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  إلدارة اجلودة

تسريع «التوظيف» من دون انتظار
مرمي بندق 

كشــفت مصادر حكومية في تصريحات خاصة لـ«األنباء» 
عن أن احلكومة بالتنسيق مع اجلهات ذات الشأن، تعمل على 
تســريع التوظيف احلكومي مــن دون انتظار اخلريجني فترة 

زمنية من الوقت.  
وأوضحت أن العمل يتم وفق استراتيجية مؤسسية تتضمن 
عدة محاور، أهمها أن يتم توفير اخلريجني في التخصصات ذات 
االحتياجات الفعلية للوزارات واجلهات واملؤسسات احلكومية. 
واستطردت املصادر قائلة: لذلك اعتمدنا استراتيجية ال تتأثر 
بتغيير الوزراء تقوم على إبالغ مؤسسات التعليم العالي مثل 
جامعة الكويت والهيئة العامــة للتعليم التطبيقي والتدريب 
واجلامعــات اخلاصة بنوعية التخصصات التي مازالت نادرة 
وتوجد لها فرص وظيفية من دون أي مدة انتظار لتوفير الوظائف 
التي تتناســب مع التخصصــات. وزادت: نواصل أيضا العمل 
على ان تتواءم تخصصات البعثات اخلارجية مع االحتياجات 
املطلوبــة بقدر كبيــر، اذ ال ميكن فــرض تخصص معني على 
أي خريــج دعما حلرية التعليم والبحث العلمي، ولكن حققنا 
خطوات جذرية إيجابية في ربط البعثات باحتياجات الوزارات 
واملؤسسات واجلهات احلكومية.  وأضافت: تابعنا النهج ذاته 
مع خطط البعثات في اجلامعات اخلاصة احمللية، مشيرة إلى 
أننا نتطلع من خالل هذه االســتراتيجة إلى تسريع التوظيف 
احلكومي من دون أي مدد انتظار، وبالفعل فقد حتقق ذلك اآلن 
مع بعض التخصصات النادرة التي يحتاج إليها سوق العمل مثل 
األطباء والوظائف الطبية الفنية وبعض التخصصات األخرى.

إستراتيجية جديدة ال تتأثر  بتغيير الوزراء لتوفير الفرص الوظيفية للخريجني وتوجيه اجلهات التعليمية إلى التخصصات املطلوبة لتلبية االحتياجات الفعلية 

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل تسلمه دعوة خادم احلرمني من سمو األمير سلطان بن سعد سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد يتسلم رسالة العاهل األردني من السفير األردني صقر أبو شتال

ولي العهد تسّلم دعوة لصاحب السمو من خادم احلرمني للمشاركة في القمة اخلليجية الـ ٤٣
ورسالة من ملك األردن حول العالقات الثنائية وآخر املستجدات اإلقليمية والدولية

ترقية ٧٠ ديبلوماسيًا في وزارة
اخلارجية.. منهم ٢٤ إلى درجة 
إلى درجة وزير مفوض سفير و٤٦
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اقتصاد

جواد بوخمسني وعماد بوخمسني يرحبان بسفيرنا لدى مصر غامن الغامن

«بيتك» يتّوج 
أداءه القوي خالل 

٢٠٢٢ بحصد 
٢٣ جائزة مرموقة 

«أبراج مصر العاملية» دّشنت ٦٣ وحدة 
فندقية من «هوليداي إن آند سويتس»

إيران تشدد قبضتها األمنية.. اعتقال 
نائب مدير وكالة «فارس» وتوقيفات وأحكام 

إعدام وسجن باجلملة تطول أطفاًال

«القوى العاملة» تلغي قيد زيادة الراتب 
في إذن العمل بـ ٥٠ دينارًا سنويًا

بشرى شعبان

كشــف مصــدر خاص فــي الهيئــة العامة للقــوى العاملة 
لـــ «األنبــاء» أن مدير عام الهيئة بالتكليــف د.مبارك العازمي 
ألغــى القيد املســجل على أذونــات العمل بشــأن حتديد قيمة 
زيادة الرواتب الشــهرية ٥٠ دينــارا كل عام. وقال املصدر إنه 
بناء على املصلحة العامة، فقد مت إلغاء القيد الوارد على زيادة 
أجــر العامل فــي إذن العمل احملدد بـ ٥٠ دينارا، على أن تلتزم 
اإلدارات املختصة بزيادة الراتب الشهري وفق االتفاق ورؤية 

صاحب العمل دون حد أعلى لذلك.

منح الوكالء األوائل بقوة الشرطة 
آخر مربوط رتبتهم عند التقاعد

ماضي الهاجري

الداخلية  أحالــت جلنــة 
والدفاع البرملانية إلى مجلس 
األمــة تقريرهــا الســادس 
باملوافقة على اقتراح النائب 
ماجــد املطيــري حــول منح 
الوكالء األوائل بقوة الشرطة 
ممن استوفوا اخلدمة ٢٥ سنة 
فعلية وأمتوا العمر ٤٥ سنة 
فأكثر وحصلوا على ٣ عالوات 
دورية، آخر مربوط لرتبتهم 
ويحســب تقاعدهم على هذا 

األساس. وكان املطيري اقترح 
التالــي: تنص املــادة ١٠١ من 
القانون رقم ٢٣ لســنة ١٩٦٨

بشأن نظام قوة الشرطة على 
أنه «إذا أحيل أحد أعضاء قوة 
الشرطة إلى التقاعد وكان قد 
استوفى املدة الالزمة كحد أدنى 
للترقية، ولم يرق لعدم وجود 
شــواغر، منح الرتبة التالية 
لرتبته واحتسب تقاعده على 
هذا األســاس». وأضاف: وقد 
صدر القرار الوزاري رقم ٢١١
لســنة ٢٠٢١ من نائب رئيس 

واملالي. وأشار إلى أن قرار رفع 
ســعر اخلصم جاء فــي إطار 
النهج املتوازن واملتدرج الذي 
يتبعه «املركزي» لسياســته 
الهادفــة لتكريس االســتقرار 
النقدي واملالي لوحدات القطاع 
املصرفــي واملالي، واحملافظة 
على تنافسية العملة الوطنية 
مجــز  كوعــاء  وجاذبيتهــا 
وموثــوق للمدخرات احمللية، 
وتعزيز األجواء الداعمة للنمو 
االقتصادي املستدام. وذكر أن 
القرارات تســتند إلى القراءة 

مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
ونصه: «إذا أحيل العسكري 
إلى التقاعد برتبة وكيل أول 
وكان قد استوفى مدة اخلدمة 
٢٥ ســنة فعليــة وأمت العمر 
٤٥ ســنة فأكثر وحصل على 
٣ عالوات دورية، مينح آخر 
مربــوط لرتبتــه ويحســب 

تقاعده على هذا األساس».
وتطبيقــا ملبــدأ العدالــة 
واملساواة بني رجال اجليش 
ورجال قوة الشرطة واحلرس 

الوطني قدم ذلك االقتراح.

البيانات  الفاحصــة ألحــدث 
واملعلومات االقتصادية محليا 
وعامليا، ويشمل ذلك معدالت 
األداء االقتصادي، مبا في ذلك 
مســتويات النمو والتضخم، 
والســيولة احملليــة، وحركة 
الودائع، وأسعار الفائدة على 
الدينار والعمــالت األجنبية، 
واجتاهاتها املتوقعة في ضوء 
مواجهة آثار وانعكاســات أي 
متغيــرات أو تطــورات قــد 

يشهدها االقتصاد احمللي.

ممن استوفوا اخلدمة ٢٥ سنة فعلية وأمتوا العمر ٤٥ سنة فأكثر وحصلوا على ٣ عالوات دورية

ماجد املطيري

باسل الهارون روسيا تستنفر أمنيًا بعد هجمات 
«مسّيرات» أوكرانية قرب موسكو

رئيس الوزراء 
زار قطر 

حلضور إحدى 
مباريات 

كأس العالم

عواصمـ  وكاالت: استنفرت القيادة الروسية بعد الضربات 
األوكرانية النوعية األخيرة التي استهدفت عمق األراضي الروسية 
قريبا من العاصمة موسكو بالطائرات املسيرة «الدرونز» ألول 

مـرة منذ بـدء الغزو الروسي في فبراير املاضي. 
وعقد الرئيس الروسي ڤالدميير بوتني أمس اجتماعا ملجلس 
األمن ملناقشــة كيفية ضمان «األمــن الداخلي» للدولة، بعد أن 
اعتبر الكرملني الهجمات األوكرانية األخيرة بطائرات مســيرة 

خطرا على البالد. 
وفي وقت ســابق، أعلن رومان ستاروفويت، حاكم منطقة 
كورســك املتاخمة ألوكرانيا، أن هجوما بطائرة مســيرة على 
مطار في املنطقة أمس، أشعل النار في صهريج لتخزين النفط. 
ويأتي ذلك بعد يوم من هجمات بطائرات مسيرة على مطارين، 
األول في ريازان الواقعة على بعد ١٨٥ كيلومترا جنوب شرقي 
موســكو فقط، والثاني في ساراتوف في جنوب وسط روسيا 
على بعد ٦٠٠ كيلومتر عن احلدود االوكرانية، مما أســفر عن 
مقتــل ثالثة جنــود وإصابــة أربعة وإحلاق أضــرار بقاذفتني 
نوويتني بحسب وكالة «األناضول». وذكرت صحيفة نيويورك 
تاميز، نقال عن مســؤول أوكراني رفيع، أن الطائرات املسيرة 
املشــاركة في هجمات االثنني انطلقت من األراضي األوكرانية، 
وأن واحدة على األقل من الضربات متت مبساعدة قوات خاصة 

قريبة من القاعدة.
وقال معلقون روس على مواقع التواصل االجتماعي إنه إذا 
متكنت أوكرانيا من الوصول إلى هذا املدى داخل روســيا، فقد 

تكون قادرة أيضا على ضرب موسكو.

مخاوف روسية من ضربات مقبلة تطول العاصمة

رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشــيخ خالد بن خليفة خالل استقباله 
رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت PDF الصفحة
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التفاصيل ص ١٦

«الصحة» ُتغلق باب تقدمي تظلمات 
«املمتازة».. والصرف قريبًا

عبدالكرمي العبداهللا

أغلقت وزارة الصحة باب تقدمي التظلمات عن مكافآت األعمال 
املمتازة أمس الثالثاء. وذكرت مصادر صحية مطلعة في تصريح 
لـ «األنباء» أن الوزارة ســتقوم بفرز جميــع التظلمات والتدقيق 
عليهــا ورفعها إلى اللجنــة املختصة للبت فيها فــي أقرب وقت. 
وأفادت املصادر بأن الوزارة ستستبعد جميع التظلمات املخالفة 
للشــروط ولن تقوم بالبت فيها. وأشــارت املصادر إلى أن وزارة 
الصحة اشــترطت في البت بالتظلمــات أن يكون املوظف حاصال 
على تقدير «امتياز» سنة ٢٠٢١، فضال عن أال يكون قد وقعت عليه 
عقوبــة تأديبية. وأضافت: وتضمنت الشــروط أال يكون املوظف 
قــد جتاوزت إجازته املرضية خــالل ٢٠٢١ مدة ١٥ يوما عدا دخول 
املستشفى. وأفادت الشروط بأن تكون مدة املداولة الفعلية لعمل 
املوظف خالل الســنة امليالدية ٧٠٪ من عدد أيام النوبة و١٨٠ يوم 
عمل فعلي لباقي الفئات. ولفتت املصادر إلى أن من الشــروط انه 
يجــب أال يكــون مقدم الطلب قد حصل علــى أعمال ممتازة خالل 

٢٠٢١، حيث إن التظلم فقط ملن لم يحصل عليها.

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

«أسود األطلس».. تقهر إسبانيا 
وتصل إلى ربع النهائي

(ا.ف.پ) فرحة العبي املغرب باإلجناز العربي التاريخي   

حــارس املغرب ياســني بونو تألق وقــاد املغرب 
إلى ربع نهائي املونديال        (أ.ف.پ)

16عربية وعاملية

عبدالوهاب الرشود

األربعاء
 ١٣Wednesday December 7 ,2022 - Issue No. 16645 من جمادى األولى ١٤٤٤ املوافق ٧ ديسمبر ٢٠٢٢

غير مخصص للبيع

«املركزي» رفع سعر اخلصم نصف نقطة إلى ٣٫٥٪
رفــع مجلــس إدارة بنــك 
الكويت املركزي أمس ســعر 
اخلصم نصــف نقطة مئوية 
ليصبــح ٣٫٥٪ اعتبــارا مــن 
اليــوم. وأكــد محافــظ بنــك 
الكويت املركزي باسل الهارون 
مواصلــة «املركــزي» نهــج 
املتابعة لتطورات ومستجدات 
األوضاع االقتصادية والنقدية 
واملصرفية، واالستعداد للتحرك 
عند احلاجة لتوجيه مختلف 
أدوات السياسة النقدية من أجل 
احملافظة على االستقرار النقدي 

الهارون: مستعدون للتحرك عند احلاجة للمحافظة على االستقرار النقدي واملالي

التفاصيل ص١٠

03

اخلالد: وقف إصدار تصاريح العمل 
للعمالة املصرية منذ ١٧ سبتمبر

منصور السلطان

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة أن النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
للقوى العاملة الشــيخ طــالل اخلالد، وجه أمس بوقف إصدار 
تصاريح العمل للعمالة املصرية، وذلك منذ ١٧ سبتمبر املاضي.
يأتي هذا القرار عطفا على توجيه النائب األول أمس األول 
االثنني باتخاذ إجراءات إيقاف العمل مبرسوم مذكرة التفاهم بني 
احلكومتني الكويتية واملصرية بشأن ربط أنظمة القوى العاملة 
إلكترونيا، ألنه ال حاجة إلى الربط اآللي مع أي جهات خارجية.
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االربعاء ٧ ديسمبر ٢٠٢٢ محليات

مجلس بلدي
مجلس أمناء «جائزة السميط» ناقش التطورات 

اخلاصة بـ «األمن الغذائي» ومعايير اختيار الفائزين
عقد مجلس أمناء «جائزة 
د.عبدالرحمن السميط للتنمية 
األفريقية» اجتماعا برئاســة 
وزير اخلارجية ورئيس مجلس 
األمناء الشيخ سالم العبداهللا، 
وذلك مساء أمس األول، ملناقشة 
التطــورات اخلاصة باجلائزة 
لهــذا العــام في مجــال األمن 
الغذائــي. وتنــاول االجتماع 
الفائزيــن  معاييــر اختيــار 
باجلائزة، وعمليات الترشيح 
والتقييــم واالختيار اخلاصة 
بها، وبحث املوضوعات األخرى 
املدرجة علــى جدول األعمال، 
وذلــك في إطار تقدمي الكويت 
الدعم والتشــجيع للمنظمات 
الدولية  واألفراد واملؤسسات 
التــي تعمل من أجــل التنمية 
األفريقيــة نظيــر اخلدمــات 
واملشاريع والبرامج النموذجية 
والفعالــة في املجاالت الثالثة 
للجائزة وهي التعليم والصحة 
واألمن الغذائي. يذكر أن «جائزة 
الســميط للتنمية األفريقية» 
مبادرة من سمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد - طيب 
اهللا ثراه - والتي أعلن عنها في 
أعمال القمة العربية- األفريقية 
الثالثة التي استضافتها دولة 
الكويت في شهر نوفمبر ٢٠١٣، 
لدعم تنمية الدول األفريقية، 
تكرميا وتخليدا إلرث املرحوم 
بإذن اهللا تعالى د.عبدالرحمن 
السميط. ومتنح اجلائزة سنويا 

من شخصيات عاملية ومحلية 
رفيعة. وقد عهد إلى مؤسسة 
العلمــي  للتقــدم  الكويــت 
اإلشراف على اجلائزة وإدارتها، 
بالتنســيق مع مجلس األمناء 

٭ املدير العام ورئيس مجلس 
الســابق للصنــدوق  اإلدارة 
العربــي لإلمنــاء االقتصادي 
واالجتماعي عبداللطيف احلمد.

٭ مدير عام الصندوق الكويتي 
للتنميــة االقتصادية العربية 

مروان الغامن.
٭ املدير العام املساعد لشؤون 
التعليم في منظمة األمم املتحدة 
للتربيــة والعلــم والثقافــة 
البروفيســورة  (يونســكو) 

ستيفانيا جيانيني.
٭ مســاعد مدير عــام منظمة 
د.جــواد  العامليــة  الصحــة 

محجور.
٭ رئيــس مجلس إدارة هيئة 
الطاقة الذرية في غانا ورئيس 
معهد غانــا للطاقــة النووية 
ونائــب املدير العام الســابق 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية 

د.كواكو أنينغ.
٭ رئيسة علماء منظمة األغذية 
والزراعة التابعة لألمم املتحدة 

(فاو) د.أسمهان الوافي.
٭ الرئيس املشــارك ملؤسسة 
«بيــل وميليندا غيتس»، بيل 

غيتس.
٭ املدير التنفيذي في مؤسسة 
العام  (موإبراهيــم) واألمــني 
الســابق  املســاعد واإلقليمي 
لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

ألفريقيا د.عبدولي جنه.
٭ مدير عام مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي د.خالد الفاضل.

وتقــدمي كافــة أشــكال الدعم 
اللوجستي واإلداري للجائزة.
هذا، ويضــم مجلس أمناء 
الســميط للتنميــة  «جائــزة 

األفريقية» كال من:

اجلائزة ُمتنح سنوياً لألفراد أو املؤسسات الدولية العاملة في ٣ مجاالت

الشيخ سالم العبداهللا ود.خالد الفاضل خالل االجتماع

لألفراد أو املؤسسات الدولية 
العاملــة في املجــاالت الثالثة 

للجائزة.
ويشــرف علــى إجــراءات 
اجلائزة مجلــس أمناء مكون 

ترقية ٧٠ ديبلوماسيًا في وزارة اخلارجية
صــدر مرســوم بترقية ٧٠

ديبلوماسيا في وزارة اخلارجية، 
وتضمن املرسوم ترقية ٢٤ وزير 
مفوض إلى درجة ســفير، كما 
تضمن ترقية ٤٦ مستشارا إلى 
درجة وزير مفوض. وجاء في 

املرسوم:
مادة أولى: يرقى من درجة 
وزير مفوض الى درجة سفير 

كل من:
١ - خالد بدر ثويران املطيري
٢ - أحمد خالد عبداهللا اجليران
٣ - قصي راشد عبداهللا الفرحان
٤ - طــارق عبــداهللا مجبــل 

الفــــرج
٥ - حسن محمد صالح زمان

٦ - عمــر احمــد محمــد مــراد 
الكندري

٧ - راشد فالح راشد الهاجري
٨ - مالك حسني محمد الوزان

٩ - يوســف عاشــور يوسف 
الصباغ

١٠ - د.راشــد حمــاد حمــود 
العدواني

١١ - ابداح مقعد مناحي الدوسري
١٢ - صالح حمدان دهام السيف

الشاهني
٥ - زياد ابراهيم محمد األنبعي

٦ - أنس طالب علي معرفي
٧ - نواف عبداللطيف سليمان 

األحمد
٨ - سالم خليفة محمد املزين
٩ - نواف نافع مطر العنزي

١٠ - طــالل راشــد عبدالعزيز 
املنصور

١١ - سالم راشد عوض الشبلي
١٢ - مشعل عبداحملسن محمد 

السعيد
١٣ - تهاني راشد فهد الناصر

٣٠ - عبدالعزيز سعود محمد 
اجلاراهللا

٣١ - نايف محمد ابراهيم املضف
٣٢ - خالد تومي محمد العجمي
٣٣ - عبــداهللا جاســم محمــد 

اجلريوي
٣٤ - وائــل عبدالرحمن احمد 

البكر
٣٥ - طالل عبدالسالم عبداهللا 

الشطي
٣٦ - حمود ســوهج ســرهيد 

اجلبري
٣٧ - محمد ناهي سعيد العالطي
٣٨ - عادل محمد صياح الزعبي
٣٩ - حمد فهد سالم بوحديده
٤٠ - مفلح راشد عايد العازمي
٤١ - أنس عيسى ماجد الشاهني
٤٢ - عبدالرحمن شهاب سالم 

الشهاب
٤٣ - علي ثنيــان عبدالوهاب 

حماده
٤٤ - مطلــق عبــداهللا منــاور 

الثومير
٤٥ - فالح فهد سعد املطيري

٤٦ - خالد عبدالرحيم حســني 
الزعابي

١٤ - عــادل عبدالوهــاب احمد 
الصلحات

١٥ - مساعد عيد طريخم شريده
١٦ - حمد محمد دخيل املنصور 

الفرهود
١٧ - ســعود عبــداهللا محمــد 

احلربي
١٨ - فهد صقر مبارك اجليماز

١٩ - صــالح عبداخلالــق علي 
البناي

٢٠ - خالد جاســم إســماعيل 
الياسني

٢١ - مساعد عبدالرحمن الكليب
٢٢ - مشــعل ابراهيم جاســم 

املضف
٢٣ - ســعد عبدالعزيز محمد 

املهيني
٢٤ - احمد عبدالرحمن ناصر 

الشرمي
٢٥ - محمد يعقوب محمد حياتي

٢٦ - صالح مبارك عبدالرحمن 
الصرعاوي

٢٧ - عبداهللا يوسف احمد امليلم
جابــر  عبداحملســن   -  ٢٨

عبدالرحمن الزيد
٢٩ - جابر دعيج خليفة الصباح

منهم ٢٤ إلى درجة سفير و٤٦ إلى درجة وزير مفوض

١٣ - عبــداهللا محمــد عبداهللا 
املوعد

١٤ - محمد مفلح عبداهللا اجلديع
١٥ - مشــعل مصطفى جاســم 

الشمالي
١٦ - محمــد فيصــل عجيــل 

املطيري
١٧ - محمد فهد موسى احملمد

١٨ - أحمــد عبدالرحمــن احمد 
البكر

١٩ - خالد فالح خلف املطيري
٢٠ - خالد احمد فهد الشامي

٢١ - سالم يوسف فهد احلمدان
٢٢ - فيصــل غــازي معــاش 

املطيري
٢٣ - وائل يوسف عبيد العنزي
٢٤ - عثمان داود عثمان الداود
مــادة ثانية: يرقى مــن درجة 
مستشار إلى درجة وزير مفوض 

كل من:
١ - طــالل عبدالســالم صالح 

الهزاع
٢ - حمد عثمان حمد بن عيدان
٣ - عبداهللا عبدالرحمن احمد 

الشطي
٤ - عبــداهللا ســليمان ماجــد 

احلمد: تعزيز عالقاتنا مع تايلند وإيجاد فرص شراكة أكبر
أسامة دياب

وزيــر  مســاعد  أشــاد 
اخلارجية للشؤون االقتصادية 
السفير سامي احلمد بالعالقات 
الكويتية- التايلندية، واصفا 
إياهــا بالتاريخية واملتميزة 
على كل األصعــدة ومختلف 
مجاالت التعاون، االقتصادية 
والتجاريــة واالســتثمارية 

والسياحية والصحية.
وأكد احلمــد في تصريح 
صحافــي على هامــش حفل 
الســفارة  أقامتــه  اســتقبال 
التايلندية لدى البالد مبناسبة 
عيدها الوطني حرص اجلانبني 
دائما علــى تطوير العالقات 
وإيجــاد فرص شــراكة أكبر 
في مختلف املجاالت، موضحا 
ان الكويــت وبتوجيهات من 
وزيــر اخلارجيــة الشــيخ 
ســالم العبداهللا تســعى الى 
مزيد مــن التعاون مع جميع 
الــدول الشــقيقة والصديقة 
لتنمية العالقات االقتصادية 
والتجاريــة وإيجــاد فــرص 
استثمارية للمستثمر األجنبي 
فــي الداخــل او الكويتي في 

اخلارج.
وأضاف: لدينــا اتفاقيات 
سابقة مع اجلانب التايلندي، 
مثل جتنب االزدواج الضريبي 
وإعفــاء حملــة اجلــوازات 

الكويت واتاناشاي نيراندون: 
أقامت الكويت ومملكة تايلند 
العالقات الديبلوماسية في ١٤
يونيو ١٩٦٣ وسيشكل العام 
املقبل عالمة فارقة جديدة في 
الســتني لتأسيسها،  الذكرى 
مشيرا إلى ان بالده والكويت 
تتمتعان بعالقات ثنائية وثيقة 
ووديــة في جميــع املجاالت، 
بدءا من التجارة واالستثمار 
والسياحة والرعاية الصحية 

التايلندية والثقافة والرعاية 
الصحية والضيافة.

وتابع: تعــد تايلند أيضا 
عضــوا مؤسســا فــي رابطة 
«اآلسيان» التي توحد جميع 
دول جنــوب شــرق آســيا 
جنبا إلى جنب وكذلك الدول 
الشــريكة فــي احلــوار، كما 
تنشط سفارات دول اآلسيان 
في الكويت بتنظيم أنشــطة 

لتعزيز دورها.

والتعليــم والطاقة والزراعة 
التأشــيرات واملســائل  إلــى 

القنصلية.
الــى  ولفــت نيرانــدون 
الزيارة رفيعة املستوى التي 
قام بها األمير الراحل الشيخ 
صبــاح األحمد إلــى تايلند، 
مبينــا ان بــالده تعد من بني 
أفضــل الوجهات الســياحية 
للكويتيــني، الفتــا الى إقبال 
العديــد منهم علــى األطعمة 

خالل حفل استقبال أقامته السفارة التايلندية مبناسبة العيد الوطني

(متني غوزال) السفير سامي احلمد والقائم باألعمال التايلندي واتاناشاي نيراندون يقطعان كيكة االحتفال  

الديبلوماســية واجلــوازات 
اخلاصة من التأشيرة املسبقة.

وحــول إعفــاء الكويتيني 
بشــكل نهائي من التأشــيرة 
لدخــول تايلند، قــال احلمد 
انــه «ال يوجد حاليا مثل هذا 
القــرار»، مضيفا أن الكويتي 
يحصل على تأشيرة الدخول 
مبجــرد وصولــه إلــى مطار 
باكوك. بــدوره، قــال القائم 
باألعمال في سفارة تايلند لدى 

وزير اخلارجية بحث مع نظيرته في كندا تطورات املنطقة
الشــيخ ســالم  تلقى وزير اخلارجية 
العبداهللا اتصاال هاتفيا من وزيرة خارجية 
كنــدا الصديقة ميالني جولي، حيث قدمت 
التهنئة له مبناسبة تعيينه وزيرا للخارجية 
بالكويت، معربة عن صادق متنياتها بالتوفيق 
والنجاح في تولي مهــام عمله وللعالقات 

الوثيقة التي تربط البلدين الصديقني املزيد 
من التطور واالزدهار.

كما مت خالل االتصال بحث أطر تعزيز 
التعــاون الثنائي بني الكويــت وكندا في 
مختلف املجاالت ومناقشة آخر التطورات 

على الساحتني اإلقليمية والدولية.

استحداث حوض لتجميع األمطار في أمغرة

أحالــت جلنــة محافظة اجلهــراء خالل 
اجتماعها امس، برئاســة عبداهللا العنزي، 
طلب تخصيص ٣ مواقع غرب مدينة احلجاج 
الكائنة شمال مدينة اجلهراء إلقامة مجمعات 
سكنية خاصة بالعمالة الوافدة، وذلك تنفيذا 
لقرار مجلس الوزراء إلى اجلهاز التنفيذي 

للدراسة.
وقال العنزي إن اللجنة أبقت على جدول 
أعمالها طلب وزارة الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجــددة تخصيص موقــع حملطة حتويل 
رئيســية مبســاحة ٣٠٠٠م٢ ضمن منطقة 
مــزارع العبدلي في القطعــة ٦ حلني دعوة 

الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
وأضــاف العنزي أن اللجنة وافقت على 
طلــب الهيئة العامة للطــرق والنقل البري 
تخصيــص موقع مقترح حلــوض جتميع 

ميــاه أمطار بطــول ١٧٠م وبعــرض ١٦٨م، 
وذلــك للحماية من الســيول حــول منطقة 
مساكن منخفضة التكاليف مبحافظة اجلهراء 
شريطة التنسيق مع الهيئة العامه للزراعة 
لالستفادة من مياه األمطار املجمعة مع االلتزام 
باشتراطات األمن والسالمة وعمل الصيانة 
الدورية، ووافقت على طلب وزارة الكهرباء 
تخصيص موقع محطة تعبئة مياه بديل ملوقع 
احملطة القائم واملتعارض مع مشروع مدينة 
الكويت الطبية التابعة للمؤسســة العامة 
للتأمينات االجتماعية مبنطقة شرق أمغرة.

كما وافقت اللجنة على طلب الهيئة العامة 
للطــرق والنقل البري اســتحداث أحواض 
لتجميع مياه األمطــار مبنطقة أمغرة جهة 
طريــق احملرقة الواصل بني طريق الدائري 

السادس وطريق اجلهراء.

جلنة اجلهراء أحالت طلب تخصيص ٣ مواقع للعمالة إلى اجلهاز التنفيذي للدراسة

عبداهللا العنزي مترئسا اجتماع جلنة اجلهراء

إخالء سردابني طواعية في الرقعي والفروانية
تواصل الفرق الرقابية 
بجميــع أفــرع البلدية في 
احملافظات الســت تكثيف 
جوالتها التفتيشية للكشف 
على التعديات املقامة على 
أمالك الدولة والســراديب 
املستغلــــــة جتـاريـــــــا 
مبناطــق الســكن اخلاص 
واالســتثماري كمخــازن 
باملخالفة للوائح والقوانني 
ملا متثله من خطورة على 
األرواح واملمتلــكات فــي 
حال اســتخدامها في غير 
األغــراض املرخصــة من 
أجلها وفرض هيبة القانون 

بإزالة التجاوزات.
وفي هذا الســياق، قال 
مدير فــرع بلدية محافظة 
الفروانية م.محمد صرخوه 
إن الفريق الرقابي قام بإزالة 
تعد على أمالك الدولة متثل 
فــي مظالت متــت إقامتها 

علــى أمالك الدولة مبناطق الســكن اخلاص 
باملخالفة للوائــح واألنظمة املعمول بها في 
البلدية، فضال عن اإلشراف على عملية إخالء 
طواعية لسردابني مخالفني مبنطقتي الرقعي 
والفروانية من قبل أصحابهم وإعادة الوضع 
إلى ما كان عليه باملخطط الهندسي، الفتا إلى 
أن البلدية مدت يد التعاون إلى مالك العقارات 
واملستثمرين لعملية اإلخالء طواعية من قبلهم 
إلزالة أسباب املخالفة مع التعهد بعدم تكرار 

املخالفة. وأكد استمرار اجلوالت التفتيشية 
املكثفــة للفــرق الرقابية فــي جميع مناطق 
احملافظــة لرصد وحصر التجاوزات واتخاذ 
اإلجراءات القانونية بحق املخالفني للحد من 
املظاهر السلبية بجميع مناطق احملافظة سواء 
تعديات صريحة باســتغالل مساحات على 
أمالك الدولة أو استخدام السراديب في غير 
الغرض املرخصة من أجله أو ممارسة نشاط 

دون احلصول على ترخيص من البلدية.

توجيه إنذارات بالتعدي على أمالك الدولة

إنذار بالتعدي على أمالك الدولة

«الفنية» تبحث مشروع القطع التنظيمية 
للعقارات في «الفنيطيس»

«القوى العاملة» نّظمت
 «نحو مستقبل وظيفي مميز»

تبحــث اللجنــة الفنية 
في املجلــس البلدي خالل 
اجتماعهــا اليوم برئاســة 
املوافقــة  د.حســن كمــال 
النهائية على مشروع القطع 
التنظيمية ألجزاء العقارات 
غيــر املنظمــة بالقطعة ٩

مبنطقة الفنيطيس ضمن 
محافظة مبارك الكبير.

كمــا تناقــش االقتراح 
املقدم مــن رئيس املجلس 
البلــدي عبــداهللا احملري 
االشــتراطات  بشــأن 

واملواصفات اخلاصة باملجمعات السكنية 
للعمالة، واالقتراح املقدم من العضو م.علياء 

الفارسي، بشــأن احلماية 
النووية،  من االشــعاعات 
الداخليــة  وكتــاب وزارة 
بشــأن دعــوة االجتمــاع 
اخلامس للجنة الفنية من 
دور االنعقاد األول للفصل 
التشــريعي الثالث عشــر 
للمجلس البلدي، والكتاب 
العالقة  املقدم من صاحب 
بشأن ضم جزء من الساحة 
اخللفية املجاورة لقسيمته 
مبنطقة حولي ٦٦ قسيمة 
٨، وطلــب صاحب العالقة 
إضافة األرض العائــدة للدولة واملالصقة 

للقسيمة مبنطقة املنقف قطعة ٥٤.

بشرى شعبان

أقامــت الهيئة العامة للقوى العاملة في 
جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا جلسة 
إرشــادية بعنوان «نحو مســتقبل وظيفي 
مميز» للباحثني عن عمل بالقطاع اخلاص.

واســتهدفت الورشــة حديثــي التخرج 
واملقبلني على التوظيف، وذلك لدعم وتأهيل 
الشباب الكويتي ومتكني مشاركتهم في سوق 
العمل وتوجيه العمالة الوطنية نحو القطاع 
اخلاص وتقليل نســبة البطالة متاشيا مع 

اخلطة اإلستراتيجية للهيئة، من خالل توعية 
الشباب وحديثي التخرج وإبراز املزايا التي 
يوفرهــا القطاع اخلاص وإرشــادهم مهنيا 
ومتكينهــم وصــوال إلى توظيفهــم في هذا 
القطاع مبا يتناسب مع تخصصاتهم وميولهم.
وخالل الورشة مت تقدمي شرح كامل عن 
القطاع اخلاص ومميزاته، وإرشاد املتقدمني 
لكيفية االستعداد للمقابلة الوظيفية ومعرفة 
أهم األســرار الجتيازها بنجــاح، باإلضافة 
إلى إعداد الســيرة الذاتية وكيفية التعامل 
مع بيئة العمل مبا يحقق النجاح الوظيفي.

د.حسن كمال

الكويت تسعى إلى مزيد من التعاون مع جميع الدول وإيجاد فرص للمستثمر الكويتي واألجنبي

إعداد: بداح العنزي
b-alenzi@hotmail.com
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األمير عّزى ملك البحرين بوفاة 
الشيخ عبدالعزيز بن أحمد آل خليفة

تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا 
سموه له موفور الصحة والعافية وجلمهورية 
فنلندا وشعبها الصديق كل التقدم واالزدهار.

بعــث صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تعزيــة إلى أخيه 
امللــك حمد بن عيســى آل 
خليفة ملك مملكة البحرين 
الشــقيقة عبر فيها سموه 
عن خالص تعازيه وصادق 
مواســاته بوفــاة الشــيخ 
عبدالعزيــز بــن أحمد آل 
خليفــة، ســائال ســموه 
املولى تعالــى أن يتغمده 
بواســع رحمته ومغفرته 
ويســكنه فســيح جناته 
وأن يلهــم األســرة املالكة 
الكرميــة جميــل الصبــر 

وحسن العزاء.
كما بعث صاحب السمو 

األمير الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس ساولي نينيستو رئيس جمهورية 
فنلندا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص 

صاحب السمو هنأ رئيس فنلندا بالعيد الوطني

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

رئيس الوزراء زار قطر حلضور
إحدى مباريات كأس العالم

غادر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح والوفد املرافق لسموه البالد 
متوجهــا إلى دولــة قطر الشــقيقة تلبية للدعوة 
الكرمية املوجهة من أخيه الشيخ خالد بن خليفة 
آل ثانــي رئيس الوزراء ووزير الداخلية في دولة 
قطر الشقيقة حلضور إحدى مباريات كأس العالم.

هذا، وبعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمــد نواف األحمد الصبــاح  ببرقية تعزية إلى 
امللك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين 
الشــقيقة ضمنها ســموه خالص تعازيه وصادق 
مواساته بوفاة الشيخ عبدالعزيز بن أحمد آل خليفة. 
كما بعث رئيس مجلس الوزراء ســمو الشيخ 
أحمد نــواف األحمد الصباح  ببرقيــة تهنئة إلى 
الرئيس ساولي نينيستو رئيس جمهورية فنلندا 

الصديقة مبناسبة العيد الوطني لبالده.

سموه عّزى ملك البحرين وهنأ رئيس فنلندا

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

اخلالد سّلم رسالة خطية 
من ولي العهد إلى خادم احلرمني

خالل االســتقبال بحث العالقات الثنائية 
بني البلدين الشقيقني وسبل تعزيزها في 
شــتى املجاالت، إضافة إلى تبادل وجهات 
النظر حيال القضايا ذات االهتمام املشترك.

ـ كونا: سلم  الرياض 
اململكــة  لــدى  ســفيرنا 
العربية السعودية الشيخ 
علي اخلالد رسالة خطية 
من سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد الى خادم 
احلرمني الشــريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود، تتعلق بالعالقات 
الثنائية املتينة والوطيدة 
البلديــن  تربــط  التــي 
الشــقيقني  والشــعبني 
وسبل دعمها وتعزيزها 
في مختلف املجاالت وعلى 

األصعدة كافة.
وقالت ســفارتنا لدى 
اململكــة، في بيان لها، إن 

السفير الشــيخ علي اخلالد سلم الرسالة 
الى نائب وزير اخلارجية السعودي م.وليد 
اخلريجي خالل لقائه مبقر وزارة اخلارجية 
الســعودية. وذكــرت الســفارة انه جرى 

السفير الشيخ علي اخلالد يسلم الرسالة إلى نائب وزير اخلارجية السعودي 
م.وليد اخلريجي

الغامن: الكويت تدعم الصومال اتساقًا مع 
مرتكزات سياستها الداعمة للعمل اإلنساني

القاهــرة ـ «كونا»: أكد 
سفيرنا لدى مصر ومندوبها 
لدى جامعة الدول العربية 
غامن الغامن اســتمرار دعم 
الكويت للصومال «اتساقا 
مــع مرتكــزات سياســتها 
اخلارجية في تقدمي الدعم 
واملساعدة للعمل االنساني 

العاملي».
جــاء ذلــك فــي كلمــة 
أمام اعمال  الغامن  للسفير 
املؤمتــر رفيــع املســتوى 
لكبــار مســؤولي جامعــة 

الدول العربية واالمم املتحدة حول مواجهة 
اجلوع واجلفاف في الصومال وذلك مبقر 

اجلامعة بالقاهرة.
وقــال الغــامن «ان الكويــت مســتمرة 
في تقدمي مســاعدتها للشــعب الصومالي 
عبر اجلهات واملؤسســات الرســمية التي 
بدأتها منذ عــام ١٩٧٥ من خالل الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية والهيئة العامة 

لالستثمار».
واضــاف ان ذلــك «ســواء عــن طريق 
القروض امليسرة واملنح للمشاريع التنموية 
واملعونــة الفنيــة أو الودائــع اضافة الى 
املساعدات االنسانية واالغاثية التي تقدمها 
اجلمعيات األهلية واخليرية الكويتية التي 
ال تألو جهدا في ســرعة االستجابة في مد 

يد العون ألشقائهم في الصومال».
وأوضــح ان هــذه اجلمعيــات قدمــت 
مســاعدات للصومال بلغــت ما يقارب ٧٢
مليــون دوالر خــالل الســنوات القليلــة 
املاضية، مشيرا الى التوقيع على اتفاقية 

الترتيبات املالية لتخفيف 
عبء مديونيــة الصومال 
الشــقيق. وبــني الســفير 
الغامن ان ذلك جاء في اطار 
املبــادرة اخلاصــة بالدول 
الفقيــرة املثقلــة بالديون 
(اتش اي بي سي) املبرمة 
الكويتي  بــني الصنــدوق 
للتنمية والصومال. وقال 
ان االجتماع الذي حتتضنه 
اجلامعة العربية بالتعاون 
مع األمم املتحدة يعقد حتت 
عنــوان (تنســيق اجلهود 
األممية والدولية واالقليمية املعنية بالعمل 
االغاثي واالنســاني ملعاجلة وضع الغذاء 
املتفاقم في الصومال) ملواجهة أزمة اجلفاف 

واملجاعة التي يواجهها ذلك البلد.
وأضاف ان هذه االزمة «تعد األسوأ منذ 
عــدة عقود ومــا يترتب عليهــا من نتائج 
وعواقــب كارثية»، مؤكدا ان «هذا الوضع 
االنساني املتفاقم يتطلب منا العمل وبشكل 
جماعــي وعاجل لدعم الصومال وشــعبه 
علــى املــدى القصيــر واملــدى املتوســط 
وطويل األجل». وشدد على ضرورة تلبية 
االحتياجــات وبنــاء القــدرات للصومــال 
ومساعدته على مواجهة هذه الكارثة، مبينا 
ان هذه الكارثة البشرية «غير املسبوقة» 

تتفاقم بحسب التقارير األممية الواردة.
وذكر الســفير الغــامن ان هذه التقارير 
توضح ان الوضع في الصومال ســيزداد 
ســوءا «نتيجة الصراع هناك واســتمرار 
النزوح وارتفاع األســعار للمواد الغذائية 
اضافة الى شح املوارد والتغيرات املناخية».

في كلمة أمام أعمال مؤمتر كبار مسؤولي جامعة الدول العربية واألمم املتحدة

السفير غامن الغامن

ولي العهد تسّلم دعوة موجهة لصاحب السمو 
من خادم احلرمني للمشاركة في القمة اخلليجية الـ ٤٣

استقبل سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد بقصر 
بيان امس سمو الشيخ صباح 

اخلالد.
العهد  وتسّلم سمو ولي 
الشيخ مشعل األحمد بقصر 
بيــان صباح امــس الدعوة 
املوجهة إلى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد من 
أخيه خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود ملك اململكة العربية 
السعودية الشقيقة للمشاركة 
في اجتمــاع املجلس األعلى 
لقــادة دول مجلس التعاون 
لــدول اخلليــج العربية في 
دورته الـ٤٣ والتي ســتعقد 
في مدينــة الرياض بتاريخ 

٩ ديسمبر ٢٠٢٢م.
وقام بتســليم الرســالة 
لسموه سفير خادم احلرمني 
الشريفني لدى الكويت سمو 
األمير ســلطان بن سعد بن 

خالد آل سعود.
حضر اللقاء رئيس ديوان 
سمو ولي العهد الشيخ أحمد 
العبــداهللا ووزيــر شــؤون 
الديــوان األميــري باإلنابة 
شــرار  محمــد  املستشــار 
ووكيــل الديــوان األميــري 
ومدير مكتب صاحب السمو 
األمير السفير أحمد فهد الفهد 
ومدير مكتب سمو ولي العهد 
الفريق متقاعد جمال الذياب 

ووكيل الشــؤون اخلارجية 
مبكتب سمو ولي العهد مازن 

العيسى. 
كما تسلم سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد بقصر 
بيان رســالة خطية موجهة 
إلــى صاحب الســمو األمير 

الشــيخ نــواف األحمــد من 
أخيــه امللك عبــداهللا الثاني 
ابــن احلســني ملــك اململكة 
األردنية الهاشمية الشقيقة 
تتعلق بالعالقات التي جتمع 
البلدين والشعبني الشقيقني، 
باإلضافة إلــى القضايا ذات 

االهتمــام املشــترك وآخــر 
املســتجدات على الساحتني 

االقليمية والدولية.
وقام بتســليم الرســالة 
لسموه سفير اململكة األردنية 
لــدى  الشــقيقة  الهاشــمية 

الكويت صقر ابوشتال.

حضر اللقاء رئيس ديوان 
سمو ولي العهد الشيخ أحمد 
العبــداهللا ووزيــر شــؤون 
الديــوان األميــري باإلنابة 
شــرار  محمــد  املستشــار 
ووكيــل الديــوان األميــري 
ومدير مكتب صاحب السمو 
األمير السفير أحمد فهد الفهد 
ومدير مكتب سمو ولي العهد 
الفريق متقاعد جمال الذياب 
ووكيل الشــؤون اخلارجية 
مبكتب سمو ولي العهد مازن 

العيسى. 
من جانب آخر، بعث سمو 
ولي العهد الشــيخ مشــعل 
األحمــد ببرقيــة تعزية إلى 
أخيه امللك حمد بن عيســى 
آل خليفة ملك مملكة البحرين 
الشقيقة ضمنها سموه خالص 
تعازيــه وصادق مواســاته 
الشــيخ عبدالعزيز  بوفــاة 
بن أحمــد آل خليفة، مبتهال 
سموه الى الباري جل وعال 
أن يتغمده بواســع رحمته 
ومغفرته ويســكنه فســيح 

جناته.
وبعث ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس ســاولي 
نينيستو رئيس جمهورية 
فنلندا الصديقة ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، راجيا له وافر 

الصحة والعافية.

سموه استقبل اخلالد وعّزى ملك البحرين بوفاة الشيخ عبدالعزيز بن أحمد وهنأ رئيس فنلندا بالعيد الوطني

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله سفير خادم احلرمني الشريفني لدى الكويت سمو األمير سلطان 
بن سعد بن خالد آل سعود

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبالً السفير األردني لدى الكويت صقر أبوشتال

ولي العهد تسّلم رسالة موجهة إلى األمير من ملك األردن حول العالقات الثنائية وآخر املستجدات اإلقليمية والدولية

وزير الدفاع بحث مع ٥ سفراء القضايا املشتركة

اســتقبل وزيــر الدفــاع 
الشيخ عبداهللا العلي مبكتبه 
صباح امس عددا من سفراء 
الشــقيقة والصديقة  الدول 
املعتمديــن لــدى البالد كال 
على حدة، سفير جمهورية 

الهاشــمية  اململكة األردنية 
صقر أبوشتال.

مت خــالل هــذه اللقاءات 
مناقشة أهم األمور واملواضيع 
ذات االهتمام املشترك، وسبل 
تعزيز أواصر التعاون والعمل 

األركان العامة للجيش الفريق 
الركن خالد صالح الصباح، 
كما حضر املستشار في إدارة 
األميركتني بوزارة اخلارجية 
خالد عبدالرحيم الزعابي لقاء 

سفيرة كندا.

الثنائي بني الكويت والدول 
الشقيقة والصديقة، إضافة 
إلــى بحــث آخــر التطورات 
واملستجدات على الساحتني 

اإلقليمية والدولية.
حضر هذه اللقاءات رئيس 

املباحثات تناولت آخر التطورات واملستجدات على الساحتني اإلقليمية والدولية

الشيخ عبداهللا العلي خالل استقباله السفير الياباني الشيخ عبداهللا العلي مستقبال السفير الصيني

كوريــا اجلنوبية تشــونغ 
بيونغ هــا وســفير اليابان 
مورينو ياسوناري، وسفيرة 
كنــدا عليا مواني، وســفير 
جمهورية الصني الشــعبية 
تشــانغ جيانوي، وســفير 

ترقية ١٤٢٠ عسكريًا من ضباط الصف واألفراد في اجليش
اعتمد رئيس األركان العامة للجيش 
الفريق الركــن خالد صالح الصباح 
كشــوف الترقية لضبــاط الصف 
واألفراد، والتي شملت ١٤٢٠ عسكريا 
من مختلف الرتب، ويأتي ذلك حرصا 
من رئاسة األركان العامة للجيش على 

ســير خطة الترقيات املعدة مسبقا 
بالشكل الصحيح، والتي تضمن حقوق 
منتســبيها بالترقيات وذلك لتهيئة 

القوى البشرية.
وقــدم رئيــس االركان التهنئة 
للمترقني، متمنيــا لهم كل التوفيق 

والنجــاح وحثهم على بــذل املزيد 
من العطــاء واجلهد، وان تكون هذه 
الترقية حافزا لهم لتقدمي األفضل وبذل 
قصارى جهدهم في اجناز األعمال 
والواجبات املوكلــة اليهم في خدمة 

الفريق الركن خالد صالح الصباحوطننا الغالي.

ملشاهدة الڤيديو

تعاون بني «تعاونية الروضة» و«احملامني» 
لتقدمي اخلدمات القانونية للمساهمني

محمد راتب

صرح رئيس مجلس اإلدارة في جمعية 
الروضة وحولي التعاونية محمد يوسف 
الكندري بأنه مت توقيع عقد تعاون مشترك 
مع جمعية احملامني الكويتية لدعم أواصر 
التعــاون مــع جمعية احملامــني التي تعد 
منبرا للعدالة ولتقدمي خدمات واستشارات 
قانونية، وتوجيها نوعيا ناصحا ومرشدا 

مبا يخدم ابناء املنطقة واملساهمني.
وقد شهد توقيع العقد إلى جانب رئيس 

مجلس اإلدارة محمد يوسف الكندري كل 
من رئيس اللجنــة املالية واإلدارية حامد 
اإلبراهيم ورئيس جلنة املشــتريات عادل 
احلبشــي ونائب رئيــس جمعية احملامني 
عدنــان أبــل، وأمني الســر عــادل العنزي 
وأمني الصندوق عبداهللا العازمي. وأشار 
الكندري إلى أن جمعية احملامني ســتقوم 
بتقدمي خدمات االستفسارات واالستشارات 
القانونية ملساهمي منطقتي الروضة وحولي، 
حيث سيوفر مبوجب هذا العقد محامون 

متخصصون للرد واإلجابة القانونية.

جانب من توقيع العقد

«التأمينات» تسّجل ١٢٠ ضابطة 
أمن كويتية يعملن في «التربية»

الكويت ترحب بتوقيع االتفاق 
السياسي في السودان

عبدالعزيز الفضلي

تفاعلت املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية مع ما نشرته 
«األنباء» حول عدم تسجيل ١٢٠ ضابطة أمن كويتية يعملن في 
مدارس وزارة التربية بسبب املديونيات املتراكمة على الشركة 
املختصة، وقامت املؤسسة باستثنائهن من القرار وتعديل اوضاعهن 
وتسجيلهن. وقالت عدد من املوظفات في تصريحات لـ «األنباء» 
ان رئيــس قطاع املؤمن عليهم في «التأمينات» ســالمة ابراهيم 
قام باستقبالهن وأجنز معامالتهن بسرعة خاصة ان التأخير من 
الشركة املختصة وليس من «التأمينات». وأعربن عن بالغ شكرهن 
وتقديرهن له على جتاوبه في مساعدتهن وحل مشكلتهن، كما 
تقدمن بالشكر إلى «األنباء» التي عن طريقها مت حل مشكلتهن.

أعربت وزارة اخلارجية عن ترحيب الكويت بالتوقيع على 
االتفاق السياسي اإلطاري في جمهورية السودان الشقيقة.

وأشادت الوزارة في بيان لها بهذا االتفاق الذي يشكل خطوة 
مهمــة نحو حتقيــق الوفاق الوطني وإنهاء األزمة السياســية 
في الســودان. وأكدت موقف الكويت الداعم لآللية الثالثية في 

تسهيل احلوار بني أطراف املرحلة االنتقالية.
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«اإلعاقة» تؤجل اللجان الطبية 
و«التربية»: ال داعي للتعطيل

إنقاذ امرأة وطفلني غمرت مياه 
األمطار مركبتهم في الوفرة

بشرى شعبان ـ عبدالعزيز الفضلي

انتظــم طلبة املدارس في املراحل التعليمية املختلفة 
أمس في دراستهم رغم هطول األمطار منذ ليل امس األول، 
حيث شهد عدد من املدارس جتمع املياه في ساحاتها. في 
هذا الســياق، قال مصدر تربــوي لـ «األنباء» إن الوضع 
ال يدعو للقلق، مؤكدا انه ال يوجد ما يســتدعي لتعطيل 

الدراسة.
هذا، وكشف مصدر خاص في وزارة الشؤون االجتماعية 
أن جميع قطاعات الوزارة لم تتأثر جراء تساقط األمطار 
السيما قطاع الرعاية االجتماعية، حيث بفضل جهود فريق 
الطوارئ واالستعداد ملوسم املطر لم تترك األمطار أي اثر 
سلبي على دور من الدور االيوائية وفي جميع االدارات.

مــن جهة أخرى، أعلنت الهيئة العامة لشــؤون ذوي 
اإلعاقة أمس أنه نظرا للظروف اجلوية املمطرة، وحرصا 
منها على سالمة املراجعني، فقد مت تأجيل جميع مواعيد 
اللجان الطبية التي كانت مقررة يوم أمس إلى موعد آخر 

يتم حتديده الحقا.

منصور السلطان

نفذت فرقة إطفاء مركز الوفرة صباح أمس عملية 
إنقاذ عائلة أفرادها عالقون في سيارتهم التي غمرتها 

مياه األمطار على أحد طرق منطقة الوفرة.
رجــال إطفاء مركــز الوفرة فــور ورود بالغ لهم 
صبــاح أمس يفيد بحجز عائلة داخل الســيارة التي 
حاصرتها مياه األمطار توجهوا على الفور إلى املوقع، 
حيث استطاعوا إخراج العائلة املكونة من أم وطفلني 
من السيارة التي علقت بوسط املياه، ومن ثم سحب 

السيارة من على الطريق.

إنقاذ طفل رضيع من السيارة

«األشغال»: شبكة التصريف تستوعب مياه األمطار

قال املتحدث الرسمي لوزارة األشغال العامة 
والهيئــة العامة للطرق والنقــل البري م.أحمد 
الصالــح إنه علــى الرغم من اســتمرار وتزايد 
كميــات األمطار في البالد فإن شــبكة تصريف 
مياه األمطار قادرة على استيعاب هذه التدفقات.
وأضــاف الصالح لـ «كونا» أن األمطار التي 
بدأت بشــكل متواصل منذ الساعات األولى من 
صباح أمس الثالثــاء على جميع مناطق البالد 
تركزت في وسط البالد وبعض املناطق اجلنوبية.

وأكد أن فرق الطوارئ التابعة لوزارة األشغال 
العامة وهيئة الطرق تتعامل مع بعض جتمعات 
املياه في املناطق الداخلية والطرق الســريعة، 
مبينا قدرة شــبكة تصريــف مياه األمطار على 

اســتيعاب هذه التدفقات رغم استمرار األمطار 
وتزايد كمياتها. ولفت إلى وجود الفرق على مدار 
الساعة على رأس عملها خصوصا مع اقتراب املد 
األعلى للبحر الذي ميكــن أن يؤثر على عملية 
تصريف املياه إلى البحر «وهناك أيضا تنسيق 
بني «األشغال» والدفاع املدني واجلهات ذات الصلة 
للتعامل الفوري ألي بالغ قد يصل للوزارة عبر 
قنوات التواصل االجتماعي واخلط الساخن (١٥٠) 

والواتساب اخلاص بالوزارة».
وأشار املتحدث الرسمي لوزارة األشغال وهيئة 
الطرق إلى وجود فرق موزعة على جميع املناطق 
لرصــد أي جتمع للمياه وإبالغ الفرق املختصة 

للتعامل مع املوقع.

أحد فرق طوارئ «األشغال» تفتح مسالك تصريف مياه األمطارم.أحمد الصالح

األمطار مستمرة اليوم مع فرص لتساقط الَبَرد.. والطقس يتحسن غدًا

فيما تواصل هطول األمطار أمس منذ 
الصباح الباكر على مناطق متفرقة متركزا 
على وسط البالد واملناطق اجلنوبية، توقع 
مراقب التنبؤات اجلويــة بإدارة األرصاد 
اجلوية عبدالعزيز القراوي استمرار تساقط 
األمطار حتى الســاعات األخيرة من نهار 
اليــوم األربعاء مع فرص لتســاقط البرد 
مصحوبة برياح نشيطة السرعة على أن 
تتحسن األحوال اجلوية صباح غد اخلميس. 
وقــال القراوي لـ«كونــا» إن البالد تأثرت 
أمس الثالثاء بأمطار متفاوتة الشــدة بني 
اخلفيفة واملتوسطة عموما قد تكون غزيرة 
علــى بعض املناطق خصوصا الوســطى 

واجلنوبية.
وأضــاف أن هذه احلالة من املتوقع أن 
تســتمر حتى الســاعات األخيرة من نهار 
غــد مع فرص لتســاقط البــرد مصحوبة 
برياح نشيطة الســرعة قد تزيد على ٥٠

كيلومترا في الســاعة وتؤدي إلى ارتفاع 
األمواج البحرية ألكثر من ٦ أقدام وفرص 

لتشكل الضباب وانخفاض الرؤية األفقية 
علــى بعــض املناطق. وأوضــح أن البالد 
تأثرت بحالة مطرية بدأت من مساء أمس 
األول نتيجــة امتداد منخفض الســودان 
املوســمي مصحوبا بكتلــة هوائية دافئة 
ورطبة بالتزامن مع وجود منخفض بارد 
فــي طبقات اجلــو العليا أدى إلــى تكاثر 
الســحب املنخفضة واملتوســطة تتخللها 

بعض السحب الرعدية.

بالغات وال إصابات
في هذا اإلطار، قالت قوة اإلطفاء العام 
إن فرقها تعاملت منذ صباح أمس مع عدة 
بالغــات كان معظمها خــالل فترة هطول 
األمطار في عدة مناطق متفرقة في البالد.

وأضافت القوة في بيان إلدارة العالقات 
العامــة واإلعالم أن معظم البالغات كانت 
عبارة عن مركبات عالقة في الطرق املغمورة 
باملياه وجتمع مياه األمطار في بعض الطرق 
وهنــاك عدة منــازل تعرضت ســراديبها 

الرتفاع منسوب مياه األمطار فيها.
وأشارت إلى أنه مت التعامل مع البالغات 
وإنقاذ عدة أشخاص في بعض هذه احلوادث 

من دون تسجيل أي إصابات. 
في السياق نفسه، أعلنت وزارة الداخلية 
أمس الثالثاء إغالق عدد من الطرق بسبب 
موجة األمطار التي تشهدها البالد وما نتج 

عنها من جتمعات للمياه.
وقالت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي 
«انه مت إغالق الطرق السريعة وهي طريق 
(امللــك فهد) مدخل شــارع بيروت باجتاه 
مدينــة الكويــت وفي محافظــة العاصمة 
طريــق اجلهراء مع طريق الغزالي باجتاه 
املركز التجاري (ستي سنتر) وفي محافظة 

األحمدي شارع (السناتر)».
ودعت الــوزارة اجلميــع إلى ضرورة 
اتباع تعليمات وإرشادات رجال االمن في 
الطريق في حال وجود حتويالت أو طرق 

بديلة أثناء هطول األمطار في البالد.

احلالة املطرية بدأت من مساء اإلثنني نتيجة تكاثر السحب املنخفضة واملتوسطة.. وجهود كبيرة من «الداخلية» و«اإلطفاء» في التعامل مع املوقف

(زين عالم) جتمعات مياه األمطار صعبت حركة السيارات  

زحام نتج عن تراكم املياه كمية كبيرة من مياه األمطار

جهود كبيرة لتصريف املياه املتراكمة  (أحمد علي) أجواء ماطرة ورؤية منخفضة على الطرق السريعة  (ريليش كومار)
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املعرض يتضمن أجمل وأجود التصميمات (محمد هاشم) معرض «مرزام ٢٠٢٢» في نسخته الثالثة يتضمن فعاليات مميزة للجمهور  

«مرزام ٣».. جتربة استثنائية مع اجلودة واألناقة في مجال التصميم والديكور

حنان عبداملعبود

انطلــق معــرض «مــرزام 
٢٠٢٢» في نسخته الثالثة صباح 
أمس في صالتي ٥ و٦ مبعرض 
الكويــت الدولي في مشــرف، 
وهو املعرض األكبر واألشــمل 
من نوعه على مستوى الكويت 
في مجال التصميم والديكور، 
إذ يقام على مساحة تتخطى ٢٠

ألف متر مربع، ويضم أكثر من 
٢٤٠ جناحا مميزا، بأكثر من ٢٠
فئة مختلفة في عالم التصميم 
الداخلي والديكور، إضافة إلى كم 
هائل من املشاركني في مجاالت 
الذيــن  التصميــم والديكــور 

يتجاوز عددهم ١٩٠ مشاركا.
انطــالق  هامــش  وعلــى 
املعرض، قالت املؤسس واملنظم 
لفعالياته م.فرح احلميضي إن 
معرض «مرزام» سيتواصل على 
مدى ٥ أيام حتى ١٠ من ديسمبر 
اجلاري، الفتة إلى أنه يخاطب 
شــغف اجلمهــور باالبتكارات 
اجلديــدة في مجــال التصميم 
والديكور الداخلي، وسيحظى 
زواره بتجربة استثنائية متتزج 
فيها اجلــودة مع األناقة حتت 
عنــوان «اســتلهم.. شــطب.. 

وأثث».
فــي  احلميضــي  وقالــت 

شرائية بقيمة ٢٥٠٠ دينار مقدمة 
من الراعي البالتيني «أبيات»، 
وقسيمة بقيمة ٥٠٠ دينار من 

«فرح هوم».
وكشــفت احلميضــي عــن 
نســبة عودة مشــاركي مرزام 
وحجم االســتثمار فيه والتي 
أعلنــت  جتــاوزت ٨٥٪، كمــا 
عن تنظيــم ورش عمل عملية 
ونظرية على مدار اليوم بأسعار 

على الزوار، الفتة إلى أن جميع 
ندوات «مرزام» ستكون مجانية 
للحضــور وبرعايــة خاصــة 

وحصرية من «دورات.كوم».
واختتمت احلميضي بشكر 
وتقدير خاص لشركة معرض 
الكويت الدولي وحتديدا املدير 
التنفيــذي لقطــاع التســويق 
واملبيعات باسمة الدهيم على 
الالمحــدود واملتواصل  الدعم 

املعــرض احلافلــة، مبينة أن 
الشــركة ملاركــة كويتية تعد 
الشراشــف والقطنيــات عبــر 
إنتاجها في ثالثة مصانع حول 
العالم كلها من خالل تصاميم 
كويتيــة، يقــوم علــى عمــل 
التصاميم فريق كويتي متميز 
ويتم تنفيذها بأحســن أماكن 
بالعالم وهي تركيــا وإيطاليا 

ومصر.
وبينت العيــار أن الكويت 
ليس بها مصانع لتقدمي اخلدمة 
إلنتاج هــذه املنتجات. وقالت 
«نحن نطمــح للعاملية خاصة 
أنهــا ماركة كويتية، مشــيرة 
إلى أن هذه املاركة جتد رواجا 
كبيرا داخل الكويت ولها زبائن 
متميزون يتم تصنيع تصاميم 
خاصة لهم، كما أن لنا خطوطا 
للتصدير مبختلف دول اخلليج 

العربي وكذلك املغرب.
وكشــفت عن أن املشــاركة 
باملعرض مت خاللها طرح الكثير 
من التصاميم اجلديدة وكذلك 
هناك العديد من األفكار اجلديدة 
التي سيتم تطبيقها خالل الفترة 

املقبلة. 
ولفتت إلى أنه من املعتاد 
اخلروج بتصاميم حديثة كل 
موســم خاصة مواسم شهر 
رمضان الكرمي واألعياد، وكذلك 

رمزية للــزوار، يقدمها خبراء 
في مجــاالت متنوعــة تتعلق 
بتشــطيب وتأثيــث املنــازل، 
باإلضافة إلــى تخصيص عدد 
مــن األجنحــة فــي املعــرض 
للجامعات التي تدرس التصميم 
الداخلي والعمارة في الكويت 
لعرض مناهجها وأعمال طالبها، 
وتكريس مساحات لورش العمل 
والندوات التي ستعود بالفائدة 

ملعرض مــرزام، مثمنة جهود 
األساســيني  الرعــاة  ودور 

والدائمني.

«Raresense» إبداعات كويتية
وخالل جولتنا في املعرض، 
التقينا املديــر العام وصاحبة 
شركة «Raresense» لالستيراد 
والتصديــر حصة العيار التي 
أعربــت عن ســعادتها بأجواء 

موسما الصيف والشتاء.

تصاميم مودرن ونيو كالس
كما التقينا مصمم الديكور 
الداخلي واملدير العام لشــركة 
«أل كيــو ديزاين» عبدالرحمن 
النصراهللا، الذي قال: دائما ما 
نحرص على تقدمي اجلديد في 
التصاميم ملجتمعنا حيث تقوم 
شــركتنا بالتصميم والتنفيذ 
واإلشراف، مضيفا أن الشركة 
تتولى العقود ابتداء من مرحلة 

األسود إلى مرحلة األثاث.
وذكــر أن أهــم طابع مييز 
عملــه هــو املــودرن والنيــو 
كالسيك، وهما اللذان يخدمان 
أكثر األذواق مبجتمعنا، حيث 
الكالسيك الفرنسي واملوديالت 

القدمية انتهت من األسواق.
ولفت إلى أن الطابع اإلسالمي 
في التصاميم نادرا ما يتم طلبه، 
إال أنه يكون مرغوبا في املجالس 
الكبيرة والدواوين، الفتا الى أنه 
مبناسبة املعرض فإن الشركة 
تقــدم خدمــات مجانيــة، منها 
استشــارة من خــالل املعرض 
واحلجز عبر املوقع اإللكتروني، 
كذلك في حال مت توقيع تعاقد 
خــالل أيام املعــرض يتم عمل 
تصميم مجاني، سواء كان ڤيال 

أو غرفة أو أرض.

انطلق في صالتي ٥ و٦ بأرض املعارض وهو األكبر واألشمل من نوعه على مستوى الكويت ويستمر حتى ١٠ اجلاري

عبدالرحمن النصراهللا في جناح شركة «أل كيو ديزاين» «Raresense» حصة العيار في جناح شركة

معروضات من أفخم املنتجاتاملعرض يضع رواده أمام أحدث التصميمات العاملية

م.فرح احلميضي

تصريــح لـــ «األنبــاء» علــى 
هامش انطالق فعاليات املعرض: 
«نحن نؤسس إلدراج معرض 
«مرزام» رسميا وضمنيا ضمن 
قائمة املعارض املتخصصة في 
الديكــور والتصميــم الداخلي 
واخلارجي على مستوى املنطقة، 
متهيــدا لوضعه على اخلارطة 
العاملية للملتقيات واملعارض 
التــي جتمع شــركات الديكور 
والتصميم الداخلي واملعماري 
واخلبراء واملتخصصني، مشيرة 
إلى وجود إســتراتيجية عمل 
تستهدف االرتقاء بالذوق العام 
وبنــاء ثقافة نوعيــة ببصمة 
كويتية عــن مهــارات وفنون 
الديكــور والتصميــم الداخلي 

لدى الفرد واألسرة.
وذكرت أنهــا تتوقع إقباال 
هائــال ومضاعفا علــى «مرزام 
٢٠٢٢» لعدة أسباب، من أهمها 
تقدمي العديد من اجلوائز القيمة 
لكل من يقوم بإبرام عقد أو شراء 
أو صفقــة خــالل املعرض من 
الزوار، وسيكون ذلك متمركزا 
حول اجلائزة الكبرى، واحدة 
من سيارات ڤولڤو املقدمة من 
شركة سيارات ڤولڤو، الراعي 
االستراتيجي للمعرض، إضافة 
إلى جوائز بقيمة ١٠٠٠٠ دينار 
مقسمة على ٥ جوائز، قسيمة 

«زين» تستعرض في «مرزام»  أحدث حلولها الرقمية بقطاع املنازل الذكية
أعلنت شركة زين الكويت 
عن رعايتها البالتينية ملعرض 
«مرزام» للديكــور والتصميم 
الداخلــي للمــرة الثالثــة على 
التوالي، والذي انطلق بشــكل 
متجــدد فــي أرض املعــارض 
الدولية مبشرف، ويعتبر األكبر 
على اإلطالق في تاريخه، ويقدم 
التجربة األشمل لكل ما يختص 
الداخلي  التصميــم  مبجــاالت 
والديكور واألثاث واحتياجات 

املنازل. 
وتســتمر «زيــن» في دعم 
هذا املعــرض املتميــز حرصا 
منهــا على تشــجيع املبادرات 
التي تسهم في تنمية مجاالت 
االبتــكار واإلبــداع وتنشــيط 
احلركة االقتصادية، باإلضافة 
إلى حرصها على اســتعراض 
أحــدث حلولهــا ومنتجاتهــا 
الرقمية في قطاع املنازل الذكية 
الذي يشهد تطورا تكنولوجيا 
كبيــرا في الســنوات املاضية، 
وذلك مبا يعكس ريادتها كأحد 
أكبر مزودي اخلدمات الرقمية 

في الكويت واملنطقة. 
وتشارك «زين» في املعرض 
عبر «منزل زين الذكي» في قاعة 
٦ بأرض املعارض الدولية في 

في مجاالت املنزل الذكي وأمن 
املنازل مثل كاميــرات املراقبة 
وأجهزة االستشــعار وكشــف 
الدخان وقياس احلرارة والتحكم 
باألجهزة الكهربائية واألضواء 

وغيرها.
كمــا يضــم «منــزل زيــن 
الذكــي» أيضــا ركنــا مختصا 

خاص لتقدمي اخلدمات واملنتجات 
الرقمية األحدث من «زين».

وتعتبر نسخة هذا العام من 
معرض «مرزام» هي األكبر على 
اإلطالق مبساحة تتخطى ٢٠ ألف 
متر مربع وهي املساحة األكبر 
لــه حتى اآلن، وتضم أكثر من 
٢٠٠ جناح مميز تعمل في أكثر 

الكويــت، حيث يجمــع خبراء 
الديكور واملصممني واملوردين 
واملقاولني احملترفني وغيرهم من 
املتخصصني وفق أعلى املعايير 
بهدف توفيــر كل االحتياجات 
املتعلقــة بتصميم  واخلدمات 
املنــازل واملكاتــب  وجتهيــز 
واملشــاريع التجارية وغيرها، 

بأجهــزة األلعــاب اإللكترونية 
الــذي تســتهدف مــن خاللــه 
الشــباب وعشــاق الرياضــات 
اإللكترونيــة، ويحتــوي على 
أحدث أجهزة األلعاب اإللكترونية 
وأجهــزة الكمبيوتــر املتطورة 
واالكسســوارات والســماعات 
وغيرهــا، باإلضافــة إلــى ركن 

من ٢٠ فئة مختلفة في مجاالت 
التصميم الداخلي والتشطيب 
واألثــاث والديكــور، كما يقدم 
املعرض العديد من السحوبات 
واجلوائز القيمــة والفعاليات 

املتميزة للزائرين. 
ويعتبر «مــرزام» املعرض 
األكبر واألشــمل من نوعه في 

باإلضافة إلى كشف أسرار فن 
التصميم الداخلي وآخر صيحات 
الديكور من خــالل العديد من 
الندوات النقاشية واحملاضرات 
وغيرها من األنشطة املتميزة. 
وتأتي مشــاركة «زين» في 
إطار رؤيتها االستراتيجية التي 
تسعى من خاللها إلى استكمال 
رحلتها نحو التحول إلى املزود 
املتكامل لنمــط احلياة الذكي، 
وهي اخلطط التي ترتكز حول 
ريادة التحول الرقمي ومتكني 
املجتمع من االستمتاع بأسلوب 
أكثــر ذكاء، وتطويــع  حيــاة 
التكنولوجيا احلديثة لتحقيق 
حياة سهلة ومرنة وأكثر فاعلية. 
ويعــد قطاع املنازل الذكية 
واحدا من القطاعات الرئيسية 
في عملية التحول الرقمي حول 
العالــم، وخاصــة فيما يتعلق 
وحمايتهــا  املنــازل  بتأمــني 
باستخدام وسائل التكنولوجيا 
احلديثــة، وتســتمر «زيــن» 
بتصميــم خطط جديدة توائم 
هذه التحــوالت الرقمية لتقدم 
مجموعة واسعة من اخلدمات 
واحللول الرقمية األكثر تطورا 
من كبــرى العالمات التجارية 
العاملية في عالم التكنولوجيا.

تدعو اجلمهور إلى زيارة «منزلها الذكي» في املعرض ضمن رعايتها البالتينية

منزل زين الذكي في قاعة ٦ يقدم أحدث حلول املنازل الذكية وليد اخلشتي وفرح احلميضي مع فريق «زين» في املعرض

مشرف، وهو جناحها اخلاص 
الذي صممته على هيئة منزل 
مصغر تســتعرض من خالله 
مجموعة واسعة من اخلدمات 
واملنتجات املتطورة، وينقسم 
إلى ثالثة أقسام رئيسية: ركن 
إنترنت األشياء (IoT) الذي يقدم 
أحدث األجهزة الذكية املبتكرة 

احلميضي: «مرزام ٣» يؤسس لإلدراج رسميًا وضمنيًا في قائمة املعارض املتخصصة

 العيار: «Raresense» منتجاتها قطنية تصمم بأياد كويتية وتنفذ في أحسن مصانع العالم 
النصراهللا: «املودرن» و«النيو كالسيك» مييزان تصاميم «أل كيو ديزاين» خلدمة أذواق مجتمعنا

ورش عمل على مدار اليوم بأسعار رمزية يقدمها خبراء في مجاالت تشطيب وتأثيث املنازل

ملشاهدة الڤيديو
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«اجلامعات احلكومية» اعتمد ميزانية جامعتي الكويت وعبداهللا السالم
آالء خليفة

عقد مجلــس اجلامعات 
احلكوميــة اجتماعــه رقــم 
وزيــر  برئاســة   2022/4
التعليــم  التربيــة ووزيــر 
العلمــي  العالــي والبحــث 
د.حمد العدواني، وبحضور 
أعضاء املجلس، وذلك صباح 
أمس، في مبنى وزارة التعليم 
العالي. وفي بداية االجتماع 
توجه د.العدواني بالشــكر 
التربية  إلى وزيــر  اجلزيل 
العالــي  التعليــم  ووزيــر 
والبحــث العلمــي الســابق 
د.علي املضــف على قيادته 
ملجلس اجلامعات احلكومية، 
كما شكر األمني العام السابق 
ملجلس اجلامعات احلكومية 
الرفاعــي، وأعضاء  د.مثنى 
املجلس، مثمنا اجلهود التي 
بذلت من أجل تطوير التعليم 
اجلامعي احلكومي في البالد.
أن  د.العدوانــي  وأكــد 
املجلس سيســتمر قدما في 
تنفيــذ سياســته وأهدافــه 
إضفــاء  فــي  املوضوعــة 
الركائز األساســية للتعليم 
العالــي احلكومــي، بخطى 

نحو بلوغ رؤيــة «الكويت 
.«٢٠٣٥

من جهتــه، صرح األمني 
العــام ملجلــس اجلامعــات 
احلكومية باإلنابة د.صبيح 
املخيزمي في بيان رسمي، بأن 
املجلس ناقش في اجتماعه 
البنود املدرجة على جدول 

املجلــس اطلــع وناقش في 
اجتماعه عدة مواضيع، منها 
على سبيل املثال ال احلصر، 
مناقشة تشكيل جلنة اختيار 
مديــر اجلامعة، والشــروط 
واملعايير واإلجراءات املرفقة 
الختيار املرشــحني ملنصب 
مديــر اجلامعــة، واعتمــاد 

أعماله، حيث صدق املجلس 
على محضر االجتماع رقم ٣/ 
٢٠٢٢ الذي عقد بتاريخ ٢٢/ ٩/ 
٢٠٢٢، كما اطلع على تقرير 
متابعة قرارات املجلس في 
اجتماعه رقم ٣/ ٢٠٢٢ الذي 

عقد بتاريخ ٢٢/ ٩/ ٢٠٢٢.
وأشــار املخيــزمي إلى أن 

اإلعالن عن شــغور منصب 
مدير جامعة الكويت.

وأفاد املخيزمي بأن املجلس 
اعتمــد مشــروع ميزانيــة 
جامعــة الكويت للعام املالي 
(٢٠٢٤/٢٠٢٣) املقترحــة من 
مجلــس اجلامعــة، وتكليف 
باتخــاذ  الكويــت  جامعــة 

الســالم باتخــاذ اإلجــراءات 
الالزمة وفقا ألحكام القانون 

رقم ٣١/ ١٩٧٨.
العــام أن  األمــني  وذكــر 
املجلــس أحيــط علمــا مبــا 
الــدوري  التقريــر  تضمنــه 
الثاني ألعمال مجلس اإلدارة 
التأسيســي جلامعة عبداهللا 
الســالم واتخــاذ اإلجراءات 
الالزمــة بهذا الشــأن مبا من 
شأنه ضمان حتقيق ما تهدف 
إليــه الدولــة من اســتقبال 
جامعة عبداهللا السالم ألول 
دفعة من طلبة الثانوية العامة 
في العــام اجلامعي (٢٠٢٣-

٢٠٢٤)، كما مت تكليف مجلس 
التأسيســي جلامعة  اإلدارة 
بتقــدمي  الســالم  عبــداهللا 
تقرير باخلطوات التفصيلية 
والتنفيذية إلنشــاء جامعة 
عبداهللا الســالم مبا في ذلك 
الرســالة والرؤية واألهداف 
والدراسة األكادميية والبرامج 
والتخصصــات  الدراســية 
التــي ســتطرحها اجلامعــة 
في العــام اجلامعي (٢٠٢٣-

٢٠٢٤) واملراحل التنفيذيـــة 
واملتطلبات البشرية (الهيئة 
األكادميية - الهيئة اإلدارية).

املجلس ناقش خالل اجتماعه برئاسة الوزير العدواني تشكيل جلنة اختيار مدير اجلامعة ومعايير اختيار املرشحني

د.حمد العدواني مترئسا اجتماع مجلس اجلامعات احلكومية

اإلجراءات الالزمة وفقا ألحكام 
القانــون رقــم ٣١/ ١٩٧٨، كما 
اعتمد املجلس مشروع ميزانية 
جامعة عبداهللا الســالم للعام 
املالي (٢٠٢٤/٢٠٢٣) املقترحة 
من مجلس اإلدارة التأسيسي، 
اإلدارة  مجلــس  وتكليــف 
التأسيســي جلامعة عبداهللا 

ثابتة ومدروســة، من خالل 
التعليمية،  دعم املؤسسات 
وتطوير نظام التعليم العالي 
إلعــداد الشــباب ليصبحوا 
أعضــاء فاعلــني يتمتعون 
بقدرات تنافسية وإنتاجية 
لقوة العمل الوطنية، من أجل 
حتقيق أكبر أثر تنموي ممكن 

املخيزمي: اتخاذ اإلجراءات الستقبال أول دفعة طلبة في جامعة عبداهللا السالم ٢٠٢٣ -  ٢٠٢٤العدواني: تطوير نظام التعليم العالي إلعداد شباب يتمتعون بقدرات تنافسية وإنتاجية

العجمي: طرح برنامج ماجستير اإلعالم في «اآلداب» قريبًا
«دورنا اإلعالمي».. يبرز األدوار اإلعالمية ملختلف مؤسسات الدولة في تسويق املشاريع احلكومية

(زين عالم) جولة بني األجنحة املشاركة في املعرض  د.عبدالهادي العجمي وعدد من الديبلوماسيني والعسكريني

آالء خليفة

كشــف عميد كليــة اآلداب 
فــي جامعة الكويــت باإلنابة 
د.عبدالهادي العجمي عن طرح 
برنامج ماجستير اإلعالم في 

القريب العاجل.
جاء ذلك خالل تنظيم قسم 
اإلعــالم فــي الكليــة معرض 
«دورنا اإلعالمي» مبشاركة ١٠٨
مؤسسات حكومية وخاصة، 
وذلك صباح أمــس في مبنى 
الكلية مبدينة صباح الســالم 

اجلامعية.
وقــال د.العجمــي إن كلية 
اآلداب حتتــوي علــى برامــج 
للدراسات العليا في الدكتوراه 
واملاجستير، الفتا إلى أن جميع 
األقسام لديها برامج ماجستير 

في الوقت احلالي، موضحا أن 
البرنامجني القائمني هما في قسم 
اللغة العربية وقسم التاريخ، 
بينما برنامج الدكتوراه لقسم 
اللغة اإلجنليزية مت االنتهاء من 
جميع إجراءاته وننتظر إقرار 

تنظيــم هــذا املعــرض الــذي 
يبرز الدور اإلعالمي لتسويق 
املشاريع احلكومية، مشيرا إلى 
أنه «عندما تكون هناك مشاريع 
وإجنــازات حقيقيــة تالمس 
الواقع فإن هذا األمر يرفع من 

ثقة املواطن في املؤسسة».
وفيمــا يخــص تســكني 
القياديــة والهيئات  املناصب 
املســاندة، دعا األنبعي الى أن 
يكــون هناك واجب كبير لدى 
جامعــة الكويت بأن حتتضن 
هذه الطاقات الوطنية املوجودة 
ومتكينهــا من خــالل التعيني 
الوظائــف  فــي  وتســكينها 
اإلشرافية بالكوادر التعليمية 

واإلدارية.
وحول تعيني خريجي قسم 
التاريــخ معلمــني فــي وزارة 
التربية، أفاد بأن هناك الكثير 
من املخرجات الواجب االستفادة 
منها في جميع الطاقات وخاصة 
فــي وزارة التربيــة، ويجــب 

دعمها.

املوافقة عليه في العام املقبل.
قــال  املعــرض،  وعــن 
العجمــي: ينظمه قســم اإلعالم 
الستعراض ودعوة كل مؤسسات 
املجتمــع احلكوميــة واخلاصة 
والديبلوماسية للمشاركة معنا 
ملعرفة إجابة سؤال واحد وهو «ما 
دور هذه املؤسسات اإلعالمية؟»، 
فهــذه الفعاليــة أشــبه مبعمل 
جتريبــي واســع جــدا على كل 
الكويت لعرض أدوارها اإلعالمية.
وأفاد د. العجمي بأن قسم 
اإلعالم يحتوي على ١٤٠٠ طالب 
وطالبــة، يقابلهم أكثر من ٣٠

عضو هيئة تدريس، فهم لديهم 
دور ريادي في النظر الى رسائل 
هذه املؤسســات اإلعالمية في 
أكبــر جتمــع مت لعرض رؤى 
إعالمية فــي الكويــت، واعدا 
بتنظيم هــذه الفعالية في كل 

عام.
مــن جانبــه، ثمــن عضو 
مجلس األمــة النائب عبداهللا 
األنبعي جهــود القائمني على 

باستثناء قسمي اإلعالم واللغة 
الفرنسية في الوقت احلالي.

وأوضــح أن الكلية تعمل 
جاهــدة علــى إنشــاء برامج 
الدكتوراه في مختلف األقسام 
العلميــة التي ال متتك طرحها 

ملشاهدة الڤيديوتفاعل من رواد املعرض مع األجهزة التفاعلية
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«حروف من ذهب».. مجوهرات عصرية بروح التراث وجمال اخلط العربي

آالء خليفة

بعنــوان «حــروف مــن ذهب» 
أطلقت مصممة املجوهرات نادية 
احلربي معرضها أمس مبشــاركة 
الفنانة التشكيلية شيماء اشكناني 
مبجوهرات نــون في بوتيك زون 

مبجمع األڤنيوز.
وفــي البدايــة، قالــت الفنانة 
التشكيلية ومصممة الديكور شيماء 
أشكناني في تصريح لـ «األنباء» 
إنها عاشقة حلروف اللغة العربية 
وحتب اخلط العربي كثيرا، مؤكدا 
أنها حترص على ان تتضمن اعمالها 
الفنية لوحات باخلط العربي والتي 
تالقــي استحســانا كبيرا من قبل 
احلضور مما يشــجعها أكثر على 

االستمرار في هذا املسار. 
وأضافت أشكناني: اخلط العربي 
أصبح «ترند» خالل اآلونة االخيرة 
وبدأ اجلميع يتجه نحوه سواء في 
املالبس او االثــاث او املجوهرات 
او االعمــال الفنيــة والتشــكيلية 

وغيرها، معربة عن سعادتها البالغة 
باملعرض الذي يجمعها مع مصممة 
املجوهرات ناديــة احلربي، قائلة 
«جمعتنا احلروف هي بتصميمها 
للمجوهــرات التي حتتــوي على 
حروف عربية وأنا بأعمالي الفنية 
التــي تتضمــن مســاحات لونية 

وحروفا عربية». 
وأشــارت إلى ان املعرض يقام 
مبناسبة مرور عامني على افتتاح 
مجوهرات «نون» في بوتيك زون 
لصاحبته نادية احلربي ومستمر 
ملدة ٥ ايام من الســاعة ١٠ صباحا 
حتى ١٠ مساء، الفتة الى انها تشارك 
فيــه بنحو ١٥ عمال ما بني لوحات 
واباجورات وصندوق للمجوهرات.

البيئة والتراث 
مصممــة  ذكــرت  بدورهــا، 
املجوهــرات وصاحبة مجوهرات 
«نون» فــي بوتيــك زون مبجمع 
األڤنيوز نادية احلربي لـ «األنباء» 
أنهــا تعمــل فــي مجــال تصميم 

املجوهــرات منذ عام ٢٠١٢ وقامت 
بافتتاح مجوهرات «نون» مبجمع 
االڤنيــوز واليــوم حتتفل مبرور 

عامني على االفتتاح. 
ولفتت احلربــي إلى أنها تقيم 
املعرض بالتعاون وباملشاركة مع 
الفنانة التشكيلية شيماء أشكناني 
خاصة انهما يجمعهما شيء مشترك 
وهو ان اشكناني ترسم احلروف 
العربية على لوحاتها وهي تقوم 
بتصميم قطــع مجوهرات باخلط 
العربي وذلك حرصا منهما واهتماما 
باحلروف واخلط العربي وتشجيع 

اخلطاطني على دعمه. 
وأكدت أنها حترص دوما على 
تصميم قطع مجوهرات مستوحاة 
من البيئة والتراث الكويتي، ولديها 
قطع مســتوحاة من آثــار جزيرة 
فيلكا وكذلــك النبتة الصحراوية 
«النوير»، مشيرة الى ان املعرض 
يقام على مدار ٥ ايام في مجوهرات 
«نون» من الساعة ١٠ صباحا حتى 
١٠ مساء مرحبة بجميع احلضور.

نادية احلربي لـ «األنباء»: املعرض يقام مبناسبة مرور عامني على افتتاح مجوهرات «نون» ومستمر ملدة ٥ أيام في «األڤنيوز»

أناقة عصريةإقبال على القطع املميزة

نادية احلربي

(زين عالم) شيماء أشكناني ونادية احلربي وم.مها البغلي وميساء املؤمن خالل املعرض  

الفنانة التشكيلية شيماء أشكناني أمام لوحاتها باملعرض

من لوحات الفنانة التشكيلية شيماء أشكناني

جانب من القطع املعروضة

قطع مميزة بروح التراث

أحرص دائمًا على أن تتضمن أعمالي لوحات باخلط العربي وتلقى استحسانًا كبيرًا من احلضورشيماء أشكناني لـ «األنباء»: أعشق اخلط واحلروف العربية وأشارك في املعرض بـ ١٥ عمًال 

أمني املجلس األعلى لألسرة استعرضت 
أبرز اخلدمات املقدمة للمرأة في الكويت

«الشباب» ُتطلق برنامج أكادميية العمل التطوعي

بشرى شعبان

العــام  األمــني  عرضــت 
للمجلــس األعلــى لشــؤون 
األسرة بالتكليف فوزية امللحم 
ضمن مشــاركة وفد الكويت 
في اإلعــالن العربي ملناهضة 
جميع أشكال العنف ضد املرأة 
والفتــاه املقام فــي أبوظبي، 
جهود الكويت ملناهضة العنف 

ضد املرأة.
وتطرقــت امللحم إلى أبرز 
اخلدمات املقدمة للمرأة والفتاة، 
مؤكدة ان الكويت صادقت على 
عــدة اتفاقيات تخــص املرأة 
وكذلك ســلطت الضوء على 
القوانني والتشريعـــــات ذات 

العالقة بها.

أطلقت الهيئة العامة للشباب أمس 
برنامــج أكادميية العمــل التطوعي 
للموسم الثاني مبناسبة يوم العمل 
التطوعي الذي يصادف اخلامس من 
ديســمبر كل عام ويهدف البرنامج 
إلى متكني الشــباب وصقل قدراتهم 
وخبراتهم في مجال العمل التطوعي.
وقالــت هيئة الشــباب في بيان 
صحافــي إنــه ســيتم أيضــا بهــذه 
املناســبة إطــالق مســابقة العطاء 
اخلامسة لألعمال واملشاريع التطوعية 
بالشراكة بني الهيئة ومركز العطاء 
للشــراكة املجتمعيــة بالتعاون مع 
وزارة التربيــة وجمعيــة املعلمــني 

وجمعية اإلصالح االجتماعي.
وأضافت أن املسابقة التي تستمر 
حتى شــهر فبراير املقبل تهدف إلى 

تعزيز القيم اإليجابية للعمل التطوعي 
ورفع التنافســية في مجــال العمل 
التطوعي وإظهار املواهب التطوعية 
موضحة أنه مت تشكيل جلنة التحكيم 
لتقييم األعمال التطوعية في مدارس 
وزارة التربية، مؤكدة احلرص على 
تعزيــز قيمــة العمــل التطوعي في 
مــدارس وزارة التربيــة، إذ ســيتم 
تنظيم ورش عمل بعنوان «التطوع 
حياة» مبدرســة فاطمة بنت اليمان 
املتوســطة للبنات اليــوم األربعاء 
لعرض التجارب التطوعية املميزة 
وتعزيز قيمة العمل التطوعي لدى 

طلبة املدارس.
وبينــت أنه تقديــرا منها جلهود 
املتطوعني في الفرص التطوعية التي 
قامت بها هيئة الشباب في معرض 

الكويت الدولي للكتاب ومركز عبداهللا 
السالم الثقافي سيتم  تكرمي املتطوعني 
واجلهات الداعمــة للعمل التطوعي 
غدا أيضا، وستعقد كذلك ورشة عمل 
بعنوان «فن قيادة العمل التطوعي» 
في مدرسة نسيبه بنت كعب بهدف 
تدريب املعلمني والطلبة على قيادة 
العمل التطوعي، وتأتي هذه الورش 
ترجمة لالستراتيجية الوطنية للعمل 

التطوعي وحتقيق مضامينها.
وأعربــت الهيئة عن الشــكر لكل 
املتطوعني على جهودهم املبذولة خالل 
املوســم املاضي وللفرق التطوعية 
واجلهــات الداعمــة من مؤسســات 
ومنظمات مجتمع مدني وجمعيات 
نفع عام إسهاما منها في دعم مسيرة 

العمل التطوعي الشبابي.

أعلنت عن إطالق مسابقة العطاء اخلامسة لألعمال واملشاريع التطوعية

فوزية امللحم متحدثة

رقصة من التراث األرميني

«املرأة الدولية» احتفلت بعيد امليالد والعام اجلديد
ندى أبو نصر

نظمــت مجموعــة املــرأة 
الدوليــة عشــاءها املوســمي 
السنوي للعضوات ونخبة من 
سيدات املجتمع الكويتي يوم 
األحــد املاضي احتفاال بنهاية 
املوسم والعام اجلديد في فندق 
كراون بالزا، بحضور الشيخة 
ســعاد الصبــاح وســفيرات 
ســيراليون وكنــدا واململكة 
املتحدة وفرنسا وإندونيسيا 

وغايانا وتركيا.
وفي البداية، رحبت حرم 
السفير املصري لدى الكويت 
ورئيســة املجموعــة للعــام 
شــوقي  غــادة   ٢٠٢٢/٢٠٢٣
باحلضــور، موضحــة أهمية 
هذا التوقيت من العام كرسالة 
للسالم واحملبة وقضاء الوقت 
مع العائلة واألصدقاء، متمنية 
للضيوف سنة جديدة سعيدة 

بآمال ورغبات محققة.
وتضمن االحتفال عروضا 
لرقصــات مــن دول مختلفة 
من أنحاء العالم تبرز تقاليد 
وثقافة بلدانهم، وعرضا لڤيديو 
مميز لعيد امليــالد في مدينة 
بيت حلم وأغنيــة «يا مرمي» 
التي غنتها الفنانة الفلسطينية 
لينا صليبي من داخل كنيسة 
املهــد وقدمتــه زوجة ســفير 

فلسطني رميا اخلالدي.
ســفارات  ومبشــاركة 
جمهوريــة أرمينيــا ومصــر 
وإندونيسيا، ومدرسة أجنالي 
الهنديــة للرقــص، والفنانة 
اإلسبانية جينوفيفا، استمتع 
الضيوف بعــروض رقصات 
تقليديــة بعنــوان «رقصات 
مــن جميــع أنحــاء العالم»، 
واســتهل العــرض بالرقصة 
األرمنية «موغاتس هارسنر» 
«عرائس موغ» وهي مقاطعة 

جــزءا أساســيا مــن الثقافة 
السوازيلية ويتم تقدميه في 

العديد من املناسبات.
وهناك أيضا «كاثاك» هو 
رقص شبه كالســيكي عرف 
في اجلزء الشــمالي من الهند 

ويتميــز بحــركات إيقاعيــة 
ســريعة وتعبيــرات وجــه 
خفيفة، أمــا رقصة «النوبة» 
«األراجيــد» فهــي مــن أقــدم 
وأشهر الرقصات النوبية في 
مصــر، وتؤدى فــي األعراس 
النوبية، فالبهجــة والرقص 
في حياة النوبيني كاللغة التي 
ال متــوت، و«ســيلينايا» هي 
إحدى رقصات بالي التقليدية 
التي ترمز إلى اجلمال بإمياءة 
سلسة، وتصور بهجة الفتيات 
الصغيرات، وكان اخلتام مع 
اللمســة اإلســبانية وشغف 
الفالمنكو، حيث أمتعت الفنانة 

جينوفيفا احلضور.
العروض،  انتهــاء  وبعــد 
شكرت غادة شوقي العارضني 
ورعاة احلفل على مساهمتهم 
القيمة إلضفــاء البهجة على 
روح االحتفال، ولفندق كراون 
بالزا علــى تعاونه الدائم مع 
مجموعــة املــرأة الدولية كما 
شكرت السيدة التي تقمصت 
شــخصية «ســانتا كلــوز» 
إلضفاء روح الفرح والسرور 

في احلفل.

غادة شوقي: نتمنى للجميع سنة جديدة سعيدة وآماالً ورغبات محققة

غادة شوقي متوسطة عضوات مجلس إدارة مجموعة املرأة الدولية خالل احلفل

أرمنية قدمية، وغالبا ما تؤدي 
اإلنــاث هــذه الرقصــة خالل 
حفــالت الزفــاف األرمينيــة، 
وتلتها رقصة «Kudigza» وهي 
رقصة تقليدية تؤديها نساء 
ســوازيلية، ويعتبر الرقص 

ملشاهدة الڤيديو
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٥ نواب يقترحون تأسيس شركات كويتية مساهمة لبناء 
محطات توليد طاقة وفقًا للشريعة في املناطق اجلديدة

تقــدم ٥ نــواب باقتراح 
بقانون بتأســيس شــركات 
كويتية مساهمة تتولى بناء 
وتنفيذ محطات توليد طاقة 
في األراضي للمناطق اجلديدة 

في الكويت.
الذي  ويقضي االقتــراح 
تقــدم بــه كل مــن النــواب 
عبــداهللا األنبعــي، مهلهــل 
الســاير،  مهنــد  املضــف، 
ود.حســن جوهر، ود.عادل 
الدمخي، بأن تقــوم اللجنة 
العليا ملشــروعات الشراكة 
بني القطاعني العام واخلاصـ  
وحدها دون غيرهاـ  بتأسيس 
شــركة كويتية مساهمة أو 
أكثــر مقرها الكويــت وفقا 
للشريعة اإلســالمية، لبناء 
وتنفيــذ وتشــغيل وإدارة 
وصيانة شركة توليد طاقة 
فــي األراضــي املخصصــة 

للمناطق اجلديدة.
ونص االقتــراح على ما 

يلي:
ـ بعد االطالع على الدستور، 
وبوجه خاص املادة ١٥٢ منه، 
ـ وعلــى القانــون رقم (١٥) 
لســنة ١٩٦٠ بإصدار قانون 
الشركات التجارية والقوانني 

املعدلة له، 
ـ وعلــى قانــون التأمينات 
الصــادر باألمر  االجتماعية 
األميري رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦

والقوانني املعدلة له، 
ـ وعلى القانون رقم ٦٧ لسنة 
١٩٨٠ بإصدار القانون املدني،
ـ وعلــى املرســوم بالقانون 
رقم (٦٨) لسنة ١٩٨٠ بإصدار 
قانــون التجــارة والقوانني 

املعدلة له، 
ـ وعلــى القانــون رقم (٤٧) 
لســنة ١٩٨٢ بإنشــاء الهيئة 

العامة لالستثمار، 
ـ وعلى املرسوم الصادر في 
١٤/٠٨/١٩٨٣م. بتنظيم سوق 

الكويت لألوراق املالية، 
ـ وعلى القانــون رقم (٥٦) 
لسنة ١٩٩٦ في شأن إصدار 

قانون الصناعة، 
ـ وعلــى القانــون رقم (١٩) 

الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
واألحكام اخلاصة بالكشف 

عن الذمة املالية، 
ـ وعلــى املرســوم بالقانون 
رقم (٢٥) لسنة ٢٠١٢ بإصدار 
قانون الشــركات والقوانني 

املعدلة له، 
ـ وعلى القانــون رقم (١١٦) 
لســنة ٢٠١٣ بشأن تشجيع 
االستثمار املباشر في دولة 

الكويت، 
ـ وعلى القانــون رقم (١١٦) 
لســنة ٢٠١٤ بشــأن هيئــة 
الشــراكة بني القطــاع العام 

واخلاص.
ـ وافــق مجلس األمــة على 
القانــون اآلتي نصــه، وقد 

صدقنا عليه واصدرناه.

(املادة األولى)
الــوزراء  يعهــد مجلــس 
إلــى جهــة اللجنــة العليا 
ملشــروعات الشــراكة بني 
القطاعني العــام واخلاص 
بــأن تقــوم وحدهــا دون 
غيرها بتأســيس شــركة 
كويتية مســاهمة أو أكثر 
مقرها الكويت يكون غرضها 
بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة 
وصيانة شركة توليد طاقة 

في األراضي املخصصة
للمناطــق اجلديدة، وفقا 
للشريعة اإلسالمية على أن 
تخصص أسهم هذه الشركة 
أو الشــركات علــى النحــو 

التالي:

سنة ميالدية.

(املادة الثانية)
تقوم اجلهــة احلكومية 
املشار إليها في املادة األولى 
ممثلة عن الدولة باالكتتاب 
في رأس مال الشركة املساهمة 
العامة بالنسبة املقررة مبدئيا 
للجهات احلكومية واحلصة 

املخصصة لالكتتاب العام.
وحتتفظ اجلهة احلكومية 
بهذه األســهم حلني تشغيل 
املشروع كليا وتدعو عند ذلك:
١ ـ املواطنني لتســديد قيمة 
هذه االكتتابات للدولة وفقا 
التي  لإلجراءات وبالطريقة 
حتددهــا احلكومــة دون أي 
فوائد أو رسوم أو أي زيادة 
فوق سعر السهم في االكتتاب 
في موعد أقصاه اليوم الذي 
تنقضي في نهايته ٦٠ يوما 
محسوبة بدءا من أول الشهر 
التالي للشــهر الذي تتولى 
فيه اجلهة احلكومية دعوة 
املواطنني عن طريق وسائل 
الكويتيــة ويجوز  اإلعــالم 
ملجلــس الــوزراء أن يصدر 
قــرارا بإعفــاء املواطنني من 
تسديد قيمة هذه االكتتابات 
وحتول األســهم للمواطنني 
الذيــن قامــوا بســداد قيمة 
احلصة املخصصة لهم بعد 

استيفاء قيمتها منهم.
٢ـ  اجلهات احلكومية الراغبة 
باملســاهمة فــي رأس مــال 
الشــركة العامة املســاهمة، 

القانون  التنفيذيــة لهــذا 
خالل ثالثة أشهر من تاريخ 
العمل به بناء على عرض 
وزير املالية ووزير الكهرباء 
واملاء، وقبل طرح النسبة 
املقررة فــي البند (٢) من 
املادة األولى من هذا القانون 
باملزاد العلنــي، متضمنة 
علــى وجــه اخلصــوص 
الشروط األساسية لصياغة 
العقود التي سيتم إبرامها 
مع الشركة املراد منها القيام 
بالغرض املنصوص عليه 

في هذا القانون.
ويجــوز حتريــر هذه 
العقود باللغة اإلجنليزية 
بحسب األحوال وحتديد 
نسبة توظيف الكويتيني 
فيها بحيث ال تقل نسبتهم 
عن ٧٠ فــي املائة (٧٠٪) 
من إجمالي عدد العاملني 
الشــركة، وال تقــل  فــي 
نســبة مجموع أجورهم 
عــن ســبعني فــي املائــة 
(٧٠٪) مــن إجمالي أجور 
العاملــني فيها وشــروط 
وتأهيلهــم،  تدريبهــم 
إضافة إلى جميع الشروط 
الفنيــة والبيئية واملالية 
واالقتصاديــة وشــروط 
األمــن والســالمة وحــق 
االنتفــاع بــأرض احملطة 
وغيرها من الشروط التي 
حتكم العالقة بني الطرفني 
وحتدد التزاماتهما، وحتدد 
الالئحة التنفيذية الشكل 
والكيان القانوني للشركة 
وذلك وفقا حلكم البند (٢) 

من املادة األولى.
وتقدم الشركة إلى وزير 
الكهرباء واملاءـ  خالل ثالثة 
أشــهر من انتهاء كل سنة 
ماليةـ  كشفا بأسماء وإعداد 
الكويتيــني فــي الشــركة 
ووظائفهــم وكذلــك إعداد 
وأســماء مــن مت تدريبهم 
من الكويتيني خالل السنة 
املالية املنقضية ونسبتهم 
إلى مجموع إعداد الكويتيني 
في الثالث سنوات السابقة 

١ ـ نسبة ال تزيد على أربعة 
وعشرين في املائة (٢٤٪) من 
األســهم للحكومة واجلهات 

التابعة لها.
٢ ـ نسبة ال تقل عن ستة 
وعشرين في املائة (٢٦٪) 
من األســهم تطرح للبيع 
في مزايدة علنية تشترك 
فيها الشــركات املساهمة 
املدرجة في سوق الكويت 
لألوراق املالية والشركات 
األجنبيــة املتخصصــة 
والشركات غير املسجلة 
في سوق الكويت لألوراق 
املالية التي يوافق عليها 

مجلس الوزراء.
ويرســى املــزاد علــى مــن 
يقدم أقل ســعر للخدمة مع 
حتقيــق أفضــل معادلة بني 
قيمة التعرفة املقترحة لبيع 
اخلدمة في عرض املستثمر 
والقيمــة املقترحــة لشــراء 
الســهم في الشــركة ووفقا 
ألفضــل معاييــر اجلــودة 
اخلاصة بهذا الشأن الواردة 
في مستندات طرح املشروع. 
وحتدد جلســة علنية لفض 
املظاريف املالية واإلعالن عن 

األسعار.
٣ ـ نســبة خمسني في املائة 
(٥٠٪) من األسهم تخصص 
العــام جلميــع  لالكتتــاب 

املواطنني.
٤ ـ يكــون التعاقــد لبنــاء 
وتشــغيل وتنفيذ وصيانة 
املشروع ملدة ال جتاوز أربعني 

بحيــث حتدد هذه النســبة 
النهائية املخصصة للجهات 
احلكومية بعد توزيع األسهم 
علــى املواطنــني علــى أن ال 
تتجاوز هذه النسبة ٢٤٪ كما 
هو محدد في املادة األولى من 
هذا القانون، وحتول األسهم 
للجهــات احلكوميــة التــي 
قامت بســداد قيمة احلصة 
املخصصة لهم بعد استيفاء 

قيمتها منهم.

(املادة الثالثة)
تؤول إلى الدولة كســور 
األســهم غيــر املخصصــة 
للمواطنــني كما تــؤول إليها 
اعتبارا من اليوم التالي النتهاء 
املوعد احملدد لتسديد املواطنني 
لقيمة هــذه االكتتابات وفقا 
ألحكام املادة الثانية من هذا 
القانون. جميع األسهم التي لم 
يسدد فيها املواطنون قيمتها 
للدولة خالل ذلك املوعد ألي 
سبب من األســباب، وتقوم 
الدولــة خالل مــدة ال جتاوز 
سنة من انتهاء املوعد املذكور 
بتحويل ملكية هذه األسهم إلى 
املستثمر، وذلك بعد استيفاء 
قيمتها منه ما لم تبد اجلهات 
احلكوميــة رغبتها في متلك 
هذه األسهم في حدود النسبة 
املخصصة لها وفقا للبند (١) 

من املادة األولى.

(املادة الرابعة)
تصدر مبرسوم الالئحة 

عليهــا، ويرســل الوزيــر 
صــورة عن هذا الكشــف 
إلــى كل مــن مجلس األمة 
ومجلس الوزراء مشفوعا 
مبالحظات الوزارة على ما 

ورد فيه.

(املادة اخلامسة)
استثناء من أحكام هذا 
لــوزارة  القانــون، يجوز 
الكهرباء واملاءـ  بعد موافقة 
مجلس الوزراء ـ أن تقوم 
بتنفيذ ما حتتاج إليه من 
محطات القوى الكهربائية 
وحتلية املياه وفقا ألحكام 
القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٤

املشار إليه.

(املادة السادسة)
تســري أحــكام كل من 
املرســوم بالقانــون رقــم 
٢٥ لســنة ٢٠١٢ والقانون 
رقم ١١٦ لسنة ٢٠١٤ املشار 
إليهما، فيما لم يرد بشأنه 
نص في هذا القانون ومبا 

ال يتعارض مع أحكامه.
مجلــس  ويســتثنى 
للشــركة  األول  اإلدارة 
املؤسســة، وفقــا ألحكام 
املــادة األولــى مــن هــذا 
القانون من شرط النسبة 
احملددة لعدد األسهم التي 
يجــب أن ميلكهــا عضو 
مجلس اإلدارة وفقا ألحكام 
املرسوم بالقانون رقم ٢٥

لسنة ٢٠١٢ املشار إليه.

(املادة السابعة)
يعتبــر هــذا القانــون 
قانونــا خاصــا واحكامه 
خاصة، ويلغــى كل نص 
في قانون آخر عام او خاص 
يتعارض مع هذا القانون.

(املادة الثامنة)
علــى رئيــس مجلــس 
الوزراء والوزراءـ  كل فيما 
يخصهـ  تنفيذ هذا القانون، 
ويعمل به من تاريخ نشره 

في اجلريدة الرسمية.

حتتفظ اجلهة احلكومية باألسهم حلني تشغيل املشروع كلياً وتدعو  املواطنني لتسديد قيمة هذه االكتتابات للدولة دون أي فوائد أو رسوم

مهلهل املضفد. حسن جوهر مهند السايرد. عادل الدمخيعبداهللا األنبعي

لســنة ٢٠٠٠ في شــأن دعم 
العمالة الوطنية وتشجيعها 
للعمــل فــي اجلهــات غيــر 

احلكومية، 
ـ وعلــى القانــون رقــم (٨) 
لسنة ٢٠٠١ في شأن تنظيم 
االستثمار املباشر لرأس املال 
األجنبي في دولة الكويت، 

ـ وعلى القانون رقم (٥) لسنة 
٢٠٠٣ باملوافقة على االتفاقية 
االقتصادية املوحدة بني دول 

مجلس التعاون، 
ـ وعلى القانون رقم (٥) لسنة 
٢٠٠٥ بشأن بلدية الكويت، 
ـ وعلــى القانــون رقــم (٧) 
لسنة ٢٠٠٨ بتنظيم عمليات 
البناء والتشغيل والتحويل 
واألنظمة املشابهة وتعديل 
احكام املرسوم بالقانون رقم 
(١٠٥) لســنة ١٩٨٠ في شأن 

نظام أمالك الدولة، 
ـ وعلى القانون رقم (٧) لسنة 
٢٠١٠ إلنشــاء هيئة أســواق 

املال، 
ـ وعلــى القانــون رقــم (٩) 
لســنة ٢٠١٠ بإصدار اخلطة 
اإلمنائية للدولة (٢٠١١/٢٠١٠

ـ ٢٠١٤/٢٠١٣)، 
ـ وعلــى القانــون رقم (٣٩) 
لسنة ٢٠١٠ بتأسيس شركات 
كويتيــة مســاهمة تتولــى 
بناء وتنفيذ محطات القوى 
الكهربائية وحتلية املياه في 
الكويت والقوانني املعدلة له، 
ـ وعلــى املرســوم بقانــون 
رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٢ بشأن 

نصت املذكرة االيضاحية على ما يلي:
إن دولــة الكويت قررت اعتماد النظام 
احلديــث في إصدار عدد من القوانني التي 
تنظم مشاريع الشراكة بني القطاعني العام 
واخلــاص (وهو ما يعرف باإلجنليزية بـ 
Public Partnership Projects أو PPP). كما 
يدل على ذلك عدد املشاريع التي مت إطالقها 
أو تلك اجلاري اإلعداد لها. وتشــمل هذه 
املشــاريع مختلف القطاعات االقتصادية 
مبا فــي ذلك، الطاقة، والنقــل، والصحة، 
واالتصاالت (مثل مشــروع محطة الزور 
الشمالية املرحلة األولى واملرحلة الثانية، 
ومشروع محطة خيران، ومشروع الصرف 
الصحي في منطقة أم الهيمان، ومشروع بناء 
وتأهيل مستشفى الطب الطبيعي.. الخ).
ولذلــك أصبــح معــه ضــرورة توافر 
تشريعات الزمة لتمام تنفيذ هذه املشاريع 
ولعل أحوج ما حتتاج إليه الكويت اليوم 
وجود مدن عمالية سكانية وذلك للعمال 
تكون مخصصه لسكنهم وتشمل كل ما يلبي 
احتياجاتهم، األمر الذي ســيخفف العبء 
عــن الدولة علــى كل األصعدة واخلدمات 

املقدمة لهم مبا يحفظ كرامة كل انسان.
وقد جاءت املادة االولى في هذا القانون 
لتحدد تعريف ومفهوم املدينة الســكانية 
للعمال وقد حددت املــدة الزمنية الالزمة 
ملدة تنفيذ املشــروع واســندت مهمة ذلك 
الى جهة االختصاص وهي هيئة الشراكة 
بني القطاع العام واخلاص، على ان تكون 
هذه املشاريع بالقرب من االماكن الصناعية 
والتجارية والزراعية وذلك لبديهية حاجة 
توافر هذه املشاريع للعمال العاملني فيها 
وايضا اعتبار ان تخصيص اماكن جديدة 
لســكن العمال ســيحل من مشاكل وجود 

العزاب وتكدسهم في منطقة مهمة في دولة 
الكويت واستراتيجية مثل منطقة جليب 
الشيوخ وغيرها من املناطق املشابهة لذلك.

باإلضافة الى ما سبق فإن املادة الثانية 
نصــت علــى تطبيق تقســيمة احلصص 
ومشاركة القطاعات واملواطنني في املشروع، 
واالكتتاب يعد التطبيق املثالي ملا ذكر في 
اعاله حول استخدام دولة الكويت لنظام 

احلديث في تنفيذها ملشاريعها.
أما املادة الثالثة والرابعة قد اكدت على 
حــق الدولة في حماية مشــاريع وحقوق 
ملكيتها وضمان العدالة في مسألة ملكية 
االراضي العامة وحق الدولة في التصرف 
فيها، كما انه يعد من امور السيادة اخلاصة 
في الدولة وأمنها واستقرار املعامالت بني 
الناس على اراضيها وحفظ النظام والتأكد 
من ســير املرافق بنظــام واطراد بالتحكم 
في ملكيــة االراضي وســلطة اليد العليا 
فيما تؤول إليــه العقود اخلاصة بتنظيم 

وتطبيق هذه املسائل.
وقــد أكملت املــادة السادســة : وتقدم 
الشــركة إلــى وزير البلديــة، خالل ثالثة 
أشهر من انتهاء كل سنة مالية، كشفا بأسماء 
وأعداد الكويتيني في الشركة ووظائفهم، 
وكذلك أعداد وأســماء من مت تدريبهم من 
الكويتيني خالل الســنة املالية املنقضية 
ونسبتهم إلى مجموع اعداد الكويتيني في 
الســنوات الثالث السابقة عليها، ويرسل 
الوزير صورة من هذا الكشف إلى كل من 
مجلــس األمة ومجلس الوزراء مشــفوعا 
مبالحظــات الوزراء على ما ورد فيه، كما 
نصت املادة الثامنــة على رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه تنفيذ 

هذا القانون.

املذكرة االيضاحية

خليل الصالح: ما تصورات «املالية» لدعم ورفع
املستوى املعيشي حملدودي ومتوسطي الدخل؟

وجه النائب خليل الصالح 
سؤاال إلى وزير املالية وزير 
الدولة للشؤون االقتصادية 
عبدالوهــاب  واالســتثمار 
الرشيد، عن تصورات وزارة 
املالية لدعم ورفع املستوى 
املعيشي حملدودي ومتوسط 

الدخل.
ونص السؤال على ما يلي:
ملا كانت احلكومة بصدد 
إعداد برنامج عملها وإحالته 
إلى مجلس األمة، وفي ضوء 
تصريحاتكــم املتكــررة عن 

تاريخ ورود هذا السؤال.
٥ ـ عــدد الكويتيني الذي 
تقــل رواتبهــم أو تســاوي 
(١٣٠٠) دينــار ويســتقطع 
من رواتبهم مقابل القروض 
االستهالكية نسبة (٣٠٪) من 

الراتب أو أكثر.
٦ـ  عدد املتعثرين في سداد 

القروض.
املقترضــني  عــدد  ـ   ٧
الكويتيني املســجل ضدهم 
قضايــا أو أوامــر ضبــط 

وإحضار ومنع سفر.

٢ ـ هل درست الوزارة أو 
تنوي دراســة تأثير ضغط 
القروض االســتهالكية على 
الدعم  املواطنــني وتوجيــه 

لألسر تبعا لذلك؟
٣ ـ كــم متوســط رواتب 
األســر التــي تصنف ضمن 
محدودي ومتوسطي الدخل؟ 
وكــم عددهــا؟ وكــم تبلــغ 
القروض التي تتحملها هذه 

األسر؟
القــروض  ـ إجمالــي   ٤
االستهالكية للكويتيني حتى 

سأل عن إجمالي القروض االستهالكية للكويتيني

خليل الصالح

العمل على رفاهية املواطن، 
في إطــار رؤيــة اقتصادية 
شاملة، ونظرا الرتفاع تكلفة 
املعيشة والغالء والتضخم، 
وما تال ذلك من تداعيات على 
األســر الكويتية، خصوصا 
أصحاب القروض ومتوسطي 
ومحدودي الدخل، لذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١ ـ مــا تصــورات وزارة 
املالية لدعم ورفع املستوى 
املعيشي حملدودي ومتوسط 

الدخل؟

حمد املطر: هل خصصت أرض
لبناء مركز كنترول الثانوية العامة؟

وجــه النائــب أ. د.حمد 
املطــر وزيــر التربية وزير 
التعليــم العالــي والبحــث 
العلمي د.حمد العدواني جاء 
كالتالي: ملا كانت شهادة إمتام 
الدراسة الثانوية هي املرحلة 
الفاصلة بــني التعليم العام 
والتعليم اجلامعي، وملا لها 
من أهمية كبيرة في حتديد 
مســتقبل أبنائنا التعليمي، 
وحيث إن موقع مركز جلنة 
التصحيح (كنترول) الثانوية 
العامــة احلالي في منطقتي 

القادسية والفيحاء بات ال يكفي عدد العاملني 
فيه، لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

- هل خصصت أرض لبناء مركز للكنترول 
العام؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب، فما املساحة 
التي جرى تخصيصها؟ وما اخلطة الزمنية 

لالنتهاء من بناء املركز؟ وما 
التوقيت املزمع فيه افتتاحه؟
كما ســأل املطر بالتالي 
تولي الدولــة أهمية كبيرة 
للتعليــم خصوصــا فــي 
املراحل األساسية منه، لذا 
إفادتــي وتزويدي  يرجــى 
ووظيفــة  اســم  باآلتــي: 
كل مــن رئيــس وأعضــاء 
الوظائف  جلنــة تظلمــات 
اإلشرافية عن العام الدراسي 
٢٠٢٠/٢٠٢١ لإلشراف الفني 
الفنــي ورياض  للتوجيــه 
األطفــال، وعدد املتقدمني للتظلم، وعدد من 
قبلت تظلماتهم، وصورة ضوئية من محاضر 
اللجنة والتسجيل الصوتي، و بيان الوضع 
القانوني ملن قبل تظلمه، وكيفية احتساب 

الدرجة.

أ. د.حمد املطر
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«بيئة األعمال»: قانون جديد لتنظيم عمل هيئة االستثمار املباشر 
وحتويلها إلى جهة متخصصة في صناعة الفرص االستثمارية

ناقشــت جلنة حتســني 
بيئة األعمال واملشــروعات 
الصغيرة في اجتماعها أسباب 
عدم رغبة الشركات العاملية 
فــي االســتثمار بالكويــت، 
وبحــث تســهيل اإلجراءات 
والتشريعات احمللية لتواكب 
التطــورات االقتصاديـــــة 
بالعالم، وكذلك جذب القدر 
األكبر من الشركات العاملية 
لتكون االســتثمارات رديفا 
أساســيا مليزانية الدولة في 

نهضتها التنموية.
وقال رئيس اللجنة النائب 
العيســى، في  عبدالوهــاب 
تصريــح باملركــز اإلعالمي 
ملجلــس األمــة، إن اللجنــة 
ســتعمل في الفتــرة املقبلة 
إعــداد قانــون جديد  علــى 
لتنظيم عمل هيئة تشجيع 
االستثمار املباشر وحتويلها 
من جهة مانحة للتراخيص 
إلــى جهــة متخصصــة في 
صناعة الفرص للمستثمرين 

العامليني.
وأوضــح العيســى أنــه 
تبــني مــن النقاشــات مــع 
مســؤولي الهيئــة أن هناك 

مــن الضرائــب وتخصيص 
قطعة أرض للمستثمر.

وأكد العيسى أن اللجنة 
ستعمل على إدخال تغييرات 
وتعديالت جوهرية في هيكلة 
هيئة تشــجيع االســتثمار 
املباشــر وفي القانون الذي 
ينظم عملها، مشــيرا إلى أن 
املســتثمر االجنبي لن يأتي 

إذا لم تذهب إليه.

االستثمار مت إقراره منذ ٢٠١٣
وبدأت الهيئة بالعمل في ٢٠١٤

و٢٠١٥ أي منذ ٧ سنوات لكن 
ال يوجــد لدينا اســتثمارات 
عمالقة في الكويت إال ما ندر 
ولم يشــعر املواطن بوجود 

هذه االستثمارات.
وأكد العيســى أنه يجب 
تغييــر طبيعة عمــل هيئة 
تشجيع االستثمار من جهة 

بالكامــل، وحتديــد ما تريد 
سواء مستشــفى أو جامعة 
أو أي مشروع بحسب برنامج 
عمل احلكومة ووفق خطتها 

التنموية.
وأضاف إنه ميكن لهيئة 
تشجيع االســتثمار املباشر 
أن تتعاون مع الهيئة العامة 
لالســتثمار لتمول املشروع 
املطلــوب ترويجه بنســبة 

وذكر «إذا استمررت مكانك 
وتدعو إلى االستثمار لديك 
وتقول لهم أمنحكم تراخيص 
وقطعــة أرض وأســهل لكم 
واإلعفــاءات  اإلجــراءات، 
الضريبيــة، فلــن يأتــوا» 
خصوصا أن السوق الكويتي 

صغير وغير جاذب.
إلــى  العيســى  ولفــت 
أن قانــون هيئــة تشــجيع 

مانحة للتراخيص ومسهلة 
لإلجــراءات ومنتظــرة أن 
يأتــي املســتثمر االجنبــي 
إليها، وأن تتحول إلى جهة 
متخصصــة فــي صناعــة 
للمستثمريــــــن  الفــرص 
العامليني، موضحا أن واجب 
الدولة هو تخصيص األرض 
وإعــداد دراســة اجلــدوى 
وجتهيــز البنيــة التحتيــة 

معينة، ومن ثم تقوم هيئة 
االســتثمار املباشــر بجولة 
عروضــا  وتقــدم  عامليــة 
للمســتثمرين والشــركات 
العاملية وتقنعهم باالستثمار 

في مشروع محدد.
وأكــد أن الهيئــة هي من 
تصنــع الفرصــة أو تنفــذ 
نصف املشروع ثم تعرضه 
على املستثمر الذي يطلع على 
دراســات اجلدوى واألرباح 
التي ستتحقق ومن ثم يقتنع 
الدولة  ويســتثمر وتكــون 
شريكا إستراتيجيا وجوهريا 

في هذه املشاريع.
وأوضح العيســى أنه مت 
االتفاق في اللجنة على العمل 
على هــذا القانون، مبينا أن 
هناك تفهما ودعما من رئيس 
الهيئة الشــيخ مشعل جابر 
األحمد للتغييرات التشريعية 
التي ستقوم بها اللجنة، لكي 
تكون هناك تسهيالت فعلية 
للمســتثمر األجنبــي ومــن 
ثم نســتقطب مستشــفيات 
وجامعات عاملية وغيرها من 
املشــاريع التنموية الكبرى 

والعمالقة.

عبدالوهاب العيسى: هناك قصور جوهري يؤدي إلى افتقار الكويت جلذب االستثمارات األجنبية وخروجها إلى دول املنطقة

فارس العتيبي وعبدالوهاب العيسى وعبداهللا األنبعي خالل اجتماع اللجنةعبدالوهاب العيسى متحدثا 

قصــورا جوهريا يؤدي إلى 
افتقــار الكويــت إلــى جذب 
األجنبيــة  االســتثمارات 
وابتعاد هذه االســتثمارات 
عن الكويت إلى دول املنطقة، 
مشيرا إلى أن السبب الرئيس 
واجلوهري هو اقتصار دور 
هيئة تشــجيع االســتثمار 
املباشر على منح التراخيص 
وتسهيل اإلجراءات واإلعفاء 

أسامة الزيد: ما أسباب نقص األدوية وعدم صرفها؟
وجه النائب أسامة الزيد 
سؤاال إلى وزير الصحة د. 
أحمد العوضي جاء كالتالي:

(نص السؤال)
وصل الفساد املتراكم الى 
حد التأثير على صحة سكان 
دولــة الكويــت، والقطــاع 
الصحي ليــس مبعزل عن 
تأثير الفســاد املستشــري 
في قطاعات الدولة، وأصبح 
الزمــن الدوائي مهــددا إما 
بسبب سوء االدارة او نتيجة 
للمتغيــرات العامليــة فــي 
خطوط االنتاج والصناعات 
الدوائية او نتيجة لسيطرة 
الشركات املســتوردة على 

كان فــي عهد وزير ســابق 
الــوزراء  أدانتــه محكمــة 
ألســباب متعلقة بالفســاد 
والتكسب، فما تفاصيل هذا 
القرار؟ وما ســبب مطالبة 
احتاد مســتوردي االدوية 
والصيدليــات بتفعيل هذا 
القرار؟ وما رد الوزارة على 

كتابهم؟
٣ ـ هل توجــد مبالغ مالية 
مســتحقة الدفــع ملــوردي 
االدوية لم تسددها الوزارة؟ 
إذا كانت اإلجابة باإليجاب 
نطلب بيــان أســباب عدم 
دفــع هــذه املبالــغ املالية، 
وهل ُحصر اجمالي الدفعات 

سنوات سابقة بلغ اجماليها 
٩٠٫٥٧١٫٤٦٥ دينارا كويتيا لم 
تتمكن الوزارة من صرفها 
لعدم توافر االعتماد املالي 
لها خالل السنة ٢٠٢٢/٢٠٢١؟ 
إذا كانت االجابة بااليجاب 
فما اسباب االرتباط والشراء 
دون توافــر االعتماد املالي 

للصرف لها.
٥ ـ هــل اجل اســتالم عدد 
٩٨٠ شــحنة مــن االدويــة 
واملســتلزمات الطبيــة من 
املتعاقــدة مــع  الشــركات 
الوزارة خالل السنة املالية 
٢٠٢٢/٢٠٢١؟ إذا كانت اإلجابة 
بااليجاب فما االجراءات التي 

الصحة بإضافة بند ضمان 
يلزم الشركات باستبدالها؟

٨ـ  ما سبب عدم تعاقد وزارة 
الصحة بشــكل مباشر مع 

شركات االدوية العاملية؟
٩ـ  ما سبب عدم قيام وزارة 
الصحة بالتحصيل الفوري 
الشــركات احلكومية  مــن 
مقابــل مــا توفــره لهم من 
ادوية ومستلزمات طبية؟ 
ومــا اجمالي حجــم املبالغ 
حتت التحصيل التي سوف 

حتصلها وزارة الصحة؟
١٠ـ  ما نسبة االجناز الفعلي 
لتنفيــذ مشــروع املدينــة 
الطبيــة فــي مدينة صباح 

مستحقة الدفع؟
٤ـ  هل توجد مطالبات ألدوية 
ومســتلزمات طبية تخص 

متت ملعاجلة االســباب في 
هذا الشأن؟

٦ ـ هل توجد غرامات على 
الشركات املتعاقدة مع وزارة 
الصحــة؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجاب فما اجراء الوزارة 
لتطبيــق الغرامــات؟ ومــا 

اجمالي حجم الغرامات؟
٧ ـ هــل توجــد كميات من 
االدوية منتهية الصالحية 
الوزارة؟  في مســتودعات 
إذا كانت اإلجابة بااليجاب 
فما االجراءات التي اتخذتها 
الــوزارة فــي هذا الشــأن، 
وما قيمــة االدوية املنتهية 
الصالحية، وهل تقوم وزارة 

األحمد السكنية؟
١١ ـ هــل جرى ربط املكاتب 
الصحيــة باخلــارج مــع 
نظــم ادارة مالية احلكومة 
(GFMIS)؟ ومــا االجراءات 
التــي متــت مــع اجلهــات 
ذات  املعنيــة  احلكوميــة 

الصلة؟
١٢ ـ هل يجرى الربط اآللي 
بني مخازن ادارة املستودعات 
الطبية والصيدليات املركزية 
والفرعية في املستشفيات 
واملراكــز الصحيــة؟ ومــا 
االجــراءات التــي متت مع 
اجلهات احلكومية املعنية 

ذات الصلة؟

سأل عن تأجيل تسلَّم ٩٨٠ شحنة من األدوية واملستلزمات الطبية من الشركات املتعاقد معها 

أسامة الزيد

توفير كميات االدوية.
اطلب افادتي وتزويدي 

باآلتي:
الكثيــر مــن  ـ يشــتكي   ١
املواطنــني بســبب نقــص 
االدوية وعــدم صرفها لهم 
مما يضطرهم إلى الشــراء 
من الصيدليات اخلاصة فهل 
قامت وزارة الصحة بدراسة 
هذا املوضوع ملعرفة االساب 
واتخاذ االجــراءات الالزمة 
حلل هذه املشكلة التي متس 
املواطنني وصحتهم بشكل 

مباشر؟
٢ ـ القــرار الــوزاري رقــم 
(٧٩) لســنة ٢٠١٥ والــذي 

حمدان العازمي: ما سبب استمرار إغالق 
صاالت األفراح التابعة للجمعيات التعاونية؟

النائب حمــدان  وجه 
العازمي سؤاال إلى وزيرة 
الشؤون االجتماعيـــــة 
والتنمية املجتمعيــــــة 
ووزيرة الدولة لشـؤون 
املــرأة والطفولــــة مــي 
البغلي، قال في مقدمته: 
إنه خالل أزمــة كورونا 
ومع تطبيق االشتراطات 
الصحية وتنفيذ اإلغالق 
لبعــض  التدريجــي 
األنشطة، ومنها االفراح 
واملناسبات االجتماعية 

ومــن ثم اغالق صاالت االفراح بشــتى 
أنواعهــا، اال انــه ورغم عــودة احلياة 
الــى طبيعتها لم تتم إعادة فتح بعض 
الصاالت التابعة للجمعيات التعاونية 
والتي أسست من أموال املساهمني ومت 
سحب ادارتها من اجلمعيات التعاونية 
الى وزارة الشؤون االجتماعية والتنمية 

املجتمعية.

وطالب تزويده وإفادته 
باآلتي:

ـ كــم عــدد صــاالت 
التــي لــم يعد  األفــراح 
أزمــة  تشــغيلها عقــب 

كورونا؟
ـ ما ســبب اســتمرار 

إغالقها؟
ـ ما سبب سحب إدارة 
صاالت االفراح (املؤسسة 
بأموال املســاهمني) من 
التعاونيــة  اجلمعيــات 
الى إدارة تنمية املجتمع 

بالوزارة؟
ـ عقــب ســنوات من تنفيــذ قرارات 
سحب إدارة صاالت االفراح من اجلمعيات 
التعاونية، يرجى تزويدي بحجم التغيير 
احلاصل في إدارة هذه الصاالت من قبل 
الوزارة وهل زادت أرباح هذه الصاالت 
بعد سحبها؟ مع تزويدي ببيانات رسمية 

تدعم اإلجابة.

املؤسسة بأموال املساهمني

حمدان العازمي

سعد اخلنفور يسأل جميع الوزراء عن سبب
تأخر إصدار قرار صرف البدل النقدي لإلجازات

هاني شمس: اقتراح إسقاط الديون احلكومية
عن املتوفى يهدف إلى التخفيف عن األسر

ســعد  النائــب  دعــا 
اخلنفور جميع الوزراء الى 
االلتزام بسرعة صرف بدل 
االجازات تنفيذا للمرسوم 
رقم ٨١ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل 
املــادة ٤١ مــن املرســوم 
الصــادر في ٤ ابريل ١٩٧٩

بشأن نظام اخلدمة املدنية، 
والــذي يتضمــن إمكانية 
اســتبدال رصيد االجازات 
نقديا ملوظفي الدولة أثناء 

اخلدمة.
ووجه اخلنفور ســؤاال 
مشتركا الى جميع الوزراء 
يستفســر فيه عن ســبب 
التأخــر فــي صــرف بدل 
االجازات في جميع الوزارات 
واجلهات احلكومية، الفتا 

قال النائب هاني شمس 
إن االقتــراح بقانــون الذي 
قدمــه وعــدد مــن النــواب 
بإســقاط الديون احلكومية 
عن املواطنني حــال وفاتهم 
يهدف إلى عدم انتقال الدين 
إلى الورثــة، للتخفيف عن 
األســر الكويتية وحمايتها 

بعد وفاة معيلها.
فــي  وأوضــح شــمس 
تصريح باملركز اإلعالمي في 
مجلس األمة أن هناك نوعني 
من القروض منها قروض من 

املرسوم الصادر في ٤ ابريل 
١٩٧٩ بشــأن نظام اخلدمة 
املدنيــة، والــذي يتضمن 
إمكانيــة اســتبدال رصيد 
االجــازات نقديــا ملوظفي 

مت اصدار قرار الصرف؟
٢- اذا كان هناك تأخير 
في اعداد الكشوف، يرجى 
التأخير  تزويدي بأسباب 
ومــا العراقيل التي تؤخر 
الصــرف  قــرار  اصــدار 

للمستحقني في كل جهة.
٣- يرجــى تزويــدي 
بصور ضوئية من القرارات 
واللوائح املنظمة لصرف 
بدل االجازات في الوزارات 

واجلهات التابعة لكم.
٤- هل استقبلت اجلهات 
التابعة لكم اي شكاوى او 
تظلمات بخصوص صرف 
بدل االجازات مع تزويدي 
بعددها وإجراءات كل جهة 

بشأنها ان وجدت.

إحدى اجلهات احلكومية التي 
ترفع قضايا على الورثة ألجل 
استرداد مبالغ لرسوم مالية 
خلطــوط هواتــف أرضيــة 
وغيرها من خدمات الوزارة 

بأسماء مواطنني متوفني.
وأعرب شــمس عن أمله 
النــور  أن يــرى االقتــراح 
وغيــره مــن االقتراحــات 
بقوانني املقدمة للتخفيف عن 
الكويتية  املواطنني واألسر 
ومنهــا ما يتعلق بإســقاط 

القروض.

الدولة أثناء اخلدمة. 
وفي ٤ ديسمبر اجلاري 
خرج وزير املالية بتصريح 
صحافي يطالب من خالله 
اجلهات احلكومية بسرعة 
قــرار صــــرف  اصـــــدار 
بــدل االجــازات، مؤكدا ان 
املســؤولية اآلن تقع على 
اجلهات احلكومية املختلفة 
فــي االنتهاء من كشــوف 
املســتحقني وإصدار قرار 

الصرف 
لــذا يرجــى تزويــدي 

وإفادتي باآلتي: 
١- هــل مت االنتهاء من 
كشوف املستحقني لصرف 
بدل االجازات في الوزارات 
واجلهات التابعة لكم؟ وهل 

تخص تلك الديون بعد وفاة 
معيلهم املقترض.

وبني شــمس أن املذكرة 
اإليضاحية للقانون توضح 
املســتحقات  جميــع  أن 
احلكومية تســقط في حالة 
الوفاة بال اســتثناء ســواء 
كانــت قروضا إســكانية او 
التأمينــات  اســتقطاعات 
قــروض  أو  االجتماعيــة 
الزواج وغيرها من القروض 
املستحقة للجهات احلكومية.

وقال إن وزارة املواصالت 

استفسر عن االنتهاء من كشوف املستحقني في الوزارات واجلهات التابعة

بعدم انتقال الّدين للورثة

سعد اخلنفور

هاني شمس

الــى ان وزيــر املاليــة اكد 
فــي تصريح له مؤخرا ان 
املســؤولية اآلن تقع على 
اجلهات احلكومية املختلفة 
فــي االنتهاء من كشــوف 
املســتحقني وإصدار قرار 

الصرف 
وقال اخلنفور في نص 
سؤاله: في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
تعهــد وزيــر املالية وزير 
الدولة للشؤون االقتصادية 
واالســتثمار عبدالوهــاب 
الرشيد باالســتعجال في 
صرف بدل االجازات ملوظفي 
الدولة عقب اقرار امليزانية 
العامة للدولة، وذلك تنفيذا 
للمرســوم رقم ٨١ لســنة 
٢٠٢٢ بتعديل املادة ٤١ من 

البنوك سواء كانت قروضا 
جتاريــة أو اســتهالكية أو 
غيرهــا فــإن لها إجــراءات 
محددة وتأمينــا عند البنك 
وقد تسقط عند وفاة املدين.

وأضاف أن االقتراح الذي 
قدم يخص الديون احلكومية 
علــى املواطنني، وينص في 
مادتــه األولــى علــى حتمل 
الديون املســتحقة  الدولــة 
لكل اجلهات احلكومية عند 
وفــاة املدين ويعفى الورثة 
من حتمل أي التزامات مالية 

عالية اخلالد تسأل وزير الداخلية
عن السجل الشخصي ألحد احملكومني

وجهت النائبة عالية اخلالد ســؤاال إلى النائب األول 
لرئيس مجلــس الوزراء ووزير الداخلية الشــيخ طالل 

اخلالد جاء كالتالي:
ـ ما االســم احلقيقي للمدعو (ع.ف.ع) واملســجل في 

أوراق وسجالت وزارة الداخلية؟
ـ وما الوضع القانوني للمدعو؟

ـ لقد صدر حكم نهائي في القضية رقم ٢٠١٣/١٨ حصر 
أمن دولـــة في تاريخ ٢٠١٤/١/٩ وقــــد تأيـــد هذا احلكم من 
محكمتي االستئناف والتمييز بإبعاد املذكــــور عن البالد 
بعد تنفيذ احلكم، فمــــا سبــــب عدم التنفيــــذ إلى اآلن؟
ـ ما الســند القانوني إلخالء سبيل املذكور من سجن 
اإلبعاد حيث كان مودعا به بعد تنفيذه للعقوبة الصادر 

عالية اخلالدبها ذلك احلكم اجلزائي.

ما سبب سحب إدارة الصاالت  الى إدارة تنمية املجتمع؟
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«موديز»: الكويت ستحقق فوائض مالية كبيرة في ٢٠٢٢ و٢٠٢٣

محمود عيسى

ذكــرت وكالــة موديز 
العاملية للتصنيف االئتماني 
ان الوضع االئتماني للكويت 
يعتمد على احتياطيات الدولة 
املاليــة الضخمة بشــكل 
استثنائي، واحتياطيات النفط 
الهائلــة وانخفاض  والغاز 
إلى جانب  إنتاجها،  تكاليف 
العالية  الدخل  مســتويات 

للغاية.
القوة  لكن مبقابل نقاط 
إلى  الوكالة  هذه، أشــارت 
اعتماد الكويت الكبير للغاية 
على النفط وانكشافها على 
مخاطر حتول الكربون على 
املــدى الطويل، عالوة على 
الصعبة  السياســية  البيئة 
التي تعيق وضع السياسات 
التكيف  الدولة على  وقدرة 
الصدمــات، والتوترات  مع 

اجليوسياسية اإلقليمية.
ومــن بني نقــاط القوة 
االئتمانية التــي تتمتع بها 
إن  الكويت، قالت «موديز» 
الكويت متتلك ثروة نفطية 
كبيــرة مصحوبة بتكاليف 
إنتاج منخفضة، باإلضافة 
الى ارتفاع مســتوى دخل 

الفرد الى حد كبير. 

النظرة املستقبلية
من جانب آخــر، قالت 
الوكالة إن النظرة املستقبلية 
املخاطر  املســتقرة تعكس 
التصنيف  املتوازنة علــى 
للكويت، حيث  االئتمانــي 
قــد يؤدي التنفيــذ الفعال 
إلجراءات احلد من انكشاف 
احلكومــة علــى اإليرادات 
النفطية وتنويع االقتصاد، 
والذي ال تضعه «موديز» في 
االعتبار حاليا في افتراضاتها 
األساسية للعامني املقبلني على 
األقل، أي حتى عام ٢٠٢٥، إلى 
زيادة مرونة امللف االئتماني 
للكويت في مواجهة تقلبات 

أسعار النفط. 
وعلى النقيض من ذلك، 
فإن تســارع الزخم العاملي 
الكربوني  التحــول  نحــو 
الذي يقلــل من الطلب على 

دول اخلليج، لم تتمكن الكويت 
من إحراز تقــدم باإلصالحات 
املاليــة واالقتصاديــة، حيث 
أوضحت «موديز» أن استمرار 
(مثل  تنفيذ اإلصالحات  تأجيل 
توسيع اإليرادات غير النفطية) 
ومشاريع التنويع املدفوعة بشكل 
كبير بالبيئة السياسية الصعبة، 
قد يزيد انكشاف الكويت على 
التحول العاملي عن الطاقة باملدى 

البعيد.
ونوهت الوكالة إلى أن العالقة 
غير املنســجمة بني السلطتني 
التشــريعية والتنفيذية امتدت 
أيضا إلــى قضايا التمويل في 
الســنوات األخيرة، حيث اعاد 
غياب التشريع لتوسيع خيارات 
التمويــل أمام احلكومة، ظهور 
مخاطر السيولة عند عودة العجز 

املالي.

القوة املالية للكويت
يأخذ تقييم «موديز» للقوة 
املالية للكويــت عند «aaa» في 

تقديرات الوكالة إلى أن األصول 
املالية للبالد املتمثلة في صندوق 
األجيــال القادمة، بلغت حوالي 
٣٤٠٪ من الناجت احمللي اإلجمالي 

في نهاية عام ٢٠٢١.

فرض أن احلكومة حصلت في 
نهاية املطاف على املوافقة على 
قانون الدين العام اجلديد، على 
الرغم مــن أن «موديز» تتوقع 
أن حتافظ الكويت على ميزانية 
عمومية حكومية قوية بشــكل 
استثنائي، ومركز صافي أصول 

في املستقبل املنظور.

مخاطر السيولة احلكومية
وتقيم وكالة موديز مخاطر 
 ،«baa» السيولة احلكومية عند
الســيولة ستكون  أن  متوقعة 
كافيــة للحكومة علــى مدى 
العامني املقبلني بســبب ارتفاع 
املالية، مقابل  النفط والفوائض 
حتديات طويلة األجل للسيولة 
احلكومية عند عودة العجز املالي، 
التشريعات اجلديدة  في غياب 
التي من شأنها السماح بإصدار 
ديون جديدة أو احلصول على 
التمويل مــن صندوق االجيال 

القادمة.
وعالوة على ذلــك، بدون 
حتديث اإلصالحات املالية العامة 
من املرجح أن يتسع العجز املالي 
نسبيا في نطاق تقديراتنا ألسعار 
النفط على املدى املتوسط ليتراوح 
بني ٥٠ و٧٠ دوالرا للبرميل، مما 
يتضمن متطلبات متويل حكومية 

كبيرة نسبيا.
وأشــارت الوكالــة الى أن 
تقييمها ملخاطر القطاع املصرفي 
عنــد «BA»، يعكــس العدوى 
القطاع  التي يشكلها  احملدودة 
على امليزانية العمومية للحكومة 
وامللف االئتماني، على الرغم من 
حجمه الكبير. ويدعم ذلك سجل 
املالي، بينما  حافل باالستقرار 
تبقى رسملة البنوك قوية وتتمتع 
بسيولة عالية، مع تغطية قوية 
للمخصصات للقروض املتعثرة.
وتقيــم «موديــز» مخاطر 
الضعــف اخلارجيــة للكويت 
عنــد مســتوى (aa) وتنطوي 
االحتياطيــات الضخمــة من 
العمالت األجنبية التي يحتفظ بها 
بنك الكويت املركزي واملخزون 
الضخم مــن األصول األجنبية 
التي حتتفظ بهــا الهيئة العامة 
لالستثمار بشــكل كبير على 
أن  مخاطر خارجيــة، متوقعة 
حتقق الكويــت فوائض كبيرة 

الدين احلكومي  االعتبار عبء 
للغاية واالحتياطيات  املنخفض 
املالية الضخمة بشكل غير عادي 
في شكل أصول تديرها الهيئة 
العامة لالستثمار، حيث تشير 

العمومية  امليزانية  وتعكس 
القوية للحكومة الفوائض املالية 
الكبيرة للغاية التي حافظت عليها 
في املاضي عندما كانت أسعار 
أعلى مقارنة  النفط واإلنتــاج 
باملستويات احلالية، مما ساعد 
على بناء احتياطيات مالية كبيرة 
نظرا الن النفط ميثل أكثر من 

٨٠٪ من إيرادات احلكومة.
ومــع الزيادة احلــادة في 
النفط خــالل ٢٠٢٢،  أســعار 
تتوقع «موديز» أن حتقق الكويت 
فوائــض مالية كبيرة في عامي 
٢٠٢٢-٢٠٢٣ وأن تعيد تكديس 
احتياطياتها املالية بشكل معتدل، 
ولكن على املدى املتوســط مع 
انخفاض أسعار النفط، سيعود 
العجز املالي وســيكون واسعا 
نسبيا في ظل غياب اإلصالحات 
الضرورية لتعزيز اإليرادات غير 

النفطية أو ترشيد اإلنفاق. 
ومن احملتمل أن يؤدي ذلك 
إلى زيادة مطــردة في الديون 
من مســتويات منخفضة على 

في احلســاب اجلاري في 
املستقبل املنظور.

الفوائض املالية 
وأشارت الوكالة الى انه 
ارتفاع أسعار  مع استمرار 
النفط وتوفير عائدات غير 
متوقعة للكويت، فإنها تتوقع 
الكويت فوائض  أن تسجل 
مالية كبيرة تتراوح بني ٥٪ 
و٦٪ من الناجت احمللي اإلجمالي 
في السنة املالية ٢٠٢٢ (التي 
تنتهي في مارس ٢٠٢٣) و٣-
٤٪ في السنة املالية ٢٠٢٣.

إلى  ويرجع ذلك أساسا 
ارتفاع عائدات النفط والغاز 
بشــكل كبيــر بنــاء على 
افتراضات الوكالة ألســعار 
النفط التــي تبلغ نحو ١٠٠
للبرميــل في ٢٠٢٢ دوالر 

ومستوى ٩٥ دوالرا للبرميل 
فــي ٢٠٢٣، وهــذا مقارنة 
بامليزانية التي أقرتها احلكومة 
مؤخرا للســنة املالية ٢٠٢٢

والتي تقــدر عجزا ضئيال 
جدا يبلغ ١٢٤ مليون دينار 
(٠٫٢٪ من إجمالي الناجت احمللي 
افتراض  التقديري) علــى 
تراجع ســعر النفط الى ٨٠

دوالرا للبرميل.
واســتهدفت احلكومية 
في امليزانية زيادات بنسبة 
٤٫١٪ في فاتورة الرواتب و١٦٪ 
تقريبا في نفقات الدعم، و١٥٪ 
تقريبا في النفقات الرأسمالية 

مقارنة بالسنة املالية ٢٠٢١.
بالقول  وختمت موديز 
انه بناء على توقعاتها املالية، 
الدين  بقاء عــبء  تتوقــع 
احلكومي الكويتي منخفضا 
للغاية، مشــيرة الى ان هذا 
العبء دأب على التراجع منذ 
الدين  انتهاء سريان قانون 
إلى  العام، حيــث انخفض 
أقل من ٦٪ من الناجت احمللي 
اإلجمالي بعد سداد سنداتها 
الدولية البالغة ٣٫٥ مليارات 
دوالر فــي مــارس ٢٠٢٢. 
ومقارنة بالدول النظيرة، فإن 
بأدنى عبء  الكويت تتمتع 
ديون بفارق كبير، مصحوبا 
بواحد من أقوى معايير القدرة 
على حتمل الديون وادارتها.

بدعم ارتفاع أسعار النفط احلالية.. وتسارع التحول لتقليل انبعاثات الكربون وغياب تشريعات تسمح للحكومة باالقتراض سيعيدان مخاطر السيولة باملدى الطويل

النفط ويخفض أســعاره، في 
غياب اإلصالحات مبا في ذلك 
مترير تشريع لتوسيع خيارات 
التمويل أمام احلكومة، قد يعيد 
طرح مخاطر السيولة ويؤثر على 
ملف االئتمان على املدى الطويل.

اعتبارات ائتمانية
وحددت «موديز» درجة القوة 
 ،«Aاالقتصادية للكويت عند «٢
وهي درجة أعلــى من الدرجة 
األولية «baa١»، نظرا لضخامة 
الثروة النفطية لديها مبا في ذلك 
نصيــب الفرد منها، فضال عن 
انخفاض تكلفة اإلنتاج، ومع ذلك، 
نظرا إلــى اعتماد الكويت على 
النفط، فإن تسارع زخم العالم 
الركربون سيؤدي  نحو حتول 
إلى ضغط سلبي على اقتصادها 

ومالية احلكومة.
مــن ناحية أخــرى، قالت 
«موديــز» إن الكويــت متتلك 
أكبر نســبة مــن احتياطيات 
النفط املؤكــدة إلى اإلنتاج بني 
دول اخلليج، وهي تكفي لنحو 
٩٠ عاما باملعدل احلالي لإلنتاج، 
في حني تعد تكاليف اإلنتاج من 

بني أدنى املعدالت عامليا. 
ومع ذلــك، فــإن اقتصاد 
الكويت أصغــر من اقتصادات 
التعاون اخلليجي  دول مجلس 
األخرى املصدرة للنفط، والتي، 
إلى جانب اعتمادها األكبر على 
قطــاع النفط، تــؤدي إلى منو 
اقتصادي وناجت محلي إجمالي 
اسمي مييل إلى أن يكون أكثر 
تقلبا من الدول النظيرة للكويت.

تقييم املؤسسات وقوة احلوكمة
الوكالة  لتقييم  وبالنســبة 
الكويــت وقــوة  ملؤسســات 
ba١، فإنه يوازن  احلوكمة عند 
نقاط الضعف في بعض جوانب 
إطارها املؤسسي وفعاليتها كما 
يتجلى في مؤشرات احلوكمة 
الدولية، مقابل قدرة املؤسسات 
على بناء احتياطيات مالية كبيرة 
خالل فترات ارتفاع أسعار النفط 
واالستفادة منها للحد من تدهور 
الوضع االئتماني للحكومة خالل 

فترات انخفاض أسعار النفط.
ومقارنة بالعديد من النظراء 
املنتجني للنفط والغاز، مبا في ذلك 

رفع التصنيف.. مرهون 
بالتنوع املالي واالقتصادي

تخفيض التصنيف.. حال
انخفاض النفط وعودة العجوزات

٨ ٪ منو الناجت احمللي احلقيقي في ٢٠٢٢

ترى «موديز» أن رفع التصنيف منوط بعوامل مثل 
حتســن آفاق التنويع املالي واالقتصادي بشــكل كبير 
بعيــدا عن النفط، مما يؤدي بــدوره إلى زيادة تقييمها 
ملرونــة الدولة في مواجهة مخاطر حتول الكربون على 
املــدى الطويــل. كما أن وجود عالقة أكثــر إنتاجية بني 
السلطتني التنفيذية والتشريعية في الكويت، سيكون من 
شأنها أن تعزز فعالية أكبر للسياسات وتزيد من قدرة 
احلكومة على االستجابة للصدمات، وهو ما سينعكس 

إيجابا على رفع التصنيف.

قالــت «موديــز» إنه قد يتم خفض التصنيــف االئتماني للكويت 
إذا كان مرجحــا أن تضعف القوة املالية للحكومة بشــدة على املدى 
املتوسط، أو إذا تولد عجز مالي واسع النطاق نتيجة اخفاق احلكومة 
في تنفيذ اإلصالحات وتراجع أسعار النفط، والذي قد يصاحبه ارتفاع 
ملحوظ في الديون (في حالة إقرار قانون دين جديد) و/ أو انخفاض 
احتياطيات الدولة. وعلى الرغم من أن الوكالة تستبعد هذا السيناريو 
على املدى القريب، فإن مخاطر السيولة احلكومية املتجددة، خاصة 
إذا مت استنزاف أصول صندوق االحتياطي العام بشكل كبير بسبب 

استمرار العجز املالي الكبير ستشكل ضغوطا على التصنيف.

قالــت «موديــز» إن تخفيضــات إنتاج النفط من قبل حتالف أوپيك + ســتؤثر على منو الناجت 
احمللــي اإلجمالي احلقيقــي الكويتي في ٢٠٢٣، حيث خفضت البالد انتاجهــا من النفط بواقع ١٠٠
ألف برميل يوميا انسجاما مع قرار حتالف أوپيك + بخفض اإلنتاج مبليوني برميل يوميا اعتبارا 

من نوفمبر ٢٠٢٢. 
وسيؤدي هذا التخفيض الى إبطاء منو الناجت احمللي احلقيقي اإلجمالي نظرا لضخامة دور القطاع 
النفطي في االقتصاد، إال ان الوكالة تتوقع أن تتمكن احلكومة بفضل اإليرادات القوية الناجمة عن 
ارتفاع أسعار النفط، من دعم النشاط االقتصادي عبر اإلنفاق على املشاريع غير الهيدروكربونية 

الرئيسية، حيث تتوقع منو الناجت املجلي االجمالي في ٢٠٢٣ بنسبة ٢٪.
فيما تقدر الوكالة منو الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي في عام ٢٠٢٢ بنسبة ٨٪، مع منو قطاع 
الهيدروكربونات بنســبة ١٠٪ والقطاع غير الهيدروكربوني بنســبة ٤٪، ومع ذلك، فإن منو الناجت 

احمللي اإلجمالي احلقيقي في عام ٢٠٢٣ سيميل لالعتدال بسبب انخفاض إنتاج النفط.

تكلفة إنتاج برميل النفط في الكويت تعد من بني أدنى املعدالت على مستوي العالمالوكالة استبعدت تنفيذ أي تنويع أو إصالحات اقتصادية بعيدًا عن النفط حتى ٢٠٢٥
أصول «صندوق األجيال» تعادل ٣٤٠٪ من الناجت احمللي للكويت بنهاية ٢٠٢١احتياطيات النفط الكويتي املؤكد تكفي البالد ملدة ٩٠ عامًا مبعدالت اإلنتاج احلالية 

إدارة «املركزي» للسياسة 
النقدية.. مصداقية وفعالية 

اعتبرت وكالة «موديز» أن إدارة بنك الكويت املركزي 
للسياسة النقدية في الكويت تتسم باملصداقية والفعالية، 
كما يتضح من مستويات التضخم املنخفضة واملستقرة 
نسبيا منذ فك ربط الدينار بالدوالر وربطه بسلة عمالت 
غير معلنة، ولو أن املرجح أن الدوالر يهيمن على السلة. 
كما اعتبــرت الوكالة اللوائح التنظيمية لبنك الكويت 
املركزي قوية وحصيفة بشــكل عام، وينعكس ذلك في 
االســتقرار املالي للنظام املصرفي خالل فترات تقلبات 

االقتصاد الكلي.

«املركزي» يرفع سعر اخلصم نصف نقطة إلى ٣٫٥٪
قــرر مجلــس إدارة بنــك 
الكويــت املركــزي أمس، رفع 
سعر اخلصم في الكويت مبقدار 
نصف نقطــة مئوية ليصبح 
٣٫٥٠٪ بدال عن ٣٪ وذلك اعتبارا 
من اليوم (األربعاء) ٧ ديسمبر 

.٢٠٢٢
وفــي هــذا الســياق، قال 
محافظ بنك الكويت املركزي 
باســل الهــارون إن قرار رفع 
ســعر اخلصــم، قد جــاء في 
إطار النهج املتوازن واملتدرج 
الــذي يتبعه البنــك املركزي 
لسياسته النقدية الهادفة إلى 
النقدي  تكريــس االســتقرار 
املالــي لوحدات  واالســتقرار 
القطــاع املصرفــي واملالــي، 
واحملافظة على تنافسية العملة 
الوطنية وجاذبيتها كوعاء مجز 
وموثوق للمدخرات احمللية، 
وتعزيز األجواء الداعمة للنمو 

االقتصادي املستدام.
وأوضح الهارون أن قرارات 
بنــك الكويت املركزي بشــأن 

وأشــار احملافــظ الــى أن 
قــرارات البنــك تســتند فــي 
أساسها إلى القراءة الفاحصة 
ألحــدث البيانات واملعلومات 
االقتصاديــة محليــا وعامليا، 
ويشــمل ذلك معــدالت األداء 
االقتصــادي، مبــا فــي ذلــك 
مســتويات النمو والتضخم، 
ومؤشــرات السيولة احمللية، 

الودائــع، وأســعار  وحركــة 
الفائدة على الدينار الكويتي 
والعمالت األجنبية، واجتاهاتها 
املتوقعة في ضوء مواجهة آثار 
وانعكاســات أي متغيرات أو 
تطورات قد يشهدها االقتصاد 
احمللــي. وأضاف أنــه روعي 
مختلف العوامــل املؤثرة في 
الرقم القياسي ألسعار املستهلك 
لتحديد وتقييم العوامل التي 
تشكل جوانب ضغط على هذه 
األســعار، أخذا فــي االعتبار 
طبيعــة االقتصــاد الكويتــي 
املنفتح على العالم اخلارجي.

واختتم الهارون تصريحه 
بالتأكيد على مواصلة نهج 
املتابعة لتطورات ومستجدات 
األوضـــــاع االقتصاديـــــة 
والنقديـــــة واملصرفيـــــة، 
واالســتعداد للتحــرك عند 
احلاجــة لتوجيــه مختلف 
أدوات السياسة النقدية من 
أجل احملافظة على االستقرار 

النقدي واالستقرار املالي.

اعتباراً من اليوم.. وضمن سعي البنك لتعزيز األجواء الداعمة للنمو االقتصادي املستدام بالكويت

باسل الهارون

حتريك سعر اخلصم للتأثير 
في مســتويات أسعار الفائدة 
علــى الدينــار، ومــا يتخــذه 
من إجراءات تدخل بالســوق 
النقدي في إطار تنفيذ عمليات 
السياســة النقدية باستخدام 
مختلف األدوات التي تستهدف 
تنظيم مستويات السيولة في 

القطاع املصرفي.

باسل الهارون: مستعدون للتحرك عند احلاجة لتوجيه مختلف أدوات السياسة النقدية للمحافظة على االستقرار النقدي واملالي

القرار يأتي ضمن النهج املتوازن واملتدرج 
الذي يتبعه البنك املركزي بسياسته النقدية 

احملافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها 

حترير سعر اخلصم للتأثير مبستويات الفائدة 
على الدينار وتنظيم سيولة القطاع املصرفي

قرارات «املركزي» تستند إلى القراءة الفاحصة 
ألحدث البيانات االقتصادية محليًا وعامليًا

نراعي العوامل املؤثرة بالتضخم أخذًا باالعتبار 
طبيعة االقتصاد الكويتي املنفتح على العالم 
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«بيتك» يتّوج أداءه القوي خالل ٢٠٢٢ بحصد ٢٣ جائزة مرموقة
توج بيت التمويل الكويتي (بيتك) أداءه 
القــوي خالل عــام ٢٠٢٢ بحصد ٢٣ جائزة 
مرموقة من جهات عاملية وإقليمية معروفة 
تقديرا لدوره الرائد وإسهاماته البارزة في 
مجاالت شتى في صناعة الصيرفة اإلسالمية. 
وجاءت اجلوائز أيضــا تقديرا لتفوقه 
في تطوير األعمال واملنتجات، والقدرة على 
تلبية احتياجات العمالء املتنوعة في جميع 
القطاعات، فضال عن االبتكار التكنولوجي 
في تقدمي اخلدمة ونوعية املنتج، وسمعة 
املؤسســة، والريــادة في التحــول الرقمي 
والتميز في حتقيق االســتدامة، واخلدمات 
املصرفية للشركات، واملسؤولية االجتماعية، 
إضافة إلى تكرميــه عن دوره في التوطني 

وتطويره رأسماله البشري. 
وتعقيبا علــى اجلوائز، قــال الرئيس 
التنفيــذي ملجموعــة «بيتــك» بالتكليف، 
عبدالوهاب الرشــود إن مجموعة اجلوائز 
العاملية التي حصدها «بيتك» خالل عام ٢٠٢٢
تضاف إلى سلســلة اجلوائز والتكرميات 
والتقديرات التي حصل عليها سابقا، وتؤكد 
صدارة «بيتك» بني أعرق املؤسسات املالية 
في العالم، مشــيرا الــى أن هذه التقديرات 
والفــوز باجلوائز العاملية لم يكن ليحصل 
لوال ثقة مســاهمي وعمــالء البنك، إضافة 
إلــى اجلهود املتفانية لكــوادره وكفاءتهم، 
واالستفادة القصوى من مواهبهم ومهاراتهم 
وتزويدهم بالبرامج التدريبية املتقدمة مبا 
يعزز بيئة االبتكار ويزيد االنتاجية، وكذلك 
جاء الفــوز باجلوائز نتيجة التقدم الكبير 
لـ «بيتك» في تبني التكنولوجيا والرقمنة 
في العمليات التشغيلية واخلدمات املالية 
للعمالء، وااللتزام املطلق بأحكام الشريعة، 
وكذلــك تطبيق أعلــى مســتويات املهنية 
للمحافظة على املكانــة املرموقة لـ«بيتك» 

على املستوى العاملي.
وأضــاف الرشــود أن «بيتــك» يزخــر 
باألنشــطة القوية واملتنوعة املتوافقة مع 
الشريعة، ولديه مستويات سيولة عالية، 
وخدمات مصرفية متطورة ومتنوعة تتوافق 
مع أحدث التقنيات واملعايير املالية العاملية.

وأشار إلى أن جناح استراتيجية التحول 
الرقمي - التي كان «بيتك» من أوائل البنوك 
في تبنيها - انعكس على سلسلة اخلدمات 
واملنتجات املبتكرة التي انفرد البنك بطرحها 
خالل األعوام األخيرة. هذه اخلطوة السباقة 
جعلت «بيتك» يســتقطب شــرائح جديدة 
من العمالء ومكنتــه من تلبية متطلباتهم 
املتغيــرة ونيل رضاهــم، وتعزيز مكانته 

الرائدة في السوق. 
وأضح الرشود أن اجلوائز ليست مجرد 
إجناز وتقدير فحسب، بل دافع لتحقيق مزيد 
مــن النجاحات واإلجنازات في املســتقبل، 
ودليــل على قدرة «بيتــك» على تقدمي كل 
ما هو مبتكر يساعد على تلبية احتياجات 
عمالئنــا والنهوض بالصناعــة املصرفية 

وتعزيز االقتصاد الكويتي.

إصدارات الصكوك
فــي إجنــاز جديد يؤكــد تفــوق البنك 
وريادته فــي صناعة التمويل اإلســالمي، 
حصــد «بيتــك» ثالث جوائــز مرموقة من 
مجلة «إمييا فاينانس» في النسخة الرابعة 
عشرة من جوائز القطاع املصرفي في الشرق 
األوســط لعام ٢٠٢١، التــي مت توزيعها في 

منتصف عام ٢٠٢٢.
وفــاز «بيتــك» بجوائــز أفضل صكوك 
ملؤسسة مالية عن إصدار «بيتك» لصكوك 

دائمة بقيمــة ٧٥٠ مليــون دوالر، وأفضل 
صكوك ملؤسسة مالية عن إصدار «بيتك- 
تركيا» صكوك مستدامة للشريحة الثانية 
بقيمة ٣٥٠ مليــون دوالر، وأفضل صكوك 
خضراء عن إصدار «بيتك- تركيا» لصكوك 
مستدامة للشريحة الثانية بقيمة ٣٥٠ مليون 

دوالر.
وقال الرشــود إن لدى «بيتك» ســجال 
حافال من اإلجنازات والنجاحات في صناعة 
التمويل اإلسالمي فضال عن الكفاءة العالية 
التــي مكنته من لعب دور بارز في تطوير 

سوق الصكوك.

أفضل بنك إسالمي في العالم
تقديرا ملساهماته الكبيرة في منو التمويل 
اإلســالمي، وتلبية احتياجات العمالء من 
املنتجــات املبتكرة املتوافقة مع الشــريعة 
اإلســالمية والريــادة في التحــول الرقمي 
والتميــز في حتقيق االســتدامة في النمو، 
فاز «بيتك» بجائزة أفضل مؤسســة مالية 
إسالمية في العالم لسنة ٢٠٢٢ من مجموعة 
«غلوبل فاينانس» العاملية، وجائزة أفضل 
مؤسسة مالية إسالمية في الشرق األوسط، 
وجائزة أفضل شركة تأمني تكافلي في العالم 
لشركة بيتك للتأمني التكافلي «بيتك تكافل». 
كما صنفت «بيتك» كأكثر مؤسســة مالية 
اسالمية أمانا في الكويت ضمن التصنيف 
الســنوي الـ٣١ الذي جتريه املجلة العاملية 

ألكثر البنوك أمانا على مستوى العالم.
وقال الرشود إن اجلوائز متثل اعترافا 

عامليــا مبكانة «بيتــك» الرائدة في صناعة 
التمويل اإلسالمي، وكفاءة األداء التشغيلي 
واملالي للبنــك، فضال عن تفوقه في تقدمي 

اخلدمات املبتكرة ذات اجلودة العالية.
وأضاف أيضا أن اجلوائز تعكس جناح 
اســتراتيجية التحول الرقمــي في «بيتك» 
ونهجه االســتباقي في تبني التكنولوجيا 
واالبتــكار والتركيــز علــى تعزيز جتربة 

العمالء.

خدمات رقمية متطورة
إضافة إلى ما ســبق مــن تقدير عاملي، 
فــاز «بيتك» فــي عام ٢٠٢٢ أيضــا بجائزة 
أفضل بنك إسالمي في الكويت لعام ٢٠٢٢
مــن مجلة «ذي بانكــر»، وهي أعرق مجلة 
مصرفية رائدة في العالم تصدرها مجموعة 

فايننشال تاميز العاملية.
وأشادت جلنة التحكيم بالربحية القوية 
التي حققها «بيتك» في عام ٢٠٢١، واعتبرت 
«ذي بانكر» أن البنك جنح في التغلب على 
حتديــات اإلغالق بســبب اجلائحــة، وهذا 
النجاح كان مبنزلة عامل آخر ميز «بيتك» 

عن منافسيه.
وقال الرشــود إن اجلائزة تشــهد على 
كفاءة أداء البنك وتفوقه في تقدمي اخلدمات 
املبتكرة ذات اجلودة العالية من خالل بنية 

حتتية رقمية متطورة.

جوائز مرموقة
كما أعلن «بيتك» خالل ٢٠٢٢ عن فوزه 

بخمس جوائــز مرموقة مــن مجلة «إمييا 
فاينانس» في النســخة الرابعة عشرة من 
جوائز القطاع املصرفي في الشرق األوسط 
في إجناز جديد يؤكد تفوق البنك وريادته 
في تبني أفضل وأحدث التقنيات الرقمية.

وفاز «بيتك» بجوائز «أفضل بنك إسالمي 
في الشــرق األوســط»، و«أفضــل بنك في 
الكويت»، و«أفضل بنك إسالمي في الكويت»، 
و«املســؤولية االجتماعية للشــركات على 
مســتوى الشرق األوســط»، باإلضافة إلى 

«أفضل بنك إسالمي في البحرين».

أربع فئات
منحت مجلة يوروموني العاملية «بيتك» 
تصنيفات رائد سوق (Market Leader) في 
أربــع فئــات تقديرا لتفوقــه وريادته على 
مستوى الكويت في مجاالت: احللول الرقمية، 
واخلدمات املصرفية للشركات، واملسؤولية 

االجتماعية، والتمويل اإلسالمي.
وتؤكد هذه التصنيفات املرموقة املمنوحة 
مــن قبل مجلة عاملية، جناح منوذج أعمال 
«بيتك» وجودة خدماته وكفاءة استراتيجية 
التحول الرقمي، وريادته في مختلف املجاالت 
مبــا يعزز مكانته وقــوة عالمته التجارية 

ومتانة وضعه املالي.
وقال الرشود إن حصول «بيتك» على 
تصنيف «رائد سوق» وهو أعلى تصنيف 
على مستوى الكويت، يعتبر اعترافا عامليا 
مبكانتــه الرائدة، واجنــازا جديدا يضاف 
الى سجـل االنــجازات الــتي دأب البــــنك 

علـــى حتقيقها في شتى املجاالت.

تطوير رأس املال البشري
تقديرا لسجله احلافل في تطوير رأس 
املال البشــري وتنمية الكوادر والقيادات، 
فاز «بيتك» بعدة جوائز وتقديرات مرموقة 
منهــا: جائزتان عامليتــان في مجال املوارد 
البشرية لعام ٢٠٢٢ من مجموعة براندون 
هــول (Brandon Hall Group) املرموقــة 
واملتخصصة في تقييم أداء البنوك والشركات 
واملؤسسات حول العالم من خالل دراسات 
وبحوث واستقصاء آراء خبراء متخصصني 

في مجاالت التعلم والتطوير. 
إذ حصــل «بيتك» علــى جائزة «أفضل 
تقدم في تعزيز االرتباط الوظيفي»، وجائزة 
«أفضل تطور في أمتتــة األعمال»، ما يعد 
تأكيدا جديــدا على تفرد وجــودة وتطور 
املمارسات والتطبيقات وتكامل اجلهود في 
أعمال املوارد البشرية في «بيتك» واعتمادها 
أفضل املمارســات واملقاييس العاملية، مما 
ســهل احلصول على اجلائزتني مع وجود 
منافســة عامليــة. وحظي «بيتــك» بتقدير 
وإشــادة املقيمني واخلبــراء والعاملني في 
مجال املوارد البشــرية عند مراجعة سجل 

أعماله وإجنازاته في الفترة االخيرة. 
وكرم مجلس وزراء العمل والشــؤون 
االجتماعية مبجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية «بيتــك»، لتميزه في تنفيذ برامج 
اإلحالل والتوطني والتدريب على مستوى 
القطــاع اخلاص في الكويــت، حيث يحتل 
«بيتك» املركز األول على مســتوى البنوك 
الكويتية وكل مؤسسات القطاع اخلاص في 
توطــني العمالة، اذ لديه أكبر عدد موظفني 
كويتيني. وجرى التكــرمي في حفل خاص 
أقيم في العاصمة السعودية الرياض حتت 
رعاية وزراء العمل والشــؤون االجتماعية 

بدول املجلس.
كمــا حصد «بيتك» جائزة املؤسســات 
 (٢٠٢٢ AUM CORPORATE AWARD) املتميزة
خالل حفــل تكرمي نظمته جامعة الشــرق 
األوسط األمريكية (AUM) بحضور العديد 
من املؤسسات احمللية واإلقليمية والعاملية.

تقديراً إلسهاماته املتعددة في الصناعة املصرفية

عبدالوهاب الرشود متسلما جائزة أفضل بنك إسالمي في 
العالم من «غلوبل فاينانس»

أحمد السميط متسلما احدى جوائز IFNزياد العمر متسلما تكرمي «بيتك» ضمن مؤسسات القطاع اخلاص املتميزة باإلحالل والتوطني

AUM فهد العثمان مكرما زياد العمر بجائزة املؤسسات املتميزة خالل حفل التكرمي الذي نظمته جامعة الشرق األوسط األمريكية

طالل العربيد وربيع فرحات يحتفالن بالفوز باجلائزة

عبدالوهاب الرشود وأحمد السميط ويوسف الرويح مع جوائز امييافايننسعبدالوهاب الرشود

د. يوسف احلر مسلما شهادة تقييم االستدامة للرئيس التنفيذي عبدالوهاب الرشود بحضور مسؤولني من «بيتك»

حتقيق اإلجنازات والفوز باجلوائز العاملية نتيجة ثقة مساهمي وعمالء «بيتك»عبدالوهاب الرشود: اجلوائز تؤكد صدارة «بيتك» بني أعرق املؤسسات املالية 

برنامج «مكافآت 
بيتك».. األفضل

«KFH Auto» يحصد شهادة تقييم االستدامة الذهبية 

معايير عاملية دقيقة

تأكيدا لنجاحه ورضا عمالئه 
عن املميزات التي يوفرها، حصد 
«بيتــك» جائزة أفضل برنامج 
مكافــآت للعمالء عــن برنامج 
Baitak Rewards مكافآت بيتك
Incentive Awards واملقدمة من

٢٠٢٢ في حفل خاص أقيم في 
العاصمــة البريطانيــة لنــدن 
مبشــــاركة العديد من البنوك 
والشـــــركات مــن كل أنحــاء 

العالم.
وجــرى ترشــيح برنامــج 
 (Baitak Rewards) مكافآت بيتك
عن فئة «أفضل برنامج مكافآت 
للعمالء»، واشتمل تقييم جلنة 
التحكيم على العديد من األسس 
واملعايير التي تعتمد على جودة 
وكفاءة اخلدمة املقدمة للعمالء. 
وكان «بيتك» قد أطلق برنامج 
 (Baitak Rewards) مكافآت بيتك
في ديسمبر ٢٠٢١، والذي يسهم 
في تشجيع استخدام بطاقات 
«بيتــك» االئتمانيــة والدفــع 
املسبق داخل  الكويت وخارجها.

حصل «بيتك» على شهادة تقييم االستدامة (GSAS) املستوى 
الذهبي والتي متنح للمشــاريع املتوافقة مع معايير االستدامة 
البيئية الصارمة التي حتددها املنظمة اخلليجية للبحث والتطوير 
(GSAS)، وذلك عن مبنى معرض KFH Auto، حيث يعتبر «بيتك» 

أول بنك في الكويت يحصل على هذه الشهادة املرموقة. 
ويتسم معرض KFH Auto الذي استحق هذه اجلائزة بالعديد 

من العوامل الفنية التي جعلت منه مبنى صديقا للبيئة وتتوافر به 
معايير االستدامة من حيث اإلضاءة الطبيعية من خالل استخدام 
أحدث تكنولوجيا الزجاج للواجهات الرئيسية، باإلضافة إلى معلقات 
SOLAR SYSTEM وشرائح األلواح الزجاجية LED اإلنارة بنظام
لتوفر الطاقة املتجددة من خالل اســتغالل أشعة الشمس، مع 

خدمات مخارج الشحن للسيارات الكهربائية.

جميع اجلوائز التي حصدها 
«بيتــك» هذا العــام جاءت من 
جهات عاملية وإقليمية مرموقة 
متخصصــة فــي عالــم املــال 
واألعمال استندت في تقييمها 
إلى معايير عاملية دقيقة ومهنية 
تقيس عناصر اجلودة ومكانة 
البنــك ومســاهماته، وأســس 
ومؤشرات مالية، وإلى عناصر 
التميز واملبادرة واالبتكار في 
املنتجات واخلدمــات، وكفاءة 
األداء واالنتشــار اجلغرافــي، 
ومؤشرات حقوق امللكية، وقوة 
مؤشر كفاية رأس املال وإجمالي 
املوجــودات، ورضــا العمالء، 
االســتراتيجية،  والعالقــات 
وااللتزام باملعايير االخالقية، 
وذلــك وفــق توصيــات جلنة 
حتكيم خاصة مؤلفة من خبراء 
ومحللني متخصصني في قطاع 
الصيرفة اإلسالمية من جميع 
أنحاء العالم، حيث أكدت جميع 
هذه املعايير أن «بيتك» يستند 
الى أرضية صلبة، ويتميز بأداء 
مهنــي رفيع املســتوى، وعمل 
منهجــي وتنوع وقــدرة على 
املنافســة، وريادة في صناعة 
التمويل اإلسالمي عامليا، ومتيز 
في تقدمي منظومة متكاملة من 
اخلدمات املصرفية والتمويلية 
رسخت مكانته الرائدة عامليا.
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ميكن لعشاق السيارات الرياضية في الكويت 
GR أن يتطلعــوا إلى اإلضافــة املثيرة ملجموعة
من تويوتا، حيث أطلقت شركة مؤسسة محمد 
ناصر الساير وأوالده تويوتا GR٨٦ اجلديدة كليا 
خالل سباق اجلائزة الكبرى اخلليجي الذي أقيم 
مؤخرا فــي مدينة الكويت لرياضة الســيارات، 
حيث تشــكل مركبة الكوبيه األنيقة والعصرية 
اجلديــدة إضافــة مميزة ومدخال إلــى مجموعة 
GR «مركبات تويوتا الرياضية من فئة «جي آر

التي يطورها قســم «تويوتا جازو للسباقات» 
TOYOTA GAZOO Racing املتخصص في رياضات 
سباقات السيارات، وذلك لتتيح الفرصة لشريحة 
أوسع من السائقني لالستمتاع بالتحكم واألداء 

املتفوقني اللذين توفرهما املركبات الرياضية.
وحتتفــظ مركبة الكوبيه اجلديدة بالتكوين 
الكالســيكي لطراز GT الســابق املتمثل باحملرك 
املثبت في األمام ونظام الدفع اخللفي، وهي مصممة 
لترتقي بتجربة القيادة املمتعة التي اشتهر بها 
الطراز الســابق. هذا، ويحقــق تطوير طرازات 
تويوتا من فئة «جي آر» GR مهمة الشركة املتمثلة 
في االستفادة من اخلبرات والدراية املكتسبة في 
ظل الظروف القاسية ملنافسات رياضات سباقات 
السيارات املختلفة بهدف تطوير أفضل املركبات 

على اإلطالق.
وقال ياسونوري ســويزاوا كبير املهندسني 
GRاملســؤولني عن تطويــر مركبة تويوتــا ٨٦

اجلديدة: تتمثل مهمة مركبة تويوتا GR٨٦ اجلديدة 
في تعريف شــريحة أوســع من اجلمهور بعالم 
GR «مركبات تويوتا الرياضية من فئة «جي آر

ومتكينهم من االستمتاع بقيادتها. ولهذا السبب، 
كان هدفنا الرئيس أثناء تطوير هذه املركبة «رسم 
االبتسامة خلف عجلة القيادة»، وذلك من خالل 
تطوير مركبة من شــأنها تلبية تطلعات عشاق 
املركبــات الرياضية، وتكــون قوية وممتعة في 
القيــادة في الوقت ذاته. وأعتقد أننا جنحنا في 
حتقيق ذلك بشكل كبير، إذ توفر مركبة تويوتا 
GR٨٦ اجلديدة أداء قويا ومرضيا يجسد حقا روح 
.«GR» مركبات تويوتا الرياضية من فئة جي آر
وبهــذه املناســبة، قال كــي فوجيتــا املمثل 
الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا موتور 
كوربوريشن في منطقة الشرق األوسط وآسيا 
الوسطى: «نحن ســعداء للغاية بإطالق مركبة 
تويوتا GR٨٦ اجلديدة لعمالئنا في الشرق األوسط. 
تشــكل هذه املركبة إضافة نوعية إلى مجموعة 
 ،GR «مركبات تويوتا الرياضية من فئة «جي آر
إذ توفــر املزيد من الثبات والقوة والديناميكية 
املعززة، وقد صممت من قبل مهندسينا الشغوفني 
لتلبية تطلعات عشاق املركبات الرياضية. واألهم 
من ذلك، أن هذه املركبة اجلديدة ال تستهدف فقط 
ذوي اخلبرات، بل هي مصممة أيضا لكل السائقني 
الذين يتطلعون أيضا الكتشاف مميزاتها وإمكاناتها 
سواء على الطرقات العادية أو حلبات السباق».

وأضــاف فوجيتا: «نحن واثقون من أن هذه 
اإلضافة األخيــرة إلى مجموعة مركبات تويوتا 
الرياضية من فئة «جي آر» GR ستمنح املزيد من 
السائقني الفرصة لتجربة متعة القيادة اخلالصة. 
وأود أن أشــكر جميع عمالئنــا في املنطقة على 
دعمهم املتواصل الذي يلهمنا باستمرار في رحلتنا 

لتطوير أفضل املركبات على اإلطالق».
تشمل مركبة تويوتا GR٨٦ اجلديدة العديد 
من التجهيزات، مبا فيها دعامات «ماكفرســون» 
MacPherson األماميــة، ونظام التعليق اخللفي 
GTالشــوكي املــزدوج الذي يتمتع بــه طراز ٨٦
السابق، باإلضافة إلى األداء احملسن الذي يوفر 
أعلى مســتوى من االســتجابة والتحكم بثبات 
املركبة. وتأتي األبعاد اإلجمالية للمركبة اجلديدة 
قريبة من الطراز الســابق، ولكن أضيفت ٥ ملم 
إلى قاعدة العجالت لتصبح ٢٫٥٧٥ ملم، في حني 
خفــض ارتفاعهــا مبقدار ١٠ ملــم ليصبح ١٫٣١٠
ملــم، وذلك ليســهم خفض مركز الثقل بشــكل 
أساســي في حتســني التحكم باملركبــة وتوفير 

جتربة قيادة ممتعة.
عالوة على املظهــر العريض ملركبة الكوبيه 
اجلديــدة ذات الدفــع اخللفــي، أجريــت بعض 
التحسينات على نظام التحكم، وذلك من خالل 

تعزيز صالبة الهيكل. كما أضيفت فتحات تهوية 
خارجيــة عملية في املصد األمامــي لدعم ثبات 
التوجيه بشــكل أكبر. وســاعد استخدام بعض 
األجزاء املصنوعة من األملنيوم، مثل ألواح السقف 
واملصدات، في خفض وزن املركبة ليكون بحدود 

١٫٢٧٠ كجم.
وتأتي املركبة اجلديدة مبحرك «بوكسر» أفقي 
رباعي األسطوانات بسعة ٢٫٤ لتر، يعمل بنظام 
الســحب الطبيعي ويعطي املركبة دفعة كبيرة 
بقــوة ارتفعت مــن ٢٠٥ إلى ٢٣٣ حصانا، وعزم 
دوران ارتفع من ٢١٢ إلى ٢٥٠ نيوتن متر. وتعود 
التحسينات في القوة إلى مجموعة من التعديالت، 
ومنهــا زيادة حجم التجويــف، والتغييرات في 
أنظمة السحب والعادم، وحتسني تقنية احلقن 
 .(٤S-D تويوتا) املزدوج ذي األشــواط األربعة
كمــا توفر هذه التعديالت جتربــة قيادة مميزة 
وســرعة اســتجابة عالية، خاصة عند اخلروج 
من املنعطفات إلى الطرقات املســتقيمة. وميكن 
للسائقني االختيار بني ناقل احلركة اليدوي ذي 
الست سرعات، أو ناقل احلركة األوتوماتيكي. كما 
يعمل احملرك اجلديد األكبر حجما على حتســني 
األداء من صفر إلى ١٠٠ كلم/ ســاعة من ٧٫٠ إلى 
٦٫٣ ثوان للمركبات املجهزة بناقل احلركة اليدوي، 

ومن ٨٫٠ إلى ٦٫٩ ثوان للمركبات املجهزة بناقل 
احلركة األوتوماتيكي.

وتتألــق مركبــة تويوتــا GR٨٦ اجلديدة 
بتصميم ديناميكي وانســيابي يضفي عليها 
طابعا رياضيا وعصريا. ويسهم كل من غطاء 
احملرك الطويل وسطح صندوق األمتعة القصير 
في إبراز أبعاد املركبة املستوحاة من رياضات 
ســباقات الســيارات. وتتميز مقدمــة املركبة 
بالشــبك األمامي «MATRIX G Mesh» املصمم 
خصيصا لفئة «جي آر» GR، والذي يدمج األداء 
LED باجلرأة. وتتماشــى املصابيــح األمامية
املمتدة بانسيابية مع املصد األمامي وفتحات 
التهوية لتسهم في حتسني االستجابة والثبات. 
أمــا على جانب املركبــة، فيولد غطاء احملرك 
املنخفض خطــا ديناميكيا يتجــه من مقدمة 
املركبة إلى جزئها اخللفي. ومن ناحية أخرى، 
يظهر التصميم اخللفي للمركبة اتساع قاعدة 
العجالت، فيما تسهم الزعانف الصغيرة على 
جانبي املصد اخللفي في تعزيز الثبات وإضافة 

ملسة رياضية على تصميم املركبة.
أما قمرة القيــادة في مركبة تويوتا الكوبيه 
GR٨٦، فقــد صممــت لالرتقاء بتجربــة القيادة 
اليوميــة، إذ تتمتــع بالبســاطة فــي تصميمها 

لتعزيــز تركيز الســائق على الطريــق. ويتيح 
تصميم أدوات ومفاتيح التحكم ســهولة بالغة 
في استخدامها، لتكون في متناول السائق حتى 
عند القيادة على الطرقات السريعة. كما تتمتع 
كل مــن عجلة القيادة الرياضية ومقبض الكبح 
اليدوي وعصا نقل احلركة باللمســات اجللدية 
املميزة التي تضيف مزيــدا من األناقة والطابع 
الرياضي على تصميم املقصورة الداخلية. وقد 
زودت املقاعد األمامية الرياضية بحافات جانبية 
بارزة تســاعد على تعزيز ثبات السائقني أثناء 
القيادة على مختلف الطرقات والسرعات. ومن 
جهة أخــرى، يوفر املقعدان اخللفيــان القابالن 
للطي إمكانية اســتعمال هــذه املركبة اجلديدة 

ألغراض متعددة.
وتتضمن لوحة العدادات في مركبة تويوتا 
GR٨٦ شاشة TFT مقاسها ٧ بوصات وتعرض 
بيانات رقمية مختلفة تبعا لنمط القيادة، فيما 
تتوافــر املركبة بثالثة خيــارات جديدة كليا 
ألمناط القيادة، هي: «العادي»، و«الرياضي»، 
باإلضافــة إلــى «املخصص للحلبــات» الذي 
يزود السائق من خالل شاشة الـ TFT ببيانات 
مباشرة في الوقت احلقيقي حول كل من وضع 
الترس، وسرعة احملرك، ودرجة حرارة املاء، 
ودرجة حــرارة الزيت. كما تضــم املقصورة 
الداخلية شاشة وسائط متعددة تعمل باللمس، 
يبلغ مقاســها ٨ بوصات وتتوافق مع نظامي 
التشغيل «أندرويد أوتو» Android Auto و«آبل 
كاربالي» Apple CarPlay من خالل وصلها بكابل 
خارجي. وباإلضافة إلى ذلك، ميكن استخدام 
الهاتف دون استخدام اليدين عن طريق تقنية 
بلوتوث الالسلكية، ونظام صوتي مؤلف من 
ستة مكبرات للصوت، ومنفذي «يو أس بي» 
USB، ومنفذ «إيه يو أكس» AUX للســماعات 
واألجهزة األخرى، باإلضافة إلى نظام تكييف 
أوتوماتيكي يشــمل منطقتــني ميكن التحكم 
بدرجــة حرارة كل منهما علــى حدة، وغيرها 

العديد من امليزات.
وكما هو احلال في جميــع مركبات تويوتا، 
تبقى السالمة أولوية قصوى في مركبة تويوتا 
GR٨٦ اجلديدة، فتأتي مجهزة مبجموعة شاملة 
من ميزات السالمة لتوفير أقصى درجات احلماية 
للسائق والركاب، تشمل كال من الوسائد الهوائية 
السبع التي تعمل بنظام تقييد احلركة التكميلي 
SRS، مبا في ذلك الوسادة الهوائية لركبة السائق، 
ونظام التحكم في ثبات املركبة VSC، ونظام منع 
 ،ABS ونظام منع انغالق املكابح ،TRC االنــزالق
ونظام توزيع قوة الكبح إلكترونيا EBD، ونظام 
مساعد الكبح BA، ونظام إشارة الكبح في حاالت 
الطوارئ ESS، ونظام املساعدة في االنطالق على 
املرتفعات HAC، ونظام التنبيه اخلاص بضغط 
الهواء في اإلطارات TPWS، باإلضافة إلى العديد 

من امليزات األخرى. 
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أهم مواصفات تويوتا «GR٨٦» كوبيه اجلديدة كليًا
٢٫٤ لتر، ٤ ســلندر بقوة  BOXER ٭ محــرك

٢٣٣ حصانا.
٭ ناقل حركة أوتوماتيكي ٦ سرعات (دفع خلفي).

.(Paddle Shifters) ٭ أذرع تبديل السرعة
.(HAC) ٭ نظام مساعدة االنطالق على املرتفعات

.(ACC) ٭ مثبت السرعة الديناميكي
.(PCS) ٭ نظام ما قبل التصادم

.(BSM) ٭ نظام مراقبة النقطة العمياء
.(RCTA) ٭ نظام التنبيه من االصطدام اخللفي
٭ نظام التنبيه في حالة اخلروج عن املســار 

.(LDA)

٭ ٧ وسائد هوائية.
٭ مجسات خلفية.

٭ رجنات ألومنيوم قياس ١٨ إنشاً.
 + (LED) ٭ إضاءة أمامية منخفضة الشــعاع
نظام الشــعاع العالي التلقائي (AHB) + نظام 

.(AFS) االضاءة األمامي املتقدم
٭ شاشة عرض متعددة املعلومات ٧ إنشات.
Apple Carplay &) ٭ شاشة أمامية ٨ إنشات

.(Android Auto
٭ كاميرا خلفية.

٭ مكيف هواء عالي اجلودة أوتوماتيكي منفصل 

التحكم.
٭ مقاعد من اجللد مزودة بنظام تدفئة للمقاعد 

األمامية.
٭ نظام الدخول للسيارة من دون مفتاح.

٭ زر تشــغيل/ إطفاء احملرك من دون مفتاح 
(املفتاح الذكي).

٭ مرايا جانبية قابله للطي كهربائيا.
SPORT -) ٭ مفاتيح الختيــار نوعية القيادة

.(SNOW - NORMAL - TRACK
٭ مثبت للسرعة.

.(Torsen LSD) ٭ مفاضل محدود االنزالق

«تويوتا الساير» ُتطلق ««تويوتا الساير» ُتطلق «GR٨٦GR٨٦» كوبيه اجلديدة كليًا» كوبيه اجلديدة كليًا

«بوبيان» يختتم برنامج «تدريب القادة»
اختتــم بنــك بوبيان 
برنامــج تدريــب القادة 
الذي عقد بالشــراكة مع 
جامعــة Duke فــي إطار 
الهادفــة  اســتراتيجيته 
لتطويــر قيــادات البنك 
القياديــة  ومهاراتهــم 
لتبني أفضل املمارسات 
الرائدة في سبيل تطوير 
واكتســاب  مواهبهــم 
املشاركني مهارات جديدة 
مبــا يؤهلهــم ملواكبــة 
التطورات التي يشهدها 
القطاع املصرفي وتلبية 

تطلعــات اإلدارة العليا لتحقيق األهداف 
االستراتيجية للبنك.

وقال مدير عام مجموعة املوارد البشرية 
في بنك بوبيــان عادل احلماد: يولي بنك 
بوبيان اهتماما خاصة بقياداته ويسعى 
دائما إلــى توفير البرامج التدريبية التي 
تبقيهم على اطالع بأحدث اجتاهات القيادة 
في القطاع املصرفي بشــكل عام، وقطاع 
اخلدمات املصرفية الرقمية بصورة خاصة، 
وذلك مبا يتوافق مع اســتراتيجية البنك 

ويحقق أهدافه االستراتيجية. 
من جانبــه، قال املديــر التنفيذي في 

مجموعة املوارد البشــرية في «بوبيان» 
عبدالعزيز الرومي: مرة أخرى، يســعدنا 
أن تســتمر شراكتنا املثمرة مع Duke في 
تقدمي برنامج تدريب قيادات اإلدارة العليا، 
والذي تضمن محاضرات حصرية من قادة 
الفكر في مجال القيادة والبنوك الرقمية، 
باإلضافة إلى ورش عمل حول مســتقبل 
اخلدمــات املصرفية الرقمية الســيما في 
ظل ما تشهده الفترة احلالية من تغيرات 
وتطــورات في هذا املجال بجانب االطالع 
على أحدث التوجهات واألدوات في مجال 

التكنولوجيا املالية والبنوك الرقمية.

عبدالعزيز الروميعادل احلماد

«وربة»: «رواد لالبتكار» مستمر حتى ١٤ اجلاري
أعلــن بنــك وربــة عــن 
«رواد  برنامــج  اســتمرار 
االبتــكار» لتبنــي ابتكارات 
طلبة اجلامعات في نسخته 
الرابعــة الذي يعد األول من 

نوعه في الكويت، والذي انطلق في ٢٣ أكتوبر 
املاضي ويستمر حتى ١٤ ديسمبر اجلاري.

وأوضح البنك أن «رواد لالبتكار» تشارك فيه 
٤ جامعات، هي جامعة الكويت، جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا واجلامعة األمريكية في 
الكويت واجلامعة األسترالية، ويتكون البرنامج 
من ورش عمل أسبوعية وجلسات تدريبية لكل 
فريق وكل فريق يتكون من ٥ طالب. وأشار إلى 
أن البرنامج تبلورت فكرته من قبل بنك وربة في 

إطار املسؤولية املجتمعية واملساهمة في إطالق 
اإلمكانــات الكامنة لدى طلبة اجلامعات وكذلك 
دعم موظفي بنك وربة وإتاحة الفرصة لهم للعب 
دور أساسي في تعزيز مكانة البنك مع إمكانية 
التطور املهني. وسيتم العمل على هذا التحدي 
من خالل ورش العمل واجللسات التدريبية التي 
تســتمر ملدة ٧ أسابيع، وســيتم بعدها اختيار 
الفريق الفائز بناء على عدة معايير من ضمنها 

االبتكار واإلبداع وسهولة تطبيق الفكرة.

«نفط الكويت» جتري أكبر هيكلة.. بترقية ٣٩ قياديًا
أحمد مغربي 

أصدر الرئيس التنفيذي لشركة نفط 
الكويت أحمد العيدان تعميما تنظيميا 
شمل نقل وتدوير وتعيني ٣٩ قياديًا من 
بينهم ٣٥ رئيس فريق و٢ مدير و٢ كبير 
اختصاصي، وذلك في واحدة من أكبر 
التغييرات التنظيمية بتاريخ الشركة 
وحتديدا منــذ إعادة تشــكيل وتعيني 
الرؤساء التنفيذيني في القطاع النفطي 

مطلع شهر نوفمبر املاضي.
ونص التعميم الذي حصلت «األنباء» 
على نسخة منه على أن يعمل به اعتبارا 
من اليوم األربعاء املوافق ٧ ديســمبر 

.٢٠٢٢
وجــاء في التعميــم، أن ماجد زايد 
العنزي أصبح رئيسا لفريق عمل التدقيق 
والعالقات البرملانية، كما أصبح عارف 
األحمد رئيســا لفريق عمل الدراســات 
املشتركة، وفي مديرية الشؤون اإلدارية 
مت استحداث مجموعة املوارد البشرية 
(األصول واخلدمات املساندة) واستمر 
مناع علي العجمي رئيسا لفريق عمل 
املوارد البشــرية شــمال الكويت، ومت 
نقل فريق عمل املوارد البشرية جنوب 
وشــرق الكويت الــى مجموعة املوارد 
البشرية (األصول واخلدمات املساندة) 
ونقل فريق عمل املوارد البشرية غرب 
الكويت الى مجموعة املوارد البشرية 
األصول واخلدمات املســاندة، واستمر 
خالد اجلعيب رئيسا لفريق عمل املوارد 

البشــرية (غــرب الكويت)، واســتمر 
عبدالرحمن الشــمري رئيســا لفريق 
عمل املوارد البشرية عمليات التصدير 

والعمليات البحرية.
كما استمر ســلطان غالب العتيبي 
رئيســا لفريق عمل املوارد البشــرية 
(الغاز)، واستمر طالل الهاجري رئيسا 
لفريق عمل املوارد البشرية (اإلطفاء).

وفــي مديريــة املشــاريع الكبــرى 
واخلدمــات الفنية أصبح حمد احلجي 
رئيسا لفريق عمل التخطيط واملساندة، 
كمــا أصبحت رميا عبــداهللا العوضي 
رئيسا لفريق عمل تطوير العمالة الفنية 
والشــؤون اإلداريــة، وأصبــح صباح 
عبدالهادي معرفي رئيسا لفريق عمل 

مراقبة املشــاريع، وفي مديرية شمال 
الكويت أصبح عفان حســني الكندري 
رئيسا لفريق عمل الصيانة (صابرية/ 
بحــرة)، وفي مديرية جنوب وشــرق 
الكويت أصبح عدنان الشمالي رئيسا 
لفريق عمل دراسات حقل برقان الكبير 
II، أما مجموعة العمليات جنوب الكويت 
فتمت إعادة تسمية فريق عمل مناولة 
امليــاه، وأصبح حمد ســعود العجمي 
رئيسا لفريق عمل مناولة املياه جنوب 

الكويت.
أما مديريــة غــرب الكويت أصبح 
مصلح العتيبي مديرا ملجموعة مساندة 
العمليات التصدير والبحرية وأصبح 
أحمد قبازرد كبير اختصاصيني، واصبح 
أحمد الزعابي مديرا ملجموعة مساندة 
العمليات، واستمر عيسى عبداهللا اجلدي 
رئيســا لفريق عمل عمليات اخلدمات 
الفنية، واستمر محمد راشد الرشيدي 
رئيســا لفريق عمل مســاندة الصيانة 

واالعتمادية.
وفي مديرية الغاز واالبتكار أصبح 
محمــد العقــاب رئيســا لفريــق عمل 
برامج البحث والتطوير، وفي مديرية 
االستكشــاف واحلفــر أصبحت إميان 
الكندري رئيسا لفريق عمل إدارة عقود 
منصات احلفر، واســتمر مرزوق علي 
العتيبي رئيســا لفريــق عمل الصحة 
والسالمة والبيئة، ومت استحداث فريق 
عمــل التدخل في اآلبــار وأصبح فايز 

عبدالرحمن الفايز رئيسا للفريق.

أما مجموعة معاينة اآلبار فتمت إعادة 
تســمية فريق عمل الرفع االصطناعي 
الكويــت، وأصبــح محســن  شــمال 
عبدالعزيز العبيدي رئيسا لفريق عمل 
معاينة اآلبار شــمال الكويت، وأصبح 
ثنيــان حمد العصفور رئيســا لفريق 
عمل معاينة اآلبار النفط الثقيل وأصبح 
عبدالعزيــز جنف رئيســا لفريق عمل 
معاينة اآلبار شرق الكويت، كما أصبح 
منور جزال الشمري رئيسا فريق عمل 
معاينة اآلبار غرب الكويت، وأصبح خالد 
صالح محمود رئيسا لفريق عمل احلفر 
العميق وإصالح اآلبار IV ويكون مسؤوال 

أمام مدير مجموعة احلفر العميق.
وفي مديريــة التجارية واخلدمات 
املشتركة أصبح شمالن بدر الرومي مديرا 
ملجموعة الصحة والســالمة والبيئة، 
ومبجموعة العقود استمرت نورة اسامة 
التركيت رئيســا لفريــق عمل العقود، 
واصبح ســلطان عبكل العبكل رئيسا 
لفريق عمل العقود III، واصبحت لطيفة 
جاسم املطوع رئيسا لفريق عمل العقود 
V، وأصبح مأمون أديب الغواص رئيسا 

.VI لفريق عمل العقود
وأصبحت نــدى عبدالرضا القالف 
رئيسا لفريق عمل املساندة والدراسات، 
كما أصبح يوسف سعد الدويلة رئيسا 
لفريــق عمــل تخطيــط االحتياجــات 
واستراتيجيات املصادر، وأخيرا أصبح 
محمد حميدي العدواني رئيسا لفريق 

عمل إدارة املخازن.

٧٠ ٪ قفزة بسيولة «البورصة».. وسط جني أرباح من أسهم مكاسبها ٢٠٪
شريف حمدي

قفزت سيولة البورصة الكويتية في 
جلسة تعامالت امس بشكل الفت، وذلك 
بنسبة ٧٠٪ مبحصلة بلغت ٦٩٫٣ مليون 
دينار ارتفاعا من ٤٠٫٦ مليون دينار أول 
من امس، ومتحورت السيولة حول أسهم 
«بيتك» الذي استحوذ على ٢٤٫٢ مليون 

دينار بنســبة ٣٥٪ تقريبــا من إجمالي 
قيمة التداول. وجاء هذا االرتفاع في قيمة 
التداول على وقع توسع في عمليات البيع 
من كل أنواع األســهم سواء القيادية أو 
املتوسطة أو الصغيرة، وخاصة نوعية 
األســهم التي حققت مكاسب كبيرة في 
األســابيع األخيرة جتاوزت الـ ٢٠٪ من 
خالل اإلقبال الالفت عليها من قبل جميع 

املتعاملني بالسوق واألجانب على وجه 
اخلصوص.

كما تأثرت مجريات التداول في بورصة 
الكويت امس جراء ما شــهدته أســواق 
إقليمية من تراجعات وخاصة الســوق 
السعودي األكبر باملنطقة، وسط توقعات 
بأن تعود عمليات الشراء خالل اجللسات 
املقبلة خاصة ان املرحلة احلالية ستشهد 

تغيرات الفتة في املراكز االستثمارية كلما 
اقترب العام احلالي من نهايته.

وبناء على التوسع في عمليات البيع 
وتراجع قيم كثير من األســهم، خسرت 
القيمة السوقية امس ٨٨٤ مليون دينار 
بنســبة ١٫٨٪ لينخفــض إجمالي القيمة 
إلــى ٤٧٫٥٩ مليار دينار من نحو ٤٨٫٤٧

مليار دينار أول من أمس.

أحمد العيدان
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لقطة جماعية لوفد الغرفة املشارك في االجتماع

«اخلليج» يطلق خدمة «آبل باي Apple Pay» للدفع
أعلــن بنــك اخلليج عن 
طرح أحدث ثورات املدفوعات 
الرقمية لعمالئه، خدمة آبل 
باي Apple Pay التي تعتبر 
أمانــا وخصوصية،  األكثر 
حيث تسمح للعمالء بالدفع 
ملشترياتهم في نقاط البيع، 
وعبر التطبيق، وإلكترونيا 
عبر اإلنترنت، عند استخدام 
أجهزتهم من آبل Apple مبا 
iPhone فيهــا جهاز آيفــون
Apple Watch أو ســاعة آبل

.Mac وماك iPad وآيباد
األمــان  ويعتبــر 
واخلصوصية جزءا ال يتجزأ 
Apple مــن خاصية آبل بــاي
Pay، حيــث ال يتــم حفــظ 
أرقام البطاقات الفعلية على 
اجلهاز أو على خوادم آبل حني 
يستخدم العمالء بطاقة ائتمان 

علــى اجلهاز. يتم تأمني كل 
Apple عملية شراء من آبل باي

Pay مبصادقة تتم باستخدام 
خاصية التعرف على الوجه 
أو بصمة اإلصبع أو رمز مرور 
Apple Pay اجلهاز. تتمتــع
مبيزة أمــان إضافية تتمثل 
Find» في تطبيق فايند مي

My» الذي يسمح للمستخدمني 
بتحديد موقع أجهزتهم وقفلها 
وحتى مســحها عن بعد في 
حالة فقد أجهزتهم أو سرقتها.
ومــن الســهل تثبيــت 
 ،Apple Pay خدمة آبل بــاي
حيــث توجد اخلدمــة على 
 .Apple جميــع أجهزة آبــل
وال يتطلــب تفعيلها تنزيل 
تطبيق مستقل، أو الدخول 
في عمليات معقدة. يجب على 
العميل فقط إضافة بطاقته 
املصرفية مــن بنك اخلليج 
Wallet إلــى تطبيق والــت
iPhone علــى جهاز آيفــون

واستخدام اخلدمة على الفور. 
وميكن إمتام ذلك عبر تطبيق 
بنك اخلليج اإللكتروني أو 
تطبيق والــت Wallet على 

.iPhone آيفون

أو بطاقة السحب اآللي اخلاصة 
بهم من بنك اخلليج، بل يتم 
تخصيص رقم فريد حلساب 
اجلهاز وتشفيره وتخزينه في 
عنصر األمن، وهو شريحة 
معتمدة متوافقة مع معايير 
الصناعة ومصممة لتخزين 
معلومات الدفع بشــكل آمن 

«Apple Pay» التجاري».. خدمة مميزة للدفع عبر»
ومحالت البيع بالتجزئة والعديد من 

املتاجر األخرى.
وميكن اآلن االســتمتاع بالدفع من 
خــالل Apple pay باســتخدام أجهــزة 
Macو iPadو Apple Watchو iPhone
إلجراء معامالت شراء بسهولة وراحة 
تامــة عبر التطبيقات أو على شــبكة 
اإلنترنت باستخدام املتصفح سفاري 
Safari دون احلاجة إلى إنشاء حسابات 
أو إدخــال بيانات الشــحن والفواتير 
Apple Pay بشكل متكرر. وتوفر خدمة

وسيلة سهلة وبسيطة للعمالء من أجل 
إجراء عملية الدفع خلدمات كثيرة، منها 
على ســبيل املثال ال احلصر، توصيل 
الطعام والبقالة والتسوق عبر اإلنترنت 
واملواصالت ومواقف السيارات. وميكن 
أيضا استخدام Apple Pay إلجراء عملية 
Apple الدفع من خالل التطبيقات على

.Watch

باإلضافة إلى رمز أمان فريد يقدم ملرة 
Apple واحدة. ويتم قبول الدفع بخدمة
Pay لــدى املتاجــر التجاريــة الكبرى 
واألســواق املركزيــة والصيدليــات 
وســيارات األجرة واملطاعم واملقاهي 

أعلن البنك التجاري الكويتي، عن 
تدشني خدمة Apple Pay وهي وسيلة 
دفع إلكترونية ســهلة وآمنة وتتميز 
باخلصوصية وتتيــح للعمالء إجراء 
معامالتهــم دون احلاجــة إلــى تقدمي 
بطاقاتهم املصرفيــة إلى الغير ودون 
احلاجــة إلــى مالمســة أزرار أجهــزة 
الدفع أو مبادلة املبالغ النقدية بصورة 
مادية ملموسة، حيث تستخدم اخلدمة 
Apple اخلصائــص الفريــدة ألجهــزة

حلماية املعامالت املالية. 
ويستطيع العمالء بكل سهولة وضع 
جهاز iPhone أو Apple Watch بالقرب 
من أجهزة نقاط البيع لدى البائع إلجراء 
عملية دفع دون تالمس باستخدام خدمة 
Apple Pay، وهــذه اخلدمة آمنة متاما 
ألنها تخضع للمصادقة باستخدام بصمة 
Touch أو بصمة األصبع Face ID الوجه
ID أو الرقم السري لهاتف املستخدم، 

«الغرفة» تشارك في االجتماع اإلقليمي 
السابع عشر آلسيا واحمليط الهادئ

أعلنــت غرفــة جتــارة 
عــن  الكويــت  وصناعــة 
مشــاركتها فــي االجتمــاع 
اإلقليمي السابع عشر آلسيا 
واحمليط الهادئ، والذي تعقده 
منظمة العمل الدولية خالل 
الفترة من ٦ الى ٩ اجلاري في 
جمهورية سنغافورة، وذلك 
ممثلة بكل من: مساعد املدير 
العام بالغرفة عماد عبداهللا 
الزيد، ومدير إدارة الصناعة 
والعمــل بالغرفة علي محمد 

احلسيان.
وأوضحــت «الغرفة» في 
بيان صحافي، أن هذا االجتماع 
التحديــات  يعقــد ملناقشــة 
التــي يواجههــا  الرئيســية 
عالــم العمل في إقليم آســيا 
الهــادئ ومنطقة  واحمليــط 
الدول العربية، بعد خروجهما 
من جائحة كورونا، باالضافة 
الى اإلصالحات املطلوبة في 
السياســات العامــة ملعاجلة 
أوجه التفــاوت الهيكلي في 
أســواق العمــل واتخــاذ ما 
يلزم من خطــوات للتصدي 

باإلضافة إلى ممثلي املنظمات 
الدولية واملجتمع املدني.

هذا، وقد افتتحت اجللسة 
بحضور رئيسة سنغافورة 
حليمــة يعقوب، حيث ألقت 
كلمة حول عالقة إقليم آسيا 
الهــادئ باملنظمة  واحمليــط 
تاريخيــا وضرورة التعاون 
ملواجهــة التحديات القادمة، 
كمــا ركزت فــي كلمتها على 
جهــود ســنغافورة جتــاه 
املواضيع ذات الصلة وتأثير 
التقدم التكنولوجي والتجارة 

اإللكترونيــة علــى العمالــة 
وحقوق العمال.

وباإلضافــة إلــى تقريــر 
مديــر عــام منظمــة العمــل 
الدولية فــي االجتماع حول 
عدالــة اجتماعيــة متجــددة 
مــن أجل انتعــاش متمحور 
حــول اإلنســان، وعلى مدى 
٤ أيام، ســيناقش االجتماع 
اإلقليمي الســابع عشــر في 
جلســات عامة املوضوعات 
التالية: السياسات املتكاملة 
مــن أجل انتعــاش متمحور 
حول اإلنســان يكون شامال 
علــى  وقــادرا  ومســتداما 
الصمود، إطار مؤسسي لدعم 
التحوالت نحو السمة املنظمة 
والعمل الالئق، تعزيز التعاون 
متعــدد األطــراف لتحقيــق 
العمالــة الكاملــة واملنتجــة 
الالئــق للجميــع،  والعمــل 
أسس قوية من أجل احلماية 
االجتماعية وحماية العمالة 
والقدرة على الصمود، تنشيط 
منو اإلنتاجية واملهارات من 

أجل وظائف أكثر وأفضل.

تعقده منظمة العمل الدولية بالفترة من ٦ إلى ٩ اجلاري في سنغافورة

للمستويات العالية واملستمرة 
للسمة غير املنظمة وكيفية 
توسيع نطاق تغطية احلماية 
االجتماعية، فضال عن احلاجة 
إلــى حتفيز منــو اإلنتاجية 
واستحداث فرص عمل جيدة 

وتنمية املهارات.
ويشــارك فــي االجتماع 
الهيئــات الثالثيــة املكونــة 
ملنظمة العمل الدولية، ممثلة 
احلكومــات وأصحاب العمل 
والعمال من آســيا واحمليط 
العربيــة،  الهــادئ والــدول 

«أسواق املال» تتصدر القطاع العام والشركات 
احلكومية باستيفاء متطلبات احلوكمة

ديــوان  تقريــر  صــدر 
احملاسبة عن نتائج الفحص 
واملراجعة على تنفيذ ميزانيات 
اجلهات املشمــولـــة بـرقابتـه 
وحســاباتها اخلتامية للسنة 
املاليــة ٢٠٢٢/٢٠٢١ متضمنــا 
في الفصل العاشر منه حتت 
عنوان «موضوعات رقابية» 
بيانا لترتيب اجلهات املشمولة 
بالرقابة في استيفاء متطلبات 
احلوكمــة والنســبة املئوية 

الستيفائها.
وقالــت الهيئــة، في بيان 
صحافي، انهــا حصلت على 
املركز األول للسنة الثالثة على 
التوالي في ترتيب اجلهات ذات 
امليزانيات املســتقلة والبالغ 
عددها ١٦ جهة بنسبة استيفاء 
قــام ديــوان  ٩٥٫٤٪، حيــث 
احملاســبة مبراجعة وحتليل 
نتائج الدراسة اخلاصة مبدى 
التــزام اجلهــات احلكوميــة 
ديــوان  برقابــة  املشــمولة 
احملاسبة بتحقيق متطلبات 

مبادئ احلكومة،
حيث تعد احلوكمة مطلبا 

جديــر بالذكــر أن مبادئ 
احلوكمة هي من أهم املبادئ 
التــي ترتكــز عليهــا اإلدارة 
الرشيدة ألي دولة في العالم، 
ومن هــذا املنطلــق أصبحت 
للحوكمــة في القطــاع العام 
فــي الكويت أهمية كبرى في 
حتقيق واقع متميز في املجتمع 
والتــي تتمثــل فــي أن رؤية 
الكويت ٢٠٣٥ تضمنت جزءا 
يتعلق بتبنــي نظام حوكمة 
شــامل وفاعل للقطــاع العام 

بجميع مستوياته.

الهيئــة  قامــت  وقــد 
باالسترشــاد بتطبيق قواعد 
احلوكمة على نفســها، أسوة 
مبا هو معمول به في حوكمة 
الشركات ومبا يتناسب وكونها 
إحدى املؤسسات احلكومية، 
حيث استمرت الهيئة بتطبيق 
سياسة اإلفصاح الكامل على 
مفوضيهــا وموظفيهــا ملنع 
تعارض املصالح واســتغالل 
الداخلية لتحقيق  املعلومات 
أفضل حماية وتوازن بني أدائها 
ألعمالها ومصالح األشخاص 
املرتبطــني بها حتــى تضفي 
الطمأنينــة وتعزز الشــعور 
بالثقة في التعامل مع اآلخرين 
عنــد قيامها بأعمــال الرقابة 

عليهم.
وفي ختام بيانها، تقدمت 
هيئة أســواق املال بالشــكر 
الى كل من ساهم في حتقيق 
هذا اإلجناز ملا بذلوه من جهد 
مخطــط ومنظم وفــق أعلى 
معاييــر األداء. وتؤكد الهيئة 
التزامها مبسؤولياتها للحفاظ 
على وضعها كنموذج يحتذى.

للسنة الثالثة على التوالي.. وفقاً لتقرير «ديوان احملاسبة»

أساسيا لضمان تطور القطاع 
احلكومــي واتخــاذ القرارات 
الرشــيدة التــي مــن شــأنها 
مراعاة متطلبات املستفيدين 
من خدمات القطاع احلكومي، 
وأن تطوير نظم العمل وجعلها 
متكاملة مع حتديد املسؤوليات 
وااللتــزام  والصالحيــات 
األســس  بتنفيذهــا يضــع 
الصحيحة للحوكمة، ويعزز 
ثقافة الشفافية والنزاهة على 
كافة املســتويات في القطاع 

احلكومي.
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«e-tron GT» الكهربائية بالكامل.. أقوى «أودي» على اإلطالق
e-tron أعلنــت أودي عن توافر ســيارتي
GT quattro وRS e-tron GT اجلديدتــني لدى 
الوكالء في أسواق مختارة في منطقة الشرق 
األوسط، حيث تعتبر سيارتا غران توريزمو 
الكهربائيتان املستقبليتان جتسيدا لرؤية أودي 
ملســتقبل التنقل، وتعتليان صدارة مجموعة 
طرازات أودي الكهربائية التي تتوسع باستمرار.
RSو e-tron GT quattro وجتمع ســيارتا
e-tron GT املهــارة الفنية وخبرات وشــغف 
أودي باألداء الفائق، وهو ما يتجلى في نظام 
التحكم باالنطالق املتطور، والذي يعزز قدرة 
السيارتني على توفير ما يصل إلى ٥٣٠ حصانا 
بالنسبة لســيارة e-tron GT quattro، و٦٤٦
حصانا لســيارة RS e-tron GT، ويضع قوة 

فائقة استثنائية بني يدي السائق.
وتتميز املقصورة في كلتا السيارتني بلوحة 
عدادات أنيقة تؤكد على توجيه التصميم نحو 
السائق كما لو كانت «سيارة أحادية املقعد»، 
وهو تصميم مأخوذ من سيارة R٨ فائقة األداء، 
حيث يعزز شعور السائق بالرحابة والتحكم 
في املساحة. وتوفر السيارتان للسائق وضعية 
جلوس منخفضة مع كونسول مركزية عريضة.
ويتضمن الهيــكل جتهيزات متطورة مثل 
التعليق الهوائي املتكيف ثالثي حجرات والقفل 
التفاضلــي اإللكتروني علــى احملور اخللفي. 
وجتهز سيارة RS e-tron GT باملصابيح األمامية 
Matrix LED مــع الضــوء الليــزري من أودي 
كتجهيز أساسي، بينما يتوافر للسيارة العديد 
مــن التجهيزات االختيارية تتضمن العجالت 
التي يصل قياسها إلى ٢١ بوصة ونظام توجيه 

جميع العجالت.
ونظرا ألن التحفة الفنية الديناميكية يجب أن 
يكون صوتها مميزا أيضا، فقد قامت أودي بتأليف 
 ،e-tron GT صوت فريد قوي ومتطور لسيارة
يتم إنتاجه عبر املكبرات الصوتية املدمجة في 
هيكل السيارة، ويتغير مع تغير وضع القيادة، 
وهو ما يعتبر إجنازا جديدا في عالم السيارات 
ومتوقعا من العالمة التجارية ذات احللقات األربع.

ميكن لسيارة e-tron GT quattro قطع مسافة 
تصل إلى ٤٨٨ كيلومترا قبل احلاجة لشــحن 

ميكنها قطع مســافة تصل إلــى ١٠٠ كيلومتر 
مبجرد شحنها ملدة ٥ دقائق فقط.

وقال كارسنت بندر، املدير التنفيذي لشركة 
أودي الشرق األوسط: ميثل وصول سيارتي 
e-tron GT quattro وRS e-tron GT حدثــا 
استثنائيا ألودي الشرق األوسط، حيث تعتبر 
املنطقة من بني األسواق األولى على مستوى 
العالم التي ســتوفرها لقاعدة عمالئها. وتعد 
ســيارة e-tron GT مــن الســيارات الفريــدة 
التــي تنتجهــا أودي ضمــن مجموعتها، فهي 
سيارة غران توريزمو متفردة ستعيد صياغة 
فلسفة تصميم هذه الفئة في املستقبل. وتوفر 
محركاتها الكهربائية القوية أعلى مستويات 
األداء الديناميكي والدفع الرباعي الكهربائي. 
كما تعزز خطوط التصميم األنيقة واملنحنيات 
السلسة ديناميكية السيارة وفخامتها في نفس 
الوقــت، ما يجعلها ســيارة كوبيه بـ ٤ أبواب 
وإطاللة أنيقة وتقنيات مستقبلية متطورة.

وتواصل أودي استراتيجيتها للتحول إلى 
شــركة لصناعة السيارات الفاخرة املستدامة 
من خالل إطالق سيارة e-tron GT. وفي العام 
٢٠٢٠، كانت العالمــة التجارية ذات احللقات 
األربع أكبر شركة تنتج السيارات الكهربائية 
الفاخرة بني الشركات الثالث الكبرى في أملانيا.
يذكــر أن أودي تســتثمر فــي العديــد من 
املبادرات التي تركز على تطوير البنية التحتية 
e-tron للشحن فائق األداء بالتزامن مع وصول
GT إلى الشــرق األوسط، وذلك للمساهمة في 

استعدادات املنطقة للسيارات الكهربائية.
وميكن للعمالء الذين يرغبون في التعرف 
على السيارة أو اختيار التجهيزات اخلاصة عبر 
اإلنترنت أو استعراض احملتوى املخصص أو 
االطالع على املوقع اخلاص لتحديد املسافات 
بني املدن الذي يتميز بتصميم يشــبه خرائط 

غوغل.
يشار إلى أن طرازات أودي وأودي سبورت 
معروضة ومتوافرة لتجربة القيادة ٦ أيام في 
األسبوع، لدى معرض أودي الكويت الكائن في 
منطقة الشــويخ الصناعية - طريق اجلهراء 

(شارع البيبسي).

توازن مثالي بني األداء الرياضي الفائق والراحة واالستدامة

«أبراج مصر العاملية» دشنت ٦٣ وحدة فندقية من «هوليداي إن آند سويتس»
احتفلت شركة أبراج مصر 
العامليــة، باالفتتاح الرســمي 
ملشروع الشقق الفندقية لفندق 
«هوليداي ان آند ســويتس» 
بتشغيل ٦٣ شقة فندقية جديدة 
مبســاحات مختلفة، وحضر 
االحتفالية التي عقدت مســاء 
اخلميــس املاضي مبقر فندق 
هوليداي ان على كورنيش نيل 
املعادي جواد بوخمسني رئيس 
مجلس إدارة الشركة، وعماد 
جواد بوخمسني نائب رئيس 
مجموعة بوخمسني القابضة، 
والسفير الكويتي في القاهرة 
صقر الغامن، باإلضافة إلى عدد 
من ســفراء الــدول األوروبية 
واألفريقية والعربية وأعضاء 
الســلك الديبلوماسي وكذلك 
عدد من الشــخصيات العامة 
في مجال السياحة والفنادق.
وتعد مجموعة بوخمسني 
القابضة لالســتثمارات، أكبر 
مساهم في شركة أبراج مصر 
العاملية بنسبة ٤٩٪ من األسهم، 
من خالل ٥ شــركات متتلكها 
الشــركة  أبرزهــا  املجموعــة 
إلدارة  العقاريــة  العربيــة 

الفنادق.
أبدى رئيس مجلس إدارة 
شــركة أبراج مصــر العاملية 
ومجموعة بوخمسني القابضة 
لالستثمارات جواد بوخمسني، 
ســعادته باالفتتاح الرســمي 
الفندقيــة  الشــقق  ملشــروع 
اجلديدة لفنــدق هوليداي ان 
آند سويتس املعادي بتشغيل 
٦٣ وحدة فندقية جديدة مجهزة 
على أعلى مســتوى، موضحا 
أن شركة أبراج مصر العاملية 
حريصــة على زيــادة الطاقة 
االستيعابية للفندق املطل على 
كورنيش نيــل املعادي خالل 

الفترة املقبلة.
وقال جواد بوخمسني: إن 
القابضة  مجموعة بوخمسني 
املساهم األكبر في شركة أبراج 
مصر العاملية متثل ٥ شركات 
كبــرى تابعــة للمجموعة في 
الفنــادق واملنشــآت  مجــال 
الســياحية نظرا ملا تتمتع به 
املجموعة مــن خبرات كبيرة 
في الوطــن العربي في مجال 
االستثمار الفندقي والسكني، 
موضحا أن االستثمار السكني 
الفندقــي مــن االســتثمارات 
املطلوبة في مصر خالل الوقت 
احلالي في ظل رغبة عدد كبير 
من الســائحني من جنســيات 
مختلفــة عربيــة وأجنبيــة 
باإلقامة في شقق فندقية بدال 

من الغرف.
وأكد أن مجموعة بوخمسني 
القابضة حريصة على تنوع 
استثماراتها في مصر في جميع 
املجاالت سواء كانت استثمارات 
سياحية أو ســكنية، فبعدما 
وقعــت املجموعة أخيرا عقدا 
لتنفيذ مشروع سكني بكلفة 
٥ مليــارات جنيه فــي مدينة 

من خالل أنظمة الشــراكة مع 
القطاع اخلاص، موضحا انه 
دائما يتعامــل مع مصر على 
أنها «أم الدنيا وأبوها» وليس 
أم الدنيا فقط، ألن مصر دولة 
كبيرة جدا فــي املنطقة وهي 
الشقيقة الكبرى جلميع دول 

الوطن العربي.
وأكد أن مصر دولة جاذبة 
جلميــع املســتثمرين وفيهــا 
قوانني جيدة ومدروسة حتمي 
الدولة واملستثمرين معا، داعيا 

بوخمسني القابضة وشركة 
ابراج مصر العاملية ستدرس 
تنفيذ مشــروعات سكنية 
وفندقية في مصر في مناطق 
مميزة خالل الفترة املقبلة، 
موضحــا ان هنــاك خططا 
مدروسة في مجال االستثمار 
الفندقي تشمل زيادة الطاقة 
االستيعابية لفندق هوليداي 
ان آند سويتس املعادي مع 
التوسع خالل الفترة املقبلة 
في تشــغيل فنادق كبرى 

حتى تقدم اخلدمة في النهاية 
بشكل مميز مع مراعاة تقدمي 

اخلدمات بأسعار تنافسية.

املساهم األكبر
رئيــس  نائــب  وقــال 
القابضة  مجموعة بوخمسني 
الرئيس التنفيذي عماد جواد 
بوخمسني، ان املجموعة تسعد 
بأنها املساهم األكبر في شركة 
أبــراج مصر العامليــة املالكة 
لفندق هوليداي ان آند سويتس 
في منطقة املعادي، موضحا ان 
القابضة  مجموعة بوخمسني 
متثل عددا من الشركات التابعة 
لها من خالل مساهمتها الكبرى 

في تلك الشركة.
وأوضح ان مشروع الشقق 
الفندقيــة اجلديــدة لفنــدق 
هوليــداي ان انــد ســويتس 
املعادي بدأ تشغيله بالفعل منذ 
شهر يوليو املاضي، مشيرا إلى 
ان حفل االفتتاح الرسمي يشمل 
تشغيل كامل الطاقة الفندقية 
بـ ٦٣ شــقة فندقية، مقســمة 
لـ ٣٥ ســتوديو و٢٨ ســويت 
وان روم ومبساحات مختلفة 

جلميع الشقق الفندقية.
وأضــاف ان أبــراج مصر 
العاملية كانــت حريصة على 

جميع املستثمرين في منطقة 
اخلليــج وخاصة من الكويت 
إلى االســتثمار فــي مصر في 
جميع املجاالت، مشيدا بحفاوة 
الــذي ملســه من  االســتقبال 
اجلانب املصري أثناء حضوره 
األسابيع القليلة املاضية ضمن 
الوفد االقتصادي الكويتي الذي 
زار مصر وعقد لقاءات مكثفة 
أبرزها مــع الرئيس املصري 

عبدالفتاح السيسي.
وكشف عن ان مجموعة 

على كورنيش النيل.
وأكــد جــواد بوخمســني 
ان املجموعــة من الشــركات 
التــي تثق متاما في االقتصاد 
املصري وفي مناخ االستثمار 
املصري ولذلك فهي متواجدة 
منذ ســنوات عديدة في مصر 
عبــر اســتثمارات متنوعــة، 
موضحا ان املجموعة تفضل 
دائمــا التعامل مع الشــركات 
العاملية لتنفيذ مشــروعاتها 
ســواء الســكنية أو الفندقية 

الطاقة االســتيعابية  زيــادة 
للفنــدق مــن خــالل وحدات 
وشــقق فندقيــة باإلضافــة 
إلى الغــرف الفندقية األخرى 
لتلبية الطلب واحلجوزات على 
الفندق، موضحا انه مت تشغيل 
٧ أدوار كاملة في الفندق ويصل 
إجمالي مساحة الدور إلى ٨٠٠

متر مربع كما يشمل كل دور في 
الشقق الفندقية على ٩ شقق 
فندقية «٥ ســتوديوهات و٤

سويت وان روم».
وقال نائب رئيس مجموعة 
بوخمســني القابضة ان فندق 
هوليــداي ان انــد ســويتس 
مملوك بالكامل لشركة ابراج 
مصر العاملية التي متلك فيها 
املجموعة النســبة األكبر من 
األسهم، موضحا ان مجموعة 
بوخمســني القابضــة وبنــك 
 ٪٧٠ ميلــكان  االســكندرية 
من اسهم شــركة ابراج مصر 

العاملية.
وأكد عماد جواد بوخمسني، 
ان فنــدق هوليــداي ان انــد 
سويتس يضم ٣٠ دورا ويبلغ 
اجمالي مساحته اكثر من ٢٨٠٠

متر مربع، موضحا ان الشركة 
تخطط إلطالق غرف فندقية 
إضافية جديــدة خالل الفترة 
املقبلة بالفندق خاصة ان مجال 
االســتثمار الفندقي في مصر 
بشكل عام جيد ويشجع على 
ضخ املزيد من االســتثمارات 

في مشروعات عديدة.
وأكد ان شركة أبراج مصر 
العامليــة، تعمل بفكر وخطط 
أســندت  مدروســة ولذلــك 
إدارة فنــدق هوليداي ان إلى 
شــركة عاملية متخصصة في 
إدارة الفنادق العاملية الكبرى 
فئــة الـــ ٥ جنــوم، وشــركة 
انتركونتننتال هوتيل جروب 
العامليــة حيث تديــر الفندق 
مــن خالل شــركتها هوليداي 
ان ميدل ايســت. وشدد عماد 
جواد بوخمسني، على ان شركة 
ابراج مصر العاملية تستهدف 
جميع الشــرائح والعمالء في 
مشــروع الوحــدات الفندقية 
اجلديدة سواء كانوا مصريني 
أو ســائحني أجانــب أو عرب 
أو شركات أجنبية أو محلية، 
خاصة ان أسعار تلك الشقق 

جيدة وتنافسية ايضا.
وأوضــح ان الفندق حاليا 
هو املنشأة الفندقية الوحيدة 
في منطقة املعادي الذي ميتلك 
شــققا فندقية فاخرة وهو ما 
سيزيد من اإلقبال خالل الفترة 
املقبلة على الفندق، كما أن تلك 
الشــقق اجلديدة مت جتهيزها 
بأحــدث األجهزة اإللكترونية 
عبر أنظمة حديثة جدا سواء 
في املفروشــات أو في أمناط 
اإلضاءة باإلضافة النها تتمتع 
بخصوصيــة ايضــا أكبر من 
الغرف الفندقية ولديها مصاعد 

خاصة بها.

بحضور سفيرنا لدى مصر وعدد من سفراء الدول العربية واألوروبية واألفريقية

تكنولوجيا الذكاء االصنطاعي في تأسيس الشقق الفندقية بساطة وأناقة

جواد بوخمسني وعماد بوخمسني يرحبان بسفيرنا لدى مصر غامن الغامن جواد بوخمسني وعماد بوخمسني وتوم ماهر وحرمه ومدير الفندق محمد إبراهيم

الشيخ زايد املصرية مع شركة 
مراســم للتطويــر العقــاري 
التابعــة ملجموعــة بــن الدن 
السعودية، حرصت اآلن على 
افتتاح مشروع شقق فندقية 
جديدة فــي فنــدق هوليداي 
ان آند ســويتس فــي منطقة 
املعادي وهو مــا يؤكد ثقتها 
الكاملة والكبيرة في الســوق 

االستثماري املصرية.
مجموعــة  أن  وأوضــح 
بوخمســني القابضة، تســعد 
وتفتخر بجميع استثماراتها 
وشركاتها املختلفة في مصر 
العربيــة  الشــركة  وأبرزهــا 
العقاريــة باإلضافــة إلى أنها 
املســاهم األكبر لشركة أبراج 
مصــر العاملية املالــك لفندق 
هوليــداي ان آنــد ســويتس 
املعادي، موضحا ان مجموعة 
بوخمسني القابضة متواجدة 
في الســوق املصري منذ عام 
١٩٧٥ لثقتها القوية في املناخ 

املصري.
وأشــاد بحجم التسهيالت 
الكبيرة  احلكومية املصريــة 
للمستثمرين بجميع املجاالت 
سواء ســكنية أو سياحية أو 
صناعية باإلضافة للتسهيالت 
احلالية في نظم طرح األراضي 

ــر ــي مص ــة ف ــتثمارات املجموع ــع اس ــى تنوي ــون عل ــني: حريص ــواد بوخمس ج
عماد بوخمسـني: ندرس استثمارات جديـدة في فنادق مصريـة خالل الفترة املقبلة

فــي واحدة من أرقــى مناطق 
العاصمة املصرية املطلة على كورنيش 
النيل وحتديدا في املعادي، يقع فندق 
هوليداي ان آند سويتس، الذي يضم 
٢٣٤ غرفة وشقة فندقية باالضافة 
إلى عدد كبير من قاعات االجتماعات 
واألفراح واملطاعم والكافيهات لتلبية 
طلب جميــع العمالء من مصريني 
وعرب وأجانب، ويعد الفندق الذي 
يتميز بأفضليــة املوقع خاصة ان 
منطقة املعادي معروفة في مصر بأنها 
منطقة الباشاوات أو أوالد الذوات» 
هو املنشــأة الفندقية الوحيدة في 
املعادي الذي ميتلك شققا فندقية.

هشام علي الدين مدير عام شركة 
للفندق،  املالك  العاملية  أبراج مصر 
اكد أن الفندق يتمتع مبزايا عديدة 
لتواجده على كورنيش النيل مباشرة 
وفي منطقة متميزة وهادئة بعيدة عن 
زحام مناطق وسط البلد، موضحا 
ان الفندق ميتلك ١٣ قاعة اجتماعات 
مبساحات كبيرة متاحة لإليجار أمام 
جميع الشركات واألفراد، باإلضافة 
إلى ان مطاعم وكافيهات الفندق ليست 
حكرا فقط علــى النزالء، فالفندق 
ميتلك ناديا صحيا كبيرا وكازينو، 
الدور األرضي  وكافيه ضخما في 
ومطعمني أحدهما في الدور الثاني 

وبه حمام سباحة، باإلضافة إلى املطعم 
الرئيس في الدور األول، موضحا ان 
هناك قاعة أفراح كبرى في الفندق.

وقال: إن الفندق يجتذب السائحني 
من مختلف اجلنســيات وخاصة 
اجلنســيات العربية باإلضافة إلى 
انه في موسم  املصريني، موضحا 
الصيــف تكــون النســبة األكبر 
لإلشــغاالت للجاليات العربية، كما 
هي احلال في أغلب الفنادق املصرية، 
في حني ان فصل الشتاء تكون النسبة 
األكبر للجنســيات األجنبية الذين 
يفضلون زيارة مصر للتمتع بطقسها 
املميز، موضحا ان إطالق مشروع 

الشقق الفندقية اجلديدة سيساعد 
على زيادة الطلب الفندقي خاصة ان 
الشقق الفندقية هي مسعى لشريحة 
ليست قليلة من السائحني في مصر 

سواء أجانب أو عرب.
أبراج مصر  وتابع مدير عــام 
العاملية: إن الشقق الفندقية اجلديدة 
في فندق هوليداي ان آند سويتس، 
مجهزة على أعلى مستوى وبخامات 
الذكية  مميزة وباستخدام األنظمة 
في تشــغيل اإلضــاءة واألجهزة 
الكهربائية في الغرف، موضحا ان 
الشقق الفندقية لها مدخلها اخلاص 
ومصاعدها اخلاصة في الفندق حفاظا 

على خصوصية عمالء تلك الشقق.
ان ما مييــز فندق  وأضــاف 
هوليداي ان آند سويتس باملعادي 
هو اجلودة والدقة الذي مت تنفيذه بها، 
فالفندق بدأ تشغيله في مصر عام 
١٩٨٩ ونفذ املبنى وقتها اكبر شركة 
مقاوالت في أوروبا وهي شركة أملانية 
تدعى «تيسني راينشتال تكنيك» حيث 
شيدته باستخدام خامات جميعها 
من أملانيا وبدقة عالية جدا، موضحا 
ان شركة أبراج مصر العاملية املالكة 
للفندق أسندت تنفيذه وإدارته إلى 
شركات عاملية متخصصة في تلك 

املجاالت.

«هوليداي إن آند سويتس».. لؤلؤة فندقية على كورنيش النيل

RS e-tron بطاريتهــا، بينمــا ميكن لســيارة
GT أن تقطع مســافة تصل إلى ٤٧٢ كيلومترا 
(وفقا الختبار السيارات اخلفيفة املوحد عامليا 

(WLTP))، وذلــك بفضل البطارية التي تبلغ 
سعتها الصافية ٨٣٫٧ كيلوواط ساعي. وميكن 
شــحن بطارية سيارة e-tron GT من ٥٪ إلى 

٨٠٪ في غضون ٢٢٫٥ دقيقة فقط عبر محطات 
الشحن عالية الطاقة (HPC)، ما يجعلها سيارة 
رياضية توفر أعلى مستويات الكفاءة، حيث 
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يوسف فيصل العتيبي

أصبحت تلك اجلملة تكرر كثيرا في تلك اآلونة، ولكن 
ملن؟ للمستقبل «الشباب»! باألمس البعيد وللدقة في 
تاريخ ٢٠١٢/٢/١٥ عندما دعا املغفور له بإذن اهللا سمو 
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، رحمه اهللا وأسكنه 
فسيح جناته، في كلمته أثناء افتتاح دورة االنعقاد األول 
من الفصل التشريعي الرابع عشر ملجلس األمة، وجه 
أثناء كلمة االفتتاح دعوة وطنية للتكليف نحو الرعاية 
الشبابية، فقال رحمه اهللا: «أدعوكم للتركيز على رعاية 
الشباب، وتوفير فرص العمل وأسباب احلياة الكرمية 
لهم، وتفعيل مشاركتهم اإليجابية ودورهم البناء في 
خدمة املجتمع وتنميته، فهم مبعث الرجاء ومعقد األمل».
ومن ذاك الوقت كانــت انطالقة الدعوة لالهتمام 
بالشباب والتركيز عليهم وتلبية رغباتهم، ولكن ماذا 

حدث؟ ال شيء!
عشــرة أعوام من تلك الدعوة إلى يومنا هذا ماذا 
قدمنا للمســتقبل «ال شيء» محلك سر، مجرد مبلغ 
شهري زاهد ال يكفى متطلباتهم، بل ال يكفى متطلبات 
ومستلزمات الدراسة «هاذي بتكون سالفتنا في مقالنا 
القادم» املراد عشــرة أعوام ونحن نسمع من أغلبية 
!Please Wait :املسؤولني يقولون ويصرحون للشباب

تلك هي قضيتنا ليست قضية اليوم، بل هي قضية 
دولة تريد أن تبني مستقبلها بأسس صحيحة بأعمدة 
صلبة، فكيف تريدون البناء ومازال املستقبل منتظرا 
استراتيجياتكم وخططكم التي ال نسمع وال نقرأ منها 
وعنها غير جملة واحدة «سوف نعلن عن إستراتيجيتنا 
في الشــهر املقبل» وشهر يجر الشهر التالي، ولم نر 

أي شيء يقدم لشباب املستقبل. 
سئمنا من أفواه تتحدث عن الشباب وللشباب أما 
على أرض الواقع فال توجد لهم مساحة في وطنهم، بل 
أصبح كيانهم غير موجود باألساس، حتى بيتهم الذي 
أقيم من أجلهم في عام ٢٠١٥ «الهيئة العامة للشباب» 
سلب! نعم ذلك هو الواقع فعندما تأسس ونشأ كانت 
إستراتيجيته جميع أسسها ونقاطها وقوانينها تخدم 
الشــباب وأفكارهم، وجميع العاملني كانوا في عمر 
الشباب، أما ما نراه اليوم لألسف ما هو إال «بيروقراطية» 
قامت بتحويل ذلك البيت اجلميل الذي كان يحمل كما 
من أفكار شبابية مستقبلية إلى مراكز حكومية بحتة 
ال نتاج وال أفكار! نعم ذلك الواقع املعاش وما ال مسته 
عن قرب، فعندما أنشئت الهيئة كنت أجد خلية عاملة 
من الشــباب حتمل الكثير من األفكار اجلديدة التي 
تخدم الشباب ألنها نابعة منهم، املؤسف أن هذا الوضع 
املشرق لم يســتمر إال أعواما قليلة ومن ثم تدخلت 
البيروقراطيــة ورجعنا من قبل ما بدأنا! وأصبح من 
يضع خططهم ليس هم «الشباب» بل أتت أياد بعيدة 
كل البعد عنهم ســواء بالفكر والتخطيط، بل أصبح 
يســتمد من اخلارج بعض القوالب القدمية التي تقف 

.Please Wait :أمام قوة املستقبل لتقول لهم
٭ مسك اخلتام: غدا سطورنا لها بقية.

منذ اللحظات األولى لتلقيه خبر تعرض ابنه عبداهللا 
حلادث ســيارة أدخله العناية املركزة، وهو متسلح 
بقضاء اهللا وقدره، فمكث بالقــرب من ابنه عبداهللا 
صابرا يناظر األطباء، يقرأ ما ترســله أعينهم له من 
سيئ األخبار بتعبير مؤلم غير لفظي، لم يبرح مكانه 
لعل خبرا من هذا االستشاري أو ذاك الطبيب يطمئنه 
عن حال عبداهللا، إال أن شيئا من هذا لم يحدث، ثقلت 
حتركات األطباء وبطؤ معها الفرج، زاد الهم واشــتد 
اخلوف، فتعلق باألمل أكثر وبرب االستشاريني واألطباء 
والعباد، طال االنتظار، أنهكت قواه فازداد األلم وتعاظم 
اخلــوف على مصير عبداهللا، وحتمل أعباء أكثر مما 

تتحمله طاقته املنهكة أصال. 
ازدادت آالم بوعبــداهللا بعد أن اكتشــف وجود 
ذلك اجلمع من أصدقاء عبداهللا، متجمعني لم يبرحوا 
املستشفى البتة، يراقبون ينتظرون يتأملون ويتأملون 
من اهللا الفرج، شباب صغار فجعوا بخبر احلادث الذي 
تعرض له صديقهم عبداهللا، فلم تســعفهم خبرتهم 
باحلياة من حسن التعامل والتصرف مع هذا املوقف، 
فكان األحرى حينها الوقوف مع والد عبداهللا ملواساته 
مبصابه والتخفيف عليه، فما كان من أبو عبداهللا الذي 
كان بأمّس احلاجة ملن يهدئ من روعه، اال باحتواء هؤالء 
الصبية والتقرب لهم والتخفيف عن حزنهم، وعن شدة 
خطورة وضع عبداهللا الصحي! بل وتهيئتهم للمكتوب 
واملقدر من اهللا، فكان البلسم الذي خفف عنهم شدة 
احلزن، هللا درك يا أبا عبداهللا، كيف قمت بهذا الدور؟ 
مرت األيام ثقيلة، كئيبة، مخيفة، وأبو عبداهللا متسلح 
بربه الذي جعل هذه الدنيا دار فناء وزوال، ال تصفو 
ألحد، وال تدوم على حــال، إن أضحكت أبكت، وإن 
ســّرت أحزنت، زينتها سراب، وعمرانها إلى خراب، 
كل حــي فيها ميوت، إنها احلقيقة التي ال ينجو منها 

مخلوق، لو دامت لغيرنا ملا وصلت إلينا. 
واصل أبو عبداهللا وأصدقاء ابنه االنتظار بالقرب 
من العناية املركزة، تشرق عليهم شمس كل يوم جديد 
وهم ينتظرون، وإذا أفلتت شمس ذلك اليوم ازدادوا 
خوفا من يوم آخر وما يحمله من قدر مكتوب، طال 
انتظارهم، لكن قلب املؤمن دليله ألنه معلق بربه عز 
وجل، فهو في معيته ســبحانه وتعالى، خفقت دقات 
قلب بوعبداهللا عندما أسرعت خطوات األطباء باجتاه 
سرير عبداهللا، تأرجحت دقاته بتراجعهم مهزومني، قرأ 
همسات شفاههم بشكل جيد، فأدرك معانيها، وأجبرته 
حالة الالتوازن التي عاشها حينها على التعلق باألمل 
الذي تــوارى إلى الالعودة، لقد اختاره عالم الغيوب 

بجواره واستعاد أمانته. 
توفي عبداهللا، وحــان أجله وانقضى عمره، فلن 
يتأخر ســاعة ولو اجتمع له أطباء العالم كله، تدارك 
أبو عبداهللا أن هذه الدنيا دار ابتالء وامتحان، ميتحن 
فيها اإلنســان باملصائب واألقدار املؤملة، ومن أعظم 
املصائب التي يصاب بها اإلنسان مصيبة املوت وفقد 
األحبة، عرف بأنه ليس الوحيد من ابتلي بهذه املصيبة، 
فنبينا ژ، ابتلي مبوت جميع أبنائه وبناته في حياته 
ما عدا فاطمة رضي اهللا عنها، فما أشــد هذا البالء. 
هللا درك يا بوعبداهللا وهنيئا بإميانك وصبرك، رحم 
اهللا ابنك املرحوم بإذن اهللا تعالى عبداهللا األنصاري، 

وأسكنه فسيح جناته.

النهضة  في أربعينيات عصر 
كانــت مصــر فــي أوج تألقها 
وازدهارها، حيث وصلت الى حال 
أن سيارة األجرة كانت من نوع 
الكاديالك وسائقها من اجلنسية 
الفندق من  اإليطاليــة وعمــال 
اجلنسية اليونانية، والقاهرة وما 
أدراك ما القاهرة، ثم كانت نهضة 
لبنان وبيروت التي سميت باريس 
العرب في املعارف والعلوم واألزياء 
واألناقة وفــي الثمانينيات كانت 
تونس اخلضراء مثاال لالزدهار 
واحلضارة، وفي التسعينيات كانت 
الكويت درة اخلليج وعروســها، 
واآلن جاءت قطر والدوحة والتي 
تصدرت عندما تقدمت لتنظيم كأس 
العالم ٢٠٢٢، فالكل صامت أمام هذه 
التنظيم والتمييز في  املهارة في 
السريع، ومضت  األداء والتطور 
األيام والسنون وتلقت قطر كل 
الدعم وحققت حلمها ومت افتتاح 
دورة كأس العالم حتى تخيلنا اننا 
الرائع  التنظيم  نعيش في حلــم 
الذي كان فوق اخليال والوصف 
- حضور كبير اكثر من كأس العالم 
املاضي في روسيا ورأينا تواضع 
القيادة السياســية وتواجدها مع 
اجلمهور تتفاعل وتشجع وتبتسم. 
مبروك لقطر لقد رفعتم الرأس ولم 
يطل علينا منكم اي مسؤول يقول 
فعلت وخططت ودبرت، كل هذا 
العمــل كان جماعيا بامتياز وهذا 
سر النجاح، لم نلحظ أي هفوة في 
التنظيم واالفتتاح واملباريات حتى 
اجلمهور لم نسمع منه أي انتقاد 
على وسائل التواصل ولم يفرض 
أحد على قطر أفكاره الشاذة، بل 
هي من فرضت بأخالقها لبس الزي 
القطري على املشجعني األوروبيني 
واآلن علــى أي بلد أن ينظم مثل 
هذا العرس أن يفكر كثيرا ويتعلم 
من قطر - ويعرف أن هذا ما فعلته 
قطر.. حقا قطر رفعت الرأس عاليا.

أن  النــاس يعتقد  كثير مــن 
احلصول على املال وركوب أحدث 
السيارات ولبس أغلى املاركات وأكل 
ألذ الطعام، هذا هو اإلنسان الناجح!
وهــل النجاح ارتبــط باملال؟ 
إذن  وحصول اإلنســان عليــه؟ 
قارون إنسان ناجح وفرعون إنسان 
ناجح، انقلبت مفاهيم النجاح عند 
البعض وهي املقدرة على التخلي عن 
البسيط  الوظيفة والدخل احملدود 

إلى الغنى.
البعض،  النجاح عنــد  أصبح 
رغبة في احلصول على املال بأي 
طريقة كانت حتى لو خاطئة، حتى 
لو بسيئات جارية، حتى لو بدعوة 
الناس إلى السوء «ليس مهما عنده»، 
لكن املهم من خالل كسب املتابعني 
واملال وكثرة عمل اإلعالنات! وما 
هو التالي؟ وما املنفعة من ورائها؟ 
وما سيقول الناس عندما ميوت هذا، 

ما إجنازاته؟ «شهرة ودعايات»؟
وال يعتقد البعض أن كالمي هذا 
حســد والعياذ باهللا، فهذا لألسف 
بعض مشاهير الفلس عندما ينتقد 
أفعالهم اخلاطئة البعض يتهمونهم 
بأن  ويشــنون حمالت ضدهــم 

منتقديهم يحسدونهم.
لكن حقــا النجاح احلقيقي أن 
يتميز اإلنســان في موهبته، في 
عمله، في عقله، في إجنازاته التي 
تعود له باملنفعة احلسنة في الدنيا 
واآلخرة.. وان لم يكن من ورائها 

منفعة مادية!
خير النجاح: من يكون جناحه 
مبنفعة نفسه وغيره وبالده، من 
يكون لوجوده بصمة يذكرها الناس 

بوجوده وعند وفاته.
النجاح: من يخلد اسمه  أرقى 
مبساهمات، وإن كان ال ميلك من 
الدنيا إال لباسه! فيكفيه جناحا وفخرا 

أن يكونا سببا في ترك بصمة!
النجاح: من يجتمع فيه  أعظم 
جناح الدنيا واآلخرة، ال يكســب 

جناحه بدنياه بخسارة آخرته.
وأجمل النجاح: أن يكون جناحه 
بتخليد اسمه بتطبيق حديث النبي 
ژ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم 

ينتفع به أو ولد صالح يدعو له».

منك وتضايــق كثيرا ورمبا قاطعك، 
ولكن هناك ثمة مشكلة عند البعض 
وهي عدم إدراكهم للطريقة املثلى في 
املصارحة، فالصراحة حتتاج إلى الوقت 
املناسب، وأال تكون أمام جماعة، وأن 
يراعى ظرف اإلنسان وحالته النفسية، 
والوقت املناسب، قبل احلديث معه، ثم 
أن بعض الناس أفقهم ضيق ال يتحملون 
الصراحة فال داعي ملصارحتهم، يقول 

اإلمام الشافعي:
تعمدني بنصحك في انفرادي

وجنبني النصيحة في اجلماعة
الناس نوع فإن النصح بني 

من التوبيخ ال أرضى استماعه
واألفضل لإلنســان أال يبالغ في 
الصراحة وال يبالغ في املجاملة، فكل 
شيء يزيد عن حده ينقلب إلى ضده، 
فاجلــرأة في الصراحة مذمومة ألنها 
تفسر على عكس املقصود، إن الصراحة 
مع النفس ومع الناس مكسب لك، وهي 

سبيل إلصالح العيوب.

غير إنســاني وتخلق جوا من احلقد 
والكراهية بينهم، وقد تعمل على إشعال 
ب كل  شرارة احلرب في املجتمع لتعصُّ

طائفة ألفكارها.
وتتركز العنصرية في عدة أسس، 
منها القومية واللغة والعادات والتقاليد 
واملعتقدات والطبقة االجتماعية والثقافات 
ولون البشرة، وكلها تعمل على تفكيك 
الروابط االجتماعية بني األفراد وتروج 
ملشاعر احلقد والكراهية، ما يؤدي إلى 
حالة عدم االستقرار واالضطهاد واخلوف 

بني أفراد املجتمع.
إن الدين اإلسالمي حارب العنصرية 
والطبقية بكل صورها وأنواعها، وبني أن 
االختالف في اجلنس البشري طبيعي 
وتعدد ألوانه وأشكاله هي آية من آيات 
اهللا في هذا الكون، ولذلك فإنه يجب على 
احلكومات أن تطبق مبدأ املساواة والعدل 
بني أفراد املجتمع، وأن يتم حل املشاكل 
القائمة بني أفراد املجتمع وفرض عقوبات 
وقوانني على من يعمل على إثارة الفنت 
بني فصائل املجتمع وأفراده ليسود األمن 

واالستقرار والعدالة للجميع.

الزبالة أو بطرق أبواب املواطنني بطرقات 
حزينة تفتت القلوب بحثا عن لقيمات 

من األكل يقتاتون بها.
إن مثل هذه املناظر املأســاوية ال 
يقرها دين أو أي شــرائع سماوية، 
لذلك يجب إنزال أقصى العقوبات على 
كل من ظلم أو غرر بهؤالء املســاكني 
من جتار الظلم والرقيق ســواء من 
شــركات أو أفراد، وأمتنى أن يسّن 
املدفونني  قانون جديد يحمي هؤالء 
باحلياة، بأن يؤّمن على كل فرد يعمل 
منهم في هذه الشركات التي جتلبهم 
للعمل معها وأن تشدد عليهم العقوبات، 
فعني اهللا ال تنام وستحاسب كل من 
تسبب بدمعة ألم واحدة انحدرت نارا 

من عيون هؤالء األبرياء.
اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل 
مكروه حتت ظل الوالد القائد صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
وسمو ولي عهده األمني الشيخ مشعل 
األحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الصباح،  الشيخ أحمد نواف األحمد 

حفظهم اهللا.

لطيفة والئقة في طرحه لها.
لقد كان عمر بن اخلطاب ے يدعو 
بالرحمة ملن يصارحه فيقول: رحم اهللا 
من أهدى إلى عيوبي. واليوم يا سادة 
تغير الوضع فإذا جاملت أحدا وأثنيت 
عليه مبا ليس فيــه انتفخت أوداجه 
زهوا وفرحا وصدق نفسه وشكرك 
بحرارة، وكأنك أهديته هدية غالية، أما 
إذا صارحته بعيوبه وبينتها له غضب 

وفي عام ١٩٦٥، اعتمد املجتمع الدولي 
االتفاقيــة الدولية للقضاء على جميع 
أشــكال التمييز العنصري التي التزم 
مبوجبها بالقضاء على كافة أشــكال 
العنصري، ومع ذلك فال زال  التمييز 
هناك من يعانون مظالم العنصرية وما 

تتبعه من وصم ومتييز. 
العنصريــة هــي من أســوأ  إن 
السلوكيات واألمراض التي متارس في 
العديد من املجتمعات، فهي تقوم على 
استبداد الناس والتعامل معهم بشكل 

األجسام وترتعش األقدام وتتساقط 
دموع األحزان أنهارا ويتقطع الوجدان 
بوخز من العذاب اإلنســاني الذي ال 
يحتمل، فمن هــؤالء من اعتصرهم 
الزمن بجبروته وذبحهم الظلم اإلنساني 
بقسوته فبعد العمل املضني املهلك هناك 
من العمال من لم يتســلموا رواتبهم 
شهورا أو في غير مواعيدها احملددة، 
فكيف باهللا عليكم يعيش هؤالء املساكني 
إما بجمع العلب الفارغة لبيعها بأبخس 
األثمان أو بالغــوص بأعماق براميل 

والصراحة والوضــوح، فالصراحة 
من سمات تشريعنا، واملصارحة بحد 
ذاتها تعني املناصحة، وفيها الطمأنينة 
والراحة ووضع األمــور في مكانها 
الصحيح، كما أنها من أسباب التواد 
واأللفة، ولكنهــا حتتاج إلى الطريقة 
املناســبة واألســلوب املستحب في 
طرحها، والتمهيد لها، ومن يريد أن 
يصارح أحدا عليه أن يختار عبارات 

أو اجلنس أو اللغة أو الدين.
واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يعلن 
أن البشر يولدون أحرارا ومتساوين في 
الكرامة واحلقوق، ومن حق كل إنسان أن 
يتمتع بجميع احلقوق واحلريات املقررة 
دون أي متييز، واجلميع متســاوون 
أمام القانون دون متييز وحمايتهم من 
أي متييز أو حتريض قد يحدث لهم. 
وقد حثت الدول على حظر أي نوع من 
العنصرية أو حتى القبلية وسنت بعض 

القوانني التي تعاقب كل من ينتهكها.

الثراء واألحالم، فمن هؤالء كانت له 
مأساة وقصة وفي قلب كل منهم غصة، 
فمنهم من باع ارضه ومنهم من رهن 
منزله ومنهم من باع كليته، وآخرون 
تسلّفوا دم قلبهم ليسلموها إلى جتار 

الرقيق، أعداء اهللا واإلنسانية.
ويصل هؤالء املساكني وهم أعواد 
ناشفة من اجلوع والتعب، وتبدأ املأساة 
وتتبدد األحالم فيعملون ساعات طوال 
بدون رحمة ويذوقون عذابا مأساويا 
فيحترقون على صفيح ساخن، فتجوع 

الصراحة هي الكالم املباشر بكل 
وضوح ودون لف ودوران أو غموض، 
وال شك أنها توأم الصدق، إن أتت في 
محلها، وتعد من الفضائل، وقد أصبحت 
اليــوم مرفوضة جملــة وتفصيال؟ 
ولــم يعد أناس كثــر يتقبلونها وال 
يستسيغونها، فالناس تتقبل الصدق 
أكثر من تقبلهــا للصراحة، حتى أن 
البعض يعتبر الصراحة وقاحة، فهي 
غالبا ليست مريحة مع تفشي ظاهرة 
املجامالت، فالشخص الصريح غير 
مرغوب فيه في أكثر األحوال، رغم أن 
الصراحة خالية من الكذب وهي الصدق 
واحلقيقة بال رتوش وتلميعات وتزلف.

من هنا جند الصريح يقع في مشاكل 
ممن ال يتقبلها، بل ويتهم الصريح بأنه 
ال يراعي شــعور اآلخرين، ألنه قال 
الصراحة واحلقيقة بكل جترد، عودوا 
بنا إلى سيرة النبي ژ وسيرة أصحابه 
رضوان اهللا عليهم لتجدوا أن منهجهم 
الذي ســاروا عليه الصدق واألمانة 

العنصرية والتمييز العنصري هي 
ممارسات الضطهاد وتهميش فئات أو 
أشــخاص أو مجموعات ألسباب منها 
العرق أو اللون أو الدين أو الثقافة أو 
اجلنسية، وقد تصل هذه املمارسات إلى 
العنف والقتل بطرق وحشــية وتتخذ 
العنصرية أشــكاال وصورا متعددة. 
وقد دعا اإلســالم إلى نبذ العنصرية 
والتفرقــة بني الناس إال بالتقوى، فقد 
قال الرسول ژ: «يا أيها الناس أال إن 
ربكم واحد وإن أباكم واحد أال ال فضل 
لعربي على أعجمي وال ألعجمي على 
عربي وال ألحمر على أسود وال أسود 

على أحمر إال بالتقوى».
ولذلك، حث ديننا اإلســالمي على 
محاربة العنصرية والتمييز العنصري ملا 
له من آثار سلبية على األفراد واملجتمع 
والتنمية وكان ميثاق األمم املتحدة يقوم 
على مبدأ الكرامة واملساواة للجميع. ومن 
األهداف األساسية التي ينشدها حتقيق 
التعاون الدولي لتعزيز وتشجيع احترام 
حقوق اإلنســان واحلريات األساسية 
للناس جميعا دون متييز بسبب العرق 

بكل ألم يغــزو األكباد ويعتصر 
القلوب الباكية دمــا أروي لكم هذه 
السطور احلزينة والكئيبة عن مظاليم 
العمل، وهم شريحة كبيرة تطفو على 
مســرح احلياة بصمت يقطع أنياط 
النفوس البائسة التي غدرت بهم فئة 
ضالة وظاملة من الثعابني اإلنســانية 
السامة التي امتصت دماءهم وصحتهم 
وعافيتهــم وأفكارهــم وحقوقهــم 
ومســتقبلهم، وحتى عرق شــقاهم 

حلسوه من فوق جباههم.
إن هذه الفئة البائسة واليائسة من 
البشــر املغبونة واملدفونة واملدكوكة 
واملعجونة بالقهر اإلنساني الذي يفتت 
حنايا الضلوع بال شك انهم جاءوا من 
مغارب األرض ومشارقها بعد أن قطعوا 
آالف األميال من أجــل أن يضمدوا 
بطونهم وبطون أسرهم بلقمة العيش 
الشريفة ليسدوا بها رمقهم، وبطون 
أطفالهم وزوجاتهم وآبائهم املبعثرين 
على شواطئ األحزان بانتظار بارقة أمل.
وهــؤالء العمال كانوا بال شــك 
محملــني بوعود كاذبة للعمل مبدينة 
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من خاللها في منطقتنا حتديدا، كما 
قدمت تساؤال عن سبب عدم إعادة فتح 
مركز خدمة املواطن في منطقة الدوحة، 
وشارك غيري بتوجيه أسئلته حول 
ما يرى أنه يجب أن يكون محل نظر 
احلكومة هذه الفترة وسجل مسؤولو 
احلكومة مالحظاتهم للدراسة والتحرك 

حللها.
هذا البرنامج هو خطوة إيجابية 
من وزير اإلعالم عبدالرحمن املطيري، 
يشكر عليها في دولة تنتقل اآلن من 
احللول املؤقتة التي اســتمرت منذ 
سنوات إلى احللول املستدامة، فكويت 
جديدة نراها تولد اليوم من جديد يجب 
أن تزيد فيها مثل هذه اخلطوات التي 
تذوب فيها احلواجز بني املسؤول ومن 
حتته بحيث ال تكون هناك وساطة في 
نقل املالحظات والهموم واملبادرات 
التي تسهم في بناء الوطن الذي نريد 

ونطمح.

للجيران من حيث الكثافة السكانية 
ومواقف السيارات ومستوى اخلدمات 
في املنطقة، وسؤاال آخر حول اإلهمال 
املدارس ووجود  الواضح في بعض 
بعضها مهجورة منذ فترة طويلة دون 
حترك الستغاللها أو صيانتها، وكذلك 
سؤاال حول فتح جسور املشاة املغلقة 
مما يساعد في انسيابية حركة الناس 

واألشغال مع تلك األسئلة، وتعهد كل 
منهم بالنظر إلى املعاناة والنواقص وما 
يطلبه املواطن من اجلهاز احلكومي.

قدمت سؤاال حول خطوات احلكومة 
جتاه ممارسات بعض الناس بتحويل 
عدد من عقاراتهم السكنية إلى سكن 
استثماري عن طريق بنائها مقسمة 
إلى عدة شقق صغيرة تسبب األذى 

كتبت بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٢ في هذا 
العمود مقاال بعنوان «جولة استماع» 
حتدثت فيه عن أهمية استحداث نظام 
في جميــع وزارات الدولة بأن يأخذ 
الوزراء أو الوكالء أو على األقل الوكالء 
املساعدون جوالت استماع تصل إلى 
أدنى السلم الوزاري، يعرف من خالله 
املسؤول ما ينقص قطاعه وما يحدث 
فيه وما يعانيه من مشاكل، بدال من 
أن تصل إلى مكتبه مكتوبة بواسطة 
اجلهاز اإلداري اخلاص به، هذا النظام 

كان شبه مغيب حلظة كتابة املقال.
وفي ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ شــاركت 
فــي برنامج «منبــر املواطن» الذي 
حضره أبناء منطقتــي وما حولها، 
بوجود املسؤولني من وزارات مختلفة 
ومهمة، وكانت هناك أسئلة متس احلياة 
الصليبخات  لقاطني منطقة  اليومية 
والدوحة حتديــدا، وجتاوب كل من 
الداخلية والتربية  ممثلــي وزارات 

استنارة

منبر املواطن
حمد حمود الشمري



16
األربعاء ٧ ديسمبر ٢٠٢٢ عربية وعاملية

بدعوة من خادم احلرمني.. الرئيس الصيني يزور اململكة ويشارك في ٣ قمم
وكاالت: قالت وكالة األنباء 
السعودية الرسمية (واس) 
ان الرئيس الصيني شي جني 
بينغ ســيبدأ زيارة رسمية 
اليــــوم وتستمـر  للمملكـة 

٣ أيام.
وذكرت الوكالة انه «بدعوة 
كرمية مــن خــادم احلرمني 
امللــك ســلمان  الشــريفني 
بــن عبدالعزيــز، وتعزيــزا 
للعالقات التاريخية والشراكة 
املتميــزة  االســتراتيجية 
التــي جتمع اململكة العربية 
السعودية بجمهورية الصني 
الشعبية، يقوم الرئيس شي 
جني بينغ، رئيس جمهورية 
الصــني الشــعبية، بزيــارة 
رسمية إلى اململكة العربية 
السعودية خالل الفترة من ١٣

إلى ١٥ جمادى األولى ١٤٤٤ هـ 
املوافق من ٧ إلى ٩ ديسمبر 
٢٠٢٢، يعقــد خاللهــا قمــة 
(سعودية- صينية) برئاسة 
خــادم احلرمني الشــريفني، 
ورئيــس جمهوريــة الصني 
الشعبية، ومشاركة صاحب 
الســمو امللكي األمير محمد 
بن ســلمان بــن عبدالعزيز 

بسيطة واستقبال احلجاج 
الصينيني، وصوال إلى شكلها 
الرسمي عام ١٩٩٠ بعد اتفاق 
البلدين علــى إقامة عالقات 
ديبلوماســية كاملة بينهما 
الســفراء وتنظيم  وتبــادل 
اجتماعات على املســتويات 
السياســية واالقتصاديــة 

والشبابية وغيرها.
واتســمت العالقــــــات 
ـ الصينيــــــة  الســعودية 
بالتميز الكبير الذي انعكس 
إيجابا على تعزيز التعاون 
البلديــن، والتماشــي  بــني 
مــع التطــور الذي يشــهده 
العالم من حيث تنفيذ بنود 
االتفاقيات التي تقوم عليها 
العالقات أو تطويرها لتتواءم 

مع متغيرات العصر.
ويأتــي حــرص اململكــة 
احلرمــني  خــادم  بقيــادة 
الشــريفني وولي عهده على 
تنمية العالقات الثنائية مع 
اجلانب الصيني في ســياق 
توجهها اإلستراتيجي لتعزيز 
عالقاتها وشراكاتها الثنائية 
مــع جميــع الــدول والقوى 
املؤثــرة، وإقامــة  الدوليــة 

أكثر من ٣٠ قائد دولة ومنظمة 
دولية، ما يعكس أهمية انعقاد 
هذه القمم، وما حتظى به من 

اهتمام إقليمي ودولي.
وستوقع على هامش القمة 
الســعودية ـ الصينية أكثر 
مــن ٢٠ اتفاقية أولية بقيمة 
تتجــاوز ١١٠ مليارات ريال، 

بني السعودية والصني.
العالقـــــات  وتشهــــــد 
الديبلوماســية بــني اململكة 
السعوديـــــــــة  العربيــة 
وجمهورية الصني الشعبية 
تطورا مميزا ووثيقا، وتسير 
بوتيرة متسارعة نحو املزيد 
من التعاون والتفاهم املشترك 

بينهما في مختلف املجاالت 
مبا يعود بالنفع على البلدين 

والشعبني الصديقني.
وبدأت العالقات الوطيدة 
بــني البلدين منــذ ٨٠ عاما، 
مختلــف  شــملت  حيــث 
التعــاون والتطور،  أوجــه 
في شــكل عالقــات جتارية 

إلــى توقيــع وثيقة  إضافة 
الشــراكة اإلستراتيجية بني 
اململكــة والصــني، وخطــة 
املواءمة بــني «رؤية اململكة 
٢٠٣٠»، ومبــادرة احلــزام 
والطريق، كما ســيعلن عن 
إطالق جائــزة األمير محمد 
بن سلمان للتعاون الثقافي 

قمة «سعودية ـ صينية» و«خليجية ـ صينية» و«عربية ـ صينية» بحضور أكثر من ٣٠ قائد دولة ومنظمة دولية

الرئيس الصيني شي جني بينغخادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز

آل سعود ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء». 

وأضافت أنه انطالقا من 
العالقات املتميزة التي تربط 
دول مجلــس التعاون لدول 
العربيــة، والدول  اخلليــج 
العربيــة، مــع جمهوريــة 
الصني الشعبية، سيتضمن 
الزيــارة حضــور  برنامــج 
رئيس الصني «قمة الرياض 
اخلليجية- الصينية للتعاون 
الرياض  والتنمية»، و«قمة 
العربية- الصينية للتعاون 
والتنمية»، وذلك مبشــاركة 
قادة دول مجلــس التعاون 
العربيــة  اخلليــج  لــدول 
والدول العربية، حيث سيتم 
خالل القمتني مناقشة سبل 
العالقات املشــتركة  تعزيز 
فــي املجاالت كافــة، وبحث 
آفــاق التعــاون االقتصادي 

والتنموي».
وأوضحـــــــــت «واس» 
أنــه ســتنعقد خــالل زيارة 
الرئيــس الصيني ثالث قمم 
هي: الســعودية ـ الصينية، 
الصينيــة،  ـ  واخلليجيــة 
والعربيةـ  الصينية بحضور 

عالقات متوازنة معها تخدم 
أهداف اململكة، وتســهم في 

حماية مصاحلها.
وفي يناير ٢٠١٦، استقبل 
خادم احلرمني الرئيس شني 
جينبينــغ وعقــدا جلســة 
مباحثات فــي قصر اليمامة 
بالريــاض، أكــد خاللهــا أن 
عالقات الصداقة بني اململكة 
والصني شهدت منوا مطردا 
على مــدى أكثر من ٢٥ عاما 
معــا  ويســعيان  مضــت، 
لالســتقرار وتعزيز السلم 

واألمن في العالم.
ووقعت خالل الزيارة ١٤

اتفاقيــة ومذكــرة تفاهم بني 
حكومتــي اململكــة والصني، 
منها مذكــرة تعزيز التعاون 
احلــزام  بشــأن  املشــترك 
االقتصــادي لطريق احلرير 
ومبــادرة طريــق احلريــر 
البحري للقرن ٢١، والتعاون 
في الطاقة اإلنتاجية، وقعها 
من اجلانب السعودي صاحب 
السمو امللكي األمير محمد بن 
ســلمان ، ولي العهد، رئيس 
مجلس الوزراء، رئيس مجلس 
الشؤون االقتصادية والتنمية.

بوتني يستنفر قادته بعد بلوغ «املسّيرات» األوكرانية عمق روسيا

«الشلل» يتمّدد واحلكومة ُتعلن يومي عطلة لنقص احملروقات
وكاالت: بلغــت أزمــة احملروقات حدا 
غير مسبوق، واتســع نطاق الشلل الذي 
ســببه نقص الوقود وانعكس على قطاع 
املواصــالت، ما أجبر احلكومة على اعالن 
يومــي عطلة رســمية، لعجزها عن تأمني 

مادتي املازوت والبنزين.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء م.حسني 
عرنوس أمس عطلة رســمية يومي األحد 
املقبل واألحد الذي يليه وسط تساؤالت ما 
اذا كانت احلكومة تتجه لزيادة ايام العطلة 
األســبوعية الى ثالثة في حال اســتمرت 

األزمة.
وبررت احلكومة التعطيل بظروف سوق 
احملروقات، وقالــت في بيان نقلته وكالة 
أنباء «ســانا» أنه نتيجة للمداوالت التي 
جرت في جلســة مجلس الوزراء، ونظرا 
للظروف التي يشــهدها ســوق املشتقات 
النفطية، وبســبب الظــروف التي أخرت 
وصول توريدات النفط واملشتقات النفطية، 
أصدر رئيس احلكومة بالغا بتعطيل اجلهات 
العامة يومي األحد املوافق ١١ اجلاري، واألحد 

املوافق ١٨ اجلاري.
وأضافت «تراعى أحكام الفقرة (ج) من 
املادة ٤٣ من القانون األساســي للعاملني 

في الدولة بالنســبة للجهات العامة التي 
تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار 

العمل فيها».
ويبدو ان احلكومة تقصد اختيار يومي 
األحد املقبلني، كون يومي األحد املتبقيني 
فــي هذا الشــهر عطلة ايضــا ملصادفتهما 
عيد امليالد ورأس السنة، وبالتالي يصبح 

مجموع العطل هذا الشهر اربعة ايام.
وكانت وزارة التجارة الداخلية أعلنت 
أمس األول مضاعفة سعر مادتي املازوت 
الــى ٥٤٠٠ ليرة لليتر الواحــد والبنزين 
إلى ٤٩٠٠ لليتــر الواحد وذلك للفعاليات 
االقتصادية والتجارية عن طريق الشركات 
املــوردة للمشــتقات النفطيــة. وتتداول 
صفحات اخبارية ومحليــة يوميا أوجها 
مختلفة لألزمة التي طالت وســائل النقل 
وترجمت ازدحاما على محطات النقل. كما 
طالت قطاع الكهرباء، حيث ترتفع ساعات 
التقنــني في بعض املناطق الى ١٢ ســاعة 
قطع مقابل ساعة واحدة وصل، اضافة عن 
انقطاع في االتصاالت بعد اعالن مؤسسة 
االتصاالت خروج عدة مقاسم عن اخلدمة 

لعدم توافر الوقود.
وفور اعالن القرار ارتفعت اسعار املادتني 

في السوق السوداء ووصل سعر البنزين 
في محافظتي دمشق وريف دمشق إلى ١٣
ألف ليرة سورية، بينما جتاوز هذا الرقم 
في بعض احملافظات كالقنيطرة وحمص، 
ليصل إلى نحو ١٦ ألف ليرة تقريبا، بحسب 

موقع «عنب بلدي».
كما وصل سعر ليتر املازوت إلى أكثر من 
١٤ ألف ليرة في معظم احملافظات الواقعة 
حتت سيطرة السلطة السورية في دمشق. 
وأثــار القرار انتقاد وزيــرة االقتصاد 
الســابقة مليــاء عاصــي التــي علقت عبر 
صفحتها الشخصية في فيسبوك، بقولها 
إن نتائج القرارات ملعاجلة األزمات أصبحت 

أسبابا ألزمات ومشكالت جديدة.
وأضافــت عاصــي أن نتائــج القــرار 
املباشرة تتمثل بغالء عام في أسعار السلع 
واخلدمــات ملقابلة ارتفاع تكاليف اإلنتاج 
والنقل، وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية 
للفرد، وضعف في االستهالك، األمر الذي 
ســينجم عنه تدن في اإلنتــاج الصناعي 
والزراعي، يؤدي إلى انكماش الناجت احمللي 
اإلجمالي وتقليص إيرادات الدولة احلقيقية، 
وانخفاض جديد في سعر الصرف، وظهور 
العجز في املوازنة العامة للدولة من جديد.

عواصمـ  وكاالت: استنفرت 
القيادة الروسية بعد الضربات 
األوكرانيــة النوعية األخيرة 
التي استهدفت عمق األراضي 
الروسية قريبا من العاصمة 
موســكو بالطائرات املسيرة 
(درونــز) ألول مــرة منذ بدء 
الغــزو الروســي فــي فبراير 

املاضي.
وعقــد الرئيس الروســي 
ڤالدميير بوتني أمس اجتماعا 
ملجلس األمن ملناقشــة كيفية 
ضمان «األمن الداخلي» للدولة، 
بعــد أن اعتبــر «الكرملــني» 
الهجمــات األوكرانية األخيرة 
بطائرات مســيرة خطرا على 

البالد.
وقال دميتري بيســكوف، 
بوتــني،  باســم  املتحــدث 
للصحافيني إن السلطات تتخذ 
اإلجراءات «الضرورية» حلماية 
البالد، معتبرا أن الهجوم «عامل 

خطر».
وفي وقــت ســابق، أعلن 
رومــان ســتاروفويت حاكم 
املتاخمــة  منطقــة كورســك 
ألوكرانيــا إن هجوما بطائرة 
مسيرة على مطار في املنطقة 
أمس، أشعل النار في صهريج 

لتخزين النفط.
يأتــي ذلــك بعد يــوم من 
هجمــات بطائــرات مســيرة 
فــي  األول  مطاريــن  علــى 
ريــازان الواقعــة علــى بعــد 
١٨٥ كيلومترا جنوب شــرقي 
موســكو فقــط، والثانــي في 
ســاراتوف في جنوب وسط 
روسيا على بعد ٦٠٠ كيلومتر 
عــن احلــدود االوكرانية، مما 
أســفر عن مقتل ثالثة جنود 
وإصابة أربعة وإحلاق أضرار 
بقاذفتني نوويتني بحسب وكالة 

«األناضول».
في الغضــون، قال رئيس 

وأحلقــوا أضــرارا بخطــوط 
الكهربــاء، كمــا مت تســجيل 
قصف متقطــع للجزء القدمي 

من أفدييفكا.
وأضاف كيريلينكو «أصيب 
٧ أشخاص في اجتاه هورليفكا: 
أربعة في إيفانيفسكي واثنان 
فــي باخمــوت وشــخص في 
توريتسك، فيما تضررت منازل 
خاصة في إيفانيفسكي، نحن 
نحدد مدى الضرر الذي حدث».
فــي االثنـــاء، توجــــــه 
الرئيس األوكراني فولودميير 
زيلينســكي امس إلى منطقة 
قريبة من جبهــة القتال على 
مســافة قصيرة من باخموت 
ســاحة املعركة الرئيسية في 
شرق البالد. ونشر زيلينسكي 
ثالثة مقاطع مصورة تظهره 
في منطقة دونباس التي أعلنت 

الوقت الراهن.. لقد حتدثنا عن 
ذلك أكثر من مرة».

وفــي خطوة اســتفزازية 
حللفــاء اوكرانيــا، أعلنــت 
أنهــا  الروســية  «الدفــاع» 
نشرت أنظمة دفاع صاروخية 
ساحلية متنقلة على جزيرة 
ضمــن أرخبيل جزر الكوريل 
ذي املوقع االستراتيجي الذي 
تتهم اليابان روسيا باحتالله، 
وتطلق عليها اســم األراضي 
الشــمالية.  وقال كبير أمناء 
اليابانــي  الــوزراء  مجلــس 
هيروكازو ماتسونو في مؤمتر 
صحافــي أمــس إن احلكومة 
العسكري  النشــاط  ستراقب 
الروســي عن كثــب، مضيفا 
أنه يــزداد كثافة فــي مناطق 
الشــرق األقصى بالتزامن مع 

غزو موسكو ألوكرانيا.

موســكو ضمها في ســبتمبر 
املاضــي من دون أن تســيطر 
عليها بالكامل. وقال زيلينسكي 
متوجها إلى عسكريني مبناسبة 
يوم القوات املســلحة «شرق 
أوكرانيا هو احملور األصعب 
(على اجلبهة)»، مضيفا «شكرا 
لصمودكم». وقلــد بعد ذلك، 

بعض العسكريني أوسمة.
في املقابل، قال الناطق باسم 
الرئاسة الروسية (الكرملني) 
دميتري بيسكوف إن تسوية 
النــزاع األوكرانــي يجــب أن 
ينتهــي بتحقيق ســالم عادل 
ودائــم. وأضاف، في تصريح 
امس، «ميكن املوافقة على أن 
حتقيق ســالم عــادل وطويل 
األمد يجب أن يكون نتيجة ملا 
يحدث.. أما فيما يتعلق بآفاق 
أي مفاوضات فإننا ال نراها في 

نشرت أنظمة دفاع صاروخية ساحلية متنقلة على جزيرة ضمن أرخبيل جزر الكوريل

مدني يتدرب على رمي قنابل املولوتوف في مدينة زيتومير  (رويترز)

إلقليــم  العســكرية  اإلدارة 
دونيتســك بجنوب أوكرانيا 
بافلــو كيريلينكــو امــس إن 
الروســية قصفــت  القــوات 
مناطــق عديــدة باإلقليم، مما 
أحلق أضرارا واسعة النطاق 
بخطــوط الكهرباء فــي بلدة 

مارينكا.
وأضــاف كيريلينكو، في 
منشور له عبر تليغرام، «أن 
الروس أطلقوا النار على خط 
املواجهة من بلدة فوهليدار إلى 
ليمان، وفي اجتاه فولنوفاكي، 
تعرضــت العديد مــن القرى 
إلطالق النار، مما أحلق أضرارا 
بخمسة منازل، بينما لم يصب 

أحد بجروح».
ووفقا لــه، قصف الروس 
البنيــة التحتيــة فــي بلــدة 
كوراخــوف فــي دونيتســك 

أنباء سورية

تركيا متنح واشنطن وموسكو مهلة إلخراج «قسد» 
من منبج وتل رفعت وعني العرب وإال فالعملية العسكرية

إيران تشدد قبضتها.. اعتقال مسؤول 
بـ«فارس» وتوقيفات وإعدام وسجن باجلملة

وكاالت: كشف مسؤول تركي أن 
بالده منحت واشنطن وموسكو مهلة 
إلخراج قوات سوريا الدميوقراطية 
«قســد» التي يهمن عليهــا االكراد، 
من منبــج وتل رفعت وعني العرب 
(كوباني) في شمالي سورية، مشيرا 
إلى أن تركيا لن متدد املهلة الزمنية 
املمنوحة لالنسحاب من املناطق آنفة 
الذكر، مؤكدا على أن البديل الوحيد 
عن انسحابها هو العملية العسكرية 
التي اطلق عليها «املخلب - السيف» 
وتخللها غارات وقصف مدفعي منذ 

أكثر من اسبوعني.
وأكد املسؤول بحسب تصريحات 
نقلتها قناة «اجلزيرة» أن روســيا 
مستعدة لتقدمي ما سمتها «تنازالت» 
مشروطة في ســورية. وأضاف أن 
موسكو «وضعت شــروطا تتعلق 
مبلــف أوكرانيــا مقابــل تقدميهــا 
تنــازالت ميدانيــة وسياســية في 
امللف الســوري»، من دون اإلشارة 
إلى الشروط أو أي تفاصيل إضافية.

وبحســب املصدر، فإن الواليات 
املتحــدة أيضا طرحت إعادة هيكلة 
«قسد» وإبعاد األسماء التي تتحفظ 
عليهــا تركيــا، مبينــا أن اجلانــب 
األميركي اقترح البدء بتنفيذ إعادة 
الهيكلية مطلع الشهر املقبل في حال 

وافقت تركيا عليه.
وقال املسؤول إن تركيا اشترطت 
على أميركا إنهاء ســيطرة «قسد» 
على منشآت النفط قبيل النظر في 

املقترح.
وكشف املسؤول عن طلب اجلانب 
األميركي من تركيا التعاون «لتقليص 
نفوذ امليليشــيات اإليرانية شمالي 
ســورية»، من دون ذكــر مزيد من 

التفاصيل.
هــذا، ويواصل اجليــش التركي 
استقدام مزيد من األرتال العسكرية 
إلى الشــمال الســوري، تزامنا مع 
اســتهدافه مواقــع ونقــاط وحدات 
حماية الشعب الكردية التي تهيمن 
على «قسد» وتعتبرهما انقرة امتدادا 

حلزب العمال الكردستاني.
وكشف مسؤول تركي أن حكومة 
بــالده اتخذت جميــع التحضيرات 
الالزمة  العســكرية واللوجســتية 

لتنفيذ العملية العسكرية.
من جهة أخرى، أرســلت األمم 
املتحدة أمس، ٣٧ شاحنة محملة 
باملساعدات اإلنسانية إلى محافظة 
إدلب الســورية، عبر احلدود مع 
تركيا، وذلك قبل نحو شــهر من 
انتهــاء مــدة الســماح البالغة ٦

أشــهر التي أقرهــا مجلس األمن، 
واملتوقع ان تثير روســيا زوبعة 
حــول متديدها من جديد الشــهر 
املقبل، حيث تطالب بحصر إدخال 
املســاعدات مــن الداخــل مــرورا 
باألراضــي التــي تســيطر عليها 

السلطة في دمشق فقط.
وأفادت وكالة األناضول بأن قافلة 
املساعدات دخلت من معبر «جيلوه 
غوزو» بوالية هطاي جنوبي تركيا، 

املقابل لـ «باب الهوى» السوري.

عواصــم ـ وكاالت: شــددت الســلطات 
اإليرانية قبضتهــا ضد االحتجاجات غير 
املســبوقة املستمرة منذ ٣ أشهر وترافقت 
مــع إضــراب عام ملدة ٣ أيــام يتوج اليوم 
باحتجاجــات جديدة دعا إليها ناشــطون 

مبناسبة يوم الطالب.
وأُوقف عباس درويش تافاجنر، نائب 
مدير وكالة األنباء اإليرانية «فارس» املقربة 
من السلطات، على ما أعلنت هيئة اإلذاعة 

والتلفزيون اإليرانية.
وأوضحت الهيئة أن «تافاجنر» اعتقل 
بتهمة تزوير أنباء. واضافت الهيئة «اليزال 
رهــن االحتجــاز حتى نتمكن مــن معرفة 
أســباب تزويره لألخبار ووضع نشــرات 
إخبارية مضللة». ويتعلق األمر بنشرات 
سرية يتم توزيعها على بعض املشتركني.

وفي السياق، قضت السلطات اإليرانية 
بإعــدام خمســة أشــخاص بعدمــا أدينوا 
بالتــورط فــي مقتل عنصر من الباســيج 
خالل االحتجاجات التي جتتاح البالد، وفق 
مــا أعلنت الســلطة القضائية امس. وقال 
املتحدث باسم السلطة القضائية مسعود 
ستايشــي في مؤمتر صحافــي إن أحكاما 
بالســجن لفترات طويلــة صدرت بحق ١١

شخصا آخرين، بينهم ثالثة قاصرين، على 
خلفية مقتل روح اهللا عجميان، مضيفا أن 

األحكام قابلة لالستئناف.
وأضاف ستايشي أن عجميان (٢٧ عاما) 
جرد من مالبســه وقتــل على يد مجموعة 
من املشيعني الذين كانوا يحيون أربعينية 
املتظاهرة حديث النجفي التي قتلت خالل 
االحتجاجات التي تشهدها إيران منذ وفاة 
مهســا أميني عن ٢٢ عاما خالل احتجازها 

بسبب انتهاك قواعد اللباس الصارمة.
وأدين األشخاص اخلمسة احملكوم عليهم 
باإلعدام بتهمة «الفساد في األرض»، وهي 
واحدة من أخطر اجلرائم مبوجب القانون 
في إيران. أما األشــخاص الـــ ١١ اآلخرون، 
ومــن بينهم امرأة، فقــد أدينوا لـ «دورهم 
في أعمال الشغب» وحكم عليهم بالسجن 
لفترات طويلة، حسبما أضاف ستايشي.

من جهتها، أفادت منظمة حقوق اإلنسان 

في إيران التي تتخذ من أوســلو مقرا بأن 
٤٤٨ شــخصا علــى األقل «قتلــوا على يد 
قوات األمن خالل االحتجاجات املتواصلة 

على مستوى البالد».
وفي بيان نقلته وكالة «تسنيم» لألنباء، 
قــال احلرس الثوري في محافظة مركازي 
الواقعة جنوب غربي طهــران، إنه اعتقل 
«شبكة تضم ١٢ عضوا على صلة باخلارج»، 
وقال البيان إنهم كانوا «يخضعون إلشراف 
عمالء مناهضني للثورة يعيشون في أملانيا 
وهولنــدا» وقامــوا بـ«أنشــطة ضد األمن 
القومي». وأضاف أنهم «حاولوا شراء أسلحة 
وكانوا يعتزمون القيام بأعمال تخريبية» 
لكن مت أســرهم قبل أن يتمكنوا من القيام 
بذلك، وعن االحتجاجات التي عمت أرجاء 
البالد، قال بيان احلرس الثوري إن «مخطط 

الشغب قد فشل».
من جهة اخرى، أفادت السلطات القضائية 
في إيران بأن احلكم في الدعوى املرفوعة 
ضــد اإليراني ـ األملاني جمشــيد شــهرمد 

سيصدر قريبا.
ونقلت وكالة األنباء اإليرانية (إيسنا) عن 
املتحدث باسم السلطات القضائية مسعود 
ستايشــي قوله امس «هذا الشخص متهم 
بالتخطيــط لعمليــات إرهابية فــي إيران 
وتنفيذها وسيصدر احلكم ضده قريبا».

ويواجه الرجل ٦٧ عاما اتهامات بارتكاب 
عــدة هجمات، مبا في ذلك هجوم بالقنابل 
على مسجد في جنوب إيران في عام ٢٠٠٨، 
فضال عن التجسس. ويشتبه في أنه قدم 
معلومات حول مواقع الصواريخ اإليرانية 
إلى أجهزة مخابرات أجنبية بصفته زعيما 

ملجموعة معارضة.
هذا ووجهت السلطة القضائية اإليرانية 
اتهامات لتسعة أشخاص بالتورط في اغتيال 
العالــم النــووي اإليراني البارز محســن 
فخري زاده، على ما أعلن املتحدث باســم 
السلطة مسعود ستايشي امس. واوضح 
املتحدث أنهم متهمون بـ«التواطؤ في اإلفساد 
باألرض» و«التعاون مع اسرائيل»، وهما 
جرميتان يعاقب عليهما باإلعدام، في قضية 

اغتيال زاده في نوفمبر ٢٠٢٠.

توجيه التهم لـ ٩ أشخاص بالتورط في اغتيال عالم نووي
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أنباء مصرية

باسيل يلّوح بالرد على حزب اهللا باجللسة االنتخابية غدًا: 
حريتنا أهم من أي تفاهم واملوضوع لن مير

بيروت: عمر حبنجر - داود رمال

بعــد انغماس حــزب اهللا في 
توفير الدعم النعقاد جلسة حكومة 
تصريــف األعمــال أمــس األول، 
أظهــرت التوجهات لــدى رئيس 
التيار جبران باســيل أنه ينوي 
رد الصاع في جلسة االنتخابات 
الرئاسية التاسعة غدا اخلميس. 
وبالفعل هذا ما لوح به باسيل في 
مؤمتــره الصحافي عقب اجتماع 
تكتــل «لبنان القــوي» في ميرنا 
الشالوحي أمس قائال «سنسعى أن 
نطلع من الورقة البيضاء ونذهب 
صوب مرشح رئاسي ونحن نبحث 
جديا عن مرشــح و«مش ماشــي 

حال البلد هيك». 
وفــي رســالة غاضبــة غيــر 
مباشرة الى حزب اهللا قال باسيل: 
«وجودنا احلــر هو أغلى من أي 
تفاهم» واملقصود هنا طبعا اتفاق 

«مارمخايل». 
واعتبــر ان جلســة احلكومة 
«غير دســتورية وغير شــرعية 
وغير ميثاقية»، مؤكدا انها «اعدام 
للدستور وضربة قاتلة للطائف 
وطعنة باتفاق وطني حصل واعلن 

عنه في مجلس النواب». 
وقال: «اعلنوا انهم يصدرون 
مراســيم بــال توقيــع رئيــس 
اجلمهوريــة ومجلــس الــوزراء 
مجتمعا الذي تناط به صالحيات 
الرئيــس بحســب املــادة ٦٢ من 
الدستور»، وشــدد على «اننا لن 
نقبل مبا جرى واملوضوع لن مير 
وال احــد يتعاطــى معنا بأقل من 
ذلك وما حصل ليس اقل من سطو 
على موقع رئاسة اجلمهورية عن 

سابق اصرار وتصميم». 
وأكــد ان «رئيس اجلمهورية 
ال يجــزأ، فالصالحيات اللصيقة 

لم يفلح أوفد عضو كتلته، وزير 
الشؤون االجتماعية هكتور حجار، 
عله يستطيع تعطيل اجللسة من 
الداخــل، حيث طلب من الرئيس 
ميقاتي، التوقف عن عقد اجللسة، 
وســمع صوت الرئيس والوزير 
االقتحامــي مــن خــارج القاعة، 
لكن رئيس احلكومة اســتمر في 
تالوة جــدول االعمــال، فما كان 
من احلجار اال ان حاول االقتراب 
منه لكن لم يبلغ االشكال مرحلة 
التدافع، أو ملس األكتاف، كما تردد. 
ومتكن ميقاتي من تعطيل مفعول 
الصاعق الباسيلي املكلف بتفجير 
اجللســة قائال: «اذا كان البعض 
يتلطى وراء الدســتور والعيش 
املشترك، نقول له انهما ال يتحققان 
مبوت املرضى، وبكل األحوال لن 
يحصــل ذلك على يدنــا«. وهكذا 
متكــن ميقاتي مــن تكريس مبدأ 
وشرعية انعقاد حكومة تصريف 
االعمال، عند حــاالت الضرورة، 

مقاطعة اجللسة من بينها «القوات 
اللبنانية» والكتائب، اضافة الى 
نــواب التغييــر مــن منطلق ان 
مهمــة املجلس في هــذه املرحلة 
انتخاب رئيس اجلمهورية. على 
اي حال، ثمة مفارقتني ظهرتا في 
مضمار اجتماع احلكومة االثنني، 
االولــى انه فــي مرحلة تصريف 
االعمال من جانب حكومة حسان 
دياب الســابقة، ضغــط الرئيس 
ميشــال عــون على ديــاب لعقد 
جلسة حلكومته بعد استقالتها. 
ومعه جبران باسيل، لكن رؤساء 
احلكومة السابقني وبينهم الرئيس 
ميقاتــي، عارضوا ذلك، ولم يدع 
ديــاب حكومتــه لالنعقــاد، واذا 
بالرئيس ميقاتي يدعو حكومته 
املصرفــة لالعمال الــى االجتماع 
بوجه معارضة شديدة من جبران 
باســيل عينــه! واملفارقة الثانية 
التي كشفت عنها االزمة، ان الثلث 
املعطل الذي اســتخدمه باســيل 
كســالح حملاولة تعطيل جلســة 
مجلس الــوزراء، غــض ميقاتي 
الطرف عنه، عند تأليف احلكومة، 

استجابة لشروط باسيل.
وهكــذا كشــف اخلــالف عن 
اجتماع حكومة التصريف مقايضة 
مع التأليف. لكن جبران باســيل 
كان مطمئنــا الــى وجــود الثلث 
الوزاري املعطل في جعبته، ولم 
يتوقع من ميقاتي وحلفائه، وفي 
املقدمة الرئيس نبيه بري، سحب 
بساط هذا الثلث من حتت قدميه، 
في آخر حلظة، بواســطة مسبار 
الوزيــر بوشــكيان، ممثل حزب 
الطاشناق في احلكومة من خالل 
صيغة رســمت بعنايــة، بحيث 
أبعدت حزب الطاشناق عن املالمة، 
واعتبر الوزير مخالفا لتعليمات 

حزبه.

األمر الذي لم يتيسر لقيام مجلس 
النواب بالتشريع وهو في وضعية 
الهيئــة الناخبــة، بعدمــا تتالت 
اعتــذارات النواب عن املشــاركة 
في اجللسة التشــريعية املقررة 
اليوم ومخصصة ملناقشة االدعاء 
ملف االتصاالت والذي يطال ثالثة 
وزراء سابقني هم بطرس حرب، 
نقوال صحناوي، وجمال اجلراح، 
وهو ما دفع رئيس املجلس نبيه 
بري إلرجاء جلسة الهيئة العامة 
للمجلــس، بعــد اجتمــاع لهيئة 
مكتبه برئاســة بري أمس. وقال 
نائــب الرئيس الياس ابو صعب 
إن اجتمــاع األمس كان مخصصا 
ملناقشة جلسة اليوم، وفي نهاية 
االجتماع «متنــت الهيئة تأجيل 
اجللسة التي كانت مقررة ملناقشة 
االدعاء في ملف االتصاالت افساحا 
في املجال ملشاركة اغلبية الهيئة 
العامــة في القــرارات املطلوبة». 
وكان عدد من الكتل النيابية اعلن 

اعتذارات النواب تدفع بري إللغاء جلسة اليوم حول ملف االتصاالت

رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل خالل مؤمتره الصحافي في مركز التيار في ميرنا الشالوحي      (محمود الطويل)

بشــخصه ال أحد ميارســها عنه 
املرتبطة بتوقيعه  والصالحيات 
ميارســها مكانــه كل الوزراء كما 

حصل بني عامي ٢٠١٤ و٢٠١٦».
وأشار الى أن ثلث احلكومة لم 
يكن مشاركا والبعض قرر تغييب 
مكون عن مجلس الوزراء مشددا 
على أن «تغييبنا يتطلب إما نفيا، 
أو حبسا، أو قتال وال عودة الى ما 
قبل ٢٠٠٥ وزمن التسلط والهيمنة 
على وجودنا السياسي أفقد الدولة 

توازنها ولن يعود». 
وبالعودة إلى اجللســة، جاء 
رفــض رئيس احلكومــة جنيب 
ميقاتي تعطيلها، للتأكيد على أن 
حكومة تصريف األعمال موجودة 
وال ميكن ألي جهة ضرب حيثيتها، 
كما وألن مقام رئاســة احلكومة، 
ال يخضــع لالبتــزاز الطائفي أو 

السياسي.
وكان باســيل بــذل كل مــا 
يســتطيع لتعطيل اجللسة، وملا 

وزير اإلعالم زياد مكاري لـ «األنباء»: 
يجب أن يكون رئيسا اجلمهورية 

واحلكومة من فريقني مختلفني
بيروت - زينة طّباره

رأى وزيــر اإلعالم زيــاد مكاري 
ان الزوبعة التي أثيرت حول انعقاد 
مجلس الوزراء، كانت لزوم ما ال يلزم، 
خصوصــا ان عدد من امللفات امللحة 
والضاغطــة، الســيما املتعلــق منها 
باالستشفاء ومتويل ادوية السرطان 
وغسيل الكلى، وباجليش وقوى االمن 
الداخلــي، كان البد مــن البحث فيها 
واتخاذ قرارات ســريعة في ســبيل 
تسيير شؤون الدولة والناس، معتبرا 
بالتالي ان اتهام جلسة مجلس الوزراء 
بـ «الالدستورية» و«الالشرعية»، اتهام 
سياسي مكشوفة ابعاده وخلفياته، 
مؤكدا ردا على ســؤال، انه ال رئيس 
احلكومة جنيــب ميقاتي وال أي من 
الوزراء الذين شاركوا في اجللسة، أراد 
تسجيل هدف في مرمى أي من اجلهات 
املعارضــة النعقاد مجلــس الوزراء، 
وذلك انطالقا من امانة حكومة تصريف 
االعمال رئيسا وأعضاء على تسيير 
شؤون الناس والدولة. ولفت مكاري 
في تصريح لـ «األنباء»، الى ان أسوأ 
ما كيل من اتهامات جللســة مجلس 
الوزراء، انها كانت غير ميثاقية، علما 
ان الوزراء املسيحيني الذين شاركوا في 
اجللسة، ميثلون املوارنة والكاثوليك 
واالرثوذكــس واالرمــن واألقليــات، 
معتبرا بالتالي ان التقنيص شعبويا 
وعشوائيا على اجللسة، في محاولة 
للطعــن بدســتوريتها وميثاقيتها، 
يندرج في سياق النكايات واملناكفات 
السياســية ليس إال، مؤكدا ردا على 
سؤال ان مجلس الوزراء سينعقد في 
كل مرة يتطلب فيها اتخاذ قرارات في 
ملفــات حيوية، اذ ال يجوز ال وطنيا 
وال اخالقيا ترك مصير الناس والبالد 
مرهونا بانتخاب رئيس اجلمهورية.

وعن قراءته ملسار ومصير جلسات 
انتخاب رئيس اجلمهورية، أكد مكاري 
ان االقتراع بورقة بيضاء حق يكفله 
الدســتور، اال ان املشــكلة احلقيقية 
تكمن في عدم توصل مجلس النواب 

في ظل توازن القوى داخله، الى قاعدة 
مشتركة تخرج االستحقاق الرئاسي 
مــن دائــرة التجاذبــات والتعقيدات 
السياســية، علمــا ان مفتــاح احلــل 
قد تظهــر معامله ولألســف، بتغيير 
مشهد سياسي ما، اما محليا او إقليميا 
ودوليا يعيد خلط األوراق، وإال سيبقى 
االستحقاق الرئاسي رازحا حتت وطأة 
التجاذبات السياسية. وعن إمكانية 
الوصول الى تسوية رئاسية تخرج 
االستحقاق الرئاسي من قمقم التعطيل، 
لفت مكاري الى ان التسوية الناجحة 
تكمن في صياغة توافق وطني كامل 
متكامــل على قاعدة «الوطن يتســع 
للجميــع»، معتبرا مبعنــى آخر، انه 
من املمكن التوصل الحقا الى تسوية 
وطنية عملية باستطاعتها النهوض 
بالبــالد، وتقضي بــأن يكون رئيس 
احلكومــة من فريق، علــى ان يكون 

رئيس اجلمهورية من فريق آخر.
وختم مكاري نافيا بشكل قاطع، 
ان تكون معركة الرئاسة «زغرتاوية» 
كما يحلو لبعض الوسائل اإلعالمية 
توصيفهــا، مؤكدا انها معركة كبيرة 
بني خطني سياسيني، متتد بتفاصيلها 
وحيثياتها وابعادها على كامل مساحة 
لبنان، السيما ان رئيس اجلمهورية 
هو رئيــس كل اللبنانيني على غرار 

رئيسي مجلس النواب واحلكومة.

وزير اإلعالم زياد مكاري

«اإلسكان»: الطرح األول لتخصيص أراٍض سكنية صغيرة لألفراد غدًا
القاهرة - ناهد إمام

أعلن د.عاصم اجلزار، وزير اإلسكان 
واملرافــق واملجتمعــات العمرانية، عن 
الطرح األول للتخصيص الفوري، لقطع 
األراضــي الســكنية الصغيــرة بجميع 
مستوياتها لألفراد «مسكن»، بنظام الطرح 
الدائم، بهدف القضاء على ظاهرة سمسرة 

األراضي.
وأوضــح وزير اإلســكان، أن الطرح 
يأتــي في ضــوء موافقة مجلــس إدارة 
هيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة، على 
اإلتاحة الدائمة لقطع األراضي السكنية 
الصغيــرة بجميع مســتوياتها، للحجز 
الفوري من خالل الهيئة، وسيتم عرض 
قطع األراضي السكنية املتاحة بالطرح 
األول، ضمــن آلية الطــرح الدائم لقطع 
األراضي، وذلك من خالل املوقع اإللكتروني 
https://reserve.) املخصــص للحجــز
newcities.gov.eg)، بداية من العاشــرة 
صباح غد اخلميس املوافق ٢٠٢٢/١٢/٨.

وأشــار الوزير، إلــى أن الطرح يأتي 
بهدف توفير قطــع األراضي للمواطنني 

الراغبني في بناء مسكنهم اخلاص، وذلك 
بشكل دائم وميسر، وبدون أي أسبقية، 
سواء للدخول على املوقع، أو حتويل جدية 
احلجز، أو حجز قطعة األرض، ويشمل 
الطــرح ٣٠٥ قطــع أراض، موزعة على 
احملاور اإلسكانية املختلفة كالتالي، ١٤٣

قطعة أرض مبحور األراضي األكثر متيزا 
مبدن (القاهرة اجلديدة - ١٥ مايو - بدر 
- أسيوط اجلديدة - املنصورة اجلديدة)، 
بجانب ١٠٤ قطع أراض مبحور األراضي 
املميــزة، مبدن (الســادات - الصاحلية 
اجلديدة - برج العرب اجلديدة)، باإلضافة 
إلــى ٥٨ قطعــة أرض مبحــور األراضي 
املتوسطة، مبدينتي (النوبارية اجلديدة 

- العاشر من رمضان).
وقــال د.وليد عباس، معــاون وزير 
اإلســكان لشــؤون هيئــة املجتمعــات 
العمرانية اجلديدة، واملشرف على قطاع 
التخطيــط واملشــروعات بالهيئة: تبدأ 
خطوات حجز قطع األراضي املطروحة، 
والتي ســتتم بداية من اخلميس القادم 
وملدة شهرين، من خالل الدخول إلى الرابط 
https://reserve.newcities.gov.) التالــي

eg)، ملطالعة قطع األراضي املتاحة بكل 
محور، وحتميل كراسة الشروط حملور 
الطرح الذي يرغب املواطن في احلجز به.
وأضاف معاون وزير اإلسكان: يقوم 
الراغب في احلجز بإنشاء حساب جديد، 
واستيفاء البيانات املطلوبة مثل (الرقم 
القومي - االســم من واقع بطاقة الرقم 
القومــي - البريــد اإللكترونــي - رقم 
احملمول - العنــوان احلالي)، ثم يقوم 
باختيــار احملور واملدينــة املراد احلجز 
بها، واختيار املوقع، والضغط على كلمة 
تفاصيــل، لتظهر له قائمة بجميع قطع 
األراضــي املتاحة (كروكيــات - جدول 
تفصيلــي)، ثم يقــوم باســتكمال باقي 
إجراءات احلجز املوضحة تفصيال باملوقع، 
ومنها (إدراج عملة الســداد لباقي ثمن 
األرض بالنســبة لقطع األراضي األكثر 
متيزا - إدراج نســبة االستكمال لباقي 
ثمن األرض حملاور قطع األراضي املميزة 
واملتوسطة)، وحتى استخراج استمارة 
احلجز التــي تتضمن جميــع البيانات 
واخليارات املدرجة مبعرفة احلاجز، ويتم 
التوقيع عليها، كما تتضمن االســتمارة 

تعهدا يفيد بأنه لم يســبق ملقدم الطلب 
أو زوجتــه أو أوالده القصر تخصيص 
وحدة سكنية أو قطعة أرض ألي منهم 
ضمن مشروع اإلسكان االجتماعي، ويتم 
إرفاقها بعد التوقيع باملوقع اإللكتروني، 
وكذا إرفاق إيصال ســداد جدية احلجز 

ومصاريف الدراسة.
وأشار د.وليد عباس، إلى أن املوقع 
اإللكتروني سيتيح للحاجزين تبيان 
عدد الراغبني في حجز كل قطعة أرض 
خالل فتــرة فتح باب احلجز، كما أنه 
في حالــة التزاحم على قطعة األرض 
الواحدة مبحور قطع األراضي األكثر 
متيزا، سيتم الرجوع إلى عملة السداد، 
والتي تعطى أفضلية للسداد بالدوالر 
األميركــي (حتويال من اخلارج أو من 
الداخل شــريطة مــرور ٦٠ يوما على 
إيداعه بالبنــك)، بينما قطع األراضي 
املميــزة واملتوســطة فيتــم الرجوع 
إلى أعلى نســبة استكمال لباقي ثمن 
قطعــة األرض، وفى حالة التســاوي 
ســيتم االحتكام إلــى القرعة العلنية 

بني احلاجزين.

مصر تتقدم ٣ مراكز في مؤشر 
«تريليما» للطاقة العاملي ٢٠٢٢

القاهرة - هالة عمران 

أظهــر مركز املعلومــات ودعم 
اتخاذ القرار مبجلس الوزراء تقدم 
ترتيب مصر ثالثة مراكز خالل العام 
احلالــي، مبؤشــر تريليما للطاقة 
العاملي الصادر عن مجلس الطاقة 
العاملي لعام ٢٠٢٢، لتستحوذ على 
املركز ٥١ من بني ١٢٧ دولة، مسجلة 
٦٠٫٨ نقطة مقارنة باملركز ٥٤ من 

بني ١٢٨ دولة عام ٢٠٢١.
وأوضح املركز - في بيان امس 
أن املؤشر يهدف إلى تصنيف الدول 
من حيث قدرتها على توفير الطاقة 
املســتدامة من خــالل ثالثة أبعاد: 
أمن الطاقة، واملســاواة في الطاقة 
(إمكانيــة الوصــول والقدرة على 
حتمــل التكاليــف)، واالســتدامة 
البيئية، كما يقيس التصنيف األداء 
العام في حتقيق مزيج مستدام من 

سياسات الطاقة الوطنية.
وجاءت السويد في املركز األول، 
تلتها كل من سويســرا والدمنارك 
وفنلنــدا واململكة املتحــدة، بينما 
جاءت اإلمارات في املركز ٢٦ عامليا، 
واملركــز األول عربيا، فيما جاءت 
كل مــن النيجر وبنني وجمهورية 
الكونغو الدميوقراطية في املراكز 

األخيرة على التوالي.
وأكــد املركــز اهتمامــه بتتبع 
الدوليــة  املؤشــرات  مختلــف 
والعامليــة، والتــي تصدر بشــكل 
دوري، وتتضمــن ترتيبــا للدول 
في املجاالت أو القطاعات املختلفة 
التي يتناولها كل مؤشر، مضيفا أنه 
يسعى باعتباره مركز فكر للحكومة 
املصرية إلى تقدمي رؤية وصورة 
واضحــة عن وضع مصر في كافة 
هذه املؤشرات، ومدى التطور الذي 

يتم دوريا في ترتيب مصر بها.
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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.
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للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني
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فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

مسلسل خليجي ٢٠٢٢ 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

الزقوم

سيرين عبدالنور

القريةقزلا

انواعتلااا

لسجيلخلاكل

ارةحلاصاتع

مرزجلاملمر

جالصبررعاب

اسمرمبجرلغ

دلتحلحابمر

وجاازانيدب

ممقسمرلودي

اخوةنويعلا

البلدالميل

١ - عكس بياض - تبسط، ٢ - للنفي - من احلشرات (معكوسة) 
- اذاع (معكوسة)، ٣ - يطلب إعفاءه من العمل - من الفواكه، 
٤ - ميدان القتال - طريق، ٥ - عالمة موسيقية - للمسافة، 
٦ - قبطان - آمال، ٧ - علم مؤنث (معكوسة) - عكس قسا، 
٨ - مرض صدري - نسامح - شجع، ٩ - حجر كرمي - قحط 

(معكوسة)، ١٠ - السالمة والزمان - مقبل.

االمجاد

العرب

غربي

القرية

دم

عمل

اكتمال

البلد

أخوة

اجلزر

صاحلة

مجلس

التعاون

دول

اخلليج

العربي

امليل

سر

مرجان

الصبر

بحار

قامت

ملزم

ساحر

العيون

١ - صحيح البدن - أصل، ٢ - فسيح - برهان، ٣ - تتدرب 
- متشابهان، ٤ - عكس بعيد - انتقم، ٥ - لقياس السوائل 
(معكوسة) - املساعدة، ٦ - تضجر - أفنى نفسه في األمر 
(معكوسة)، ٧ - انهض (معكوسة) - في العروق - عاصفة 
بحرية، ٨ - علم مؤنث - مرتفع من األرض (معكوسة)، ٩ - 
رداءان - متشابهان، ١٠ - طعام أساسي - وزن (معكوسة).

أفقياً: عموديًا:
١ - سواد - متد، ٢ - ال - قمل (معكوسة) - بث (معكوسة)، 
٣ - يستقيل - موز، ٤ - معترك - درب، ٥ - مي - اميال، 
٦ - ربان - منى، ٧ - ندى (معكوسة) - الن، ٨ - سل - نعفو 
- حث، ٩ - ياقوت - محل (معكوسة)، ١٠ - األمن - آٍت.

١ - سليم - اس، ٢ - واسع - دليل، ٣ - تتمرن - ا ا، ٤ - 
قريب - نقم، ٥ - كيل (معكوسة) - العون، ٦ - متل - تفاني 
(معكوسة)، ٧ - قم (معكوسة) - دم - نو، ٨ - مرمي - تل 
(معكوسة)، ٩ - ثوبان - ح ح، ١٠ - خبز - مثقال (معكوسة).

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم الصحة

ما سر استمرار منو شريان إضافي في أذرع البشر؟!
غالبا ما يستدعي تصور كيفية ظهور جنسنا 
البعيد تكهنات جامحة  البشري في املستقبل 
الدماغ  حول ميزات بارزة مثل الطول وحجم 
وبشرة اجللد. ومع ذلك، فإن التحوالت الطفيفة 
في تشريحنا اليوم توضح كيف ميكن أن يكون 

التطور غير متوقع.
خذ شيئا عاديا مثل الوعاء الدموي اإلضافي في 
أذرعنا، والذي قد يصبح شائعا وفقا لالجتاهات 
احلالية في غضون بضعة أجيال فقط. ووفقا 
لباحثني من جامعة فليندرز وجامعة أدياليد في 
الذي ميتد مؤقتا أسفل  الشريان  أستراليا، فإن 
مركز الساعدين أثناء وجودنا في الرحم ال يختفي 

كثيرا كما كان من قبل.
البالغني  أكبر من  وهذا يعني أن هناك عددا 
أكثر من أي وقت مضى مع ما ميكن أن يكون 
قناة إضافية من األنسجة الوعائية تتدفق حتت 
التشريح  معصمهم. وقال تيجان لوكاس، عالم 
بجامعة فليندرز في عام ٢٠٢٠: «منذ القرن الثامن 
عشر، يدرس علماء التشريح انتشار هذا الشريان 
عند البالغني، وتظهر دراستنا أنه يتزايد بشكل 
واضح. كان االنتشار لدى نحو ١٠٪ من األشخاص 
الذين ولدوا في منتصف ثمانينيات القرن التاسع 
عشر مقارنة بـ ٣٠٪ في أولئك الذين ولدوا في 
أواخر القرن العشرين، لذا فهذه زيادة كبيرة في 
إلى حد ما، عندما يتعلق  فترة زمنية قصيرة 

األمر بالتطور».
ويتشكل الشريان الوسيط مبكرا إلى حد ما 
في جميع البشر، وينقل الدم إلى وسط أذرعنا 
لتغذية أيدينا املتنامية. وقد عرف علماء التشريح 
لبعض الوقت أن هذا التالشي في الشريان األوسط 
ليس ضمانا. وفي بعض احلاالت، يتم تعليقه ملدة 
شهر أو نحو ذلك. وفي بعض األحيان نولد مع 
استمرار الضخ بعيدا، أو تغذية إما الساعد فقط، 

أو في بعض احلاالت اليد أيضا. 

هل يؤشر اجلسم الرشيق إلى توازن مثالي بني األنسجة 
الدهنية والعضلية في اجلسم؟

الطبيبة يلينا إغناتيكوفا، أن اجلسم  أعلنت 
الرشيق ال يشير دائما إلى توازن مثالي بني األنسجة 

الدهنية والعضلية في اجلسم.
الفتيات والشباب ميكن أن  ووفقا لها، حتى 
يعانوا من السمنة اخلفية، مشيرة إلى أن النسيج 
الدهني يتكون عند األشخاص الذين يغلب اخلمول 
على منط حياتهم. وتقول: «ميكن في سن مبكرة 
عند الفتيات خاصة وأحيانا عند الشباب، تشكل 
سمنة خفية. ومع ذلك تبدو أجسامهم رشيقة، 
ولكن في الواقع يوجد في أجسامهم نسيج دهني 
زائد. فمثال تتراكم الدهون عندهم ليس فقط حتت 
الداخلية.  اجللد، بل وأيضا بني أعضاء اجلسم 
وميكن أن يحصل هذا حتى عندما يتبع الشخص 
حمية غذائية محددة. ويعود السبب في هذا إلى 
اخلمول وعدم االهتمام بالنشاط البدني». وتضيف: 
تكمن خطورة السمنة اخلفية، في أن اإلنسان ال 
يعلم بها، لذلك ال يتخذ أي إجراء الستعادة صحته.

وتقول: «تزيد السمنة من خطر تطور مجموعة 
متنوعة من األمراض. والشخص الذي يعاني من 
السمنة، ميكن أن يعاني من ارتفاع مستوى السكر 
والكوليسترول وحمض البوليك في الدم. كما قد 
الدموية  القلب واألوعية  يعاني من مشكالت في 
واجلهاز العصبي واجلهاز الهضمي واجلهاز العضلي 
الهيكلي. وتعد السمنة اخلفية، ظاهرة غير مريحة 

عادة».
وتضيف: للتخلص من السمنة اخلفية، ال يكفي 
اتباع نظام غذائي صحي وصحيح، بل يجب أن 
يصاحبه نشاط بدني وممارسة التمارين الرياضية. 
وتقول، «يجب أن يكون هناك توازن بني البروتينات 
والدهون والكربوهيدرات في النظام الغذائي، باإلضافة 
إلى توزيع متساو للسعرات احلرارية خالل اليوم. 
وهذا ال يكفي، ألنه يجب ممارسة نشاط بدني. لذلك 
السمنة  الذين يعانون من  يجب على األشخاص 
التي يجب على  القوة  اخلفية ممارسة متارين 

الطبيب أو املدرب اختيارها بصورة صحيحة».

املصدر: «نوفوستي»

املصدر: «ساينس ألرت»
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هدى حسني لـ «األنباء»: حققت حلم أصالة في دقيقة ونصف!
ياسر العيلة

تواصل النجمة هدى حســني 
تصوير دورها في املسلسل اجلديد 
«عودة خالتي» في أبوظبي بدولة 
اإلمارات العربيــة املتحدة. وعن 
تفاصيل العمل ودورها فيه حتدثت 
هدى لـــ «األنبــاء» قائلة: «عودة 
خالتي» هــو اســتمرار للتعاون 
الناجــح واحلمــد هللا بيني وبني 
شــركة «إيغــل فيلمز» الشــركة 
املنتجة للمسلســل بعد تعاوننا 
معا من قبل في أكثر من عمل مثل 
«الناجية الوحيدة» و«كف ودفوف» 
و«من شارع الهرم إلى..»، و«ست 
احلسن»، وجتهز حاليا لعمل جديد 

لشهر رمضان املقبل.
وأضافــت: مسلســل «عــودة 
خالتــي» عمل درامــي فيه حملات 
كوميدية خفيفة، وهو من تأليف 
محمود وخالد شــكري من مصر، 
وإخــراج املخرج املصــري محمد 
جمعة في أول تعاون يجمعني معه.

وكشفت حسني عن أنها جتسد 
في العمل شخصية مصممة أزياء 
عربيــة عامليــة تعيــش مبفردها 
وحتــدث لهــا مشــاكل عديدة في 
مجال عملهــا، وتكون بعيدة عن 
أســرة شــقيقتها بســبب ظروف 
عملها، باإلضافة الى سر قدمي له 
عالقة باملاضي وبابتعادها عن هذه 
األســرة، وســوف تكشف أحداث 

العمل عن هذا املاضي.
وأشارت الى أن املسلسل سيتم 
عرضــه ١٨ اجلــاري عبــر منصة 
«شاهد» فقط، مستدركة: «عودة 
خالتــي» يضم نخبــة كبيرة من 

النجوم مثل سحر حسني وحسني 
املهدي وأحمد إيراج وفرح الصراف 
ونورا والفنان البحريني قحطان 
القحطاني وعبداهللا البلوشي وآالء 
شــاكر، باإلضافة إلــى فنانني من 

اإلمارات وسورية.
وحول رأيها في تعاونها األول 

مع املخرج املصري محمد جمعة، 
ردت: محمــد جمعة فنان حقيقي 
مبعنى الكلمة، فاهم النص الذي 
يخرجه، ومدرك أبعاده ومتمكن، 
ويعمل هو وفريقه بحرفية شديدة، 
كما أنه شــخص خلــوق جدا في 
تعامله مع الصغير والكبير، وضع 

حتت كلمة خلوق ١٠٠ خط.
أمــا عــن جتربــة تقدميهــا 
وألول مرة حفل املطربة أصالة 
نصــري فــي حفلها الــذي أقيم 
ضمن أنشطة «موسم الرياض» 
والذي حمل عنوان «ليلة أصالة»، 
فأوضحت: كنت أصور مسلسل 
«عودة خالتي» في إمارة أبوظبي 
واتصلــت على املطربــة أصالة 
وقالــت لــي «فيه حلــم وأبيكي 
حتققيه لــي»، فأنا خفت وقلت 
لها «شنو احللم؟»، فردت: «أبيكي 
تقدميني على املسرح في حفلي.. 
ليلــة أصالــة»، وقلــت لها: «مت 
حاضر»، وبالفعل ســافرت من 
أبوظبي الى الرياض وقدمتها في 
دقيقة ونصف، وعدت مرة أخرى 
الى أبوظبــي، مضيفة: كان عدد 
اجلمهور نحو ١٠ آالف شخص، 
وكانت جتربة الوقوف أمام هذا 
العدد مختلفة بالنسبة لي، كانت 

جميلة و«مو مخيفة».
وكشفت النجمة هدى حسني عن 
سبب اختيار أصالة لها لتقدمها في 
هذا احلفل، حيث قالت: دار بيننا 
حوار وقالت لي إن هناك تشابها 
كبيرا بيني وبينها، فنحن نعمل في 
مجال الفن منذ الطفولة، وعانينا 
كثيــرا حتى وصلنــا الى ما نحن 
فيه حاليا، مبعنى أن رحلة كفاحنا 
متشــابهة. وأكملــت: دائما هناك 
اتصاالت هاتفية بيننا، باإلضافة 
الى أنني التقيتها في حفلها األخير 
بالكويت، حيث كنت متواجدة في 
املسرح من ضمن احلضور، فأنا 
واحدة من جمهورها، وأعشق كل 

ما تقدمه من أغان جميلة.

تواصل تصوير «عودة خالتي» في أبوظبي ويُعرض ١٨ اجلاري على «شاهد» فقط

هدى واملطربة اصالة من حفل «ليلة اصالة» بالرياض

مشهد من مسلسل «عودة خالتي» يجمع هدى مع فرح الصراف هدى حسني وشقيقتها سحر

وأسـرتها شـقيقتي  عـن  أبعدنـي  قـدمي  سـر 
جتربـة تقدمي حفـل غنائي جميلة و«مـو مخيفة»
أنـا وأصالة متشـابهة قصـة كفاحنـا ومعاناتنـا 
جمعة فنـان خلوق وضع حتت «خلـوق» ١٠٠ خط

جاسم النبهان: «كذبة أبريل» محبوك بطريقة مميزة
عبداحلميد اخلطيب

يســتعد الفنــان القديــر 
جاسم النبهان لبدء تصوير 
دوره في املسلســل الدرامي 
اجلديد «كذبة ابريل»، تأليف 
الكاتب عبدالرحمن اشكناني، 
اخراج حسني احلليبي، انتاج 
شركة «بيوند درميز» للمنتج 
عبداهللا بوشهري، ويشاركه 
فــي البطولــة العديــد مــن 
النجوم، منهم: زهرة عرفات، 
عبير أحمد، مي البلوشــي، 
عبداهللا بهمن، ليلى عبداهللا، 
منى حسني، سعود بوشهري، 
شوق الهادي، عبداهللا املسلم، 
ســارة صالح، محمد ذياب، 

وغيرهم.
وفي تصريح لـ«األنباء»، 
قــال النبهان: بــدأ تصوير 
العمــل بالفعــل، وزمالئي 
الفنانــون كل منهــم يؤدي 
دوره أمــام الكاميرا حاليا، 
وأنــا ســأدخل لوكيشــن 
املقبل  التصوير األســبوع 
التي  لتجسيد شــخصيتي 

التي حتمل مفاجآت درامية 
ســتجذب املشــاهدين عند 

عرضه في رمضان.
العمــل  وبســؤاله هــل 
تراجيدي أم كوميدي؟ أجاب: 
اسم «كذبة أبريل» ميكن ان 
يكــون عنوانا لعمل مبك أو 

بضــع دقائــق وينتهي، كما 
ان املوضــوع مرهون مبدى 
تصديقنا للكذاب وما يقوله 
لنا، ومن هنا ميكن ان نقيس 
ما ســيتضمنه املسلسل من 
خطــوط دراميــة جديــدة 

ومتنوعة.

مضحــك، فالكــذب قــد يبدأ 
صغيــرا ويصبــح «عــودا» 
مع الوقت فيحول االنســان 
الى ضحيــة ويحول حياته 
الــى مأســاة، وقــد نضحك 
ونسخر اذا كان مزاحا عابرا 
ـ نعلم انه كذب ـ وال يتعدى 

أكد لـ«األنباء« أن خطوطه الدرامية جديدة وستفاجئ املشاهدين في رمضان

جانب من فريق «كذبة أبريل» يتوسطهم املنتج عبداهللا بوشهري الفنان القدير جاسم النبهان

أمتنــى ان تنــال إعجــاب 
اجلمهور، السيما انها مختلفة 
وتأتي ضمن ســياق درامي 
«محبوك» بطريقة مميزة، 
مستدركا: املسلسل رائع من 
جميع النواحي، وهو معاصر 
الشــائقة  ومليء باألحداث 

العيسى يعود في «عياض في الرياض»
مفرح الشمري

في خطوة جديدة نحو ترسيخ 
حضور الســينما السعودية في 
دور العرض، أعلنت شركة «إكس 
موفيز» الشركة املتخصصة في 
اإلعــالم والترفية عــن اعتزامها 
عرض الفيلم السعودي االجتماعي 
الريــاض» فــي  «عيــاض فــي 
جميع صاالت الســينما احمللية 
واخلليجيــة فــي نهايــة شــهر 
ينايــر من العــام اجلديد ٢٠٢٣، 
على أن يسبق عرض الفيلم في 
دور العرض السينمائي عرض 
خاص للفيلم في الرياض، ضمن 
احتفالية ضخمة يحضرها عدد 
كبير من الفنانني وصناع األفالم 

واإلعالميني. 
الفيلم عبارة عن مغامرات تدور في قالب 
كوميدي ساخر بطولة: محمد العيسى، علي 
الدويان، عــوض عبداهللا، ريفال خواجي، 
وليد الغنام، عبير الســعيد، ومبشــاركة 
خاصة من سعد املدهش ومحمد املنصور، 

يزيد الشــهراني، عادل الشــريف والفنان 
السوداني القدير ربيع طه وظهور خاص 
للفنان محمد العلوي والفنان عيسى عرب 
والفنان محمد عبدالعزيز، والفيلم من إخراج 

املخرج اإلماراتي راكان.

يُعرض نهاية يناير املقبل

نادين جنيم حتّذر اجلميع!
بيروت - بولني فاضل

نشرت الفنانة نادين جنيم 
بيانا توضيحيا أكدت فيه أنها 
غير متعاقدة مع أي جهة، وأن 
شركتها اخلاصة هي التي تدير 
أعمالها، وبالتالي فأي تصريح 
يصدر من جهة أخرى ليســت 

مسؤولة عنه.
وكتبت جنيم عبر خاصية 
«الستوريز» امللحقة بحسابها في 
«إنستغرام»: «بيان توضيحي، 
يهمنــا أن نوضح أن نادين لم 
تفوض أي شخص طبيعي أو 
معنوي لتمثيلها جتاه الغير، 
كمــا أنها غيــر متعاقدة مع أي 
إدارة أو وســاطة أو  شــركة 
وكالــة ألعمالها الفنية، وأن ما 
يتــم تداوله في هذا اإلطار عار 
عن الصحة، فاملمثلة اللبنانية 
لديها فريق عمل خاص بها يعمل 

حتت اسم شركتها اخلاصة».

«ضرب نار» جديد ياسمني عبدالعزيز«ضرب نار» جديد ياسمني عبدالعزيز
القاهرة - محمد صالح

بعد أزمتها الصحية األخيرة، تستعد الفنانة ياسمني عبدالعزيز 
لبــدء تصوير جديدها «ضرب النار» الذي ميثل أول عودة لها 
للنشاط الفني، ويشاركها البطولة زوجها الفنان أحمد العوضي.
تتم التحضيرات النهائية للعمل حاليا، وذلك وســط تكتم 
شديد حول طبيعة شخصية ياسمني، حيث تدور أحداث املسلسل 
في أجواء الصعيد، ولكن لم يعرف بعد هل ســتقدم ياســمني 
شخصية السيدة الصعيدية ألول مرة في مشوارها الفني، علما 
أن املوســم املقبل يشهد هجرة شــبه جماعية لنجمات الدراما 

نحو الشخصيات الصعيدية.
وتدور أحداث مسلســل «ضرب نار» فــي إحدى محافظات 
الصعيــد حول الثــأر وعدد من املوضوعــات والقضايا املهمة، 
ويشارك فيه نخبة من النجوم، منهم: سهير املرشدي، بدرية طلبة، 
هدى اإلتربي، إميان السيد، والعمل تأليف ناصر عبدالرحمن، 
وإخراج مصطفى فكري، ومن املقرر عرض املسلسل في موسم 

رمضان املقبل.
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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق
كويتية يومية سياسية شاملة،

تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»
تصدر عن

شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥
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االربعاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

ترقية ٧٠ ديبلوماسيا
في وزارة اخلارجية.

منتخب املغرب يتأهل
 لدور الثمانية في نهائيات 

كأس العالم.

ألف مبروك لألشقاء..
 إلى األمام.

بالتوفيج.. وانتو قدها.

«هذه لك، وعندما تنتصر أعده لي
 في ماليبو»

شــني بن، املمثل األميركي، 
يهدي جائزة األوسكار اخلاصة به 
إلى الرئيس األوكراني فولودميير 
زيلينسكي، والرئيس األوكراني 
يهديه بدوره ميدالية الشــرف 

األوكرانية.

«إيلون ماسك نصف صيني»
كاني ويست، املغني األميركي، 
يقول إن إيلون ماســك مهجن 
جينيا، ويضيــف: عند تزاوج 
جينات عبقري صيني مع عارضة 
أزياء بجنــوب أفريقيا حتصل 
على واحد إيلون، فرمبا صنعوا 
إيلونا، وإيلون ماسك يرد:   ٣٠

سأعتبرها مجاملة.

«مساوئ اجلمال»
أدونــا، تيكتوكر  أمييلــي 
أميركية، تؤكد أن جلمالها مساوئه 
التي قد تعادل مزاياه، حيث يهدد 
حياتها مخاطر دائمة منها اخلوف 
من االختطاف بشكل أكبر مما 

تعانيه غير اجلميالت.

أبعد من الكلمات

٥:٠٥الفجر
٦:٢٩الشروق

١١:٣٩الظهر
٢:٣١العصر

٤:٥٠املغرب
٦:١١العشاء

العظمى:  ٢١
الصغرى:  ١٠

أعلى مد: ١٢:٢٩ ظ ـ ١٠:٥٢ م
أدنى جزر: ٠٥:٥٤ ص ـ ٠٥:٣٦ م

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

البقاء هللا

٤٨ عاما - العزاء في املقبرة - ت:  دالل مجمي طويان احلسيني:
٩٩٨٥٧٨٨٨ - شيعت.

٢٦ عاما - الرجال: اجلابرية - ق١١ -  علــي عدنان مصطفى العلي:
ش١٠٨ - حسينية البلوش - ت: ٦٦٠٦٧٧٧٧ - النساء: اجلابرية 
- ق١١ - ش١٠٨ - حسينية البلوش - ت: ٦٦٦٣٦٣٦٩ - شيع.

سارة إبراهيم الرغيب: (أرملة مطر سيف اخلوالد) ٧٤ عاما - العزاء 
في املقبرة - ت: ٦٦٦٦٥٩٥٥ - ٩٩٣٠٣٢٩٥ - شيعت.

٤٠ عاما - الرجال: عبداهللا املبارك  أحمد عصفور أحمــد العصفور:
- ق٥ - ش١٢ - م٢٧ - ت: ٩٩٥٩٩٨٣٣ - النساء: العارضية - 

ق١٠ - ش١ - ج١٥ - م١٤ - شيع.
٦٣ عاما - العزاء اليوم األربعاء -  محمود غلوم حسني محمد ندوم:
حسينية الشامية - منطقة الشامية - ت: ٩٩٩٦٦٤١٢ - شيع.
٩٦ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  فاهد مخلد مبارك الهرشاني:
- ت: ٦٦٦٩٩٧٧٣ - النســاء: جابر األحمد - ق٦ - ش٦٠٧ - 

م٧٩٩ - شيع.
مرمي راشــد خميس الفزيع: (أرملة داود سليمان البصيري) ٨٧

عاما - العزاء باملقبرة - ت الرجال: ٩٩٧١٣٢٢١ - ٩٩٧٩٠٢١٦ - ت 
النساء: ٩٩٦٦٩٦٨٠ - ٩٩٦٦٨٦٨٢ - شيعت.

٥٤ عاما - الرجال:  العزاء باملقبرة  خالد إبراهيم طالب العوضي:
- ت: ٦٦٥٧٧٠٠٠ - ٩٩٥١٤٥١٤ - النساء: السرة - ق٦ - ش٦

- م٣٩ - ت: ٩٩١٦٩٦٦٦ - شيع.
٨٩ عاما - الرابية - ق٢ - ش١٨ -  ناصر فليج الشــريف املطيري:

م١٥ - ت: ٩٩٤٣٣٦٥٣ - شيع.

أمن

ضبط «عسكري» يتعاطى املخدرات أثناء الدوام
أحمد خميس

أحــال رجال أحــد مخافــر محافظة حولي 
زميال لهم بالعمل، يعمل عسكريا برتبة «وكيل 
عريف»، إلى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات، 
بعد ضبطه خالل عمله يتعاطى املواد املخدرة 

وبحوزته كمية منها وأدوات التعاطي.
ووفق مصدر امني أفاد لـ «األنباء» بأن رجال 
امن احد مخافر محافظة حولي اشتبهوا بزميل 

لهم يعمل عسكريا برتبة «وكيل عريف» ظهرت 
عليه فــي الفترة األخيرة آثــار تعب وإرهاق 

ودائم التغيب. 
وأضاف املصدر: في صباح يوم أمس حضر 
العســكري وعليه عالمات التعاطي فســيطر 
عليه زمالؤه وبتفتيشه عثر بحوزته على مواد 
مخدرة وأدوات التعاطي، فتم إبالغ املسؤولني في 
مديرية األمن الذين أمروا بإحالته واملضبوطات 

الى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات.

«دليڤري» ومواطنه إلى «املكافحة» بعد ضبطهما بخمور
محمد اجلالهمة

أحال رجال مخفر شــرطة الدســمة وافدا 
هنديا يعمل «دليڤري» وآخر من اجلنســية 
نفســها لالجتار في املواد املســكرة إلى مقر 
االدارة العامــة ملكافحة املخــدرات للتحقيق 
معه للوقــوف على وكــر لتصنيع اخلمور.  
وفــي التفاصيل، كما ذكرها مصــدر أمني لـ 
«األنبــاء»، أن دوريــة وخالل جولــة لها في 

منطقة بنيد القــار ضبطت وافدا هنديا لدى 
قيامه بتوصيل أكياس ممتلئة بزجاجات خمور 
محلية. وأضــاف: خالل التحقيــق معه أفاد 
الوافد بأنه يقوم بتوصيلها إلى هندي آخر، 
الذي مت ضبطه ومعه ٣٠ زجاجة خمر محلي، 
فأفاد بدوره بأنه يتم توصيلها عبر مندوب ال 
يعرف سوى رقم هاتفه ليتم إحضار اجلميع 
إلى مخفر الدســمة، وضبط مبلغ ٧٠ دينارا 

من حصيلة البيع في اليوم نفسه.

لــوس أجنيليــس ـ د.ب.أ ـ 
ت.ك.أ: اســتأنفت أمبــر هيــرد 
رسميا القرار في قضية التشهير 
التي رفعهــا جوني ديب، حيث 
أشار محاموها إلى ما يعتقدون 
أنــه العديــد من األخطــاء التي 
ارتكبت في احملاكمة، مبا في ذلك 
السماح باالستماع إلى القضية 
في فيرجينيا ورفض الســماح 
بقبــول االتصــاالت بــني هيرد 

وبعض األطباء كدليل.
وحصــل جنــم «قراصنــة 
الكاريبــي» في يونيــو على ١٠

ماليني دوالر تعويضات و٥ ماليني 
دوالر تعويضــات عقابية، ومت 
تخفيض املبلغ األخير إلى ٣٥٠

ألف دوالر مبا يتماشى مع قانون 
فيرجينيا، بعد أن تبني أن هيرد 
مسؤولة عن التشهير به في مقال 
نشرته صحيفة واشنطن بوست.
وحصلت هيرد، التي رفعت 
دعوى مضادة، على مليوني دوالر 
فــي نفس الوقت بعد أن وجدت 
هيئة احمللفني أن ديب مســؤول 
عن تعليق أدلى به محاميه آنذاك 
آدم والدمان عن هيرد، بحســب 
صحيفة «لوس أجنيليس تاميز».

ومت تقدمي استئناف هيرد في 
٢٣ نوفمبر إلى محكمة االستئناف 

أمبر هيردفي فيرجينيا.

أمبر هيرد تستأنف رسميًا في «تشهير» جوني ديب
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