اقناع الدول الغربية والعربية 
املهتمة بالشأن اللبناني، بأنه 
اي احلزب مع اعادة بناء الدولة 

وليس العكس.
مصادر التيــار احلر، وفي 
غمــز من قناة احلزب احلليف، 
قالت ان ميقاتي ال يســتند في 
دعوته، الى قوته الذاتية، علما 
اننا اتفقنا بعد الشغور الرئاسي، 
على اال تعقد أي جلسة وزارية، 
إال لألمــور الطارئة، وبحضور 
كل الــوزراء، أو علــى األقل كل 
املكونات األساســية، وال ميكن 
ان يتعامل معنا جنيب ميقاتي 
بهذه الطريقــة فيما حزب اهللا 
يتفرج. وأكــدت مصادر التيار 
ان «هذه ليســت مسألة عابرة 
في العالقة بــني التيار وحزب 
اهللا، فالتفاهــم قائم على أمور 
استراتيجية، وهذا األمر بالنسبة 
إلينــا، هو الســالح بالنســبة 
للحزب، وجودنــا ودورنا هما 

سالحنا».

أقّرت متويل األدوية وحليب األطفال وتأمني مستلزمات اجليش.. وجناحها يقلل فرص االعتراض على عقد جلسات تشريعية نيابية

(محمود الطويل) رئيس احلكومة جنيب ميقاتي مترئسا جلسة مجلس الوزراء في السرايا احلكومي  

فياض، أمني سالم، عصام شرف 
الدين وموريس سليم.

وقــال ميقاتــي فــي بدايــة 
اجللسة: انها جلسة استثنائية 
بــكل معنــى الكلمــة، واألكثــر 
اســتثناء فيها هو امللف الطبي 
الذي كان شــرارة عقدها، وهو 
املتعلق بحقوق مرضى السرطان 
وغسيل الكلى. ولوال هذا امللف 
ملا دعونا الى هذه اجللسة، لكن 
اذا كان البعــض يتلطــى وراء 
الدســتور والعيــش املشــترك 
فنقــول لــه انهمــا ال يتحققان 
مبوت الناس، وفي كل االحوال 

لن يحصل ذلك على يدنا.
وحتدث رئيس احلكومة بعد 
انتهاء اجللســة فقــال: «انعقد 
مجلــس الــوزراء حتت ســقف 
الدســتور ونظامــه الداخلــي، 
وأقررنــا معظــم بنــود جدول 
االعمــال، فيمــا رفــض بعض 
الوزراء، خالل املناقشــة بعض 
البنود، ولم يحصل التصويت 
عليها بل سحبت من اجللسة». 
ووجه رســالة قصيرة جلميع 
اللبنانيــني قائال: لم يكن هناك 
اليــوم أي وزير ملك، وكلنا في 
خدمة هذا البلد، ونتعاون لتمرير 
هذه املرحلة الصعبة جدا. لسنا 
في وضع نحســد عليه، ولسنا 
مسرورين للصعوبة في تلبية 
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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:

من احلبوب 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

الشعير

مطرف املطرف

شحكزلاةلاا

اوبجمصلولا

لاياجاييمل

حفرويبصخنا

بزتحدعالاخ

ااالةةلافو

رلفاعلااسة

يتاتريملةق

احستاوععدر

تكمومطراري

ييلييلودوب

رماجةافلبة

١ـ  أخدعـ  علم مؤنثـ  حب، ٢ـ  أداة شرطـ  املكان 
الذي تقف فيه السفن، ٣ـ  عكس القبولـ  للعطف، 
٤ـ  أعطي بكرم، ٥ـ  خوفي (معكوسة)ـ  علية القوم 
(معكوسة)، ٦ ـ ضجر ـ شقيق، ٧ ـ ألقى عليه ما 
يكتب (معكوسة) ـ خاصتي، ٨ ـ عتاد حربي ـ 
األزمات، ٩ـ  النغم (معكوسة)، ١٠ـ  وصيـ  ادخار.

احلباريات
املنافسة
األخوة

احلواجز

األصلية
املسافات

مجيدة
العادل

دروب
التحكيم
اخليول
أصابع

الطويلة
قريبة
حوافز

معروف

تتويج
كبير
رامية

١ـ  كثير اآلثامـ  مهنة تراثية، ٢ـ  وحش خرافيـ  مريض، 
٣ ـ استقر ـ أدرك، ٤ ـ متردد (معكوسة)، ٥ ـ قانع ـ 
مادة حمضية ـ ثلثا (نتم)، ٦ ـ خاصتي (معكوسة) ـ 
يحدث أول احلمل (معكوسة)، ٧ ـ عزيزون ـ الدوران، 
٨ـ  في املنزل املجاورـ  يجمع (معكوسة)، ٩ـ  إغراءات 
الشيطانـ  مهاجر (معكوسة)، ١٠ـ  اسم علمـ  في الوجه.

أفقياً: عموديًا:
١ـ  أغرـ  رياـ  ود، ٢ـ  لوـ  املرسى، ٣ـ  الرفضـ  او، 
٤ـ  اجود، ٥ـ  روعي (معكوسة)ـ  سادة (معكوسة)، 
٦ ـ مل ـ أخ، ٧ ـ أملى (معكوسة) ـ لي، ٨ ـ سالح 
ـ احملن، ٩ ـ اللحن (معكوسة)، ١٠ ـ ولي ـ توفير.

١ ـ األثيم ـ سدو، ٢ ـ غول ـ عليل، ٣ ـ وقر (معكوسة) ـ 
أعي، ٤ ـ حائر (معكوسة)، ٥ ـ راضي ـ خل ـ (ن ت)، ٦ ـ لي 
(معكوسة)ـ  وحام (معكوسة)، ٧ـ  امجادـ  اللف، ٨ـ  جارـ  يلم 
(معكوسة)، ٩ ـ وساوس ـ راحل (معكوسة)، ١٠ ـ داود ـ عني.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم الصحة

متالزمة القلب املكسور

حذر د.أيدار شارافييف، اخصائي أمراض القلب، 
من حدوث نوبة قلبية قد تكون عواقبها وخيمة بسبب 
اإلجهاد الشديد. ويعلق االخصائي حول ما إذا كان 
القلب ال يتحمل احلزن قائال: «هذه حقيقة.. ألنه على 
خلفية صدمة قوية أو إجهاد شديد، ميكن أن تنشأ 
أو اعتالل تاكوتسوبو  متالزمة «القلب املكسور» 
القلبي. فيحصل في اجلزء العلوي للقلب توسع، 
يؤدي إلى ظهور موقع ال يتقلص وال يعمل. أي يتغير 
شكل القلب املعتاد، حيث يتوسع في اجلزء العلوي 
وينكمش في قاعدته، مثل عنق الزجاجة». ويضيف: 
تشبه األعراض التي تظهر في هذه احلالة، أعراض 
احتشاء عضلة القلب، ويشعر الشخص بنفس األلم.

ويشير االخصائي، إلى أن أسباب متالزمة «القلب 
املكسور» غير معروفة إلى اآلن. ولكن هناك نظريات 
رئيسية بشأنها. النظرية األولى تفيد بأنه على خلفية 
اإلجهاد الشديد يحدث تشنج واضح في شرايني 
القلب. والنظرية الثانية تفيد بأن سببها اضطراب 

وظائف األوعية الدموية الدقيقة للقلب.
ويقول: «ميكن أن تسبب متالزمة «القلب املكسور» 
الوفاة. ولكن في حاالت كثيرة يعود القلب إلى حالته 
الطبيعية. وباملناسبة، متالزمة «القلب املكسور» 

حتدث في الشتاء أكثر منها في أي وقت آخر».

ما أهم النصائح حلماية العني وتعزيز قدرتها على اإلبصار؟

تنصح املراكز األميركية ملراقبة األمراض والوقاية 
منها باتباع جملة من النصائح، ألجل حماية العني 

وقدرتها على اإلبصار بشكل جيد.
- النظام الغذائي مهم جدا لصحة العني، ألن السمنة 
تؤدي إلى اضطرابات صحية تؤثر على صحة العني 
مثل السكري، وبالتالي فإن ما يأكله اإلنسان ينعكس 
بطريقة غير مباشرة على عينه. وتشير بيانات 
صحية في الواليات املتحدة إلى أن ٩٠٪ من حاالت 
العمى التي تنجم عن مرض السكري كان من املمكن 

تفاديها.
- في بعض األحيان، يكون تراجع البصر أمرا وراثيا، 
ولذلك، يوصي اخلبراء باحلديث إلى أفراد العائلة، 
من أجل معرفة ما إذا كانوا يعانون أي اضطرابات 
العني. وفي حال كانت ثمة اضطرابات  في صحة 
وراثية، فإن الشخص عليه باحلرص والوقاية أو 
الدورية بشكل مسبق، وعندئذ  إجراء الفحوص 
سيتفادى حدوث تراجع كبير في قدرات العني. 
أفراد عائلتك يعانون  الكثيرون من  إذا  وبالتالي، 
إلى األمر وال تتخلف  البصر، فانتبه  تراجعا في 

عن إجراء الفحوص.
- يوصي اخلبراء بارتداء النظارات الواقية عند القيام 
بأعمال قد تلحق ضررا بالعني، السيما عند استخدام 
منتجات أو مبيدات قد تكون مؤذية. ومن شأن هذه 
النظارات الواقية أن حتول دون وقوع الكثير من 
احلوادث، فعلى سبيل املثال، فقد العالم األميركي، 
باري شاربلس، املتوج بجائزة نوبل للكيمياء، إحدى 
عينيه، ألنه لم يكن يرتدي النظارات داخل املختبر.

- التدخني يزيد من تراجع البصر أيضا، ألنه 
البقعي اجلاف،  يسبب اضطرابا يعرف بالتنكس 
وبالتالي، فإن اإلقالع عن السجائر مطلوب بشكل 
فوري ألجل وقف الضرر. وعندما يتفاقم هذا االضطراب 
في صحة العني، فإنه ينذر بالعمى، وليس ارتداء 

النظارات الطبية فقط.
- عليك بارتداء النظارات الشمسية، فهي ليست 
مجرد أكسسوار فقط من أجل الزينة واألناقة، بل 
إنها حتمي من األشعة فوق البنفسجية ذات الضرر 
الكبير على العني. ويتعني شراء نظارات شمسية 
ذات جودة ميكنها أن حتول دون وصول نحو ٩٩

إلى ١٠٠٪ من تلك األشعة املضرة.
- ملس العني أو إزالة العدسات الالصقة، دون 
غسل اليد وتعقيمها بالشكل املطلوب، أمر قد يؤدي 
إلى انتقال بكتيريات مؤذية، وبالتالي فإن احلرص 
مطلوب لدى من يستعينون بالعدسات. وأخيرا ال 
تتعب العني كثيرا، واحرص على إراحتها، السيما 
إذا كنت ممن يعملون أمام جهاز الكمبيوتر لفترة 
طويلة، فبعد مضي ٢٠ دقيقة مثال من االنهماك في 
الشاشة، ينصح اخلبراء بالنظر إلى األفق أو شيء 

آخر لنحو ٢٠ ثانية مثال.

عن «سكاي نيوز»

املصدر: صحيفة «إزفيستيا»
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الكويت يواصل صدارة «اليد»

بنقطة.. «سلة» كاظمة يفلت من فخ اجلهراء

GIG Battle Fitness مهرجان
يقود فعاليات اللياقة في الشرق األوسط

يعقوب العوضي

فــاز فريق كرة اليد بنــادي الكويت على 
اليرموك ٣٦-٢٩ فــي املباراة التي جمعتهما 
مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ 
سعد العبداهللا ضمن منافسات اجلولة ٧ من 
الدوري املمتاز لكرة اليد، ورفع العميد رصيده 
إلى ١٤ نقطة مواصال صدارته للترتيب العام 

فيما جتمد رصيد اليرموك عند ٤ نقاط.
وفي مبــاراة أخرى، فاز القادســية على 
كاظمة ٣٥-٣٣ ورفــع امللكي رصيده إلى ١٤
نقطة مشاركا الكويت صدارة الترتيب العام 
ومتراجعا عنه بفارق األهداف في املركز الثاني 
فيما توقف رصيد كاظمة عند ٣ نقاط. وينتظر 

هادي العنزي

الفريق األول  تغلب 
لكرة السلة بنادي كاظمة 
علــى نظيــره اجلهراء 
بفــارق نقطــة واحــدة 
(١١٣-١١٢)، وذلــك فــي 
التي جمعت  املواجهــة 
الفريقــني مســاء أمس 
األول على صالة االحتاد 
بضاحية صباح السالم، 
ليواصــل «البرتقالي» 
طريقه في الدوري دون 
خســارة، محققا فوزه 
اخلامــس على التوالي، 
رافعــا رصيــده إلى ١٠
نقاط مــن ٥ مواجهات، 
فيمــا خســر اجلهــراء 
الثانية، وليصل  للمرة 
إلــى النقطة الـ ١٠ من ٦

مباريات.
وفي مواجهة ثانية، 
تغلب القرين على العربي 
٦٧-٥٧ نقطــة، ليتقدم 
الفائز خطوة مهمة نحو 
حجز مقعد ضمن الفرق 
الستة األولى في الدور 

التمهيدي للمنافسة على اللقب. جاءت 
مواجهــة كاظمة واجلهــراء متكافئة في 
أغلب فتراتها، وقدم خاللها العبو الفريقني 
مستويات متميزة دفاعا وهجوما، وحسم 
كاظمة الربــع األول ملصلحته بأفضلية 
بسيطة وبفارق ٤ نقاط (٢٩-٢٥)، فيما 
عــاد اجلهراء في الربــع الثاني ليقلص 
الفارق ويحسم الشوط ملصلحته ٢٧-٢٤، 
لينتهي النصف األول من املباراة بفارق 

نقطة واحدة (٥٣-٥٢).

أطلقت مجموعة اخلليج 
للتأمني، إحدى الشــركات 
الرائــدة في تقدمي خدمات 
التأمني في منطقة الشرق 
األوسط وشــمال أفريقيا، 
Circuit + بالتعــاون مــع
GIG Battle مهرجانFitness

Fitness للعام الثالث.
الــذي  أقيــم احلــدث، 
يعتبر أكبر فعاليات اللياقة 
البدنيــة فــي املنطقة، في 
اجلزيــرة اخلضراء يومي 
٢٠٢٢ ديسمبــــــر  و٣   ٢
بحضــور أكثر مــن ٢٥٠٠

رياضي ومشــاهد ومتطوع. وقد شــهد هذا 
اليوم الرياضي الطويل تنافس عدد كبير من 
الرياضيني في مجموعة متنوعة من األلعاب 
الرياضية، مبا في ذلك مسابقة الكروسفيت، 
سباق حواجز ٥ كيلومتر (سباق السارسان)، 
مباريات رفع األثقال، منافسات اجلمباز وسباق 
األطفال ومنطقة األنشطة. وبهذه املناسبة، قال 
املدير التنفيذي في مجموعة اخلليج للتأمني 
خالد مشــاري السنعوسي: يســر مجموعة 
اخلليج للتأمني املشاركة بهذه الفرصة لدعم 
الرياضيني واالرتقاء باملسؤولية االجتماعية 
للشركات (CSR) إلى املستوى التالي من خالل 
مساعدة األجيال القادمة على تأسيس حياة 
أكثر وعيا بالصحة. لقد اكتسبت الرياضات 

كاظمة عودة محترفه الثاني املصاب محمد فراد 
في مباراته املقبلة أمام برقان اجلمعة املقبل.

من جانــب آخر، أســفرت نتائج اجلولة 
الثامنة مــن دوري الدرجــة األولى عن فوز 
الشباب على اجلهراء بصعوبة ٢٧-٢٦ ورفع 
الشباب رصيده إلى ٦ نقاط فيما توقف رصيد 
اجلهــراء عند ٣ نقاط، كما فــاز النصر على 
التضامن ٤٠ -٣٠ ورفع العنابي رصيده الى 
٩ نقاط وتوقف رصيد التضامن عند نقطتني.

إلــى ذلك، نالت احلكمتان معالي العنزي 
ودالل النسيم الشارة الدولية للتحكيم بعد 
اجتيــاز اختبــارات grtip النظرية والعملية 
ومشاركتهما في بطولة آسيا للسيدات واملقامة 

في كوريا اجلنوبية.

ودخــل فريق املــدرب اللبناني أحمد 
الفران برغبة عالية في أخذ زمام املبادرة، 
وقدم «اجلهراوية» أفضل مستوياتهم في 
املواجهة، وســجلوا أعلى نتيجة ممكنة 
بـ٣٥ نقطة، فيما لم يتمكن «البرتقالي» 
من تسجيل سوى ٢٩ نقطة، لينتهي الربع 
الثالــث بأفضلية للجهراء ٨٧-٨٢، وفي 
الربع األخير عاد البرتقالي بقوة ليحسم 
النتيجة ملصلحته، بعد ما تغلب ٣١-٢٥

في الربع األخير من املواجهة.

التنافســية شعبية بني الشــباب والشابات 
في الكويت في الســنوات األخيرة، لذا نأمل 
أن يســاهم هــذا احلدث في دعــم منط حياة 
أكثر نشــاطا بني هذه الشريحة من املجتمع. 
كما نهنئ الرياضيني الفائزين ونثمن نتائج 

جميع الرياضيني املشاركني.
GIG Battle إن النجاح الكبير الذي حققه

Fitness يأتي في إطار سعي املجموعة للتميز 
على صعيد املناسبات واألحداث، وقيامها بدور 
الراعي الرئيسي لهذا احلدث للعام الثالث على 
التوالي دليل جديد على العمل الدؤوب الذي 
تقوم به لدعم مثل هذه املناســبات والتطلع 
لتنظيم ورعاية املزيد من الفعاليات الناجحة 

في املستقبل.

خالد احلاج يوسف يصوب على مرمى كاظمة

عبدالعزيز احلميدي يصوب على سلة اجلهراء ودفاع من حسني اخلباز

جناح كبير لبطولة الغامن لقفز احلواجز
منافســات  شــهدت 
النســخة األولى لبطولة 
الغــامن لقفــز احلواجــز 
التــي أقيمت منافســاتها 
على مضمار مركز الكويت 
للفروسية منافسة قوية 
بــني فرســان مــن جميع 
األندية احمللية، وسجلت 
أرقاما قياسية في احلضور 
اجلماهيــري وفــي عــدد 
املشــاركني في األشــواط 
حيــث وصــل عددهم في 
بعض األشــواط الى أكثر 
مــن ٧٠ فارســا وفارســة 

وخصوصا فــي الفئة املتوســطة وهو أمر 
يبشر مبستقبل مبهر للفروسية، كما شهدت 
األشــواط املتقدمة ذات االرتفاعــات العليا 
للحواجز أيضا مشاركة كبيرة من الفرسان في 
إشارة إلى االنتشار األكبر لهذه الرياضة في 
املجتمع الكويتي رغم التكاليف الباهظة التي 
يتحملها الفرسان وأسرهم من جلب خيول 

عاملية وتوفير معسكرات صيفية طويلة.
ولفت مدير البطولة وعضو اللجنة املنظمة 
العليا الفارس جاسم اخللفان إلى الدعم الكبير 
املقدم من راعي البطولة جاســم عبدالعزيز 

الغــامن، وصاحبة فكرة البطولة الفارســة 
بدرية جاســم الغامن، باإلضافة إلى حضور 
شخصيات مهمة ومنها بدرية يوسف الغامن 

وخولة يوسف الغامن والشيخ 
د.إبراهيم الدعيج وطالل عبدالعزيز الغامن 
إلى مركز الكويت للفروسية لدعم الفرسان، 

األمر الذي أثلج صدور املشاركني.
يذكر أن الفارس عبدالرحمن الفزيع جنح 
في الفوز بلقب النســخة األولــى للبطولة 
بتحقيق املركز األول في شوط اجلائزة الكبرى 

على ارتفاع ١٤٠-١٤٥ سم.

رعاة البطولة بعد ختام الفعاليات

علي عاشور

إقبال جماهيري واسع على منطقة فان بوكس برعاية «بيتك»

تشهد منطقة فان بوكس 
املخصصة لعرض مباريات 
كأس العالــم، برعايــة بيت 
الكويتــي (بيتك)،  التمويل 
إقباال واســعا مــن اجلمهور 
وافــراد العائلــة محبي كرة 

القدم.
ويعتبــر مشــروع فــان 
بوكــس أكبــر منطقة جتمع 
العالــم  لــكأس  جماهيــري 
في الكويــت، ويقع مبنطقة 
البالجات على امتداد شارع 

اخلليج العربي.
اجلماهيــر  وتســتمتع 
والعائــالت مبتابعــة جميع 
مباريــات البطولــة عبــر ٤

شاشــات ضخمة موزعة في 
أنحــاء املــكان وتتوســطها 
شاشــة عمالقة مبساحة ٦٦

متــرا مربعا هــي األكبر من 
نوعها في الكويت لبث جميع 

املباريات.
وتأتي رعاية «بيتك» ضمن 
إطار املسؤولية االجتماعية 
واحلرص على دعم األنشطة 
الشبابية والرياضية، ومواكبة 
املناسبات املختلفة، السيما 
تلك التي تكتسب زخما كبيرا 

كبطولة كأس العالم.
ويوفــر «بيتــك» منطقة 

بحضور مباريات كأس العالم 
بنقل مباشر وحي ضمن اجواء 

حماسية مميزة وفريدة.
وتتماشى رعاية «بيتك» 
الرسمية ملشروع فان بوكس، 
مع استراتيجية االستدامة، 
حيــث مت تصميم املشــروع 
وبنائــه بالكامل مبا في ذلك 
KFH Fan Zone «ركن «بيتك
مــن حاويــات شــحن معاد 

تدويرها.
وترســيخا لدور «بيتك» 
في دعم الطاقات الشــبابية 

يعكس دعم «بيتك» للمبادرين 
ورواد األعمال واملشروعات 
واملتوســطة،  الصغيــرة 
ويجســد دوره الرائــد فــي 
تشــجيع الشــباب الكويتي 
وتعزيز مفهوم ريادة األعمال 

واملبادرات الشبابية.
ولتتكامل جهود «بيتك» 
املجتمعيــة مــع املصرفية، 
يوفر «بيتك» أجهزة الصرف 
اآللي لــرواد املنطقة لتلبية 
احتياجاتهــم املصرفيــة من 
سحب وايداع وكل اخلدمات 
التي توفرها أجهزة الصرف 

اآللي لـ«بيتك».
يذكــر أن «بيتــك» أطلق 
لعمالئه حاملي بطاقات ڤيزا 
حملة «البطاقــة في ملعبك 
مــع VISA» اخلاصــة بكأس 
العالم وفاز فيها ١٦ عميال مع 
مرافق برحلة مميزة حلضور 
مباريات كأس العالم في قطر 
ملدة ٣ أيــام على منت طائرة 
خاصة، وإقامة ملدة ليلتني في 
فندق ٥ جنوم، ومواصالت من 
وإلى مطار الدوحة وامللعب، 
وحضور مباراة كأس العالم 
ربع النهائي أو نصف النهائي 
فــي كابينــة خاصــة للفائز 

واملرافق.

اإلبداعيــة، مت التعــاون مع 
مجموعة رســامني كويتيني 
الفنيــة  أضافــوا أعمالهــم 
وبصماتهــم االبداعيــة على 
ركــن «بيتــك» الــذي تزين 
اجلداريــة  بالرســومات 
واللوحــات الفنيــة بتوقيع 

الشباب الكويتي املبدع.
ويحظــى مشــروع فــان 
بوكس مبشاركة واسعة من 
املشاريع الكويتية التي توفر 
مجموعة متنوعة من املطاعم 
واملقاهي و«الفود ترك»، مبا 

أكبر منطقة جتمع جماهيري لكأس العالم بالكويت

جناح «بيتك»

جانب من احلضور قبيل بدء إحدى املباريات

منطقة فان بوكس استقطبت كثيرا من املشجعني

KFH Fan Zone جماهيــر 
صممها خصوصــا لعمالئه 
الشــباب محبي رياضة كرة 
القــدم، حيث تشــهد تنظيم 
املســابقات  مــن  العديــد 
والفعاليــات للحضــور مع 
فــرص لربح جوائــز قيمة، 
وكذلك فــرص للفوز بالكرة 
الرسمية لبطولة كأس العالم 

.٢٠٢٢
وتعزيــزا للتواصــل مع 
العمالء، سينظم «بيتك» يوما 
خاصا لعمالئه لالســتمتاع 

«العميد» يتقدم في دوري 
«مبارزة الناشئات»

هادي العنزي

اختتمت مســاء أمس األول اجلولــة الثانية لدوري 
املبارزة للناشئات لفئتي حتت ١٥ سنة، وفوق ١٥ سنة، 
وشهدت البطولة منافسة كبيرة، مبشاركة ٧٥ العبة من 
أندية الكويت، والقادسية، والعربي، وأكادمييتي «تووش»، 
و«هاوس اوف فينسينق»، وفي أسلحة الفلوريه، والسابر، 
وااليبيه. وكان لالعبات نادي الكويت نصيب األسد في 
املراكز األولى، فيما متيزت أكادميية «تووش» في سالح 
االيبيه، وتصدر القادســية منافسات سالح السابر. من 
جانبها، أبدت رئيسة اللجنة النسائية في احتاد املبارزة 
لولوة األيوب سعادتها باملشاركة اإليجابية الفاعلة في 
دوري املبارزة، وقالت لـ «األنباء»: «نشكر مجلس إدارة 
االحتاد برئاســة عبداهللا الوعالن على دعمه واهتمامه 
باملبارزة النسائية، وكذلك اللجنة الفنية برئاسة عبدالكرمي 
الشــمالن، ويعد انطالق الدوري بداية حقيقية لتكوين 
قاعدة عريضة من املبارزات في مختلف األسلحة، وتكوين 
منتخب قادر على املنافسة في البطوالت الدولية املقبلة».

لولوة األيوب تتوج إحدى الفائزات

يحيى حميدان

قــاد املــدرب البحريني علي عاشــور تدريبات الفريق األول لكــرة القدم بنادي 
الكويت مســاء امس بصفة رســمية بعدما أسندت اإلدارة املهمة إليه أول من أمس 
عقب االنتهاء من كل األمور، حيث فك عاشور ارتباطه مع فريقه الرفاع قبل اإلعالن 

الرسمي عن الصفقة.
وسيكون عاشور املدرب الثالث هذا املوسم لـ «األبيض» بعد ما متت إقالة الكرواتي 
رادان غاسانني، قبل أن يتم إسناد املهمة بصفة مؤقتة للمدرب محمد عبداهللا الذي 

قاد الكويت لتحقيق لقب السوبر الشهر املاضي على حساب كاظمة ٢-١.
وسيعاون عاشور طاقم جديد بالكامل، يتكون من البحريني علي مجيد كمدرب 
مســاعد، ومواطنه محمد احلســيني (محلل فني)، وأنور محفوظ مدربا للحراس، 

إلى جانب التونسي محمد ياسني مدربا للياقة.

رسميًا.. البحريني عاشور 
مدربًا لـ «األبيض»
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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

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

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

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

واحدأبواللطف

٢٢ ألف مواطن تسلموا 
أذونات البناء في ٣ مشاريع.

السعودية تطلق جزيرة 
«سندالة» بوابة للسياحة 

العاملية بالبحر األحمر.

منزل مبارك إن شاء اهللا.هكذا يكون التطور والتنمية.

«٨٠ ٪ أيدوا العفو عنهما»
إيلون ماسك يجري استطالعا 
عبر تويتر: هل ينبغي العفو عن 
سنودن وأساجن؟ واملتابعون يردون 
بـ«نعم» بنســبة ٨٠٪، وإدوارد 

سنودن يعلق: هذا رقم كبير!

«باروكتي جعلتني أخسر بطولة فرنسا»
أندريه أجاسي، العب التنس 
الشهير، يعترف في مذكراته، بأن 
شعره الطويل الذي اشتهر به في 
الثمانينيــات كان مجرد باروكة 
أثرت على  شعر مستعار، وأنها 
أدائه سلبا، خلوفه من سقوطها 
أثناء اللعب، ما كلفه خسارة بطولة 

فرنسا عام ١٩٩٠.

«إذا لم تبك في زفافنا فلن أتزوجك»
 ســارة هايالنــد، املمثلــة 
األميركية، تعترف بالشرط الذي 
هددت به زوجها ويلز آدامز، قبل 
الزفاف، حيث أكدت عليه: إن لم 
تبك حلظة دخولي حفل الزفاف، 
فسوف ألغي الزفاف، وأعود من 
الزوج  التزم  أتيت. وقــد  حيث 

بالشرط.

أبعد من الكلمات

أمن

فرق اإلطفاء سيطرت على حريق 
محدود في قسيمة صناعية بالري

آسيوي في قبضة أمن حولي
بـ ٧٥٠ غرام ماريغوانا

منصور السلطان

متكنت فرق اإلطفاء مساء امس األول من إخماد 
حريق محدود نشب في سطح قسيمة صناعية 

في منطقة الري.
مصــدر اطفائي افاد لـــ «األنباء» بــأن إدارة 
العمليات املركزية فــي قوة االطفاء تلقت بالغا 
مســاء األحد يفيد بنشــوب حريق فــي منطقة 
الري وعلى الفور توجهت فرق مراكز الشــويخ 
الصناعية والعارضية حيث تبني عند الوصول 
للموقع أن احلريق اندلع في مهمالت على سطح 
القســيمة وانتقــل للتكييف، فتمــت محاصرته 
وإخماده ومنع امتداده لباقي القسيمة دون وقوع 

أي إصابات تذكر.

عبداهللا قنيص 

متكن قطاع األمن العام ممثال مبديرية أمن محافظة حولي 
من ضبط مقيم آســيوي وبحوزته نحو ٧٥٠ غراما من مخدر 
املاريغوانا. وفي التفاصيــل، قال مصدر أمني لـ «األنباء» إن 
دورية تابعة ألمن حولي وخالل جولة لها في منطقة سلوى 
اشــتبهت في وافد آســيوي، ولدى الطلب منه التوقف حاول 
الهــرب، وعليه قامت الدوريــة مبالحقته وضبطه وعثر معه 

على مخدرات. 
ووفقا إلفادة املصدر، فقد اعترف اآلسيوي بأنه يقوم بوضع 
مواد مخدرة في أماكن متفرقة بقصد البيع، وقام باإلرشاد عن 
بعض األماكن، ومت العثور على عدة اكياس متوسطة احلجم 
يوجد بداخلها مادة املاريغوانا.  هذا، ومتت إحالته واملضبوطات 

إلى جهات االختصاص التخاذ اإلجراءات الالزمة بحقه.

٥:٠٤الفجر
٦:٢٨الشروق

١١:٣٩الظهر
٢:٣١العصر

٤:٤٩املغرب

٦:١١العشاء

العظمى:  ٢٢
الصغرى:  ١٠

أعلى مد: ١١:٣٩ ص ـ١٠:٢٧ م
أدنى جزر: ٠٥:٠٥ ص ـ ٠٤:٥٤ م

تلسكوب أسترالي ضخم حلل ألغاز النجوم واملجرات

متحف جديد يستكشف تاريخ اجلواسيس في برلني
برلــني - د.ب.أ: في وقت تراجعت فيه 
العالقات الغربية مع روسيا إلى مستوى 
منخفض تاريخيا، يستكشف متحف جديد 
في برلني التي كانت منقسمة يوما بستار 

حديدي، أوجه احلرب الباردة.
فتح متحف احلــرب الباردة في برلني 
القريــب من بوابة براندنبورج التي كانت 
نفسها منقسمة باجلدار، أبوابه في أواخر 
نوفمبر مبعرض تفاعلي يستكشف األوجه 
املختلفــة لفترة احلرب البــاردة بني ١٩٤٧

و١٩٩١ وكانــت «عاصمة احلــرب الباردة» 
كما يصفها القائمــون على املتحف، بؤرة 
التوترات بني موسكو وواشنطن، ويطلع 
الــزوار على احلصار الســوفييتي لبرلني 
الغربيــة وما تاله من جســر جوي غربي 

لتوصيل اإلمدادات الضرورية للمدينة.
ويعد السباق الفضائي بني الواليات 
املتحــدة واالحتــاد الســوفييتي بــني 
املواضيع التي يتناولها املتحف الذي 
يستكشف تاريخ اجلواسيس الغربيني 

والسوفيت في هذه املدينة.
والغــرض من اجلدار املظلــم املوجود 
في مدخل املتحف الواقع على بعد مسافة 
صغيرة من السفارتني األميركية والروسية، 

أن يرمز للستار احلديدي.
وميكن للزوار أن يتوقعوا استكشاف 
طابقني مملوئني مبعروضات توضح مراحل 
رئيسية في احلرب الباردة، من سترات رواد 
الفضاء الروس واألميركيني املعروضة، إلى 

كاميرا جتسس جوي سوفييتية.

سيدنيـ  أ.ف.پ: بدأت أستراليا االثنني 
في بناء شبكة واسعة من الهوائيات في 
مناطقها الريفية النائية، وهي حصتها من 
مشروع يقول مطوروه إنه سيصبح في 
النهاية أحد أقوى التلسكوبات الراديوية 
في العالم. عند اكتمالها، ستشكل الهوائيات 
في أستراليا وشــبكة من أطباق األقمار 
االصطناعية في جنوب أفريقيا، ما يسمى 
Square Kilometre Array - SKA، وهي أداة 
ضخمة تهدف إلى حل األلغاز حول تكوين 

النجوم واملجرات واحلياة خارج كوكب 
األرض. نشأت فكرة التلسكوب في أوائل 
التســعينيات، لكن املشروع تأخر جراء 
مشــكالت مرتبطة بالتمويــل ومناورات 

ديبلوماسية.
ووصف مدير عام مرصد SKA فيليب 
داميوند إطالق مشروع البناء بأنه «بالغ 
األهمية». ويضم كال البلدين مســاحات 
شاسعة من األراضي في املناطق النائية 
حيث تقل نسبة التشويش الالسلكي، ما 

يوفر بيئة مثالية ملثل هذه التلسكوبات.
مت التخطيط لنشر أكثر من ١٣٠ ألف 
هوائي على شــكل شجرة عيد امليالد في 
غرب أســتراليا، على األراضي التقليدية 

لسكان واجاري األصليني.
وأطـلـــق عـلـــى الـمـوقـــع اســــم
أو   «Inyarrimanha Ilgari Bundara»

«مشاركة السماء والنجوم».
وسيضم موقع جنوب أفريقيا ما يقرب 

من ٢٠٠ طبق في منطقة كارو النائية.

(أ.ف.پ) تصور وّزعته إدارة الصناعة والعلوم واملوارد األسترالية ملرصد SKA غرب البالد 

مداهمة مصنع خمور محلية في مخيم ببر املطالع: 
ينتج ألف «ُبطل» باليوم.. ويبيع القنينة بـ ١٠ دنانير

منصور السلطان

متكنــت قيــادة املطالع 
التابعة ملديرية أمن اجلهراء 
صبــاح أمس مــن مداهمة 
مصنع للخمور احمللية في 
أحد مخيمات بر املطالع يدار 

من قبل آسيويني.
وفــي التفاصيــل، كمــا 
لـــ  أمنــي  رواهــا مصــدر 
«األنبــاء» فــإن معلومــات 
وردت إلى رجال أمن قيادة 
املطالع تفيد بوجود مخيم 
في بر املطالع يدار من قبل 
آسيويني كمصنع للخمور 
احمللية. وأضاف املصدر: بعد 
مراقبة وبحث وحتر والتأكد 

مصنــع  علــى  والعثــور 
مجهــز بــأدوات ومعــدات 

خاصــة لتصنيــع اخلمور 
باإلضافــة إلى عــدد يفوق 
األلف قنينة خمور محلية 
جاهزة للبيع باإلضافة إلى 
براميل وأحواض ســباحة 

لتخزين اخلمور.
وتابع: خــالل التحقيق 
مع اآلسيويني اعترفا بأنهما 
وضعا املخيم منذ شهر، ومت 
جتهيزه كمصنــع للخمور 
إنتاجه اليومي يفوق األلف 
قنينــة يتــم بيعهــا علــى 
الشباب في جميع املناطق 

بسعر ١٠ دنانير للقنينة.
وبعد استكمال التحقيق 
متت إحالتهما واملضبوطات 

إلى اجلهات املختصة.

جانب من البراميل واألدوات املستخدمة في تصنيع اخلمور

من املعلومات متت مداهمة 
املخيــم وضبط آســيويني 

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

البقاء هللا

٨٧ عاما - الرجال:  شريفه حســن علي القطان:
حسينية األشــكنانية - ميدان حولي - ت: 
٩٩٦٥٥٨٦٨ - النساء: الروضة - ق٥ - ش٥٨

- م٢ - شيعت.
٥٦ عاما - الرجال: العزاء  هاني محمد علي املصري:
في املقبرة فقط - ت: ٩٩٩١٥٥٣٦ - النساء: جابر 
العلي - ق٦ - ش٣٢ - م١ - ت: ٩٩٨١٢٣٦٦ - شيع.

٣٢ عاما - العزاء  عبداهللا نصف عبداهللا النصيب:
في املقبــرة - ت الرجــال: ٩٩١٣٢٨٢٢ - ت 

النساء:٩٧٥٦٦٧٠١ - شيع.
٥٤ عاما -  العزاء دوار  وفيه طعمه حمود الشمري:

القيروان - ت: ٩٧٤٨٢٢٨٤ - شيعت.
٨٤ عاما - الرجال: فهد  صالح محمد فهد اخلرينج:
األحمد - ق١ - ش ١٣٢ - م٢٣ - مقابل طريق 

الفحيحيــل - ت: ٥٥٣٠٠٨٨٣ - ٩٧٥٧٦٦٦٨
- شيع.

٨١ عاما - الرجال:  السيد علي السيد صاحب أحمد:
مسجد اإلمام احلســن مبنطقة بيان - ت: 
٩٩٦٦٥١٥٤  - النســاء: بيان - ق٨ - الشارع 
األول -ج٢ -م١٠ - العزاء ابتداء من يوم الثالثاء 

- ت: ٩٩٨٩٤٧١٣ - شيع.

العنزي لـ «األنباء»:
ال تأثير لزلزال املناقيش

دارين العلي

سجلت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزالزل التابعة 
ملعهد الكويت لألبحاث العلمية صباح أمس االثنني زلزاال 
بقوة ٣ درجات على مقياس ريختر في منطقة املناقيش.

وقالت الشبكة في بيان 
صحافي ملعهــد األبحاث 
إن الزلزال حدث في متام 
الساعة ١٠:٥١:٢٢ صباحا 
الكويت وعلى  بتوقيــت 
عمق ٨ كيلومترات بباطن 

األرض.
وأكد رئيس الشــبكة 
د. عبــداهللا العنــزي في 
تصريح خاص لـ«األنباء»، 
ان الزلزال كان ضعيفا جدا 
وقلة من شــعروا به في 
الزالزال  محيط منطقــة 
من بعض قطاعات القطاع 
النفطي. وأوضح ان الدفاع املدني لم يبلغ عن أي بالغات 
واردة اليــه حلوادث نتجت عن الزلزال، مشــيرا الى ان 

الزلزال كان على عمق كبير، وبالتالي لم يكن مؤثرا.
ولفت الى ان منطقة املناقيش عادة ما تتعرض للزالزل 
بني احلني واآلخر وتكون على أعماق ما بني ٣ و٥ كيلومترات 
إال ان زلزال اليوم كان على عمق ٨ كيلووات، متوقعا عدم 
حــدوث ارتدادات تذكر لهــذا الزلزال وإذا ما حدثت رمبا 

تكون أقل من درجة ومن الصعب تسجيلها.

د. عبداهللا العنزي
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