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غير مخصص للبيع

«التشريعية» تقّر شراء قروض املواطنني

سامح عبداحلفيظ

أقرت جلنة الشؤون التشريعية 
والقانونية البرملانية أمس االقتراح 
بقانون الذي تقدم به النائب صالح 
عاشــور لتقــوم الدولــة بشــراء 
القروض االستهالكية واملقسطة 
والشــخصية املســتحقة علــى 
املواطنني على ان يتم سداد ما قامت 
الدولة بشرائه من خالل عالوة غالء 
املعيشة التي يتم تقدميها شهريا 
لكل مواطن حلني االنتهاء من سداد 
قيمة القرض، على ان يكون السداد 
بحد أقصى مائة وعشرين دينارا، 
بحيث يستمر صرف عالوة غالء 
املعيشــة لــكل مواطــن ال يوجد 
قــرض عليه. وقال عاشــور، في 
تصريح خاص لـ «األنباء»: ستقدم 
اللجنة املالية تقريرها للمجلس 
متضمنــا رأي احلكومــة والــذي 
نتمنى ان يكون متوافقا مع الرغبة 
النيابية. وأضاف: سيدرج التقرير 
على جدول األعمــال، وأتوقع ان 
يناقش بداية العام اجلديد أو ان 
يتم استعجاله للمناقشة في جلسة 

٢٠ أو ٢١ اجلاري.

صالح عاشور لـ «األنباء»: يتم السداد خصماً من عالوة غالء املعيشة مبا ال يتجاوز ١٢٠ ديناراً شهرياً.. ونأمل أن تتوافق الرؤية احلكومية مع الرغبة النيابية 

ممثل صاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

صالح عاشور

٨ أيام عطلة األعياد الوطنية و«اإلسراء واملعراج»
مرمي بندق

أفادت مصــادر مطلعة، في تصريحات 
خاصــة لـ «األنباء»، بــأن عدد أيام العطلة 
الرســمية مبناسبة عيد االســتقالل ويوم 
التحرير وذكرى اإلسراء واملعراج والسنة 
امليالديــة اجلديدة ســيكون ٨ أيام. وقالت 
إن أيام اخلميس واجلمعة والسبت واألحد 
واالثنني املوافقة على التوالي ٢٣ و٢٤ و٢٥
و٢٦ و٢٧ فبراير ســتكون عطلة مبناسبة 
العيد الوطني ويوم التحرير وذكرى اإلسراء 
واملعراج. واســتدركت املصــادر قائلة: إن 
احتساب يوم االثنني ٢٧ فبراير يوم راحة 
بديال عن يوم الســبت املوافــق ٢٥ فبراير 
باعتباره يوم عطلة رسمية مبناسبة عيد 

االســتقالل، يحتــاج إلى قــرار من مجلس 
الــوزراء، الفتــة إلى ان املجلــس قرر أكثر 
من مرة إعطاء يوم راحة بديال عن السبت 
إذا صــادف عطلة رســمية، ومن ذلك على 
ســبيل املثال وليس احلصــر اعتبار يوم 
األحــد ٢ يناير ٢٠٢٢ يــوم راحة بديال عن 
يوم السبت ١ يناير باعتباره عطلة رسمية 
مبناسبة السنة امليالدية اجلديدة. وأضافت 
أن ذكرى اإلسراء واملعراج توافق السبت ١٨
فبراير ويوجد قرار معمول به من مجلس 
الوزراء بترحيل عطلة اإلسراء واملعراج من 
كل عــام إذا وقعت بني يومي عمل إلى يوم 
اخلميس التالي لها مباشرة، ولذلك سيكون 
يوم اخلميس املوافق ٢٣ فبراير يوم راحة 
بديال عن السبت ١٨ فبراير باعتباره عطلة 

رســمية. وبذلك متتد العطلة من اخلميس 
املوافــق ٢٣ فبراير حتى االثنني املوافق ٢٧

فبراير ويســتأنف الدوام رســميا الثالثاء 
٢٨ فبراير.  وردا على سؤال حول إمكانية 
متديد العطلة لتشمل أيام الثالثاء واألربعاء 
واخلميس املوافقة ٢٨ و١ مارس و٢ مارس 
على أن يســتأنف الدوام رسميا ٥ مارس، 
أجابت املصادر: ال مانع قانونيا، ولكن هذا 
اإلجراء من صالحية مجلس الوزراء فقط، 
ويتم ذلــك إذا أصدر املجلس قــرارا بذلك. 
وكانت «األنباء» قد ذكرت أن عطلة السنة 
امليالدية اجلديدة تشمل أيام اجلمعة والسبت 
واألحد املتوافقة على التوالي ٣٠ و ٣١ ديسمبر 
و١ يناير على أن يستأنف الدوام رسميا يوم 

االثنني املوافق ٢ يناير.

متديدها لتصبح ١٠ أيام من ٢٣ فبراير واستئناف الدوام ٥ مارس 
من صالحية مجلس الوزراء فقط.. إضافة إلى السنة امليالدية اجلديدة

ممثل األمير يتوجه اليوم إلى السعودية 
لترؤس وفد الكويت في القمم «اخلليجية» 
و«اخلليجية - الصينية» و«العربية - الصينية»

بحفظ اهللا ورعايته، يغادر ممثل صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد والوفد الرسمي املرافق لسموه أرض 
الوطن اليوم اخلميس ٨ اجلاري متوجها إلى اململكة 
العربية السعودية الشقيقة، لترؤس وفد الكويت 
في اجتماع الدورة الثالثة واألربعني للمجلس األعلى 
ملجلــس التعاون لــدول اخلليج العربيــة، والقمة 
اخلليجية - الصينية، والقمة العربية - الصينية، 

واملزمع عقدها في العاصمة الرياض.

قبول استقالة ٧ وكالء مساعدين في «البلدية»
بداح العنزي

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة بصدور قرار بقبول استقالة 
٧ وكالء مساعدين في البلدية، وهم م.نادية الشريدة رئيس قطاع 
املشــاريع، فؤاد الرغيب رئيس قطاع الشؤون املالية واالدارية، 
فــواز النمران رئيس قطاع التفتيش والرقابة، م.محمد الزعبي 
رئيس قطاع التنظيم، م.ســعد احمليلبي رئيس قطاع التطوير 
والتدريب، م.فهد الشــتيلي نائب املدير العام لبلديتي األحمدي 
والفروانية، وم.عمار العمار نائب املدير العام لشــؤون بلديتي 

حولي والفروانية.

عودة العمل بلجان العالج باخلارج ١١ اجلاري
عبدالكرمي العبداهللا

قررت وزارة الصحة عودة العمل 
باللجان التخصصية للعالج باخلارج 
بالكامــل اعتبارا مــن ١١ اجلاري وفق 
اآللية والضوابط املقررة بشأن الئحة 
العالج باخلارج، وإلغاء اقتصارها على 

احلاالت الطارئة واملستعجلة. 

وكانــت وزارة الصحة قد أصدرت 
تعميما سابقا باقتصار انعقاد اللجان 
التخصصيــة للعالج باخلــارج على 
املستشــفيات واملراكــز التخصصية 
الطبيــة للحاالت الطارئــة والعاجلة 
التي يقرر الفريق الطبي املعالج عدم 
توافــر العــالج لها في مرافــق وزارة 

الصحة.

الرئيس الصيني شي جني بينغ لدى وصوله مطار امللك خالد الدولي وفي استقباله األمير فيصل بن بندر 
أمير منطقة الرياض واألمير فيصل بن فرحان وزير اخلارجية السعودي                                (واس)

الرئيس الصيني: سأعمل مع خادم احلرمني وولي عهده 
لتطوير العالقات وهناك ثقة إستراتيجية مع السعودية 

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

عامر املعتوق لـ «األنباء»: 
البرازيل األقرب للقب.. 
واملغرب شّرف العرب

حفيظ دراجي لـ «األنباء»: فرص 
املغرب والبرتغال متساوية 

في بلوغ املربع الذهبي

13ميزانية اململكة حتقق أول فائض مالي منذ ٢٠١٣
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سفير سويسرا: الكويتيون من أوائل
مكتشفي بالدنا كوجهة سياحية منذ ١٩٣٠

أسامة دياب

أشاد السفير السويسري 
لدى البالد تيزيانو بامليللي 
بتميز العالقات الثنائية بني 
بالده والكويت، مشيرا إلى 
أن تعــاون البلدين في عدد 
من القضايا العاملية ومنها 
قضية امليــاه قد يؤدي الى 
نتائج جيدة لكوكب األرض.
فــي  بامليللــي  وقــال 
تصريحــات صحافية على 
التــي  هامــش احملاضــرة 
نظمتها السفارة السويسرية 
فــي محــل إقامــة الســفير 
بعنوان «االستخدام املستدام 
للمياه» انعلينا االعتياد على 
التعايش مع كميات أقل من 
املياه، ويكون ذلك بالتعاون 
بــني القطاعــني احلكومــي 
واخلاص للمزيد من التوعية 
حول ضرورة االقتصاد في 
استخدام املياه بكل الوسائل.

وأضاف ان الكويتيني من 
أوائل من اكتشفوا سويسرا 
كوجهة ســياحية منذ عام 
١٩٣٠، واســتمروا بزيارتها 
ولم ينقطعوا، مشــيرا إلى 
ان السائح الكويتي يتمتع 
بســمعة طيبــة فــي بالده 
ومرحبا به دائما، مبينا ان 
مساحة بالده صغيرة وهناك 
قوانني تنظم متلك العقارات 
فيهــا كــون األراضــي فيها 
محدودة، موضحا انه مت منع 
متلك األراضي حاليا لألجانب 
في جنيڤ وزيوريخ فقط.

وذكــر ان مــدة إصــدار 
التأشيرة تعتمد على املوسم، 
كاشفا عن العمل لرفع أعداد 
املوظفني املختصني بإصدار 
التأشــيرات خــالل فصــل 
الصيف املقبل ليتمكنوا من 
إصدار تأشيرات أكثر يوميا.

«اخلليج» من أكثر املناطق 
املتأثــرة بنــدرة امليــاه في 
كوكبنــا، اال ان الكثيــر من 
اإلجراءات مت اتخاذها ملعاجلة 
التحدي  املشكلة ومواجهة 
وحتقيق االستخدام املستدام 
للميــاه، واملشــكلة تتفاقم 
في ظل زيادة عدد الســكان 
وارتفاع نســبة االستهالك 

بصورة مبالغ فيها.
وذكرت أن الكويت لديها 
مصادر ضعيفة جدا للمياه 
وهذا يشكل حتديا بالنسبة 

لها مع زيادة النمو السكاني 
الكلــى علــى  واعتمادهــا 
محطات حتلية املياه عالية 
التكلفــة، مشــيرة إلى أنها 
التقت مسؤولي األمم املتحدة 
ومعهــد الكويــت لألبحاث 
العلمية ومؤسسة الكويت 
العلمي والصندوق  للتقدم 
الكويتي للتنمية االقتصادية 
العامــة للبيئــة  والهيئــة 
ووزارة اخلارجية، وناقشت 
معهم عددا من املوضوعات 
ذات االهتمام املشترك مثل 
حتقيق االستخدام املستدام 

للمياه وجودة الهواء.
وكشفت خالل احملاضرة 
عن انه مع مطلع عام ٢٠٥٠

ســيعيش ٥٠٪ من ســكان 
العالم حتت ضغط احلصول 
علــى امليــاه، موضحــة أن 
منطقة اخلليج تواجه ندرة 
شــديدة فــي امليــاه، داعية 
الى ضــرورة مواجهة ذلك 
ألنهــا أزمة وجــود، مؤكدة 
ان سويسرا هي قلعة املياه 
فــي أوروبــا إال ان ٨٢٪ من 
بصمتها املائية حتدث خارج 

حدودها.

خالل محاضرة نّظمتها السفارة السويسرية بعنوان «االستخدام املستدام للمياه»

السفير السويسري تيزيانو بامليللي مع الزميل أسامة دياب   (أحمد علي)

بدورهــا، أكدت الرئيس 
اإلقليمي للتنمية املستدامة 
والتعاون الدولي في سفارة 
سويسرا بدولة اإلمارات حنا 
كابــدر ان العالم يعاني من 
ندرة املياه وال بد من تنسيق 
اجلهود لالستفادة املثلى من 
مــوارد املياه وتقليل الفاقد 
منها، الفتة الى ان املاء يعني 
احلياة، داعية الى ضرورة 
نشر الوعي بأهمية ترشيد 

استهالك املياه.
وأشــارت كابــدر إلى أن 

حنا كابدر متحدثة خالل احملاضرة السفير السويسري تيزيانو بامليللي

كابدر: ٥٠٪ من سكان العالم سيعيشون حتت ضغط احلصول على املياه مطلع عام ٢٠٥٠ األدميرال سالرس: هناك نحو ١٣ ألف سفينة شحن تعبر املنطقة سنويًا أي سفينة 
كل ١٥ دقيقة وهذا ضمن مسؤولياتنا لتأمني انسيابية خطوط املالحة الدولية

السفيرة لوفليشر: «لؤلؤة الغرب ٢٠٢٢» جزء
من التزام فرنسا بسالم املنطقة والدفاع عن الكويت

أسامة دياب

أكدت السفيرة الفرنسية 
لدى البالد كلير لوفليشر ان 
مترين لؤلؤة الغرب ٢٠٢٢

هو جزء من التزام فرنســا 
بالسالم في املنطقة والدفاع 
عــن الكويــت، وخصوصا 
مع عودة احلرب إلى شرق 
أوروبا، الفتــة إلى أن غزو 
أوكرانيــا من قبل روســيا 
يظهر جليــا أنه يجب على 
املــرء أن يكــون مســتعدا 
للقتال من أجل ما نعتقد أنه 
صحيح. وأضافت في كلمتها 
خالل مؤمتر صحافي أقيم 
في مقر إقامتها على هامش 
زيارة قائد املنطقة البحرية 
الهنــدي وقائــد  للمحيــط 
القوات الفرنسية املتمركزة 
في دولــة اإلمارات العربية 
املتحدة األدميرال إميانويل 
ســالرس إلــى الكويت، أن 
فرنســا تظهر قدرتها على 
البقاء ملتزمة جنبا إلى جنب 
مع حلفائنا وشركائنا ليس 
فقــط على احلــدود حللف 
شمال األطلسي ولكن أيضا 
هنا في الكويت، مذكرة بأن 
فرنســا وقواتها املســلحة 
ميكــن االعتمــاد عليها من 

الناحية االستراتيجية.
وقالــت: بينمــا نحتفل 
علــى  عامــا   ٣٠ مبــرور 
اتفاقيــة التعــاون الدفاعي 
الفرنسي - الكويتي، فمن 
املهم تســليط الضوء ليس 
فقط علــى الطبيعة طويلة 
األمد ولكن أيضا على جودة 
عالقتنا العسكرية الثنائية، 
مضيفة أن بعض الضباط 
الكويتيني املوجودين معنا 

النســخ السابقة بأن جميع 
القوات املشاركة فيها ضمن 
القوات الفرنسية في املنطقة.

وأوضح أن مترين لؤلؤة 
الغرب يجمــع بني الكويت 
وفرنســا فقط حتت قيادة 
الكويــت وال يضــم أطرافا 
أخــرى، مضيفــا: «ونحــن 
ســعداء بالدور اللوجستي 
الــذي تلعبــه الكويــت في 

التمرين املشترك.
وأشار إلى أن تواجدهم 
املكثف في املنطقة وإجراء 
متارين لؤلؤة الغرب ألكبر 
دليــل على التزامهــم بأمن 
املنطقة بصفة عامة والكويت 
بصفــة خاصــة، الفتــا إلى 
عملهــم املتواصــل حملاربة 
االجتار بالبشــر وعمليات 
القرصنة وتهريب املخدرات 
واألســلحة من مضيق باب 
املندب إلى اخلليج العربي، 
حيث تقع حتت مسؤولياته 
املباشرة كونه القائد العام 
جلميع القوات الفرنسية في 

املنطقة.
ولفت إلى أن هناك نحو 
١٣ ألف سفينة شحن تعبر 
املنطقة ســنويا، مما يعني 
مرور سفينة كل ١٥ دقيقة، 
وهــذا ضمن مســؤولياتنا 
لتأمــني انســيابية خطوط 

املالحة الدولية.
وردا على ســؤال حول 
بــني  األســلحة  اختــالف 
القوات الفرنسية ونظيرتها 
التمرين  الكويتيــة خــالل 
املشــترك، حيث إن القوات 
الكويتيــة تعتمد على اكثر 
من مصدر في األسلحة، قال 
«نستطيع أن نتكيف مع هذا 
األمر وهذا ال يشــكل عائقا 

أمام جناح التمرين».
وأشــار إلــى أن العديد 
من الضبــاط الكويتيني قد 
تلقوا تدريباتهم في فرنسا 
كمــا أنهــم يجيــدون اللغة 
الفرنســية بشــكل تام، ما 
يســاهم فــي التغلــب على 

العقبات.

ذكرت أن غزو أوكرانيا يؤكد وجوب أن يكون املرء مستعداً للقتال من أجل ما نعتقد أنه صحيح

(ريليش كومار) األدميرال إميانويل سالرس  السفيرة الفرنسية كلير لوفليشر

هنا لديهــم تدربوا من قبل 
فرنسا، وتذكرنا بأن اتفاقية 
عــام ١٩٩٢ أدت إلــى تعليم 
وتدريب عسكري ملجرد ٥٠٠
ضابط وجنــدي باإلضافة 
إلى تخطيط وتنفيذ ســبع 

مناورات عسكرية كبرى.
نسخة مميزة للتمرين

مــن جهتــه، أكــد قائــد 
املنطقــة البحرية للمحيط 
القــوات  وقائــد  الهنــدي 
الفرنسية املتمركزة في دولة 
اإلمــارات العربيــة املتحدة 
األدميرال إميانويل سالرس 
أن زيارته للكويت تأتي في 
إطار االتفاقية الدفاعية التي 
جتمع بني فرنسا والكويت 
وذلك للمشاركة في النسخة 
الســابعة مــن التدريبــات 

املشتركة «لؤلؤة الغرب».
وأضــاف ســالرس فــي 
كلمته خالل املؤمتر الصحافي 
على هامش زيارته للبالد، 
إن هذه النسخة تتميز عن 

ملشاهدة الڤيديو
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رئيس الوزراء يعود إلى البالد بعد زيارة لقطر 
حضر خاللها مباراة منتخبي البرتغال وسويسرا

مجلــس  رئيــس  عــاد 
الوزراء ســمو الشيخ أحمد 
الصبــاح  األحمــد  نــواف 
والوفد املرافق لســموه إلى 
البالد بعد زيارة لدولة قطر 
الشقيقة حضر خاللها إحدى 
مباريــات كأس العالم لكرة 
القدم تلبية للدعوة الكرمية 
املوجهة من أخيه الشيخ خالد 
بــن خليفــة آل ثاني رئيس 
الوزراء ووزير الداخلية في 

اخلالــد ومدير مكتب ســمو 
رئيس مجلس الوزراء حمد 

بدر العامر.
والتقــى ســمو رئيــس 
مجلس الوزراء على هامش 
املباراة مع أخيه الشيخ خالد 
بن خليفة آل ثاني، حيث مت 
خالل اللقاء بحث سبل تعزيز 
وتطويــر العالقات الثنائية 
الوطيدة بني البلدين الشقيقني 
وتنميتها في مختلف املجاالت 

مبا يخدم مصالح الشــعبني 
الشقيقني.

وكان ســموه قــد وصل 
إلى مطــار الدوحة في وقت 
سابق، حيث كان في مقدمة 
مستقبلي سموه الشيخ خالد 
بــن خليفــة آل ثاني رئيس 
الوزراء ووزير الداخلية في 
دولة قطر وسفيرنا لدى قطر 
خالــد بدر املطيري وأعضاء 

السفارة.

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح مع الشيخ خالد بن خليفة آل ثانيسمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح مع رئيس فيفا جياني إنفانتينو

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح خالل حضوره املباراة

دولــة قطر الشــقيقة. وكان 
رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشــيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح قد حضر املباراة التي 
جمعت بني منتخبي البرتغال 
وسويسرا وجرت على ستاد 
لوسيل ضمن مباريات كأس 
العالم لكرة القدم املقامة في 
دولة قطر الشــقيقة يرافقه 
وكيل ديوان رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ خالد طالل 

ولي العهد أشاد بإجناز مثنى سرطاوي في خياطة 
اجلروح السطحية: إضافة بارزة في عالم الطب

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد بقصر بيان، االستشاري في جراحة 
العظام د.مثنى مثقال سرطاوي حيث قدم 
لسموه شرحا حول براءة االختراع الطبية 
في مجال خياطة اجلروح السطحية والتي 
.(Kuwait Stitch) «أسماها بـ«غرزة الكويت

هذا، وقد أثنى سموه على هذا اإلجناز 
الطبــي الذي يعد إضافة بارزة في عالم 
الطب بشــكل عام وفي اجلراحة بشكل 
خــاص، كما حثه ســموه على مواصلة 
مثــل تلك اإلجنازات لرفــع راية الوطن 
العزيــز فــي احملافل العلميــة والطبية 
إقليميا ودوليا. وأكد سموه على تقدمي 
الدعم للشباب الكويتي الطموح في شتى 
املجاالت العلمية، متمنيا سموه له مزيدا 

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال د.مثنى سرطاويمن التقدم والنجاح.

وزير اخلارجية ترأس وفد الكويت باالجتماع 
الوزاري التحضيري للقمة اخلليجية الـ ٤٣

الريــاض ـ كونــا: ترأس 
وزير اخلارجية الشيخ سالم 
العبداهللا وفد الكويت املشارك 
فــي اجتماع مجلس التعاون 
لدول اخلليــج العربية على 
املستوى الوزاري في دورته 
التحضيري للمجلس  الـ١٥٤ 
األعلــى على مســتوى القمة 
في دورته الـ٤٣ املقرر عقدها 
اجلمعة فــي عاصمة اململكة 
العربية السعودية الشقيقة 

الرياض.
ومت خالل االجتماع الذي 
عقــد في مقر األمانــة العامة 
التعــاون مبدينــة  ملجلــس 
الرياض مناقشة التحضيرات 
اجلارية للقمة اخلليجية وكافة 
البنود املدرجــة على جدول 
األعمال والقرارات والتوصيات 
املعنية بدعم وتعزيز مسيرة 
العمل اخلليجي املشترك في 
مختلف املجاالت السياســية 
واالقتصاديــة واالجتماعية 
تضمنتــه  ومــا  واألمنيــة 
البنــود املدرجــة كذلــك من 
قضايــا ومواضيــع تتعلــق 
بالتطورات اإلقليمية والدولية 
الراهنة والتي ســيتم رفعها 
إلى أصحاب اجلاللة والسمو 

القادة في أعمال القمة.
وكانــت أعمــال اجتمــاع 
املجلس الوزاري التحضيري 
الـ١٥٤ للمجلس األعلى ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
فــي دورته الـ٤٣ انطلقت في 
الرياض وقال وزير اخلارجية 
البوســعيدي  العمانــي بدر 
(رئيــس الــدورة احلاليــة) 
في كلمته بافتتاح االجتماع 

اإليجابي نحو حتقيق الشراكة 
االقتصادية املثمرة مع العديد 
من الــدول والتجمعات ومن 
اجل بلوغ التنمية الشــاملة 

واملستدامة».
ورحب البوسعيدي بوزير 
اخلارجيــة الشــيخ ســالم 
العبــداهللا معربا عــن األمل 
لــه بــكل التوفيــق وخالص 
بــدوام  األمنيــات للكويــت 

االزدهار والنماء.
وأعــرب عن بالــغ الثناء 
لوزير اخلارجية الســعودي 
األمير فيصل بن فرحان على 
اجلهود الكبيرة وامللموســة 
التي بذلها خالل فترة رئاسة 
اململكة ألعمــال الدورة الـ٤٢

للمجلــس ومــا شــهدته من 
اجنازات مثمرة.

كما اعــرب لنائب رئيس 
وزيــر  الــوزراء  مجلــس 
اخلارجيــة القطري الشــيخ 
محمــد بــن عبدالرحمن عن 
خالص التهنئة على ما شوهد 

من جناح عاملي فائق وتنظيم 
متألق ببطولــة كأس العالم 
قطر ٢٠٢٢ هذا احلدث الكبير 
الذي يحسب بحق لدولة قطر 
وملنطقتنــا ورســالة عربية 
للسالم والوئام للعالم أجمع.

وقال البوسعيدي «تتطلع 
دولنــا للدورة الـــ٢٨ ملؤمتر 
الــدول األطراف فــي اتفاقية 
األمم املتحدة االطارية لتغير 
املنــاخ (كــوب ٢٨ خالل عام 
التــي ستســتضيفها   ٢٠٢٣
دولة االمارات» معربا لوزير 
الدولي  اخلارجية والتعاون 
اإلماراتي الشيخ عبداهللا بن 
زايد عــن خالــص األمنيات 
بالنجاح والتوفيق والسداد 
في حتقيق الغايات املرجوة 
من تنظيم هذا احلدث العاملي 
الكبير كما نعرب عن حرصنا 
على التعاون التام واجلماعي 
مع اشقائنا في دول املجلس 
فــي قضايا املنــاخ والتحول 
التدريجي الى الطاقة املتجددة.

البوسعيدي: مجلس التعاون لدول اخلليج العربية ميضي في مسيرته بخطى ثابتة ومدروسة

وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا مترئسا وفد الكويت

الوزاريــة  الــدورة  ان هــذه 
التحضيرية حتظى بالعديد 
من ملفات التعاون اخلليجي 
املشــترك والتي نســعى الى 
إجنازها ورفعها الى املجلس 
األعلى في دورته الـ٤٣ وذلك 
املباركة  تعزيــزا للمســيرة 
للمجلــس وحتقيقــا ملزيــد 
مــن الرقــي واإلخــاء لدولنا 
مؤكدين العزم على مواصلة 
اجلهد املشترك ملا فيه اخلير 
ألبناء الدول االعضاء واملنطقة 
بأسرها. واضاف «ان مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
ميضي في مســيرته بخطى 
ثابتــة ومدروســة وفــق ما 
اختطه قادة دول املجلس من 
رؤى وتوجيهات سديدة ومبا 
يحقق تطلعات وآمال شعوب 
دولنــا فــي جميــع مجاالت 
التعــاون ويرســخ دعائــم 
األمن واالســتقرار ملنطقتنا 
والتفاعل البناء مع القضايا 
االقليمية والدولية والتوجه 

رئيس األركان بحث التعاون العسكري 
مع قائد املنطقة البحرية للمحيط الهندي

بحث رئيس األركان العامــة للجيش الفريق الركن خالد 
صالــح الصباح مــع قائد املنطقة البحريــة للمحيط الهندي 
وقائد القوات الفرنسية املتمركزة في دولة اإلمارات العربية 
املتحدة العميد بحري إميانويل سالرس موضوعات مشتركة، 

السيما املتعلقة باجلوانب العسكرية.
وقالت رئاسة األركان، في بيان صحافي امس، إن الفريق 
الركن خالد الصباح اســتقبل مببنى رئاســة األركان العميد 
بحري ســالرس، ومت خــالل اللقاء تبــادل األحاديث الودية 
ومناقشة أهم األمور واملواضيع ذات االهتمام املشترك، السيما 
املتعلقة باجلوانب العسكرية. وأضافت أن رئيس األركان أشاد 
الفريق الركن خالد صالح الصباح مستقبال العميد بحري إميانويل سالرسخالل اللقاء بعمق العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني.

اإلبراهيم لـ «األنباء»: أجهزة حديثة في التعاونيات 
واملراكز التجارية جلمع املخلفات وإعادة تدويرها

دارين العلي

إدارة  قالــت مديــرة 
العالقات العامة واإلعالم، 
الرســمية في  واملتحدثة 
العامــة للبيئــة  الهيئــة 
شيخة اإلبراهيم إن الهيئة 
جتهز في املرحلة املقبلة 
لعدد من املشاريع البيئية 
التي تســعى مــن خاللها 
لتخفيــف الضغــط على 
البيئة عبــر أفكار خالقة 
متنوعة تســاهم في رفع 

التوعيــة البيئيــة. ولفتــت اإلبراهيم في 
تصريــح خاص لـــ «األنباء» إلــى انه من 
ضمن هذه املشــاريع التي تدرســها حاليا 
التنســيق مع احتاد اجلمعيات التعاونية 
واملراكــز احليوية واملجمعــات التجارية 
لوضع جهاز خاص بها للمساهمة في فرز 
النفايات البالستيكية والزجاجية واملعادن 
من املصدر. وقالت إن هذا املشروع سيتم 
بدعــم من الصندوق البيئي حيث ســيتم 
توزيع األجهزة على اجلمعيات والتي تعمل 

كمكابس لضغط عبوات 
املياه البالســتيكية مثال 
متهيــدا لنقلها لشــركات 
التدويــر، الفتــة  إعــادة 
إلى أنه بالفعل مت توفير 
عــدد من األجهــزة للبدء 
بتجربتها متهيدا لتعميمها 
على مختلــف املراكز في 
البالد. وأوضحت اإلبراهيم 
انه يتم حاليا دراسة كيفية 
حتفيز املستهلكني للبدء 
بفرز النفايات البالستيكية 
والزجاجية واملعادن من 
املصــدر حيث يقوم املســتهلك بتجميعها 
والتوجــه نحو املركز لوضعها في اجلهاز 
الذي سيقوم بتحديد قيمتها وإخراج مقابل 
كتذكــرة خصم على املشــتريات او نقاط 
شراء من الشركات املساهمة او اجلمعيات 
التعاونية حتدد وفق الكميات التي سيتم 
التخلــص منها. ولفتت الى ان التنســيق 
يتم حاليا مع املراكز التجارية واجلمعيات 
التعاونية لتحديد هذه اإلجراءات قبل تفعيل 

العمل باألجهزة.

«البيئة» تنفذ مشاريع متعددة لتحفيز فرز النفايات من املصدر مبردود مادي

أحد األجهزة احلديثة جلمــع النفايات املفرزة 
إلعادة تدويرها

شيخة اإلبراهيم
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هل نستطيع أن نصنع دواءنا؟

«التربية» تدعو قطاعاتها لتزويد مراقبي 
ديوان احملاسبة بنسخة من كل قراراتها

عبدالعزيز الفضلي

دعــت وزارة التربيــة جميــع قطاعاتها 
لتزويد مراقبي ديوان احملاسبة بنسخة من 
كل القرارات املعتمدة والصادرة عن الوزارة.
جاء ذلك في تعميم أصدره وكيل وزارة 
التربية بالتكليــف فيصل املقصيد، وتلقت 
«األنباء» نسخة منه، قال فيه: باإلشارة إلى 
املادة ١٢ من قانون إنشــاء ديوان احملاسبة 
والتي أوجبت على اجلهات أن توافي الديوان 
مبا تصــدره من القــرارات اخلاصة بتعيني 
املوظفني واملســتخدمني والعمال وترقيتهم 
ومنحهم العالوات وما في حكمها، والقرارات 
اخلاصة باملعاشات واملكافآت وما في حكمها 
على أن يتم ذلك بالنســبة للقرارات األولى 
في ميعاد أقصاه ١٠ أيام من تاريخ صدورها، 
وبالنسبة للقرارات األخرى في ميعاد غايته 

٣٠ يوما.
وأضاف: باإلشــارة إلــى املالحظات التي 
أســفرت عنها عمليات الفحــص واملراجعة 
والتدقيق، تهيب وزارة التربية بجميع اجلهات 
املختصة بهذا األمر بااللتزام بتزويد مراقبي 
ديوان احملاســبة بكل القرارات الصادرة عن 

القطاعات املختلفة بوزارة التربية واإلدارات 
املركزية التابعة لها.

من جانب آخر، أكدت وزارة التربية حرصها 
على متابعة اجراءات تنفيذ العقود حســب 
االشتراطات التعاقدية مبا يكفل حق الوزارة 

والعاملني.
جاء ذلك في بيان لها بشأن الڤيديو املتداول 
في وســائل التواصل حول اعتصام عدد من 
ضابطات األمن العامالت لدى احدى شركات 

األمن املتعاقدة مع الوزارة.
وقال املتحدث الرســمي باسم «التربية» 
أحمد الوهيدة إن الوزارة تعاقدت مع إحدى 
شركات خدمات احلراسة لتنفيذ أعمال لصالح 
مدارس منطقة حولي التعليمية ضمن العقود 
اجلديدة، وفــق اللوائح والنظم املعمول بها 
وبعد احلصول على موافقة اجلهات الرقابية 
املعنية، مشــيرا الى أن التعاقد مع الشــركة 
جاء بعد انتهاء العقد مع الشــركة الســابقة 

اخلاصة باحلراسة.
وأعلن الوهيدة أن الشركة اجلديدة قامت 
بصرف رواتب ضابطات األمن، وتعمل حاليا 
على االنتهاء من االجراءات الستكمال البيانات 
واملستندات املطلوبة من قبل اجلهة احلكومية.

كـتـــاب مـؤثـــر كـتـبـه 
د.مرزوق يوســف الغنيم، 
األمني العام املساعد باملركز 
العربــي لتأليــف وترجمة 
العلوم الصحية في الكويت 
وصدر اآلن ومت توزيعه وهو 

طرح قضية مهمة!
هل نستطيع أن نصنع 

دواءنا؟
فعال، هذا السؤال يحتاج 
الــى إجابــة شــافية وافية 
وليــس هنــاك أفصــح من 
أ.د.مرزوق  الكتــاب  مؤلف 
يوســف الغنيــم لتوضيح 
األمر والذي يقول في مقدمة 
الكتاب: عند التواصل بيني 
وبني الصديق الدكتور أبراج 
بهات، وهو استشاري تقومي 
األسنان أرسل لي عن طريق 
الهاتف رسالة من رسائله 
اجلميلــة تقــول: إن الدواء 
ليــس موجــودا دائمــا في 
الزجاجــات او احلبوب او 
اللقاحــات، دعنــا نتعرف 
علــى أفضــل دواء في عام 
الرســالة  ٢٠٢٢، وعــددت 
حوالــي ٣٢ مصــدرا مــن 
مصــادر الدواء ليســت لها 
عالقة بالتركيبات الدوائية 
او الكيميائية او اللقاحات، 
ومن هذه األدوية كيفية طرد 
السموم من اجلسم، واإلقالع 
الســريعة،  الوجبات  عــن 
واالمتنــان،  والضحــك، 
وممارســة  واألصدقــاء، 
اإليجابيــة،  الســلوكيات 

والصوم وغير ذلك.

وقــد أعجبتنــي الفكرة 
التــي طرحتهــا الرســالة. 
وبــدأت فــي كتابــة مقالة: 
لتنشــر في مجلة «تعريب 
الطب» التي يصدرها املركز 
العربــي لتأليــف وترجمة 
العلوم الصحية، ووجدتني 
قد جتاوزت احلد املسموح 
به في عدد الصفحات التي 
تنشــر بها املقــاالت، أوال، 
لكون املوضوع شيقا ومهما. 
ثانيــا، ال ميكن اختصار ما 
ال يختصــر. ثالثا، وجدت 
ان إضافــة موضوعات عن 
الصالة والقناعــة والدعاء 
مهمــة جــدا، ويجــب عدم 
ألغيــت  جتاوزهــا، لذلــك 
فكــرة املقالــة، وأعــدت ما 
متــت كتابته، ليكــون في 
صــورة كتــاب مــن كتــب 
سلســلة الثقافــة الصحية 

التي يصدرها املركز.
التــي  املقترحــات  إن 
يقترحها هذا الكتاب، او لنقل 

األدوية كما تقول الرسالة هي 
من الطبيعة التي حولنا او 
من تصرفاتنا وســلوكياتنا 
بوصفنا بشرا، يشرح لنا كيف 
نطرد السموم من أجسامنا 
من دون دواء؟ وكيف نعيش 
حياة سعيدة مع األصدقاء؟ 
وكيــف يكــون احلــب غير 
املشروط وســيلة للسعادة 
والفــرح وعالجا لالكتئاب؟ 
وكيف يؤدي النشاط العضلي 
وممارسة الرياضة وصعود 
الدرج (الساللم) إلى تنشيط 
الدمويــة؟ وكيــف  الــدورة 
يؤدي ذلك الى زيادة فاعلية 
اجلهاز املناعي؟ وكيف يكون 
إحساســنا ونحــن نتمتــع 
بالعيش في الوقت احلاضر؟ 
وكيــف نكون أكثر ســعادة 
وبعيدين عن القلق والتوتر؟ 
إضافة الى مقترحات أخرى 
اذا قمنــا بتطبيقها فســوف 
جنــد ان حياتنــا قد تغيرت 

الى األحسن.

كتاب من تأليف د.الغنيم وإصدارات املركز العربي لترجمة العلوم الصحية

متابعة إجراءات تنفيذ العقود حسب االشتراطات

غالف الكتاب اجلديد د.مرزوق الغنيم

طالل اخلالد: تطبيق القانون على اجلميع مبسطرة واحدة

أكد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشــيخ طالل اخلالد ضــرورة تطبيق 
القانون على اجلميع مبســطرة واحدة والتعامل 

الراقي مع اجلمهور.
جاء ذلك فــي بيان صحافي صادر عن اإلدارة 
العامــة للعالقات واإلعالم األمنــي بـ «الداخلية» 
خالل حفل تخريج الدورة السادســة لوكيل أول 
ضابط احلاصلني على الثانوية العامة لترقيتهم 

إلى رتبة مالزم وعددهم ٣٥٣ ضابطا.
وقال الشيخ طالل اخلالد إن املؤسسة األمنية 
تشــجع دائما منتسبيها على مواصلة مسيرتهم 
العلمية إميانا منها بأنه ال سبيل لتعزيز اجلهاز 
األمني إال بإعداد وتنمية العنصر البشري ملواجهة 

التحديات األمنية ومستجداتها.
وأعرب عن تهانيه خلريجي الدورة ولترقيتهم 
إلى رتبة مالزم، داعيا جميع الضباط اخلريجني 

إلى احلفاظ على القسم الذي أقسموه وأن يضعوا 
الكويت وأهلها بأعينهم وأن يحافظوا على أمنهم 
وســالمتهم ويبذلوا أقصى ما لديهم من جهد في 

احلفاظ على أمن الوطن واستقراره.
وقدم الشيخ طالل اخلالد خالل احلفل خالص 
التعازي واملواســاة ألســرة املغفور له بإذن اهللا 
تعالى املرحوم وكيــل أول ضابط محمد ادريس 

الذي وافته املنية أثناء الدورة.

النائب األول شهد حفل تخريج الدورة السادسة لوكيل أول ضابط احلاصلني على الثانوية العامة لترقيتهم إلى رتبة مالزم

الشيخ طالل اخلالد متوسطا خريجي الدورة السادسة لوكيل أول ضابط احلاصلني على الثانوية العامة لترقيتهم إلى رتبة مالزم

منح الوكالء األوائل احملالني إلى التقاعد في الشرطة آخر مربوط لرتبتهم بـ ٣ شروط
منصور السلطان

أصدر النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طالل 
اخلالد قرارا يقضي مبنح عضو قوة 

الشرطة إذا أحيل إلى التقاعد برتبة 
وكيــل أول، آخر مربــوط لرتبته، 
ويحسب تقاعده على هذا األساس، 
وذلك إذا كان قد استوفى مدة اخلدمة 
(٢٥ سنة فعلية)، وأمت ٤٥ عاما فأكثر، 

وحاصل على ٣ عالوات دورية. 
ونص القرار علــى أن ذلك بعد 
موافقة وزارة املالية وتطبيقا ملبدأ العدل 
القانونية  املبادئ  واملساواة بتوحيد 
بني أعضاء قوة الشرط ونظرائهم في 

املؤسسات العسكرية األخرى حسب 
القرارات املنظمة والصادرة من قبل 
مجلس الوزراء وقرارات جلنة االدارة 
والقوة البشرية وتوحيد املزايا التي 

يتمتعون بها.

مؤمتر Ellucian السنوي في دبي يكّرم اجلامعة 
األمريكية الدولية بالكويت كرائد في خدمات الطلبة

آالء خليفة

Ellucian مؤمتــر  كــّرم 
الســنوي في دبــي اجلامعة 
األمريكيــة الدوليةـ  الكويت 
كرائد في خدمات الطلبة، حيث 
Ellucian Student فازت بجائزة
Experience السـتـخـدامـــها 
التـكـنـــولوجية  احللــول 
املتطــورة لتعزيــز جتربــة 
الطــالب، بصفتهــا شــركة 
رائــدة فــي الصناعــة منــذ 
إنشــائها، قد قامت اجلامعة 
األمريكية الدولية بتشــغيل 
Banner نظام معلومات الطالب
ERP وهو برنامج ،Ellucian من
الرائد فــي الصناعة ملرحلة 

التعليم العالي.
وحضر املؤمتر مسؤولو 
قسم التسجيل في اجلامعة 

االســتفادة مــن اســتخدام 
منصات التكنولوجيا اخلاصة 
بهم لتعزيز الوصول لنجاح 

جتربة الطالب.
ومن خالل السنوات الثالث 
األولى مــن عملهــا، أطلقت 
التقدمي  AIU أيضا برنامــج 

زيادة التحاق الطلبة بأكثر 
من ١٠٠٠٪ في ثالث سنوات، 
وحتدث جاريتي عن الطرق 
املختلفة التي استخدمت بها 
اجلامعة تقنية Ellucian إلدارة 

هذا النمو.
Ellucian هو املزود الرائد 
عامليا في مجال التكنولوجيا 
للتعليــم العالــي ألكثر من 
٥٠ عاما، عملت الشــركة مع 
مؤسسات التعليم العالي في 
جميع أنحــاء العالم لتقدمي 
حلــول ألصعب مشــاكلها، 
ومساعدتها على أن تصبح 
أكثر مرونة وقابلة للتطوير 
مع ضمان كفاءتها وجودتها.
اجلديــر بالذكــر ان مقر 
شــركة Ellucian يقــع فــي 
الواليات املتحدة، وله مكاتب 
في جميع أنحاء العالم ويخدم 
٢٨ مليون طالب في أكثر من 
٢٩٠٠ مؤسسة حول العالم.

للطلبة اجلدد امللتحقني في 
CRM اجلامعــة مــن خــالل
التســجيل  Recruit، ونظام 
Banner Self- الذاتــي مــع

Service، ونظام االستشارات 
واإلرشــاد االكادميي املتقدم 
للطالب واإلنــذار االكادميي 
CRM املبكر باستخدام برنامج

Advise، ونظام تخطيط منهج 
قوي وتدقيــق الدرجات مع 

.DegreeWorks
تعمل كل هذه األدوات معا 
كمجموعة متكاملة من احللول 
لتوفير جتربة طالبية مرنة 

وعملية.
وشــارك رايــن جاريتي، 
املســاعد  الرئيــس  نائــب 
إلدارة التسجيل في اجلامعة 
فــي  الدوليــة،  األمريكيــة 
جلنة ملناقشة التكنولوجيا 
ودورها في زيادة منو الطالب 
واســتمرارهم، وحتدث عن 

الدولية وقد ضم  األمريكية 
هــذا املؤمتــر، العديــد مــن 
املسؤولني من نخبة اجلامعات 
احلكوميــة واخلاصــة فــي 
الشــرق األوســط  منطقــة 
افريقيــا، لعمــالء  وشــمال 
Ellucian، وقاموا مبناقشــة 

٢١٠٠ طالب في «األمريكية الدولية»
اجلامعــة األمريكية الدولية التي افتتحت في عام 
٢٠١٩ كالكليــة األمريكية الدوليــة والتي كانت تضم 
وقتها ثالثة وعشرين طالبا، تضم اآلن أكثر من ٢١٠٠
طالب وتوفر تعليما أميركيا حقيقيا لشعب الكويت.
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رواد الكشافة العرب زاروا «األنباء» واطلعوا على آلية سير العمل فيها

عبدالعزيز الفضلي

قامــت الوفود املشــاركة 
فــي امللتقــى اإلعالمي األول 
لرواد الكشافة العرب والذي 
تســتضيفه الكويت متمثلة 
بجمعية الكشــافة الكويتية 
بزيــارة إلــى مقــر جريــدة 
«األنباء» وكان في استقبالهم 
نائب رئيس التحرير الزميل 
عدنان الراشــد، حيث أطلع 
أقســام  علــى  الضيــوف 
«األنباء»، وآلية سير العمل 
فيها كمــا اطلعوا على فيلم 
وثائقي جلريدة «األنباء» منذ 

نشأتها.
ورحــب نائــب رئيــس 
الزميــل عدنــان  التحريــر 
احلركــة  بــرواد  الراشــد 
الكشــفية في بلدهم الثاني 
الكويت وبزيارتهم إلى جريدة 
«األنباء»، متمنيا لهم طيب 
اإلقامة في الكويت، وتبادل 
معهم األحاديث حول احلركة 
الكشفية وتاريخها وأهمية 
االرتقاء بها السيما أنها حركة 

تطوعية.

األمور في العديد من الدول، 
مشــيرا إلــى أنه جنــح في 
حتمل املســؤولية، مضيفا: 
نحن فخــورون بالكشــافة 

نــرى دائمــا أبناء الكشــافة 
في أي مناسبة يعملون من 
خاللها ملساعدة أفراد املجتمع، 
موضحا أن الكشاف يعد قدوة 

العلي عن سعادته وزمالئه 
الرواد فــي بزيــارة جريدة 
«األنباء»، مشيدا في الوقت 
نفسه بحسن االستقبال من 

العربيــة وتاريخها العريق 
منذ انطالقتها على املستوى 

الدولي عام ١٩٠٧.
وذكر أننــا، وهللا احلمد، 

طيبة يعتمد عليها.
مــن جانبــه، عبــر قائد 
لــرواد  امللتقــى اإلعالمــي 
الكشــافة واملرشــدات علي 

قبــل أســرة اجلريــدة ومن 
نائب رئيس التحرير الزميل 
عدنان الراشد الذي أسعدنا 
جميعا عندما قدم لنا منوذجا 
وشرحا وافيا وعرضا مرئيا 
عن جريدة «األنباء» العريقة.

وأضاف العلي أن الزيارة 
تضمنت االطالع على األقسام 
املختلفة وكيفية اســتقبال 
احملرريــن  مــن  األخبــار 
ومراجعتهــا كل في قســمه 
ومــن ثم طباعتهــا وإصدار 
العــدد، مؤكــدا أن «األنباء» 
صرح إعالمي كبير، يشــكل 
واجهة إعالمية مشرفة على 
مســتوى الكويــت والوطن 
العربي والعالم أجمع السيما 
أن لديهــا موقعــا إلكترونيا 

مميزا.
وأوضح أن «األنباء» تهتم 
كثيرا بأخبار الكشافة بشكل 
عام واالحتاد بشــكل خاص 
وهذا ليــس بغريــب عليها 
السيما أنها جريدة اجلميع، 
معربا عن بالغ شكره وتقديره 
للجريدة وأسرة التحرير على 
حسن االستقبال والضيافة.

على هامش مشاركة وفود احتاد الكشافة العرب في امللتقى اإلعالمي األول الذي تستضيفه الكويت ممثلة بجمعية الكشافة الكويتية

مدير إدارة اإلنتاج الزميل عمرو جاد يطلع أعضاء الوفد على آلية العمل في مطبعة «األنباء»

درع تقديرية إلى «األنباء» من وفد رواد الكشافة العرب يتسلمها نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد بحضور الزمالء يوسف إبراهيم وعبدالعزيز الفضلي ووليد جمعة

الوفد خالل اطالعه على آلية عمل إدارة التسويق واملبيعات من الزميل هيثم شاتيال

الزميل مصطفى عبدالصادق يطلع ضيوف «األنباء» على آلية عمل قسم املونتاج جانب من جولة الوفد في أروقة «األنباء» جانب من زيارة الوفد إلى «األنباء»

مدير إدارة التوزيع واالشتراكات الزميل هاني فتوح متحدثا مع وفد رواد الكشافة العرب

(هاني الشمري) نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد ومديرة مكتب رئيس التحرير الزميلة دينا روكس ومسؤول قسم العالقات العامة الزميل يوسف إبراهيم والزميل عبدالعزيز الفضلي والزميلة رضا صادق مع وفد رواد الكشافة العرب خالل زيارتهم إلى مقر «األنباء»  

وفد رواد الكشافة مع مديرة مكتب رئيس التحرير الزميلة دينا روكس خالل تفقدهم مقر اإلدارة العامة في «األنباء»

الراشد إن النشاط  وقال 
الكشــفي صنع قادة في كل 
األجهــزة احلكوميــة وخلق 
قــادرا علــى قيــادة  جيــال 

الراشد: النشاط الكشفي صنع قادة في كل األجهزة احلكومية وخلق جيًال قادرًا على قيادة األمور في العديد من الدول وجنح في حتمل املسؤولية
العلي: «األنباء» تهتم كثيرًا بأخبار الكشافة بشكل عام واالحتاد الكشفي بشكل خاص وهذا ليس بغريب عليها  فهي جريدة اجلميع 

ملشاهدة الڤيديو
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النجار: ضوابط ومعايير دقيقة 
إلحكام الرقابة على عمليات اإلجهاض

عبدالكرمي العبداهللا

دّشنت الوكيل املساعد لشؤون اخلدمات 
الطبية األهلية بوزارة الصحة د.فاطمة النجار 
أمس مؤمتر اخلليج األول لطب األم واجلنني 
مبشاركة كوكبة من اخلبراء واملتخصصني 
فــي طــب األمومــة واألجنة ورجــال الدين 

والقانونيني.
وقالــت النجار فــي تصريح صحافي إن 
املؤمتر يهدف إلى االطالع على جتارب الزمالء 
في دول اخلليج من اخصائيني واستشاريني 
فــي الطــب والــوالدة ورأي االستشــاريني 
والقانونــني ورجال الدين على حد ســواء، 
فيما يتعلق بأمراض األم واجلنني الشديدة 
واجلســيمة ومنظورهم الديني والقانوني 
في قضية اإلجهاض والضوابط املعمول بها 

في هذا الشأن.
وأشارت النجار إلى أن املادة ١٧ من قانون 
مزاولة مهنة الطب واملهن املساعدة ٧٠ لسنة 
٢٠٢٠ تنص على أن «عملية اإلجهاض يجب 
أن تنظم ويوضع لها معايير تسمح بإجراء 
إجهاض في حاالت خاصة منها أن يكون للحمل 
ضرر مباشــر على حيــاة األم وصحتها، أو 
يكون الطفل واجلنني مصابا مبرض عضال»، 

لذلك وجب علينا وضــع معايير وضوابط 
دقيقــة لتحكيم الرقابة على اســتخدام هذه 

املواد والتأكد من عدم استغاللها.
وشددت على أهمية االطالع على جتارب 
دول اخلليج واملتخصصــني في هذا املجال 
للوصول الى صياغة محدثة تواكب املعايير 
الطبية وتلم بكل اآلراء الدينية املتعلقة بهذا 

املوضوع احلساس.
بدورهــا، قالــت رئيســة املؤمتــر د.أمل 
اخلضــر إنه يقام خالل الفتــرة من ٧ الى ٨

ديسمبر اجلاري برعاية وزير الصحة د.أحمد 
العوضي وتنظيم رابطة أطباء النساء والوالدة 

الكويتية.
ولفتت اخلضر إلى ان املؤمتر يهدف إلى 
مناقشــة التطورات العلمية في تشــخيص 
حاالت علم األجنة ومشاركتها مع علماء الفقه 
والدين والقانون ودراسة تأثيرها على صحة 
األم وتداعياتها على العائلة واملجتمع، مشيرة 
إلى استضافة أطباء من اخلليج وأساتذة في 
الفقه والشريعة والقانون للتعرف على رأي 
علماء الدين حول االجهاض الطبي ألسباب 
صحية عند األم أو اجلنني، مشيرة الى ضرورة 
رفــع توصيات املؤمتر إلى أقســام النســاء 
والوالدة في القطاع الصحي احلكومي واألهلي.

«الصحة» دشنت مؤمتر اخلليج األول لطب األم واجلنني مبشاركة واسعة

د.أمل اخلضر تلقي كلمتها (متني غوزال) د.فاطمة النجار متحدثة  

للمريـض اجلانبيـة  األضـرار  وبأقـل  جـدًا  عاليـة  بفاعليـة  واألورام  السـرطان  وتعالـج  الدقـة»  «فائقـة  التقنيـة 

«القوى العاملة»: حظر تشغيل املرأة في األعمال الشاقة واخلطرة
بشرى شعبان

أكــدت الهيئــة العامــة للقوى 
العاملة حرص الكويت على حماية 
املرأة من العنف واالســتغالل عبر 
توفير احلماية القانونية، مشيرة 
الى أن ذلك مدرج في قانون العمل 
الكويتــي، حيــث نص فــي املادة 

٢٣ على «حظر تشــغيل املرأة في 
األعمال اخلطرة أو الشاقة أو الضارة 
صحيا». وقالت الهيئة في بيان لها 
انه يحظر أيضا تشــغيل املرأة في 
األعمال الضارة باألخالق والتي تقوم 
على استغالل أنوثتها مبا ال يتفق مع 
اآلداب العامة، ويحظر تشغيلها في 
اجلهات التي تقدم خدماتها للرجال 

فقط. من جهــة اخرى، نظم قطاع 
حمايــة القوى العاملــة في الهيئة 
العامــة للقوى العاملة مبشــاركة 
اإلدارات املعنية ورشة عمل بعنوان 
«حتسني إجراءات الشكوى العمالية» 
بهدف تطوير وحتسني اإلجراءات 
املتعلقة باملنازعات العمالية، وذلك 
وفق مبدأ توفير احلماية للعاملني 

بالقطاع األهلي مع مراعاة مصلحة 
أصحــاب العمل طبقا ألحكام مواد 
قانون العمل رقم ٢٠١٠/٦ والقرارات 
املنفذة لــه، وذلك وفقا لتوجيهات 
مدير عام الهيئة بالتكليف د.مبارك 
اجلافــور. وتطرقت الورشــة إلى 
مناقشــة خطوات تقدمي الشكوى 

العمالية.

القريفة: «الزراعة» قّلصت دورة إجناز عقود التنازالت أليام

حسن لـ «األنباء»: جناح عالج أول حالة «ورم» باإلشعاع اجلراحي

ميكنــة جميــع املعامالت، 
والــذي ســيكون مــن أهم 
اإلجنــازات لكونــه ميكن 
الربط بني شركة املطاحن 
والهيئــة، مــا يســاهم في 
صــرف األعــالف آليا عبر 
تطبيق «هويتي» مع ضمان 
احليلولــة دون وقوع أي 
تالعب أو حتايل، مبينا أن 
ميكنة الدعم النباتي وربطه 
بآليات مع إنتاج املزارعني 
سيكون في املرحلة الثانية 
من امليكنة من خالل ربطه 
باإلنتاج الفعلي للمزارعني 

الذي يعرض في املزاد.

مبينا انها تهدف الى مواكبة 
آخر التطورات في هذه التقنية، 
وتأتي لتبادل واالستفادة من 
خبــرات الــدول املجاورة في 

هذا املجال. 
وأوضح بو شهري ان هذا 
النوع مــن العــالج املتطور 
سيسهم في عالج العديد من 
احلــاالت مع محاولــة تقليل 
اآلثــار اجلانبيــة، علمــا بأن 
احلاالت التي ستســتفيد من 
اجلراحة االشعاعية هي بعض 
أورام املخ، أما بالنسبة للعالج 
االشعاعي املوجه فهو ألورام 
الرئــة، الكبــد، البنكريــاس 

والعمود الفقري.
ونوه إلى أن هذه الورشة 
الــى متديــد جســر  تهــدف 
التواصــل بــني املختصــني 
ومناقشة آخر التطورات في 
املجال، حيث ان مركز الكويت 
ملكافحة السرطان قد بدأ بعالج 
بعض أورام املخ، ونحن بصدد 
التوسع ملعاجلة أورام أخرى.

بدأ العمل به خالل الشــهر 
املاضي ساهم في تقليص 
الدورة املستندية في جميع 
املعامالت وعلى رأسها إجناز 
عقود التنازالت خالل أيام 
بدال من ٤ أشهر، وذلك في 
حال عدم وجود أي مخالفة 
أو مالحظة، مشيرا إلى أنه 
إجنــاز غيــر مســبوق في 

تاريخ الهيئة.
وفيمــا يتعلق بتطبيق 
امليكنة في الهيئة ودورها 
في التسهيل على املزارعني 
واملربني واملنتجني، قال إن 
الهيئــة ماضيــة قدمــا في 

الكويتيــة د.أحمــد  األورام 
بو شــهري إلى أن الورشــة 
العلمية عن اجلراحة والعالج 
اإلشعاعي املوجه لألورام تعد 
األولى من نوعها في الكويت، 
مبشاركة محاضرين من كندا 
واململكة العربية السعودية، 

مــن جانــب آخــر، ذكر 
أن النهــج اإلصالحي الذي 

ليومني مبشاركة متخصصني.
وبــني أن التقنيــة «فائقه 
الدقة» تعالج مرض السرطان 
واألورام بفاعليــة عالية جدا 
بأقل االضرار اجلانبية لتفادي 

اي تبعات على املرضى. 
بدوره، لفت عضو رابطة 

حساباتهم البنكية قريبا.
القـريـفـــة ان  وقـــــال 
اخلطوات التي مت اتخاذها 
تتسق بشــكل متكامل مع 
رؤية صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد وسمو 
ولي العهد الشــيخ مشعل 
األحمــد ورئيــس الوزراء 
سمو الشــيخ أحمد نواف 
املتعلقة  األحمد الصبــاح 
بتعزيــز األمــن الغذائــي، 
مشــيرا إلى آليات جديدة 
سيتم تنفيذها لتسهيل أمور 
املزارعني واملربني بالسرعة 

املمكنة.

الكثير مــن األورام مثل املخ 
الفقــري والرئــة  والعمــود 
والكبــد والكلى «كمــا أن لها 
استخدامات عديدة، مشيرا الى 
أن الورشة تهدف الى مشاركة 
اخلبرات في االماكن التي تقدم 
هذه التقنية العالجية ومتتد 

محمد راتب

أكــد مدير عــام الهيئة 
الزراعة  العامــة لشــؤون 
والثروة السمكية بالتكليف 
القريفة أنه جار  م.مشعل 
العمل على إنهاء إجراءات 
املتقدمني بطلبات لتوسيع 
احليازات الزراعية للمنتجني 
واملربــني احلقيقيني فقط، 
الذين قاموا بسداد رسوم 
البلدية قبل إصدار املرسوم 
الوزاري وتوقفت معامالتهم 
في وقت ســابق، مبينا أن 
دعوم املزارعني ستكون في 

عبدالكرمي العبداهللا

كشف نائب رئيس رابطة 
األورام الكويتية ورئيس قسم 
العالج االشــعاعي في مركز 
الكويــت ملكافحة الســرطان 
د.ياســر حســن عــن البــدء 
بعــالج أول حالــة بتقنيــة 
العالج االشــعاعي اجلراحي 
في املركز ملريض يعاني ورما 
باملــخ والتي تكللت بالنجاح 

وهللا احلمد.
جــاء هــذا فــي تصريــح 
لـــ «األنبــاء» علــى هامــش 
الورشة العلمية عن اجلراحة 
اإلشعاعية والعالج اإلشعاعي 
املوجه لألورام والتي نظمتها 
رابطــة األورام الكويتية أول 
مــن أمــس. وقال حســن إن 
ورشة العمل تخص تقنيات 
متطــورة جــدا وهــي تقنية 
اجلراحة االشعاعية والعالج 
االشعاعي املوجه وهي عالية 
في الدقة وتستخدم في عالج 

ً إنهاء إجراءات طلبات توسيع احليازات الزراعية للمنتجني واملربني.. وتطبيق امليكنة مع «املطاحن» قريبا

على هامش الورشة العلمية األولى حول اجلراحة والعالج اإلشعاعي املوجه لألورام

م.مشعل القريفة

(متني غوزال) د.ياسر حسن ود.أحمد بو شهري خالل ورشة العمل  

إعداد: بداح العنزي b-alenzi@hotmail.comاملجلس البلدي

الفارسي تسأل عن أنواع حاويات البلدية

رفع أنقاض ومخلفات في العاصمة

قدمــت عضــو املجلس 
البلــدي م.علياء الفارســي 
حاويــات  حــول  ســؤاال 
التابعــة للبلدية.  النفايات 
وقالت الفارسي في سؤالها: 
باإلشــارة إلي املــادة ٢١ من 
قانــون ٣٣ لســنة ٢٠١٦ في 
شــأن بلديــة الكويت حول 
البلدي  اختصاص املجلس 
في النظافة العامة السكانية 
وفقا لالختصاصات املقررة 
للبلديــة، وانطالقا من دور 
املجلس البلدي في هذا الشأن 

يرجى التكرم باإلجابة عن األسئلة اآلتية:
٭ مــا أنواع احلاويــات اخلاصــة بالبلدية؟ 
وما مواصفاتها؟ وما املواقع التي توضع بها 

احلاويات؟

٭ هــل هنــاك آليــة علمية 
لتوزيع تلك احلاويات؟

٭ في حال التخييم في البر 
كيــف ميكن طلــب حاوية؟ 
وكيف ميكن التخلص منها 

بعد موسم التخييم؟
٭ هل مــن املمكن أن يكون 
للوحدة الســكنية أكثر من 

حاوية؟
٭ هــل األكيــاس الســوداء 
املنازل  اخلاصة بحاويــات 
صديقــة للبيئــة وقابلــة 
للتحلل؟، وان كانت ليست 
صديقة للبيئة هل ميكن أن تشــترط البلدية 
واجلهات ذات الصلة بأال يتم استخدام أكياس 
مع احلاويات املنزلية اال اذا كانت من األكياس 

املعتمدة من البلدية واجلهات ذات الصلة؟

قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق بفرع بلدية العاصمة سعد اخلرينج 
إن اإلدارة تولي االهتمام برفع مســتوى 
النظافة بجميع املناطق باحملافظة، فضال 
عن التعامل الفوري مع شكاوى املواطنني 

واملقيمني، مشيرا إلى أنه مت التعامل مع عدد 
من الشكاوى متثلت برفع مخلفات أوراق 
أشجار متساقطة ورمال، فضال عن التعامل 
مع شكوى بوجود مخلفات تشوه املنظر 

العام ورفعها وتنظيف املكان بالكامل.

م.علياء الفارسي

«الفنية» أقّرت اقتراح إنشاء مالجئ للحماية من اإلشعاعات النووية

اخللفية املجاورة لقسيمته 
مبنطقة حولي ٦٦ قسيمة 
٨ إلــى اجلهــاز التنفيــذي 

للدراسة.
وذكر ان اللجنة وافقت 
على طلب صاحب العالقة 
إضافة األرض العائدة للدولة 
واملالصقة للقسيمة مبنطقة 

املنقف قطعة ٥٤.

اللجنــة أبقــت على جدول 
املقــدم  االقتــراح  أعمالهــا 
من رئيس املجلس البلدي 
عبــداهللا احملــري، بشــأن 
االشــتراطات واملواصفات 
اخلاصة باملجمعات السكنية 
للعمالة، ومتت إحالة الكتاب 
املقدم مــن صاحب العالقة 
بشأن ضم جزء من الساحة 

طلب املوافقة النهائية على 
التنظيمية  القطع  مشروع 
العقــارات غيــر  ألجــزاء 
٩ بالقطعــة  املنظمــة 
الفنيطيس ضمن  مبنطقة 
محافظــة مبــارك الكبيــر، 
وذلك لتغيير موقع محول 
الكهربــاء بالتنســيق مــع 
وزارة الكهربــاء. وبــني أن 

املباني اجلديدة االستثمارية 
او التجارية وغيرها بحيث 
يتم تخصيص نسبة معينة 
من مساحة املبنى كمالجئ 
للحروب النووية مبواصفات 
عاملية، من أبرزها التدريع 
وأساليب وتقنيات التهوية.
وقــال كمــال ان اللجنة 
أعادت إلى اجلهاز التنفيذي 

الفنية  اللجنــة  أوصت 
في املجلــس البلدي خالل 
اجتماعهــا أمــس برئاســة 
د.حسن كمال باملوافقة على 
االقتراح املقدم من العضو 
الفارســي بشــأن  م.علياء 
احلمايــة من اإلشــعاعات 
النوويــة، حيــث تضمــن 
االقتراح إنشاء مالجئ ذات 
مواصفــات عامليــة حديثة 
مســتدامة تخــدم جميــع 
الكويــت مبــا  محافظــات 
يتوافق مع املخطط الهيكلي 
للدولــة، مــع تخصيــص 
مســاحات أراض لتكــون 
مالجئ ضد احلروب النووية 
وحتمي الشعب الكويتي من 
التلوث اإلشــعاعي وتكون 
موزعة بشكل مدروس ويتم 
اإلعــالن عنهــا والتوعيــة 
بطريقة استخدامها بالتعاون 
مــع اإلدارة العامــة للدفاع 
املدني واجلهات ذات الصلة.
ان  وتضمــن االقتــراح 
تكون املالجئ ذات مواصفات 
عامليــة مــن ضمــن إصدار 
ترخيص املبنى، وذلك في 

د.حسن كمال مترئسا اجتماع اللجنة الفنية

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

منصة «اكتشف الكويت».. بوابة عاملية 
للمهرجانات السياحية في البالد

دارين العلي

فــي إطــار ســعيها اجلاد 
لتكون أحد الروافد األساسية 
الكويــت  فــي  للســياحة 
توقــع اجلمعيــة الكويتيــة 
للمهرجانات األحد املقبل مع 
احتاد مكاتب السياحة والسفر 
االتفاقيــة اخلاصــة بإطالق 
الكويت»  منصــة «اكتشــف 
كأولــى املنصات الســياحية 

الشاملة في البالد.
وقــال الناطــق الرســمي 

للجمعية عبدالعزيز السبيعي ان املنصة تهدف 
إلى عرض الفعاليات واألنشطة واملهرجانات 
املختلفة لتفعيل السياحة واألماكن السياحية 
والترفيهية في البالد، مشيرا إلى ان اجلمعية 
تسعى ألن تكون احد املساهمني الفاعلني مع 
مؤسسات الدولة والقطاع اخلاص لتسويق 
الكويت كبوابــة عاملية للمهرجانات الدولية 

في املنطقة.
وأضــاف الســبيعي ان توقيــع االتفاقية 
سيكون بحضور وكيل وزارة اإلعالم املساعد 
لشؤون السياحة سعود اخلالدي، حيث تؤكد 
اجلمعية أهمية مشاركة جهات الدولة املعنية 
وعلى رأسها وزارة اإلعالم في تعزيز املفهوم 
الســياحي بالبالد في إطار الســعي لتحويل 
الكويت إلى وجهة سياحية وثقافية متميزة.

وأوضح ان منصة «اكتشف 
الكويت» ستشكل نقلة نوعية 
في املجال السياحي في البالد 
نظرا لشمولها على مختلف 
األنشطة السياحية والثقافية 
واالجتماعيــة والرياضيــة 
ومختلــف املهرجانــات التي 
تنظم في البالد كما ســتوفر 
املنصة إمكانية احلجز لهذه 
والفعاليــات  املهرجانــات 
وإمكانية احلجز في الفنادق 
وتصفــح وحجــز عــروض 
مكاتــب الســياحة والســفر 
واالســتفادة منها. وشــدد على ان اجلمعية 
ستبذل قصارى جهدها لتكون الساعد األمين 
للتوجه احلكومي بتعزيز السياحة في البالد 
وحتويــل الكويت لوجهة ومقصد ســياحي 
للعائالت سواء في الداخل أو من اخلارج، حيث 
تســتهدف املنصة جميع املواطنني واملقيمني 
في دول التعاون، مؤكدا ان اجلمعية لن تألو 
جهدا لدعم جهود اجلهات الرســمية في هذا 

الشأن بأفضل وسيلة ممكنة.
وذكــر ان اجلمعية ولهذا الهدف تتواصل 
مع جميع اجلهات املعنية في الدولة، مشيدا 
باالستجابة التي تشهدها مع مختلف القطاعات 
سواء الرسمية او اخلاصة وعلى رأسها وزارة 
اإلعالم التي تفتح أبوابها للمشاريع اخلالقة 

في خدمة السياحة في البالد.

جمعية املهرجانات توّقع عقود إطالقها األحد املقبل

عبدالعزيز السبيعي

السبيعي: املنصة ستشمل جميع األنشطة السياحية وتتيح حجز 
املهرجانات والفنادق واالطالع على العروض

فاطمة الفالح تناقش قضايا إنسانية في «بني كفي كفيف»
الفالح  الكاتبــة فاطمة  أصدرت 
روايتهــا «بني كفي كفيــف» والتي 
تضمنــت عــدة قضايــا إنســانية 
ووقعتهــا خــالل الــدورة األخيرة 
ملعــرض الكتــاب الذي أقيــم على 
أرض املعارض بالكويت خالل الشهر 

املاضي.
وتناولت الروايــة قضايا مهمة 
واقعية يعاني منها املجتمع صيغت 
بروية وحنكة، وشملت عدة حتديات 
منها: حتدي أم بكل طاقتها لتصنع من 

ولدها الكفيف شابا مثقفا واعيا بثقة 
عالية بنفسه معتمدا على ذاته رغم 
ألم عاطفتها بأمومتها التي اهتزت 
لتلملم شــتاتها، فتكــون أما عاملة 
ومخترعة وحتارب بكل األســاليب 
في ســبيل جناح أهم استثمار في 

حياتها طفلها الكفيف.
كما تضمنت الرواية حتدي شاب 
كفيــف مبصارعة احليــاة وإثباته 
للمجتمع بأن اصحاب الهمم قادرون 
على اكمال حياتهم والتعايش بكل 

تفاصيــل احليــاة رغــم العثــرات 
والصعوبــات وبره بوالديه الكامل 
كان ســببا في توفيقه في احلياة، 
وحتدي امرأة بإثباتها للمجتمع أن 
هناك صوتا خافتا في جوف كل امرأة 
تأخرت بالزواج سيقتحم العادات 
والتقاليد بسيف الشرع الذي أباح 
للمرأة بالزواج ملن يصغرها سنا ولو 
كان بكثير، ووضع احلجة والبرهان 
بأن الزواج يكون بالتوافق الفكري 

ال العمري أو املجتمعي.
غالف الرواية
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5 نواب يقترحون تأسيس شركات مساهمة تتولى 
تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن خاصة للعمال

قــدم ٥ نــواب اقتراحــا 
بقانــون بشــأن تأســيس 
شــركات مســاهمة كويتية 
تتولــى وفقا لنظــام البناء 
والتحويــل  والتشــغيل 
القيــام بتصميــم  للدولــة 
وتنفيذ وتشغيل وصيانة 

مدن العمال.
ويقضــي االقتراح الذي 
تقــدم بــه كل مــن النواب: 
عبداهللا األنبعي، ود.مبارك 
الطشــة، ومهلهــل املضف، 
وشــعيب شــعبان، وحمد 
املدلج، بأن تلتزم احلكومة 
خالل فترة ال جتاوز السنة 
من تاريخ العمل بهذا القانون 
الشــراكة  بتوكيــل هيئــة 
بتأســيس شــركة أو أكثر 
لتصميم وتنفيذ وتشغيل 
وصيانــة مــدن عمالية في 
مختلف احملافظات بالقرب 
من األماكن املخصصة لهذا 
الغرض جتاريا أو صناعيا 
أو زراعيــا، وذلــك وفقــا 
للشريعة اإلسالمية وبجميع 
ما حتتوي عليه من مكونات 
لوحــدات ســكنية ومبــان 

وخدمات خلدمة املشروع.
ونــص االقتراح على ما 

يلي:
علــى  االطــالع  بعــد 

الدستور،
- وعلــى قانون رقم ١٥
لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون 
الشركات التجارية والقوانني 

املعدلة له.
املرســوم  وعلــى   -
بالقانــون رقم ١٠٥ لســنة 
١٩٨٠ في شــأن نظام أمالك 
الدولة والقوانني املعدلة له.

- وعلى املرسوم بالقانون 
١٢٥ لســنة ١٩٩٢ اخلــاص 
بحظر ســكن غير العائالت 

في املناطق السكنية.

كما هو محدد في املادة األولى 
مــن هذا القانــون، وحتول 
األسهم للجهات احلكومية 
التــي قامــت بســداد قيمة 
احلصة املخصصة لهم بعد 

استيفاء قيمتها منهم.
املادة الثالثــة: ال يجوز 
الســكنية  الوحدات  تأجير 
لغير األشخاص الذين تتوافر 
فيهم الشروط التي يصدر 
قرار فيهــم مجلس الوزراء 
لهذا األمر، ويقع باطال بطالنا 
مطلقا كل تصرف تقوم به 
الشركة لغير االستخدامات 
املعدة لهذا الغرض وفقا لهذا 

القانون.
املــادة الرابعة: ال يجوز 
تأجير الوحدات بالباطن أو 
استغاللها في غير الغرض 
املعــد لها أو التنــازل عنها 
أو مبادلتها وحتدد الالئحة 
القانــون  التنفيذيــة لهــذا 

العقوبات الالزمة.
املــادة اخلامســة: عنــد 
زوال أو انقضــاء أو بطالن 
أية عقود تخص املشــروع 
وفي أي مرحلة تؤول ملكيته 

إلى الدولة.
املــادة السادســة: صدر 
مبرسوم الالئحة التنفيذية 
لهذا القانون خالل ٣ أشهر 
مــن تاريخ العمــل به بناء 
على عــرض وزيــر املالية 
ووزير البلدية، وقبل طرح 
النسبة املقررة في البند ٢ من 
املادة األولى من هذا القانون 
باملزاد العلني، متضمنة على 
وجه اخلصوص الشــروط 
العقود  األساسية لصياغة 
التــي ســيتم إبرامهــا مــع 
الشــركة ويجــوز حتريــر 
العقود اخلاصة بها باللغة 
اإلجنليزية بحسب األحوال 
وحتديــد نســبة توظيــف 

رقم ٢٤ لســنة ٢٠١٢ بشأن 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
واألحكام اخلاصة بالكشف 

عن الذمة املالية.
- وعلى املرسوم بالقانون 
رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ بإصدار 
قانون الشركات والقوانني 

املعدلة له.
- وعلى القانون رقم ١١٦
لســنة ٢٠١٣ بشأن تشجيع 
االســتثمار املباشــر فــي 

الكويت.
- وعلــى قانون رقم ٩٧

لســنة ٢٠١٣ بتعديل بعض 
مواد املرســوم بقانون رقم 
٢٥ لسنة ٢٠١٢ بإصدار قانون 

الشركات (٩٧/ ٢٠١٣).
- وعلى القانون رقم ١١٦
لسنة ٢٠١٤ بشأن الشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص.
- وافــق مجلــس األمة 
على القانــون اآلتي نصه، 
وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
لتــزم  األولــى:  املــادة 
احلكومــة خــالل فتــرة ال 
جتاوز الســنة مــن تاريخ 
العمل بهذا القانون بتوكيل 
الشــراكة للقطــاع  هيئــة 
العــام واخلاص تأســيس 
أكثــر تصميــم  أو  شــركة 
وتنفيذ وتشغيل وصيانة 

الوزراء، ويرسى املزاد على 
من يقدم أقل سعر للخدمة 
مع حتقيق أفضــل معادلة 
بني قيمة التعرفة املقترحة 
لبيــع اخلدمــة فــي عرض 
املستثمر والقيمة املقترحة 
لشراء الســهم في الشركة 
ووفقا ألفضل معايير اجلودة 
اخلاصة بهذا الشأن الواردة 
في مستندات طرح املشروع 
وحتدد جلسة علنية لفض 
املالية واإلعالن  املظاريــف 

عن األسعار.
٣- نسبة ٥٠٪ من األسهم 
تخصــص لالكتتــاب العام 

جلميع املواطنني.
٤- يكون التعاقد لبناء 
وتشغيل وتنفيذ وصيانة 
املشروع ملدة ال جتاوز سنتني 

ميالديتني.
املادة الثانية: قوم اجلهة 
احلكوميــة املشــار إليهــا 
فــي املــادة األولــى ممثلة 
عن الدولــة باالكتتاب في 
رأسمال الشركة املساهمة 
العامــة بالنســبة املقررة 
مبدئيا للجهات احلكومية 
املخصصــة  واحلصــة 

لالكتتاب العام.
وحتتفظ اجلهة احلكومية 
بهذه األسهم حلني تشغيل 

مــدن عمالية فــي مختلف 
احملافظات، وذلــك بالقرب 
من األماكن املخصصة لهذا 
الغرض جتاريا أو صناعيا أو 
زراعيا، وذلك وفقا للشريعة 
اإلســالمية وبتحديدها من 
بلديــة الكويت وبجميع ما 
حتتــوي عليه من مكونات 
لوحــدات ســكنية ومبــان 
وخدمات خلدمة املشــروع 
وباإلضافة الطرق وامليادين 
والبنية التحتية وغير ذلك 
مبا تضعه مــن تصور من 
الشــراكة للقطــاع  هيئــة 
العــام واخلــاص علــى أن 
توزع احلصص في الشركة 
املؤسسة لهذا الغرض وفقا 

لآلتي:
١- نســبة ال تزيــد على 
٢٤٪ من األســهم للحكومة 

واجلهات التابعة لها.
٢- نسبة ال تقل عن ٢٦٪ 
من األسهم تطرح للبيع في 
مزايدة علنية تشترك فيها 
الشركات املساهمة املدرجة 
في ســوق الكويت لألوراق 
املالية والشركات األجنبية 
والشــركات  املتخصصــة 
غيــر املســجلة في ســوق 
الكويــت لــألوراق املاليــة 
التي يوافــق عليها مجلس 

املشــروع كليا وتدعو عند 
ذلك:

١- املواطنــني لتســديد 
قيمة هذه االكتتابات للدولة 
وفقا لإلجراءات وبالطريقة 
التي حتددها احلكومة دون 
أي فوائــد أو رســوم أو أي 
زيادة فوق سعر السهم في 
االكتتاب فــي موعد أقصاه 
اليــوم الــذي تنقضــي في 
نهايته ٦٠ يوما محســوبة 
بدءا من أول الشــهر التالي 
للشــهر الــذي تتولــى فيه 
اجلهــة احلكوميــة دعــوة 
املواطنني عن طريق وسائل 
اإلعــالم الكويتيــة ويجوز 
ملجلس الــوزراء أن يصدر 
قرارا بإعفــاء املواطنني من 
تسديد قيمة هذه االكتتابات 
وحتول األسهم للمواطنني 
الذيــن قاموا بســداد قيمة 
احلصة املخصصة لهم بعد 

استيفاء قيمتها منهم.
٢- اجلهــات احلكومية 
الراغبة باملساهمة في رأس 
مال الشركة العامة املساهمة، 
بحيث حتدد هذه النســبة 
النهائية املخصصة للجهات 
احلكومية بعد توزيع األسهم 
املواطنــني علــى أال  علــى 
تتجاوز هذه النسبة ٢٤٪، 

الكويتيني فيها بحيث ال تقل 
نسبتهم عن ٧٠٪ من إجمالي 
عدد العاملني في الشركة، وال 
تقل نسبة مجموع أجورهم 
عــن ٧٠٪ من إجمالي أجور 
العاملــني فيهــا وشــروط 

تدريبهم وتأهيلهم.
إضافة إلى جميع الشروط 
الفنيــة والبيئيــة واملالية 
واالقتصادية وشروط األمن 
والســالمة وحــق االنتفاع 
بــأرض احملطــة وغيرهــا 
من الشــروط التــي حتكم 
العالقة بني الطرفني وحتدد 
التزاماتهما، وحتدد الالئحة 
التنفيذية الشــكل والكيان 
القانوني للشركة وذلك وفقا 
لقانون الشراكة بني القطاع 

العام واخلاص.
وتقدم الشــركة إلى وزير 
البلدية - خالل ٣ أشــهر من 
انتهاء كل سنة مالية - كشفا 
بأسماء وأعداد الكويتيني في 
الشــركة ووظائفهــم وكذلك 
أعداد وأسماء من مت تدريبهم 
مــن الكويتيني خالل الســنة 
املالية املنقضية ونسبتهم إلى 
مجمــوع أعداد الكويتيني في 
السنوات الـ ٣ السابقة عليها، 
ويرسل الوزير صورة عن هذا 
الكشــف إلــى كل من مجلس 
األمة ومجلس الوزراء مشفوعا 
الــوزارة على ما  مبالحظات 

ورد فيه.
املادة السابعة: اعتبر هذا 
القانون قانونا خاصا وأحكامه 
خاصــة، ويلغى كل نص في 
قانــون آخــر عــام أو خاص 

يتعارض مع هذا القانون.
املادة الثامنة: على رئيس 
مجلس الــوزراء والوزراء - 
كل فيما يخصه - تنفيذ هذا 
القانون، ويعمل به من تاريخ 
نشره في اجلريدة الرسمية.

٢٤٪ من األسهم للحكومة واجلهات التابعة لها ونسبة ال تقل عن ٢٦٪ تطرح للبيع في مزايدة علنية و٥٠٪ من األسهم تخصص لالكتتاب العام جلميع املواطنني
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- وعلى القانون رقم ٥
لسنة ٢٠٠٥ في شأن بلدية 

الكويت.
- وعلى القانون رقم ٧

لسنة ٢٠٠٨ بتنظيم عمليات 
البناء والتشغيل والتحويل 
واألنظمة املشابهة وتعديل 
بعــض أحــكام املرســوم 
بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠
في شأن نظام أمالك الدولة.
- وعلــى القانــون رقم 
٥ لســنة ٢٠٠٨ بتأســيس 
شــركات كويتيــة لتطوير 
تنفيــذ املشــروعات العامة 

واملنافذ احلدودية.
- وعلى القانون رقم ٣٩

لسنة ٢٠١٠ (املعدل مبوجب 
القانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٢) 
واملتعلق بتأسيس شركات 
كويتيــة مســاهمة تتولى 
بناء وتنفيذ محطات القوى 
الكهربائية وحتلية املياه في 

الكويت. 
- وعلى القانون رقم ٤٠

لسنة ٢٠١٠ بتأسيس شركات 
مساهمة كويتية تتولى وفقا 
البناء والتشــغيل  لنظــام 
والتحويــل للدولــة القيام 
بتصميم وتنفيذ وتشغيل 

وصيانة مدن العمال.
- وعلى املرسوم بقانون 

املذكرة اإليضاحية
نصت املذكرة اإليضاحية على ما يلي:

إن الكويت قررت اعتماد النظام احلديث في 
إصدار عدد من القوانني التي تنظم مشاريع 
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص (وهو 
Public Partnership ما يعرف باإلجنليزية بـ
Projects أو PPP) كمــا يــدل على ذلك عدد 
املشــاريع التي مت إطالقهــا أو تلك اجلاري 
اإلعداد لها وتشــمل هذه املشاريع مختلف 
القطاعات االقتصادية مبا في ذلك، الطاقة، 
والنقل، والصحة، واالتصاالت (مثل مشروع 
محطــة الــزور الشــمالية املرحلــة األولى 
واملرحلة الثانية، ومشروع محطة خيران، 
ومشــروع الصرف الصحي فــي منطقة أم 
الهيمان، ومشروع بناء وتأهيل مستشفى 

الطب الطبيعي، الخ).
ولذلــك أصبــح معــه ضــرورة توافــر 
تشريعات الزمة لتمام تنفيذ هذه املشاريع 
ولعــل أحوج ما حتتاج إليه الكويت اليوم 
وجود مدن عمالية ســكانية، وذلك للعمال 
تكون مخصصة لسكنهم وتشمل على كل ما 
يلبي احتياجاتهم األمر الذي سيخفف العبء 
علــى الدولة على كل األصعــدة واخلدمات 

املقدمة لهم مبا يحفظ كرامة كل إنسان.
وقد جاءت املادة األولى في هذا القانون 
لتحــدد تعريف ومفهوم املدينة الســكانية 
للعمال وقد حددت املدة الزمنية الالزمة ملدة 
تنفيذ املشروع وأسندت تلك املهمة إلى جهة 
االختصاص وهي هيئة الشراكة بني القطاعني 
العام واخلاص على أن تكون هذه املشاريع 
بالقرب من األماكــن الصناعية والتجارية 
والزراعية، وذلك لبديهية حاجة توافر هذه 
املشاريع للعمال العاملني فيها وأيضا يصحب 
ذلــك املشــرع اعتبار أن تخصيــص أماكن 
جديدة لســكن العمال ســيحل من مشاكل 

وجود العزاب وتكدســهم في منطقة مهمة 
في الكويت واستراتيجية مثل منطقة جليب 
الشيوخ وغيرها من املناطق املشابهة لذلك.
باإلضافة إلى ما سبق فإن املادة الثانية 
نصــت علــى تطبيــق تقســيمة احلصص 
ومشاركة القطاعات واملواطنني في املشروع 
واالكتتــاب يعد التطبيق املثالي ملا ذكر في 
أعاله حول استخدام الكويت للنظام احلديث 

في تنفيذها ملشاريعها.
أما املادة الثالثة والرابعة فقد أكدتا على 
حــق الدولة فــي حماية مشــاريع وحقوق 
ملكيتها وضمان العدالة في مســألة ملكية 
األراضــي العامة وحق الدولة في التصرف 
فيها كما أنه يعد من أمور السيادة اخلاصة 
في الدولة وأمنها واســتقرار املعامالت بني 
الناس على أراضيها وحفظ النظام والتأكد 
من سير املرافق بنظام واضطراد بالتحكم 
في ملكية األراضي وسلطة اليد العليا فيما 
تؤول إليه العقود اخلاصة بتنظيم وتطبيق 

هذه املسائل.
وقد أكملت املادة السادسة أن تقدم الشركة 
إلى وزير البلدية، خالل ٣ أشهر من انتهاء كل 
سنة مالية، كشفا بأسماء وأعداد الكويتيني 
في الشركة ووظائفهم، وكذلك أعداد وأسماء 
من مت تدريبهم من الكويتيني خالل السنة 
املالية املنقضية ونسبتهم إلى مجموع إعداد 
الكويتيني في السنوات الـ ٣ السابقة عليها، 
ويرسل الوزير صورة من هذا الكشف إلى كل 
من مجلس األمة ومجلس الوزراء مشفوعا 
مبالحظــات الوزراء على مــا ورد فيه، كما 
نصت املــادة الثامنة علــى رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ 

هذا القانون.
ولذلك فإن االنتقال إلــى النظام العاملي 

اجلديد قــي تنظيم املشــاريع يعد من أهم 
املزايا التي نص عليها في املادة األولى من 
القانــون والتي أكدت على ضرورة إنشــاء 
مدن عمالية جديدة في مختلف احملافظات 
وقــرب األماكن التي تخدم بهــا العمالة أيا 
كان نــوع النشــاط جتاريــا أو صناعيا أو 
زراعيا أو أخرى أما املادة الثانية من القانون 
قد حددت كيفية صرف االكتتاب والنســب 
احملددة لكل املشــاركني في إنشــاء وتنفيذ 
وصيانة املشــروع وفق الضوابط الالزمة. 
كما أكملت املــادة الثالثة من القانون بيان 
حقوق الدولة في بســط يدهــا العليا وفق 
النظام ملراعاة مسائل األمن القومي وحفظ 
النظام العام واالعتبارات السيادية اخلاصة 
لذلك باشتراطها جوهريا للبطالن املطلق على 
جميع االستخدامات للمشروع بغير ما أعد 
له، ولزمت ذلك عبر املواد الرابعة واخلامسة 
بنقل امللكية إلى الدولة في حاالت االستخدام 
في غير الغرض املخصص له أو بطالن أو 
انقضــاء أو زوال ثمت عقد في هذا الشــأن 
أما املادة السادســة قد حددت املدد إلصدار 
الالئحة واستكمال إجراء الالزم عبر الالئحة 
التنفيذية لبيان ضوابط وأسس التعامالت 
وتكملة املشروع على أكمل وجه باإلضافة 
إلى تطبيق السياسة احلكومية في عملية 
تكويت الوظائف العامة وإدخال املواطنني 

في االشتغال على وداخل املشروع.
وقد حرص املشــرع على إضفاء الرقابة 
الالزمة على هذا األمر وأما املادة الســابعة 
قد لغت كل حكما يعارض ذلك نتيجة لعدم 
تعــارض أي فوارق أخــرى وأخيرا انتهت 
املــادة الثامنة إلى أنــه على رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ 

هذا القانون.

فيصل الكندري: قدمت اقتراحًا بقانون لتحديد 
األعمال الشاقة واخلطرة في جهات الدولة

فيصــل  النائــب  أعلــن 
الكندري عن تقدميه اقتراحا 
بقانون إلضافة بعض البنود 
إلى قانون مؤسسة التأمينات 
االجتماعيــة بشــأن حتديــد 
وتصنيــف األعمــال الضارة 
والشاقة واخلطرة في جميع 
اجلهــات فــي الدولــة ســواء 
احلكومية أو القطاع اخلاص.
الكنــدري فــي  وأوضــح 
تصريــح باملركــز اإلعالمــي 
ملجلس األمة أن أصحاب هذه 
األعمال لهم حقوق منصوص 
عليهــا فــي القانــون احلالي 
لكنهــم ال يحصلــون عليهــا 
بسبب تعمد جهات حكومية 
عــدم تطبيقها وجهات أخرى 

مــن خــالل اســتحداث جهة 
مختصة لديها إمكانات فنية 
وخبــرات قادرة علــى تقييم 
وتصنيف هــذه األعمال، كما 
سيحدد مددا زمنية لالنتهاء 
من تصنيف جميع األعمال في 
جميع قطاعات الدولة اخلاصة 

واحلكومية.
ولفــت الكنــدري إلــى أن 
(التأمينــات) ال يوجــد لديها 
الوظيفيــة  املهــام  تصنيــف 
جلميــع العاملني فــي الدولة 
واجلهــات لــم تقــدم أســماء 

املوظفني ومسمياتهم.
وأوضــح أن مــن يحــدد 
ويصنــف األعمال الضارة أو 
اخلطرة أو الشاقة إدارة الصحة 

بتطبيق القرارات اخلاصة بهذه 
املهن واملوجودة بالفعل، لكن 
اجلهات احلكومية ال تطبقها.

وقال الكندري إنه اجتمع 
في مجلس األمة مع رؤساء 
االحتادات والنقابات وناقش 
معهم املشكلة واستمع إلى 
مطالبهم واقتراحاتهم، قبل 
تقــدمي هذا االقتــراح الذي 
يطالــب بتطبيــق حقــوق 
القانــون  فــي  موجــودة 
جلميع العاملني واملوظفني 
في جميع جهات الدولة، ما 
يعني أن هذا االقتراح مهم 
جلميع املوظفني في الدولة 
فــي القطاعــني احلكومــي 

واخلاص.

املهنيــة وتتكــون مــن ثالثة 
موظفــني وافديــن ويقومون 
بالتصنيف مبزاجية وبطرق 
بدائية ويتلقون تعليمات بعدم 

تنفيذ بعض القرارات.
ولفت الكندري إلى أن إحدى 
النقابــات ذكــرت انــه عندما 
طلبت مــن «الصحة املهنية» 
تقييم بعض األعمال اخلطرة 
بسبب الروائح لم تتلق الرد 
من املوظف، معربا عن أسفه 
بأن تكون دولة مثل الكويت 
مــازال لديها مثل هذه الطرق 
البدائيــة. وأكــد الكندري أن 
هذا القانون يستحق أن يأخذ 
صفــة االســتعجال إلنصاف 
املواطنــني وإلــزام اجلهــات 

فيصل الكندري

تتعسف في تطبيقها. وأضاف 
الكندري ان االقتراح يحدد آلية 
العمل الكاملــة لتحديد املهام 
الوظيفيــة جلميــع العاملني 

عادل الدمخي يقترح توفير عيادة 
تخصص أطفال في الفترة املسائية

قــدم النائب د.عادل الدمخــي باقتراح برغبة 
بشأن توفير عيادة أطفال في جميع املستوصفات 

بالفترة املسائية.
وقــال الدمخي في مقدمــة االقتراح، إنه نظرا 
لالزدحام الشديد في املستشفيات وتكدس املرضى، 
ورغبة في التخفيف من الضغط كون الكثير من 
املراجعني من األطفال بســبب عدم توافر أطباء 
أطفال مستوصفات، فإنني أتقدم باالقتراح برغبة 

التالي: 
«توفيــر عيــادة تخصص أطفال فــي الفترة 
املسائية بجميع املستوصفات باإلضافة إلى وجود 

د.عادل الدمخيسيارة اإلسعاف على مدار ٢٤ ساعة».

تعمل بجميع املستوصفات
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«الصحية» توافق على إضافة ربات البيوت واملتزوجة اخلاضعة 
لقانون املساعدات واألرملة إلى قانون التأمني الصحي «عافية»

وافقت جلنة الشــؤون الصحية واالجتماعية والعمل على 
تعديــل املادة (٢) من القانون رقم (١١٤) لســنة ٢٠١٤ بشــأن 

التأمني الصحي، بإضافة ربات البيوت إلى القانون. 
وأوضح مقرر اللجنة النائب هاني شمس في تصريح باملركز 
اإلعالمي في مجلس األمة أن اللجنة ناقشت ٦ اقتراحات بقوانني 
بخصوص إضافة شــرائح إلى تأمني (عافية)، وبعد التباحث 
والتناقش صّوت جميع احلاضرين باملوافقة على التعديالت 
املقترحــة. وبني أن التعديالت تقضي بإضافة املرأة املتزوجة 
اخلاضعة لقانون املساعدات العامة، وكذلك األرملة التي تتلقى 
نصيبها من زوجها املتوفى وفقا لقانون التأمينات االجتماعية 
وبلغ سنها ٥٠ عاما. ولفت إلى أن اللجنة ستنتهي من التقرير، 
إلدراجه على جدول أعمال اجللسة املقبلة بالتوافق مع جلنة 
األولويات، الســيما أن التقرير يشمل رأي نواب جلنة األسرة 
واملرأة والطفل. وأعرب شمس عن أمله في أن توافق احلكومة 
على القانون وإقراره مبداولتيه في اجللسة املقبلة، مؤكدا أن 

هذه الشريحة مستحقة.

اللجة ناقشت ٦ اقتراحات بقوانني وستعّد تقريرها بالتوافق مع جلنة األولويات شامالً رأي جلنة األسرة واملرأة والطفل

فارس العتيبي واسامة الشاهني وهاني شمس وخليل الصالح خالل اجتماع اللجنة ً هاني شمس متحدثا

د. محمد املهان ود. حمد العدواني خالل جولتهم على املدارساملشاركون في اجلولة التفقدية

العدواني يستمع لشكوى أحد املواطنني

وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني يستمع ألحد املواطنني بحضور د. محمد املهان

جانب من اجلولة

د. محمد املهان متحدثا

محمد املّهان: وزير التربية وعد بترميم املدارس املتهالكة 
والعجمي بالتنازل عن ٣ عمارات الستغاللها كأفرع لـ «التطبيقي»

قام النائب د.محمد املّهان 
بجولتني تفقديتني بعد ظهر 
أمــس للخدمــات واملرافــق 
التعليميــة والصحيــة فــي 
محافظــة األحمــدي برفقــة 
وزير التربية ووزير التعليم 
العالي والبحث العلمي د.حمد 
العدوانــي ووزيــر الصحة 

د.أحمد العوضي.
وشملت اجلولة مع وزير 
التربية عددا من املدارس في 
منطقة األحمــدي التعليمية 
ومدينة صباح األحمد السكنية 
وضاحية علي صباح السالم 
ومدينة األحمــدي للوقوف 
على احتياجاتها وبحث سبل 
استكمال اخلدمات التعليمية 

في املنطقة.
وقــال النائــب د.محمــد 
املّهــان، فــي تصريــح عقب 
اجلولة، إنه اســتعرض مع 
عدد من املواطنني واملتطوعني 
املشاكل التي يعانون منها في 

اجلانب التعليمي.
وبــني أنــه حصــل على 
وعود من وزير التربية بأن 
يكون مــن ضمن املناقصات 
القادمة ترميم وإعادة تأهيل 
املدارس املتهالكة، موضحا أن 
املسؤولني في الوزارة برروا 
التأخــر في تنفيــذ عمليات 
الصيانة في بعض املدارس 
بأسباب قانونية لوجود عدد 
مــن القضايا منظــورة أمام 

القضاء.
وأوضــح أن املواطنــني 
طالبوا بإنشاء جامعة وأفرع 
للمعهــد التطبيقــي مبدينة 

د.املّهــان عن أنه التقى أمس 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة وزير الدولة لشــؤون 

اإلسكان والتطوير العمراني 
عمار العجمي وبحث معه هذا 
املوضــوع، مؤكدا أن الوزير 

أبــدى اســتعداده للتنــازل 
عن ٣ عمــارات من أصل ١١٠

عمارات موجودة في املنطقة 

د.املّهان أنه قــام بجولة في 
الصباح الباكر برفقة وزير 
الصحــة د.أحمــد العوضي 

الســتغاللها كأفــرع للمعهد 
التطبيقي أو جامعة الكويت.
مــن جانــب آخــر، أعلن 

العــام  شــملت املستشــفى 
األحمــد  صبــاح  مبدينــة 
ومستشــفى  الســكنية، 
ضاحية علي صباح السالم 
ومت االستماع إلى مالحظات 
ومطالب األهالــي. وبني أنه 
أطلــع الوزير على املشــاكل 
التــي يعانــي منهــا هــذان 
املستشفيان من نقص خدمات 
الطوارئ واالزدحام الشديد 
في عيادات األسنان، مؤكدا أن 
الوزير تعهد بإيجاد احللول 

املناسبة بأسرع وقت.
ومتنى من الوزراء املعنيني 
اإلسراع في معاجلة املشاكل 
التي اطلعوا عليها على أرض 
الواقع، مؤكدا انه سيتابع كل 
القضايا التي أثيرت في الفترة 

املاضية.

رافق وزيري التربية والصحة في جولتني تفقديتني على اخلدمات واملرافق التعليمية والصحية في محافظة األحمدي

صباح األحمد لتختصر على 
املواطنني املسافات البعيدة.

فــي هــذا الصدد، كشــف 

أسامة الشاهني: منح ضباط الصف واألفراد 
العسكريني مكافآت االستحقاق للمتقاعدين

تقدم النائب أسامة الشاهني 
باقتراح برغبة مبنح ضباط 
الصف واألفراد من العسكريني 
في اجليش واحلرس الوطني 
ووزارة الداخلية وقوة اإلطفاء 
العــام، مكافآت االســتحقاق 
للمتقاعدين أسوة بزمالئهم 

الضباط.
ونــص االقتــراح على ما 

يلي:
الــوزراء  ســبق ملجلس 
أن أصدر قرارات في فترات 
مكافــآت  مبنــح  ســابقة 
مــن  للرتــب  اســتثنائية 
فئــة الضباط ولم يســتفد 

أحدث تباينا وفوارق وعدم 
املساواة. وتقديراً لعطائهم 
الــذي يفتخــر بــه الوطن، 
وباعتبارهم القاعدة األوسع 
في تلك اجلهات، والقوة التي 
تبنى عليها الهياكل الوظيفية 
والدور األمني والدفاعي، وال 
يتحقق النجاح وتعزيز القوة 
إال بحالة التكامل املترابطة 
بينهم وبني زمالئهم الضباط 
مــن مختلــف الرتــب، مــا 
يستحقون معه دوما الدعم 
والتشــجيع، فإننــي أتقدم 

باالقتراح برغبة التالي:
مينــح ضبــاط الصــف 

واألفراد من العســكريني في 
كل مــن اجليــش واحلــرس 
الداخليــة  الوطنــي ووزارة 
وقــوة اإلطفاء العــام الذين 
لم «تشملهم قرارات مجلس 
الــوزراء الســابقة باملكافآت 
االستثنائيــــة» مكافـــــآت 
االستحقاق للمتقاعدين أسوة 
بزمالئهم الضبــاط، على أن 
يستمر العمل بشمول جميع 
الرتــب مــن ضبــاط الصف 
العســكريني  واألفــراد مــن 
باملكافآت االســتثنائية تلك، 
متــى تقــررت فــي أي فترة 

مستقبلية.

أسامة الشاهني

منها جميــع ضباط الصف 
والعسكريني من األفراد، ما 

«الداخلية» أقرت اقتراح اخلليفة حول الوكالء األوائل
أصــدرت جلنــة الداخليــة 
والدفــاع تقريرها عن االقتراح 
برغبة املقدم من النائب مرزوق 
اخلليفــة ونصه اآلتــي: «منح 
الوكالء األوائل بقوة الشــرطة 
ممــن اســتوفوا باخلدمة (٢٥) 
سنة فعلية وأمتوا العمر (٤٥) 
سنة فأكثر وحصلوا على (٣) 
عــالوات دورية، آخــر مربوط 
لرتبهم ويحسب تقاعدهم على 

هذا األساس».
وجاء التقرير كالتالي:

أحال السيد رئيس مجلس 
األمة االقتراح برغبة املشار 
اليــه الــى اللجنــة بتاريخ 
٢٠٢١/٤/٢٨، وذلك لدراسته 
وتقدمي تقرير بشــأنه. وقد 
نظرته اللجنة في اجتماعها 

واللجنة تقدم تقريرها للمجلس 
املوقر التخاذ ما يراه مناســبا 

بصدده.
وكان اخلليفة اقتراح التالي: 
تنــص املادة (١٠١) من القانون 
رقم (٢٣) لســنة ١٩٦٨ بشــأن 
نظام قــوة الشــرطة على انه: 
«اذا أحيل رجال قوة الشــرطة 
الى التقاعد وكانوا قد استوفوا 
املدة الالزمة كحد أدنى للترقية، 
ولم يرقوا لعدم وجود شواغر، 
منحوا الرتبــة التالية لرتبهم 
واحتســاب تقاعدهم على هذا 

األساس».
ـ فقد صدر القرار الوزاري 
رقم (٢١١) لسنة ٢٠٢١ من نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع نصه «اذا أحيل العسكري 

الــى التقاعد برتبــة وكيل أول 
وكان قد اســتوفى مدة اخلدمة 
(٢٥) ســنة فعليــة وأمت العمر 
(٤٥) سنة فأكثر وحاصل على 
(٣) عالوات دورية، مينح آخر 
مربوط لرتبته ويحسب تقاعده 
علــى هذا األســاس». وتطبيقا 
ملبدأ العدالة واملساواة بني رجال 
اجليش ورجال قوة الشــرطة 
واحلــرس الوطني. لــذا فإنني 
أتقدم باالقتــراح برغبة «ملنح 
الوكالء األوائل بقوة الشــرطة 
ممن اســتوفوا اخلدمــة (٢٥) 
سنة فعلية وأمتوا العمر (٤٥) 
سنة فأكثر وحصلوا على (٣) 
عــالوات دورية، آخــر مربوط 
لرتبهم ويحسب تقاعدهم على 

هذا األساس».

مرزوق اخلليفة

املنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٧.
وبعد املناقشة وتبادل اآلراء 
انتهــت اللجنــة بإجمــاع آراء 
اعضائها احلاضرين الى املوافقة 
على االقتراح برغبة املشار اليه. 

وزير الصحة تعهد بإيجاد حلول مناسبة للمشاكل في املستشفى العام مبدينة صباح األحمد السكنية ومستشفى ضاحية علي صباح السالم بأسرع وقت ممكن
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لقطات من احلفل 

«القانون الكويتية العاملية» احتفلت بـ «اليوم العاملي للغة العربية»
آالء خليفة

بحضور رئيس مجلس أمناء 
كلية القانون الكويتية العاملية 
د.بدر اخلليفة ورئيس الكلية 
ا.د.محمد املقاطع ورئيسة قسم 
اللغة العربية أ.د.سهام الفريح 
وعدد من أعضاء هيئة التدريس 
وطلبة الكلية، احتفلت الكلية 
باليوم العاملــي للغة العربية، 
وجاءت االحتفالية بهدف ابراز 
اهمية اللغــة العربية وربطها 
باملوروث االســالمي والعربي 
(قرآنا وحديثا وشعرا ونثرا) 
وإبراز مكانة اللغة العربية بني 
لغــات العالم وبث روح الفخر 
واالعتــزاز باللغة العربية بني 
أبنائها باإلضافة الى نشر الوعي 
بالتحديات الــي حتدق باللغة 

العربية.
بدايــة، قــال رئيــس كلية 
العامليــة  الكويتيــة  القانــون 
أ.د.محمد املقاطــع ان ما يثلج 
الصدر ان تكون احتفالية يوم 
اللغة العربية احتفالية دائمة 
ال تقتصــر على يوم واحد وال 
تقف عند حدود فهي اللغة التي 

ننطق بها
وأفاد املقاطع بأن اللغة هي 
وعاء الثقافة ومن دون معرفة 
اللغــة ومكنوناتهــا ومداخلها 
ومخارجها وعلومها ال يستطيع 
اإلنسان ان يســتوعب حقيقة 
ما يكتــب وال يفقه ما يريد ان 
يستوعب وال يصل الى مكنون 
الى مــا تهــدف اليــه الكلمات 
وحتدده العبارات لذلك فاللغة 
العربية ليســت احتفالية يوم 
بقــدر ما هي حياة لكل مســلم 
عربــي فهي اســاس وشــريان 

حلياته في كل جوانبها

وهي راية احلق والعدالة فإن 
كنــت تريد ان تكــون نصيرا 
للحق والعدالة فالبد أن تكون 
بارعا باللغة وإما سيكون فهمك 

قاصرا وناقصا.
وأوضح املقاطــع انه تقدم 
مبقترح منذ ٧ ســنوات بعمل 
اختبار لقياس القدرات اللغوية 
باللغة العربية لطالب اجلامعات 
ولكــن تعثــر املشــروع اكثــر 
من مــرة ومنذ ســنتني اكتمل 

املشروع.

العاملية مستقبال وسيتم تطبيقه 
على الطلبة في الدفعة القادمة 

في شهر يناير القادم.
من جانبها، اوضحت رئيسة 
قســم اللغة العربية أ.د.سهام 
الفريح: في يوم ١٨ ديسمبر عام 
١٩٧٣ قــررت األمم املتحــدة ان 
جتعله يوما عامليا للغة العربية 
ويا ليتنا ان يكون هذا االهتمام 
والشغف ممتدا على مدار العام 

وليس يوما واحدا.
وقالت: قــد يعتقد البعض 
اننا املتخصصني باللغة العربية 
في كل مجاالتهــا نهتم باللغة 
العربيــة، نحــن نهتــم باللغة 
العربية ألنها هويتنا ألننا عرب 
فنحن االولى أن نهتم بتلك اللغة 
وألنها وجودنا والصورة التي 
تقدمنا لآلخر، فإغفال تلك اللغة 
واهمالها من الطبيعي سيؤدي 
الــى اغفال موروث زاخر قوي 
وفكر ثقافي وحضاري وإنساني 
وحتى عقائدي وهذه هي الطامة 
الكبــرى ان كان االغفال ميس 

العقيدة.
وتابعت الفريح قائلة: لعل 
االغفال الذي حصل في ذهنية 
االنســان العربــي فــي اللغــة 
العربية حصل في عقود كثيرة 
ولكن حتى مع عصور االنحطاط 
واالنقسامات والدويالت ظلت 
اللغة العربية موجودة وبقوة.
وأفادت الفريــح بأن حاليا 
هنــاك اخفاقــا واضحــا علــى 
مســتوى الوطن العربي للغة 
العربيــة واألســباب عديــدة 
واهم ســبب من وجهة نظري 
ملــا يعانيه النــشء حاليا هو 
املناهج وأساليب التعليم للغة 
العربية فهي مع االسف الشديد 

باتت منفرة. 

متابعا: وجنحنا في أن نظهر 
اول اختبار للغة العربية يقيس 
العربية لدى  اللغة  مستويات 
الكافة من الدارسني والباحثني 
ولكل من يريد أن يلتحق بأي 
علم مــن العلــوم التي تدرس 
اللغــة العربية فــي اجلامعات 
واطلقنا عليه نظام «القلم» وهو 
مشروع رائد، معلنا عن اطالق 
ذلك البرنامج والذي ســيطبق 
على جميع الطلبة الراغبني في 
االلتحاق بكلية القانون الكويتية 

املقاطع: اختبار «القلم» مشروع رائد سيطبق على الراغبني في االلتحاق بالكلية بدءاً من يناير القادم

د.بدر اخلليفة وأ.د.محمد املقاطع وأ.د.سهام الفريح في مقدمة احلضور  (ريليش كومار)

بــأن كلية  املقاطع  وأفــاد 
القانــون الكويتيــة العامليــة 
دأبــت علــى االحتفــال بيوم 
اللغة العربية مببادرة من قسم 
اللغة العربية برئاسة ا.د.سهام 
الفريــح وزمالئها في القســم 
ألهمية اشعار ابنائنا الطلبة 
والطالبات بأن ما يتلقونه ليس 
ترفا وليس دراســة ملقرر او 
اثنــني امنا جتذير لثقافة البد 
أن يتعلموهــا مــن خــالل ما 
ســيحملونه من رايــة قادمة 

الطالــب عبداهللا ٭  ألقى 
الربيــع، قصيــدة  هشــام 

بعنوان «احلق الضائع».
ألقت الطالبة جنى فهد ٭ 

الفهد قصة قصيرة بعنوان 
«دمعة ال جتيد السقوط».

مت عقد مسابقة ثقافية ٭ 
عبــارة عــن طرح اســئلة 

جانب من الطلبة املشاركني باملسابقة الثقافيةللطلبة والطالبات.

اجلامعة األمريكية تنظم حلقة حوارية لتطوير الرعاية الصحية
ينظم مركز التعليم املستمر 
باجلامعة األمريكية في الكويت 
حلقة حوارية بعنوان «خارطة 
الطريق للجودة املستدامة في 
التعليــم  الرعايــة الصحيــة، 
والرقمنة واالعتماد،» بالتعاون 
مع شركة GATES، وذلك في ١٢

ديسمبر املقبل مبسرح اجلامعة 
في منطقة الساملية.

وتهدف احللقــة احلوارية 
إلــى مناقشــة أدوار القائمــني 
على جــودة الرعاية الصحية 
في الكويت من مقدمي الرعاية، 
واجلهــات الضامنة، والتعليم 
العالــي، ومــزودي اخلدمــات 
الرقمية، إضافة إلى تأكيد أهمية 
التعاون فيمــا بينهم لتطوير 
منوذج أعمال يرتكز على تقدمي 

أفضل جودة للمريض.
يشارك في احللقة النقاشية 
الدكتور عادل عليق من شركة 

إلــى «التعليــم والقيــادة فــي 
الرعاية الصحية لضمان عجلة 
التطوير املســتدام»، ويقدمها 
مختصون من اجلامعة األمريكية 
في الكويت، وموضوع «مستقبل 
نظام مدفوعات التأمني»، ويقدمه 
مختصون من مجموعة اخلليج 

.GIG للتأمني

احللقات النقاشية مجموعة من 
املوضوعات احليوية مثل «نظام 
الرعاية الصحية بالكويت نحو 
جودة أعلى وإدارة التكاليف» 
و«خارطة طريق نحو استدامة 
اجلــودة واالعتماد» ويقدمهما 
مختصون من GATES، و«جتربة 
املستشــفيات مــع االعتمــاد» 

ويقدمه مختصون من االحتاد 
الكويتي للمستشفيات األهلية، 
التطويــر اإلداري  و«تكامــل 
واجلودة املستدامة». كما سيتم 
مناقشة «دعم إدارة اجلودة من 
خالل احللول الرقمية» من قبل 
ممثلي شركة MGS املتخصصة 
بتكنولوجيا املعلومات، إضافة 

شعار شركة اخلليج للتأمني GIGشعار مجموعة GATESشعار مركز التعليم املستمر باجلامعة األمريكية في الكويت

فــي  لالستشــارات   GATES
املستشــفيات، والســيد علــي 
الهنــدال مــن شــركة اخلليج 
عاصــم  والســيد  للتأمــني، 
رشيدي من شــركة MGS، كما 
يدير املناقشــة مدير اخلدمات 
االستشارية في شركة غايتس 
الســيد ســامر حنــا. وتضــم 

املصممة منتهى العجيل تشارك في عرض دولي لألزياء بتايلند
كواالملبور ـ كونا: شاركت مصممة االزياء 
الكويتيــة منتهــى العجيل في عــرض أزياء 
احلرير امللكي الدولي الثالث الذي يقام حاليا 
فــي العاصمــة التايلندية بانكــوك بقطع من 
التصاميــم التراثية إلــى جانب مصممني من 
٦٠ دولــة أبرزهــم املصمم االيطالي الشــهير 

روكو بوروكو.
ويقام العرض، الذي يســتمر من ٦ إلى ١٠

اجلــاري، ضمن فعاليات االحتفال الســنوي 
لألزياء املصنعة من احلرير امللكي التايلندي 
برعاية ملكــة تايلند ســيركيت (امللكة األم) 
ورئيس الوزراء التايلندي برايوت تشان أوتشا 
وبحضور ممثلني عن سفارتنا في كواالملبور. 

وقالت ســفارتنا في تايلند، فــي بيان تلقته 
«كونا» أمس، إن مشــاركة الكويت باالحتفال 
السنوي تأتي بدعوة رسمية من قبل احلكومة 
التايلندية مؤكدة احلرص على املشــاركة في 
ضــوء ما يربــط البلدين من عالقــات متينة 

ومتطورة.
وألقــى نائــب رئيــس الوزراء للشــؤون 
القانونية في تايلند ويسانو كريا جنام كلمة 
نيابة عن رئيس الوزراء رحب بها بجميع الدول 
املشــاركة في االحتفال السنوي، مؤكدا سعي 
بالده إلــى توطيد التعاون مــع جميع الدول 
وتعزيز القوة الناعمة من خالل دعم احلرير 
التايلندي ووصفها بـ«ديبلوماسية احلرير».

إلى جانب مصممني من ٦٠ دولة أبرزهم املصمم اإليطالي الشهير روكو بوروكو

املصممة منتهى العجيل مع عارضة أزيائها إلى جانب مصممني من ٦٠ دولة مختلفة

«بوكسهل الكويت»: اليوم الثقافي حدث يثري 
طالباتنا بحضارات العالم وثقافاتهن املتعددة

آالء خليفة

أقامــت كلية بوكســهل 
الكويــت اليــوم الثقافــي، 
يوم االثنني ٥ اجلاري، حتت 
رعاية السفيرة األسترالية 
لدى الكويت ميليسا كيللي 
وبحضــور الســفيرة توبا 
نور سومنيز سفيرة تركيا 
وســفير املكســيك ميغيل 
أجنيل إيســيدرو والسفير 
رامي طهبوب ســفير دولة 
فلســطني والســفير صقر 
اململكــة  بوشــتال ســفير 
األردنية الهاشمية وجيمس 
هولتسنايدر القائم باألعمال 
في سفارة الواليات املتحدة 
القائم  وتوماس بيــروكال 
باألعمال في ســفارة بيرو 
وبيــت ســويفت رئيــس 
مجلس األعمــال األميركي 
وأنطونيو كامبوس رئيس 
مجلــس األعمال البرتغالي 
وبحضــور عــدد كبير من 
سفارات دول عديدة كدولة 
اســتراليا، ودولة الواليات 
املتحــدة األميركيــة، دولة 

البيرو، دولة املكســيك، دولة فلسطني، دولة 
تركيا، ومجلــس األعمال األميركــي الكويت، 
ومجلس األعمال بيرو الكويت، وبحضور عدد 
كبير من أعضاء الهيئة التدريســية وطالبات 

وخريجات الكلية.
هــذا، ورحبت د.أرزو حراف مديرة قســم 
الدراســات اإلدارية نيابة عــن د.عبدالرحمن 
الشــايجي رئيس مجلــس اإلدارة باحلضور، 
وشكرت بدورها الرعاية الكرمية من السفيرة 
االسترالية ميليسا كيللي والسفراء املتواجدين 
في هذا اليوم، وأكدت على ان كلية بوكســهل 
الكويــت دائما ســباقة فــي تنظيــم فعاليات 
وانشــطة ثقافية لتثــري طالباتها مبســيرة 
تعليمية ليس فقط من الناحية االكادميية بل 
أيضا من الناحية الثقافية، حيث ان هذا اليوم 

يهدف الى تعريف الطالبات عن عدد كبير من 
الثقافات، وشكرت بدورها السفارات املشاركة 
على تلبية الدعوة وعلى حضورهن وتواجدهن 
في كلية بوكسهل لتعريف الطالبات على بلدانهم 
ولغاتهم وتقاليدهم وأيضا األماكن السياحية 
لهذه البلدان. وقد كان للســفيرة االســترالية 
أيضــا كلمة رحبت بها باحلضور وأكدت على 
الدعم املستمر الذي توفره السفارة االسترالية 
للمؤسســات االكادميية وغيــر االكادميية في 
الكويت، وشكرت كلية بوكسهل على تنظيمها 
لهــذا اليوم، حيــث اتيحت الفرصــة للجميع 

للتعرف اكثر على عدد كبير من البلدان.
وقد علق باسم القاسم، منظم اليوم الثقافي، 
على أهمية تلك الفعاليات وتأثيرها اإليجابي 

على الطالبات من حيث الثقافة والعلم.

حتت رعاية السفيرة األسترالية

تكرمي السفيرة األسترالية ميليسا كيللي  (أحمد علي)

القائم بأعمال السفارة األميركية جيمس هولتسنايدر متوسطا بعض احلضور

«األسترالية» نّظمت حملتها للتبرع بالدم

اجلميلي: تعاونية الصليبخات والدوحة 
تطلق مهرجان ديسمبر على ٢٧٠ صنفًا

متاشيا مع التزامها املســتمر باملسؤولية 
االجتماعية، نظمت اجلامعة األسترالية حملتها 
الســنوية اخلامسة للتبرع بالدم حتت شعار 
«بدمك تنبض احلياة»، وأقيمت احلملة داخل 
احلــرم اجلامعي علــى مدار ٣ أيــام، حيث مت 
تخصيص اليوم األول والثاني لتبرعات طلبة 
اجلامعة وموظفيها. وفي اليوم األخير أتيحت 
الفرصة ألولياء األمور بالتبرع، وذلك لزيادة 
نســبة املســاهمة وإعطاء فرصــة مجتمعية 

للراغبني في التبرع. مت تخطيط الفعالية من 
قبل قسم الصحة والسالمة املهنية في اجلامعة 
مبساعدة طالب تطوعوا وشاركوا في تنظيم 
آلية وتســجيل املتبرعني، وذلك حتت إشراف 
مديرة قســم الصحة والسالمة مرمي املراغي. 
وباإلضافة للبعد اإلنساني، اكتسبت هذه احلملة 
منحنى تعليميا أيضا، حيث مت تزويد املتبرعني 
باملعلومات الصحية األساسية عن فوائد التبرع 

بالدم من خالل بطاقات وزعت عليهم.

محمد راتب

أعلن رئيس جلنة املشتريات والتسويق 
علي املرشد اجلميلي إطالق مهرجان ديسمبر 
في األسواق املركزية على أكثر من ٢٧٠ سلعة 
ما بني غذائي واستهالكي بنسبة تخفيضات 
تصل إلى ٧٠٪ وبعض أصناف ١ + ١، مشيرا 
إلى أن املهرجان يأتي ضمن اخلطة التسويقية 
املوضوعة على مدار العام بهدف زيادة املبيعات 
واملساهمة في تخفيف األعباء املالية عن أهالي 

املنطقة واملساهمني.
 جاء ذلك خالل االفتتاح بحضور رئيس 
جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية عامر 
ضاري البذالــي، ونائب الرئيس وليد خلف 
الفدعوس وأمني السر راشد عوض السعدي 
ورئيس جلنة املشــتريات والتســويق علي 
املرشــد اجلميلــي ورئيس جلنــة اخلدمات 
االجتماعية سعد سند البذالي ورئيس جلنة 
املشــروعات الصغيرة فهد محمد الرشيدي 

واالدارة التنفيذية.

جانب من حضور االفتتاح افتتاح مهرجان ديسمبر

انتقادًا للمادة (٢٩٢) لقانون املرافعات الكويتي 
 قانون املرافعات، الذي تستند إليه قرارات 
الضبط واإلحضار وحبس املدينني على ذمة 
االمتناع عن تنفيذ كل األحكام املدنية، كيف 
للمدين سداد دينه وهو باحلبس، وملاذا يتم 
منعه من كل االحكام املدنية؟ هكذا ال يرجع 
الدين للدائن، بل يجب النظر مبمتلكات الرجل 
والنظر الى حالته ومراعاته ووضع احللول 
لــه، فمثال منح الرجل وظيفــة اذا لم يكن 
موظفا، او منحه وظيفة أخرى غير وظيفته، 
او تدفع الدولة عنه ثم يســدد للدولة على 
مهل، وذلك كله لصالح املواطنني سواء للدائن 
او املديــن مع العلم ان في (املادة ١١) لقانون 
العهد الدولي حلقوق االنسان ال يجوز سجن 
أي إنســان ملجرد عجزه عن الوفاء بالتزام 

تعاقدي. والكويت صادقت على االتفاقية عام 
١٩٩٦ وعندما تصادق الدولة على االتفاقيات 
واملعاهدات يكون لزاما على الدولة تنفيذ ما 
جاء بها، وبعد مرور ٢٥ عاما نفذت الكويت 
الغاء الضبط واالحضار، وقد نشر في جريدة 
الكويت الرســمية في عددها ١٥٠٦ بتاريخ 
٢٠٢٠/١٠/٢٥ بإلغاء املواد (٢٩٢) الفقرة االولى 
والثانية والرابعة من املادة (٢٩٣ و٢٩٤ و٢٩٥
و٢٩٦) من املرسوم بقانون رقم (٣٨) لسنة 
١٩٨٠ املشار اليه كما الغي كل نص يخالف 

احكام القانون املرافق.

الطالب: وليد رحيل الرشيدي
تخصص قانون ـ كلية التجاري

مشاركة طالبية

«اإلصالح االجتماعي» تطلق مسابقة 
العطاء اخلامسة بشراكة مع «الشباب»

انطالقا من حرصه على تفعيل 
ودعم العمل التطوعي في املجتمع 
الكويتي، أقام مركز العطاء للشراكة 
املجتمعيــة بجمعيــة اإلصــالح 
االجتماعي بالشــراكة مــع الهيئة 
العامة للشباب، صباح أمس األول 
الثالثاء، على مسرح مركز شباب 
الدعية، اللقاء التنويري ملســابقة 
العطاء اخلامسة لألعمال واملشاريع 
التطوعيــة لطلبة مــدارس وزارة 
التربيــة، وذلــك مبناســبة اليوم 
الدولي للمتطوعني من أجل التنمية 

االقتصادية واالجتماعية.
وقال األمني العام جلمعية اإلصالح االجتماعي 
حمــد العلي إن اجلمعية تقــدم من خالل هذه 
املسابقة ومشــاريعها املجتمعية املتنوعة كل 
ما لديها مــن إمكانيات خلدمة البلد واملجتمع 
الكويتــي، ألننا نعتقــد أن ما نقوم به هو أمر 
شرعي لقول اهللا تعالى (اعملوا آل داود شكرا 

وقليل من عبادي الشكور ـ سبأ: ١٣).
وأضاف العلي أن الكويت لديها شــريحة 
كبيرة من الشباب والبنات يطمحون ويسعون 
للعمل التطوعي، مشيرا إلى أن جمعية اإلصالح 

توفر لهم مســاحة يستطيعون من خاللها أن 
يقدموا ما لديهم من إجنازات وإبداعات لبلدهم.

وأكد العلي أن جمعية اإلصالح على استعداد 
كامل لدعم كل من لديه الرغبة في أي عمل أو 
مشــروع تطوعي يســتطيع من خالله خدمة 
الكويت. وأوضح املشرف العام على املسابقة 
طارق العبداهللا أن هذه املسابقة جسدت التعاون 
املؤسســي واملجتمعي، مشــيرا إلى أنها تأتي 
لتعزيز التوجيهات الربانية وإكمال مســيرة 

اخلير والعطاء التي قام بها اآلباء واألجداد.

جانب من حضور اللقاء التنويري

عمادة القبول والتسجيل باجلامعة ُتعلن 
عن تفعيل خدمة توصيل الشهادات

أعلــن القائم بأعمــال عميد القبول والتســجيل بجامعة 
الكويت د.عبداهللا الهاجري أن العمادة فعلت خدمة توصيل 
الشهادات وذلك بعد تعديل بعض اخلطوات لتفادي مشكالت 

التوصيل السابقة.
وأوضــح د.الهاجــري أنه مت االجتماع مع إدارة شــؤون 
اخلريجــني ممثلة مبديرة اإلدارة فاطمــة العميري ومراقب 
اإلدارة إنعام الشهاب ورئيسات األقسام وشركة «ديليكون» 
من أجل حتسني خدمة توصيل الشهادات، ومت االتفاق رسميا 
بشأن عودة توصيل الشهادات «اجلدارية» الفخرية وكشف 
الدرجــات وشــهادة ملن يهمــه األمر دون تأخيــر عن موعد 

التسليم وهو ثالثة أيام عمل.

جانب من االجتماع
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«إعانة»
الطالب

محلك سر

Nermin-alhoti@hotmail.com
د.نرمني يوسف احلوطي

آخر مرة زرت فيها الرياض في رمضان عام ٢٠١٤ لتقدمي درع 
تكرمي حملة «الكويت تقول شكرا» للمرحوم محمد عبدالعزيز 
الراجحي تسلمه عنه ابنه الشيخ بدر الراجحي عن دوره الكرمي 
الذي ال ينسى خالل الغزو العراقي عام ١٩٩٠ بقبول مصرف 
الراجحي لعملة الكويت احملتلة بنفس سعر الصرف قبل الغزو، 
وفتحه البيوت واملســاكن ألهل الكويــت، وقبل ذلك في عام 
٢٠٠٤ عندما كنت أعمل في وزارة املالية حلضور اجتماع في 
مقر األمانــة العامة ملجلس التعاون اخلليجي ولم أجد اختالفا 
كبيرا فيها بني العشرة أعوام، ولكنني بهرت بعد تلبيتي لدعوة 
كرمية من الهيئة السعودية للسياحية «روح السعودية» لزيارة 

موسم الرياض.
وســأركز في هذا املقال على جــودة اخلدمة واحترافيتها 
بعيدا عن الفعاليات اجلميلة والشيقة التي ال تكفيها سطور هذا 
املقال، حيث أبهرني أمر غيَّر مفهوما كان راســخا في مخيلة 
أغلب اخلليجيني بأن املواطن اخلليجي عمله محدود في مواقع 
معينة خلف املكتب، حيث إن مشروع «السعودة» أثبت جناحا 
منقطع النظير في كل قطاعات ومؤسســات اململكة ابتداء من 
رجال األمن والتفتيش واالستقبال وخدمة العمالء مرورا بقائد 
التاكســي والتنظيم واإلرشاد السياحي بل وحتى العاملني في 
املطاعم والكافيهات ومحالت املالبس واألسواق وموظفي الكاشير 
وانتهاء بالعقول اإلدارية واإلشرافية التي تعمل كلها بدقة وفق 
منظومة واحدة، تخيلت مباشرة جناح جتربة السعودة بالتكويت 
عندنا، وأنا هنا أحتدث عن مشروع قدمته في أبريل ٢٠١٨ إلى 
وزارة الشباب حتت اسم «أفتخر» ال يلغي حاجتنا للعامل الوافد 
ولكن يشــجع الكويتي للعمل في القطاع اخلاص، كما يعطيه 
فرصة عمل إضافي آخر، حيث أثبتت فترة جائحة كورونا بعد 
أزمة العمالة كفاءة الكويتي في سد العجز الذي قد يحدث، كما 
أظهرت لنا ضرورة احلاجة إلى جتهيز املواطن لسد أي نقص.
باملقابل الفكرة تتيح للمواطن اســتغالل القانون احلكومي 
األخير الذي يســمح له اجلمع بني وظيفتــني، قدم في فكرة 
منظومة توظيف حتت اســم «أفتخر» شــرح مفصل قابلت 
فيها كبار املســؤولني في البلد، وقــد القت القبول من قبلهم 
لدرجة انه مت تعييني «شفهيا» مستشارا لتنفيذها بأحد اجلهات 
احلكومية، وأروني حتى مكتبي..شــفهيا، وبعد ٩ أشهر من 
االنتظار، شــاهدت املشروع قد مت تنفيذه بشكل مشوه حتت 
منصة باسم «توظيف» يتم خاللها نشر إعالنات «وكأنها براءة 
ذمة» بأننا ندعم الشباب فقط ملن يبحث عن وظيفة، وال أتوفع 
وفق اإلحصائيات أنها حققــت نتائج ناجحة، حيث إن الفكرة 
التي قدمتها تعطي فرصة العمــل للجميع وحتى املتقاعدين، 
ولها حملة إعالنية موجهة لكسر احلاجز النفسي.. أنا كويتي 
واعمل في محطة الوقود وأفتخر.. أنا كويتي وأعمل كاشــير 
وأفتحر.. الخ. تسمح للجميع بفتح باب حلياة جديدة، يشغل 
فيه وقت فراغه بعمل يسعده ويعود إليه بالعائد املادي خالف 
وظيفته األساسية، وحلول مالية بعيدا عن احلاجة إلى السلف أو 
االقتراض، وقبل توظيفهم البد من جتهيزهم وتدريبهم للعمل، 
في ظل ظهور شبح الهجرة بأعداد كبيرة للعمالة املاهرة لألسف 
الشديد من الكويت بشــكل يومي إلى الدول املجاورة بسبب 
القوانني احملدثة الطاردة لهــم بانت نتائجها بوضوح بالقطاع 

الطبي، والتي سأحتدث فيه مبقال الحق.
مشكلة احلكومة كما نقلها لي أحد اإلخوة النواب أنها فعال 
لديهــا نوايا لإلصالح والتنمية، ولكنها جتهل الطريق واآللية، 
لذلك تراها مترددة او تقوم بإصدار قرار في أكثر من مرة ثم 
تتراجع عنه، وحالها أشــبه بحال منتخب الكويت لكرة القدم 
وبنفس املســتوى والتقييم، حيث ال ميكن أن تلقى أي نتائج 
أفضل من الســابق إن كان التغيير فقط في الوجوه واألسماء 
من دون تهيئة البيئة املناسبة واالســتعانة بالعقول اخلبيرة 
واملناســبة في كل مجال، أما اإلقصاء ملجــرد اإلقصاء.. فلن 

يحدث أي تغيير لألفضل.

تطبيق البصمــة في اجلهات احلكومية يهدف إلى ضبط 
آلية العمل، كما أنه يلزم املوظفني بالتواجد في مقار أعمالهم 

مهما كانت وظيفتهم.
وزارة الصحة على سبيل املثال إلى اليوم ال تعترف بنظام 
البصمــة على موظفيها من الكادر الطبي فيما جندها تطبقه 
على املوظفني اإلداريني علما بــأن طبيعة العمل واحدة، إما 
أن تكون في فترة صباحية أو بنظام النوبات، ال يخفى على 
اجلميع أن مرافق وزارة الصحة تشتكي من نقص في عدد 
األطباء رغم عددهم الكبير، ويعود ذلك النقص املصطنع إلى 
ســوء التوزيع وعدم متابعة املسؤولني سواء من رؤساء أو 
مديرين لتواجد األطباء في عياداتهم وأقســامهم أو في مقر 

عملهم بشكل يومي. 
نستغرب من األصوات التي ترى أن تطبيق البصمة على 
األطباء مخالف ويتسبب في إرباك العمل. وفي املقابل جند 
هناك وظائف أخرى شــاقة يلزم أصحابها بالبصمة والعمل 
واإلنتاجية، علما بأن جميع املوظفني خاضعون للوائح وقوانني 
اخلدمة املدنية الذي يفرض على جميع موظفني الدولة التابعني 

له تطبيق بصمة احلضور واالنصراف دون متييز.
نعلم جيدا أن تطبيق البصمة سيؤثر على البعض من غير 
امللتزمني بعملهم ســواء بوقت اخلفارات أو الدوام الرسمي 

بسبب انشغالهم في أمور أخرى.
نعم هناك عدد كبير ملتزم بعمله ومن الظلم عدم إنصافه، 
حيث إن تطبيق البصمة بالنســبة لهؤالء من عدمه لن يكون 
عائقا، فهــم أول املرحبني بالبصمة، ولكــن يتواجدون في 
العمل وقت تواجد مســؤوليهم فقط، متناســني أن عملهم 
األصيل يتطلب حضورهم بشكل يومي للعمل وفق ساعات 
محددة أســوة مبوظفي وزارات الدولة األخرى، األمر الذي 
يتطلب من ديوان اخلدمة املدنية االستعجال في فرض بصمة 
احلضــور واالنصراف على الكادر الطبي أســوة مبوظفي 

اجلهات احلكومية األخرى.
لذلك بات من الضروري علــى ديوان اخلدمة أوال إلزام 
وزارات الدولة بربط البصمة بشكل مباشر بالديوان حتى يكون 
الديوان صاحب القرار الوحيد في إصدار العقوبات اإلدارية.

كذلك يجب علــى وزارة الصحة تطبيق القانون ومعاملة 
كوادرها الطبية واإلدارية مبسطرة واحدة، وتطبيق البصمة 
على اجلميع دون استثناء، وإنهاء فكرة إحالة األطباء من العمل 
الطبي إلى اإلداري إذا أرادت سد النقص، وهذا ما تعنيه معظم 
مرافق الوزارة ومكاتب القياديني بالوزارة خير شــاهد على 
ذلك فكم من طبيب يحتاج إليه العمل مت فرزه بسبب أو بآخر.

يجب على املسؤولني في الوزارة التأكد من التزام املوظفني 
في أعمالهم، وخفاراتهم التي يتقاضون عليها البدالت، وتطبيق 

مبدأ الثواب والعقاب بحق املتقاعسني إن وجد.
ومنا إلى وزير الصحة النشط د.أحمد العوضي، نقول له 

«اعقلها وتوكل» وطبق البصمة وسترى االنضباط.

انتهينا  نبدأ من حيث 
Please» في مقالنا باألمس

wait» الذي أشرنا من خالله 
الطالب»  «إعانة  إلى جملة 
وكتبت بأنني سأتناولها 
في مقالنا اليوم ليس فقط 
اإلعانة، بل سطورنا اليوم 
ســتقدم فالشات عديدة 
على هموم أبنائنا وشباب 
املســتقبل، ولكم البعض 
منهــا وللحديث بقية في 

مقاالتنا القادمة:
٭ إعانة الطالب، أيا كانت 
املسميات، فالقضية ليست 
بالقيمة  باملســميات، بل 
املادية «٢٠٠» دينار! هل 
من وضع تلك القيمة عاش 
معانــاة بعض الطلبة وما 
يطلب منهم في اجلامعات 
واملعاهد؟ هل من وضع ذلك 
املبلغ عاش معاناة أسرة قد 
ال تقدرعلى شراء أشياء 
عديــدة يتمناها أبناؤهم 
امتالكها؟ أم من وضع تلك 
اإلعانة كان يقصد غرس 
الــذل واملهانة والقهر في 
نفوس أبنائنا؟ القضية ال 
تخص البعض بل األغلبية.
هل تعلــم يا من قمت 
بالتقييم املادي على سبيل 
املثال ال للحصر أن تصوير 
الكتاب «PDF» يتراوح ما 
بني ٦ و٨ دنانير لكتاب واحد 
فقــط، أي إذا كان الطالب 
يدرس في الفصل الواحد 
تقريبــا خمس مواد وكل 
أستاذ مادة طلب على األقل 
تصوير كتابني يكون الناجت 
املتوسط ٢٤٠ دينارا، وهذا 
احلد األدنى والتقريبي أي 
على رب األسرة أن يدفع 
البنــه أو ابنته ٤٠ دينارا 
شهريا زيادة للتصوير، 
هذا غيــر مصروف اليد 
والبنزين وخالفه، فالسؤال 
ملن حدد قيمة اإلعانة هل 
قمتم بتحديدها بعد دراسة 
متطلبات احلياة اجلامعية 
أم أنهــا وضعت بطريقة 

عشوائية؟ 
أتذكر  الــرأي،  ٭ حرية 
املاضي كان معلمونا  في 
وأساتذتنا عندما يسمعون 
أو يقرؤون رأيا لنا أو إنتاجا 
به كانــت تغمرهم  قمنا 
الفرحة ويفتخرون بإنتاجنا 
وآرائنا، هذا ما تعلمته من 
أساتذتي وأصبحت أسير 
على نهجهــم، بل تعلمت 
منهــم االحتــواء للطلبة 
أبناء  بأنهــم  ومعاملتهم 
قبل أن يكونوا طلبة، أما 
ما نــراه اليوم من بعض 
األساتذة واملعلمني ضرب 
وإهانة وقمع للحريات! ماذا 
تريدون يــا من تضعون 
العلمية  اإلســتراتيجيات 
وتقومون بتطوير املناهج؟ 
تبنوا  بــأن  هل خططكم 
مستقبال بأكمـــــله من 
قوالب حجــرية ال تفكر 
وال تتحدث فقط تنصت 
آلرائكــم دون االعتراض 
بالفعــل  والتفكيــر؟! 
أصبحــت األغلبية تنابلة 

املستــقبل!
أدعوكم  مســك اخلتام:  ٭ 
للتركيز على رعاية الشباب، 
العمل  وتوفيــر فــرص 
وأســباب احلياة الكرمية 
لهم، وتفعيل مشاركتهم 
البناء  اإليجابية ودورهم 
في خدمة املجتمع وتنميته، 
فهم مبعث الرجاء ومعقد 
األمل... (املغفور له بإذن اهللا 
سمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد، طيب اهللا 

ثراه).

فيما ال شأن لك فيه وفي هذا اخلطأ 
فساد كبير، ومن الواجب التصدي 
لهذا اخلطأ بقوة ألن آثاره السلبية 
ليست في صالح املجتمع واألسرة.

حتدث عمر بن اخلطاب ے على 
املنبر فحث على عــدم اإلكثار في 
صداق النساء، وشدد في ذلك ثم نزل 
من املنبر فاعترضته امرأة من قريش، 
فقالت: يا أمير املؤمنني، نهيت الناس 
أن يزيدوا في مهر النساء على أربع 
مائة؟ قال: نعم، فقالت: أما سمعت ما 
أنزل اهللا في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ 
قالت: (وآتيتم إحداهن قنطارا..) اآلية، 
فقال: اللهم غفرا، كل الناس أفقه من 
عمر، ثم رجع إلى املنبر فقال: أيها 
الناس، إني كنت نهيتكم أن تزيدوا 
النساء في مهورهن على أربع مائة 
درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله 
ما أحب، وهنا وقف عمر على خطئه 
ولم تأخذه العزة باإلثم وتراجع عما 
قال، والصواب واخلطأ يطول احلديث 

عنهما، ودمتم ساملني.

تتعاقد معهــم وزارة الصحة وإعادة 
النظر في رواتــب األطباء الكويتيني 

والوافدين.
والبد أيضا علــى وزير الصحة 
أن يولــي جل اهتمامه حلماية أطبائه 
ومستشــفياته، فال يعقل أن يعتدي 
مراجع على طبيب، فإذا فقد الطبيب 
األمن لن يعطي ولن ينتج، وسيظل أسير 
هواجس االعتداء القادم من أهل املريض 
فاألمن يحقق االستقرار وينصرف 
الناس إلى العمل آمنني مطمئنني، وأدعو 
مســؤولي وزارة الصحة إلى زيارة 
املستشفيات التخصصية بدول اجلوار 
لتعرفوا كم تأخرنا ونحن كنا باملقدمة 

في كل شيء.
قال تعالى: (وقل اعملوا فسيرى 

اهللا عملكم ورسوله واملؤمنون).
اللهم احفظ الكويت وأهلها وشعبها 
ومن عليها من املخلصني من كل مكروه 

اللهم آمني.

الذي يفهم عمومــا بأنه مجموعة من 
احلقوق األساسية التي ال يجوز املس 
بها، وهي مستحقة وأصيلة لكل شخص 
ملجرد كونه إنسانا، فهي مالزمة له بغض 
النظــر عن هويته أو مكان وجوده أو 
لغته أو ديانته أو أصله العرقي أو أي 

سبب آخر.
إن حقوق اإلنســان في اإلسالم 
ليست منحة من ملك أو حاكم أو قرار 
صادر عن سلطة أو منظمة دولية وإمنا 
هي ملزمــة بحكم مصدرها اإللهي ال 
تقبل احلذف وال النسخ وال التعطيل 
وال يسمح باالعتداء عليها وال يجوز 

التنازل عنها.
وقد قال تعالى: (يأيها الناس اتقوا 
ربكم الذي خلقكــم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال 
ونســاء واتقوا اهللا الذي تساءلون به 
واألرحــام إن اهللا كان عليكم رقيبا - 

سورة النساء:١).
وقال عز وجــل: (ومن آياته خلق 
السماوات واألرض واختالف ألسنتكم 
وألوانكم إن فــي ذلك آليات للعاِملني-  

سورة الروم:٢٢).

هوى لهــا، وإن كان هواها في غير 
مرضاة اهللا، فيرتكب اخلطأ، ألن اهللا 
تعالى ختم على سمعه وقلبه وجعل 
على بصره غشاوة، ولو تبع رضا 
اهللا خلالف نفسه هواها وملا أخطأ، 
وباجلانب اآلخر هنــاك خطأ غير 
مقصود وبال تعمد رمبا يكون لقلة 
إدراك املخطئ، وهذا خطأ يعالج، ومن 
األخطاء الكثيرة التي أصبحت ديدن 
شريحة من الناس أن حتشر أنفك 

فحياة وأرواح الناس ليست بالشيء 
الهني واألدوية في الصيدليات ارتفعت 
أسعارها إذا قارناها باألدوية في اخلليج، 
وأمام وزير الصحة مشــاكل كثيرة 
تبحث عن حلــول، وآن األوان حلل 
هذه املشــاكل، والبد من زيادة أعداد 
املستشفيات وزيادة قدرتها االستيعابية 
وإعادة النظر في نوعية األطباء الذين 

وتأهيل كوادر وموارد بشرية ومادية 
بهدف نشــر الوعي بحقوق اإلنسان 
على مدار العام وفصل حقوق اإلنسان 

عن السياسة.
وتتمثل حقوق اإلنســان في حق 
احلياة واحلرية واملساواة والعدالة وحق 
الفرد في محاكمة عادلة وحق احلماية 
من التعسف والتعذيب وحق الفرد في 
حماية عرضه وســمعته. وقد سميت 
حقوق اإلنسان بهذا االسم ألنها تعني 
املبادئ األخالقية أو املعايير االجتماعية 
التي تصف منوذجا للسلوك البشري 

كثيرة، وميزانهما األخالق واإلنسانية، 
ناهيك عن الدين الذي بني لنا كل طريق 
على حدة، فقيمة األخالق والسلوك 
احلسن كبيرة عند اهللا تعالى ثم عند 
الناس، ومع ذلك فنفس اإلنسان أمارة 
بالســوء، مصداقا لقول املولى عز 
وجل (وما أبرئ نفســي إن النفس 
ألمارة بالســوء إال ما رحم ربي إن 
ربي لغفور رحيم - سورة يوسف).
فنفس اإلنســان تأمره مبا هو 

انقطاع هذه األدوية ال ميكن السكوت 
عنه، والبد لوزيــر الصحة أن يتخذ 
إجراءات لعالج هذا األمر، فهناك نقص 
لكثير من األدوية كأدوية الســرطان 
والقلب والسكري واألدوية اخلاصة 
بالعناية املركزة، وهذا خلل جســيم 
في تسجيل األدوية، والبد على وزير 
الصحة أن يعالج هذا األمر ســريعا، 

والعدل والسالم في العالم. إن املساواة 
واإلدماج وعدم التمييز أفضل سبيل 
للحد من عدم املســاواة واســتئناف 
حتقيق خطة عام ٢٠٣٠ وحتقيق التنمية 
املستدامة وال بد من العمل للوصول إلى 
حلول جلميع أشكال التمييز املتجذرة 
والتي أثرت علــى أكثر الناس ضعفا 

في مجتمعاتنا. 
ويجب نشر ثقافة حقوق اإلنسان 
عن طريق تأسيس شراكة بني الدولة 
املدني مبختلف  ومؤسسات املجتمع 
أنواعها، إضافة إلى معرفة ثقافة الواجبات 

من منا لم يخطــئ أو معصوم 
من اخلطــأ؟ «كلكم خطاءون وخير 
اخلطائني التوابون»، فمنذ خلق اهللا 
البشر وهم يعيشــون حياتهم بني 
اخلطأ والصواب، فنخطئ ونصيب، 
فاخلطأ والصواب متالزمان في ضمير 
اإلنسان ال يفارقانه حتى يغادر هذه 
الدنيا، وهمــا قريبان من بعضهما 
بعضا فرمبا أخطأ اإلنسان وأصاب 
في دقيقة واحدة، ولكن هناك فروقا 
بني البشر، فالبعض يصحح خطأه 
ويتداركــه ويندم عليــه، ويحاول 
جاهدا أال يكرره قدر إمكانه بوازع 
من ضميره احلي، فيسير في الطريق 
الصحيح، وهنــاك من يتمادى في 
خطئه ويكرره غير آبه مبا فعل ألن 
ضميره ميت أو شــبه ميت، ورمبا 

أعاد اخلطأ نفسه.
وأسوأ أنواع اخلطأ أن تلبس احلق 
بالباطل والصواب باخلطأ، فتجعل من 
اخلطأ صوابا، فهنا يكون اخلطأ فادحا، 
وال شك أن للصواب واخلطأ أبوابا 

الرعايــة الصحية التــي توفرها 
احلكومات لشــعوبها هــي املقياس 
احلقيقي للتمدين والرفاهية والتقدم، 
وإذا فّعلنا هذا املقياس لنقيس به حالنا 
في الكويت فسنصطدم بالواقع املرير 
الذي نعيشــه في ظل هــذه الرعاية 
الصحية ألهل الكويت وساكنيها من 
الوافديــن والطامح ملعرفــة إلى أين 
وصل احلــال مبرافق وزارة الصحة 
وهيئاتها الطبية والتمريضية والفنية 
فعليه أن ينظر إلى العيادات اخلارجية 
بهذه املستشــفيات حتى يرى حجم 
املعاناة التي يعانيها املراجعون، ويسأل 
مراجعــا واحدا عن موعده القادم مع 
الطبيب ليعرف أن أمامه شهورا حتى 

يراه ثانية!.
واملشكلة الكبيرة اآلن احلاصلة في 
املستشفيات واملستوصفات هي أزمة 
نقص األدوية، ونقص األدوية يهدد 
حياة املرضى وما تعانيه الوزارة من 

يحتفل العالم في العاشر من ديسمبر 
إحياء  ســنويا بيوم حقوق اإلنسان 
للذكرى الـ٧٥ العتماد اجلمعية العامة 
العاملي حلقوق  املتحدة اإلعالن  لألمم 
اإلنســان في عام ١٩٤٨ وهذا اإلعالن 
يتألف من ديباجــة و٣٠ مادة حتدد 
مجموعة واســعة من حقوق اإلنسان 
واحلريات األساسية التي يجب أن يتمتع 
بها اجلميع في كل أنحاء العالم، حيث 
إنه يضمن متتع اجلميع بحقوقهم دون 
متييز بسبب اجلنسية أو مكان اإلقامة أو 
اجلنس أو األصل القومي أو العرقي أو 
الدين أو اللغة أو أي شيء آخر، ويركز 
هذا اليوم أيضا على الفئات الضعيفة 
مثل األشخاص ذوي اإلعاقة والشعوب 

األصلية واملهاجرين.
وشعار هذه الســنة ليوم حقوق 
اإلنسان هو «الكرامة واحلرية والعدالة 
للجميع» والدعــوة إلى العمل: قوموا 
ودافعوا عن حقوق اإلنسان وانضموا 
إلينا وأحدثوا فرقا. إن اإلعالن العاملي 
حلقوق اإلنسان يشدد على االعتراف 
بالكرامــة املتأصلــة جلميع البشــر 
وبحقوقهم املتساوية الثابتة واحلرية 

فكن على يقني تام بأن مجادلة السفهاء مينحهم غرورا زائفا 
يصور لهم أنهم رأس احلكمة وأن غيرهم ال يفقهون شيئا! لذلك 
قيل: من يعطي املجد لألحمق يشــبه من يربط حجرا باملقالع، 
فمعظمهم مبنزلة وباء يستشري في مجتمعنا يحاولون الهيمنة 
والتأثير على عقول غيرهم، فكثيرا ما جند أن هناك حربا مشتعلة 
تدور رحاها بني حفنة من اجلهالء، أولئك الذين دائما ما يسارعون 
إلى طــرح آرائهم إزاء قضايا مجتمعاتهــم ومجتمعات غيرهم، 
وكأنهم أفهم الفاهمني، ومعظمهم ال يعرفون شــيئا اسمه قراءة 

قد نصادف في حياتنا الكثير من احلمقى والسفهاء، والذين 
هم عبارة عن شــرذمة من الغوغائيني الذيــن ينبغي جتاهلهم 
وإظهار مكانتهم احلقيقية ليعلموا حجمهم احلقيقي وليستيقظوا 
من أوهامهم التي تزين لهم االســتمرار في حماقاتهم ومواصلة 
تفاهتهــم ونزقهم، وإذا كان يتحتم عليــك، عزيزي القارئ، أن 
تدخل في نقاش مع أحد هؤالء الســفهاء، فلتحرص كل احلرص 
على أال تنتهج طريقته في احلوار، بل أوضح زيف ادعاءاته واترك 

احلكم للجمهور.
قال سيدنا علي بن أبي طالب ے: «ال جتادل اجلاهل كي ال 
يغلبك في جهله»، فإن خالطت اجلاهل طويال فسيجرك إلى القاع ال 
محالة، ثم سيدفنك بجوفه حتى يهلك عقلك، ألنه كلما جادل املرء 
السفهاء أكثر، انتقص من قدره وأصاب الوهن عقله، ليخرج من 
الســجال بعد أن ضيع ساعات طويلة من وقته بصداع ومشاعر 
سلبية وخسارة ما بعدها خسارة، لذلك من األفضل لك أال جتادل 
األحمق واجلاهل، حيث إن من ميلك هذه الصفات قد يكون مقتنعا 
ببعض األمور صعب تغييرها مهما أتيت له باحلجة والبرهان، لهذا 
ينصح بتركهم ألفكارهم وعدم إهدار الوقت معهم، ألنه مهما كان 
لديهم من حجة ضعيفة سوف يتمسكون بها، قال رسول اهللا ژ: 
«مــا ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إال أوتوا اجلدل»، ثم تال هذه 

اآلية: (بل هم قوم خصمون).

أو كتابة، ورغم ذلك يتبجح الواحد فيهم برأيه وكأنه فيلســوف 
زمانه وعبقري عصره، ذلك بعد أن استبد اجلهل بالعقول لألسف 
والغوغائيــة بالقلوب، فأصبح النقاش ألجل النقاش فقط، ال في 

سبيل العلم والتعلم، أي كالدم الذي يجري في العروق.
حيث اتخذ البعض هذا الشكل من اجلدال أو النقاش الذي ال 
يسمن وال يغني من جوع منطا ثابتا ال يقبلون عنه بديال، حتى 
استطاع هذا الســلوك الذميم أن يصنع جيال كامال من الشباب 

السطحيني.
وقد خلصت بعض الدراسات إلى أن مجادلة السفهاء تؤدي إلى 
مشــكالت نفسية كثيرة، منها ما قد يؤثر أحيانا في قدرتنا على 
محاكاة املنطق والتفكير بطريقة سوية، فإذا استمرت مجادلتك 
مع سفيه لعدة ساعات على سبيل املثال، فإن هذا قد يفقدك الثقة 
حتى في نفسك ويشــوش أفكارك وينتقل بفكرك من الصالح 
واإليجابية إلى الســلبية والوهم وإنــكار البديهيات، وذلك وفقا 

لنتائج الدراسة النهائية.
لذلــك، كل ما عليك فعله هو أن تتســلح بالعلم واملعرفة أوال 
حتى ال تكون لقمة ســائغة على مائدة من يّدعون الثقافة والرأي 
السديد، وأن تبتعد ابتعادا كليا عن مجادلة أي شخص تستشعر 
أنه يريد اجلــدال ال ليتعلم ويعلم ويتبادل املعلومات، بل بهدف 

إثبات وجهة نظره واالنتصار في معركة سخيفة ال فائز فيها.

الغمندة
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مستحيل» !
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فرص اقتناء الذهب الرخيص حتققت ١٣ مرة منذ بداية ٢٠٢٢
علي إبراهيم

تشهد أســعار الذهب في 
الوقت الراهن ارتدادة سعرية، 
إذ أخذت منحنى صاعدا منذ 
٢٣ أكتوبر املاضي حني سجلت 
أدنــى ســعر لها علــى مدار 
العام احلالي (ســعر القاع) 
بنحو ١٦٤٥ دوالرا لألونصة، 
لتستمر في صعودها لتسجل 
قمة جديدة عند ١٨٠٧ دوالرات 
في نهاية نوفمبر املاضي ثم 
تعاود التصحيح نسبيا مرة 
أخرى وتنخفض إلى مستوى 
١٧٨٠ دوالرا لألونصة مجددا، 
بعدما سجل أعلى سعر خالل 
٢٠٢٢ بنحو ١٩٨٨ دوالرا في ٦

مارس املاضي، ليبرز التساؤل 
األهم في الســوق دائما هل 

الفرصة سانحة للشراء؟
وفــي هذا الصــدد، يقول 
مديــر عــام شــركة «دبلة» 
للمجوهــرات، محمد فاضل، 
دائما ما يفضل من يبحثون 
عن الذهــب كـ «خزينة»، أو 
لالستثمار متوسط وطويل 
املدى عن فرصة الشراء عند 
األســعار املتدنية، وهو أمر 
حتقق هــذا العام عدة مرات 
بعدما سجل سعر األونصة 
عمليات تصحيح نحو ١٣ مرة، 
انخفضــت خاللها األســعار 
بصورة متباينة، ثم حققت 
ارتدادات سعرية ألسعار أعلى 
كمنت فيها الكثير من املكاسب 
للعمالء. وذكر فاضل أن شهر 
سبتمبر املاضي شهد املعدن 
األصفر خالله عملية تصحيح 
انخفض سعر األونصة فيها 
إلى نحو ١٦٥٠ دوالرا، وهو 
ما استجاب له السوق احمللي 
في الكويت بعمليات شــراء 
كثيفة وصلت معها املبيعات 

بتوافــر موديالت وأشــكال 
مميزة للمشــغوالت وكذلك 
دخــول تصميمات حصرية 
تسنح فرصة شرائها مبجرد 
توافرهــا في األســواق، أما 
الشــراء للخزينــة فيقترن 
دائما بعمليات التصحيح التي 
تشهد انخفاضا في األسعار.

٢- العوامل اجليوسياسية: 
إذ إن األحــداث السياســية 
واالقتصاديــة عامليــا تلقــي 
بظاللها على سلوك املستهلكني، 
فمع اشتداد التأثيرات السلبية 
لتلك األحداث يلجأ الكثيرين 
إلى شراء الذهب بغرض حفظ 

قدرتهم على الشراء وأنواع 
مشترياتهم أيضا وحجمها.

وفي سياق متصل، حتدث 
مصدر مطلع في قطاع الذهب، 
عن أن عمليات املتاجرة عبر 
االستفادة من فروق األسعار 
للذهــب بني الكويــت ودول 
أخرى يقيم مواطنوها داخل 
البــالد (أربيتــراج) ازدادت 
خالل الفترة املاضية ملقيمي 
بعــض الدول، الذيــن باتوا 
يلجأون إلى شــراء الليرات 
والســبائك صغيرة احلجم 
أو  االدخــار  أدوات  كأحــد 
نقل األموال، وذلك باحلدود 

قيمة مدخراتهم.
٣- الفائدة على الدوالر: 
إذ إن الفائــدة علــى الدوالر 
ترتبط بأسعار الذهب بعالقة 
عكسية، فكلما زادت أسعار 
الفائدة على الدوالر زاد إقبال 
املستثمرين عليه وانخفض 
الذهــب، ولكــن فــي أوقات 
مختلفــة حتــدث مفارقــات 
بســبب ســلوك املستهلكني 
فنجد إقباال على الشراء ترتفع 

معه األسعار بالتبعية.
٤- السيولة املالية لدى 
العمالء: إذ إن حجم األموال 
املتوافرة لدى العمالء حتدد 

املسموح بها قانونا.
وأشار إلى أن جلوء هؤالء 
األشخاص إلى تلك الطريقة 
يســتهدف حتقيــق هدفــني 
رئيســيني، األول يتمثل في 
حفظ قيمة املدخرات من أي 
متغيرات جيوسياسية قائمة، 
والثاني يتمثــل في تعظيم 
قيمة حتويالتهم، خصوصا 
أن اقتناءهم لـ «الذهب» في 
الكويــت يكون بتكلفة أدنى 
منه في بالدهم، وعند إعادة 
البيع تصبح معه الفائدة أكبر 
مــن عملية حتويــل األموال 

مباشرة.

رت بطن كامل خالل يوم واحد في شهر سبتمبر املاضي السوق الكويتي شهد خاللها مبيعات ُقدِّ

محمد فاضل

في أحد األيام إلى نحو ١٠٠٠
كيلو غرام توزعت بنســبة 
تصل إلى ٧٠٪ للسبائك و٣٠٪ 

للمشغوالت.
وذكر أن تلك اإلقبال الكبير 
على السبائك جاء مبشتريات 
مرتفعة علــى كل أحجامها، 
حيث شهدت مبيعات كبيرة 
لألوزان اخلفيفة وصوال إلى 
املتوسطة والكبيرة التي تزن 

كيلوغرام على حد سواء.
أنــه بعــد  إلــى  وأشــار 
االرتــدادات الســعرية منــذ 
املاضــي، تغيرت  ســبتمبر 
الراغبــني  العمــالء  شــهية 
في شــراء الذهب، مبعدالت 
عادية للمبيعات اليومية التي 
تتــراوح تقديراتها بني ١٠٠

و١٢٠ كيلوغراما، وبات اإلقبال 
أكثر على املشغوالت بنسبة 
تصــل إلــى ٧٠٪ مقابل ٣٠٪ 
للسبائك، التي باتت غالبية 
مشترياتها حاليا من األحجام 

الصغيرة.
وقال فاضــل إن الفرص 
األفضل للشراء يجب حتديدها 
وفقا لـــ ٤ عوامل رئيســية 

ميكن تفصيلها كالتالي:
١- الهدف من الشراء: إذ إن 
الشراء بغرض الزينة يقترن 

«التجارة»: الدمغة القدمية.. 
محظورة نهاية اجلاري

أسعار السبائك
اإلماراتية والسويسرية

أسعار الليرات
العثمانية عيار ٢٢

أصدرت وزارة التجارة والصناعة، أمس، تذكيرا 
بحظر تداول املعادن الثمينة واملشغوالت املدموغة 
بشعارات الدمغة القدمية في السوق احمللي من بعد 
تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١، وذلك وفق القرار الوزاري رقم 
٢١٦ لسنة ٢٠٢١، محذرة أصحاب احملال من عرض أي 
مشغول يحمل شعار الدمغة القدمية حتى ال يتعرض 
املخالف للمســاءلة القانونية. وقالت الوزارة: «من 
بعد هذا التاريخ كل مشــغول يحمل شعار الدمغة 
القدمية يعتبر مشــغوال مستعمال ويباع على هذا 

األساس».

٭ ١٧٦٥٠ دينارا لـ «كيلوغرام»
٭ ٨٨٣٥ دينارا لـ «نصف كيلوغرام»
٭ ٤٤٢٥ دينارا لـ «ربع كيلو غرام»

٭ ١٧٧٥ دينارا لـ «١٠٠ غرام سويسري» مغلف
٭ ٨٩٥ دينارا لـ «٥٠ غرام سويسري» مغلف

٭ ١٢٠ دينارا لـ «الليرة» 
٭ ٦٠ دينارا لـ «نص ليرة»
٭ ٣٠ دينارا لـ «ربع ليرة» 

٭ ٣٠٠ دينار لـ «ليرتني ونصف»
٭ ٦٠٠ دينار لـ «املخمسة» 

٭ ١٢٠٠ دينار لـ «املعشر»

١٫١٤ مليون دينار ينفقها املواطنون واملقيمون على البنزين يوميًا

أحمد مغربي 

متاشيًا مع زيادة أعداد 
الكويــت  الســيارات فــي 
وارتفاع نســبة الســكان، 
شــهدت معدالت استهالك 
البنزين في البالد زيادات 
كبيرة خالل السنة املالية 
إذ   ،٢٠٢٢/٢٠٢١ املاضيــة 
البترول  أظهــرت شــركة 
بيانــات  فــي  الوطنيــة 
حصلت عليها «األنباء» ان 
حجم االستهالك بلغ ٤٫٤٦
مليارات ليتر خالل العام 
(ما بني بنزين خصوصي 
وممتاز وألترا)، أي مبعدل 
استهالك يومي يبلغ نحو 
١٢٫٢ مليــون ليتــر، وذلك 
بزيــادة كبيرة بلغت ٢٦٪ 
مقارنة بالعام املالي السابق 
والذي بلغ فيه االستهالك 
نحــو ٣٫٥ مليــارات ليتر، 
ويعزى تلك الزيادة أيضا 
إلى عودة احلياة لطبيعتها 
بشــكل كامل بعد رفع كل 
قيــود كورونــا مــن قبل 

مجلس الوزراء.
«البتــرول  وذكــرت 
الوطنية» في آخر إحصائية 
حول معــدالت اســتهالك 
البنزين والوقود للسوق 
احمللــي أن كل مؤشــرات 
االستهالك للوقود شهدت 
ارتفاعــات كبيــرة خــالل 
السنة املالية املاضية بنسب 
تراوحت بني ١٢٪ للبنزين 
املمتاز الذي يسيطر على 
مبيعــات الســوق احمللي 

الكويت من الوقود والبنزين 
بسبب ازدياد التعداد السكاني 
والذي يعتبر من أكبر املعدالت 
فــي املنطقــة باإلضافة إلى 
العمراني واحلاجة  التوسع 
للتنقل بني هذه املناطق عن 
السيارات املستهلكة  طريق 

للبنزين.
ويتضــح مــن معــدالت 
استهالك البنزين ممتاز انه 

املاليــة مبراجعــة  لــوزارة 
أســعاره كل ٣ شهور، حيث 
بلغ آخر سعر له الى ١٨٠ فلسا 
لليتر خالل الفترة من أكتوبر 
حتى ٣٠ ديســمبر اجلاري. 
وبحسب «البترول الوطنية» 
الكيروســني  فإن اســتهالك 
شهد زيادة كبيرة على مدار 
الســنوات املاضيــة، حيــث 
بلغــت مبيعاته في الســنة 

كبيــرة منــذ العــام ٢٠١٧/٢٠١٦
والتي كانت تقدر وقتها مبعدل 
١٤١ مليون ليتــر لترتفع خالل 
السنة املالية ٢٠١٨/٢٠١٧ إلى ١٥٨
مليون ليتر، ثم ســجلت أعلى 
مستوياتها على االطالق خالل 
السنة املالية ٢٠١٩/٢٠١٨ عندما 

سجلت ١٦٩٫١ مليون ليتر.
وبالنســبة ملبيعات زيت 
الغــاز للســوق احمللــي، فقد 
بلغت مبيعاتــه ملياري ليتر 
مقارنة بـــ ١٫٩ مليار ليتر في 
السنة املالية السابقة أي بزيادة 
طفيفة، وبذلــك يبلغ إجمالي 
مبيعات الوقود للسوق احمللي 
خالل السنة ٦٫٦ مليارات ليتر 
مقارنــة بـ٥٫٥ مليــارات ليتر 
في السنة املالية السابقة، أي 

بزيادة بلغت نحو ٢٠٪.
مبيعات وزارة الكهرباء 

الوقود  وحول مبيعــات 
الكهربــاء واملاء،  إلى وزارة 
كشــفت اإلحصائيــة عن أن 
االســتهالك قد وصل ذروته 
من زيت الوقود الثقيل الذي 
يستخدم في محطات توليد 
القــوى الكهربائية وتقطير 
املياه ليبلغ ٦٫٤ مليارات ليتر، 
فيما بلغ اســتهالك الوزارة 
لزيت الغاز نحو ٨٥٧٫٥ مليون 
ليتر. وكشفت عن أن إجمالي 
لــوزارة  الوقــود  مبيعــات 
الكهرباء واملاء خالل السنة 
املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ بلغ نحو 
٦٫٤ مليارات ليتر، مقارنة بـ 
٤٫٦ مليارات ليتر خالل السنة 
املالية قبــل املاضية، وذلك 

يســتأثر بحصة األســد من 
االستهالك السنوي للبنزين 
البنزيــن  مقارنــة بأنــواع 
األخرى (اخلصوصي وألترا)، 
ويبلغ سعر ليتر بنزين ممتاز 
٨٥ فلسا، وبنزين خصوصي 
١٠٥ فلوس، اما سعر بنزين 
ألتــرا فقامــت جلنــة إعادة 
دراسة مختلف أنواع الدعوم 
التــي تقدمها الدولة التابعة 

املالية املاضية ١٧٦٫٦ مليون 
ليتر مقابل ١٠٨٫٨ ماليني ليتر 
في السنة املالية السابقة أي 

بزيادة مقدارها ٦٢٪.
استهالك الكيروسني 

وإذا نظرنــا إلى اســتهالك 
الكويت ملنتج الكيروسني على 
مــدار الســنوات األخيرة، جند 
أن املبيعات شــهدت ارتفاعات 

في قفزة كبيرة وملحوظة 
لتغطيــة الطلــب احمللي 
على الكهرباء خالل فترة 
الصيف. وإجماال، فقد بلغ 
اجمالي مبيعات الوقود في 
البالد خالل السنة املالية 
املاضية ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو 

١٣ مليار ليتر سنويا.
هــذا، ومت االنتهاء من 
التي  التعبئــة  محطــات 
متتلكها وتديرها «البترول 
الوطنية»، إذ مت االنتهاء 
مــن تنفيذ وتشــغيل ١٨
محطــة تعبئــة وقــود 
جديدة متثــل املجموعة 
األولى من خطة الشركة 
االســتراتيجية إلنشــاء 
١٠٠ محطــة جديــدة في 
مختلــف املناطق ملواكبة 
العمرانيــة  التوســعات 
البــالد،  التــي تشــهدها 
وتلبية احتياجات السكان 
املتزايــدة مــن مختلــف 
البتروليــة.  املنتجــات 
ويعتبــر افتتــاح محطة 
تعبئة الوقــود رقم ١٤٥
في مدينة صباح األحمد 
السكنية في ديسمبر ٢٠٢١
ختــام هذه املجموعة من 
احملطات اجلديدة، وبذلك 
العــدد اإلجمالي  يصبح 
حملطــات الوقود التابعة 
للشركة ٦٦ محطة، منها 
٦١ محطة دائمة وخمس 
إلى  متنقلــة، باإلضافــة 
ذلــك، فقــد مت تشــغيل 
ستة أسواق مركزية في 
٦ محطات تعبئة وقود.

٤١٦٫٨ مليون دينار حجم اإلنفاق السنوي منها ٢٣٧٫٩ مليوناً على «املمتاز» و١٦٩٫٥ مليوناً لـ «اخلصوصي» و٩٫٤ ماليني لـ «ألترا»

احدى محطات الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية

بنحو ٢٫٨ مليار ليتر سنويا، 
أي مبعدل استهالك يومي يبلغ 

٧٫٦ ماليني ليتر يوميا.
وجلهة البنزين اخلصوصي 
الذي شهد انخفاضا كبيرا في 
معدالت االستهالك على مدار 
األعوام املاضيــة، بعد اتخاذ 
قرار برفع أسعاره، فنالحظ 
ان استهالكه خالل العام املالي 
املاضي شهد ارتفاعا الى نحو 
١٫٦١ مليار ليتر سنويا، مقارنة 
باستهالك بلغ ١٫٢١ مليار ليتر، 
ارتفــاع بلغــت  أي بنســبة 
٣٢٪، وليبلــغ املعدل اليومي 
لالســتهالك نحو ٤٫٤ ماليني 
ليتر يوميــا، أما بنزين ألترا 
فشــهد زيادة مطــردة بعض 
الشيء ليبلغ ٥٢٫٢ مليون ليتر 
سنويا مقارنة باستهالك بلغ 
٤٣٫٥ مليون ليتر خالل العام 

املالي قبل املاضي.
معــدل  فــإن  وإجمــاال، 
البالد  اليومي في  االستهالك 
للبنزيــن يبلــغ ١٢٫٢ مليون 
ليتــر، وجلهة االنفــاق على 
استهالك البنزين في الكويت 
فانــه يبلــغ ٤١٦٫٨٢ مليــون 
دينــار، موزعة علــى ٢٣٧٫٨

مليــون دينار علــى البنزين 
املمتــاز، وما قيمتــه ١٦٩٫٥٤

مليــون دينار علــى البنزين 
اخلصوصــي و٩٫٣٩ ماليــني 
دينــار لبنزين ألتــرا، وعلى 
أســاس يومي يبلــغ اجمالي 
االنفاق نحو ١٫١٤ مليون دينار. 

زيادة االستهالك 

وسنويا، يرتفع استهالك 

صرف البدل النقدي للعاملنيمستودع للمنتجات البترولية بـ «املطالع»
في القطاع النفطي نهاية ديسمبر اجلاري

أرقام ذات داللة
٭ ٢٣٧٫٨٨ مليون دينار إجمالي مبيعات بنزين ممتاز 

سنويا.
٭ ١٦٩٫٥٤ مليــون دينــار إجمالــي مبيعــات بنزين 

خصوصي سنويا.
٭ ٩٫٣٩ ماليــني دينار إجمالي مبيعــات بنزين ألترا 

سنويا.
٭ ٤١٦٫٨٢ مليون دينار اجمالي مبيعات البنزين في 

الكويت سنويا.
٭ ١٫١٤١ مليون دينار حجم املبيعات اليومية للبنزين.

بنــاء على طلب مؤسســة البترول 
الكويتية إعــادة النظر في نطاق عمل 
مشروع إنشــاء مســتودع للمنتجات 
البتروليــة مبنطقــة املطالع وحتديث 
الدراســات الفنيــة املتعلقــة به، قامت 
الشــركة، عن طريق مستشــار عاملي، 
بدراسة تقييم الطلب االستراتيجي على 
املنتجات البترولية لتلبية احتياجات 
الســوق احمللــي وحتديــد املتطلبــات 

اللوجستية لتلبية هذه االحتياجات حتى 
عام ٢٠٤٥، مع األخذ بعني االعتبار آخر 
التوقعات املستقبلية من قبل املستهلكني، 
ودراسة التوزيع اجلغرافي للطلب على 
هــذه املنتجات، باإلضافة إلى دراســة 
وحتديد املخزون االستراتيجي للمنتجات 
البترولية وذلك حسب ضوابط ومعايير 
املخزون االستراتيجي من قبل مؤسسة 

البترول الكويتية. 

أحمد مغربي

أصدرت مؤسسة البترول الكويتية تعميماً 
بصــرف البدل النقدي عن رصيد اإلجازات 
السنوي املتراكم (أثناء اخلدمة) للعاملني في 
القطاع النفطي، وذلك خالل األسبوع األخير 
من الشــهر اجلاري، على أن يكون الصرف 

أوال للكويتيني ويليهم بعد ذلك غير الكويتيني.
وجاء في التعميم، الذي حصلت «األنباء» 
على نسخة منه، والصادر من العضو املنتدب 
للموارد البشرية في مؤسسة البترول الكويتية 
هشام أحمد الرفاعي، أن الشركات النفطية 
ستقوم بصرف البدل النقدي لرصيد اإلجازات 

نهاية الشهر اجلاري.

بنزين «ممتاز» األعلى استهالكًا بواقع ٧٫٦ ماليني ليتر يوميًا.. يليه «اخلصوصي» بـ ٤٫٤ ماليني ليتر٢٦٪ منو استهالك البنزين إلى ١٢٫٢ مليون ليتر يوميًا متاشيًا مع زيادة السكان والتوسع العمراني

قفزة في استهالك «الكهرباء واملاء» للوقود بـ ٦٫٤ مليارات ليتر ما بني زيت الوقود الثقيل والغاز٦٦ محطة وقود تابعة لـ «البترول الوطنية» منها ٦١ دائمة و٥ متنقلة.. وتشغيل ٦ أسواق مركزية 
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«األهلي» يعلن رابح «الفوز» األسبوعي
األهلــي  البنــك  أعلــن 
الكويتي عن فوز عبدالرحمن 
فهــد اخلليفة في الســحب 
األسبوعي حلساب «الفوز» 
للجوائــز، بجائــزة نقديــة 
قدرها ١٠ آالف دينار والذي 
أقيــم يــوم االثنــني املاضي 
حتت إشراف وزارة التجارة 

والصناعة.
وحساب «الفوز» للجوائز، 
هو حساب اجلوائز األول من 
نوعه والــذي يتيح لعمالء 
البنك األهلي الكويتي فرصة 
الفوز بجوائز ومكافآت كبرى. 
ومن خالل حساب «الفوز»، 
سيحظى عمالء البنك األهلي 

للفــوز باجلائــزة الكبــرى 
وهــي راتب شــهري بقيمة 
٥٠٠٠ دينــار كويتي ملدة ١٠

سنوات، وجتدر اإلشارة إلى 

أنه سيكون مبقدور كل من 
عمالء البنك األهلي الكويتي 
اجلدد واحلاليني االستفادة 
من هــذه الفرصــة الفريدة 
في حالة توافــر رصيد في 
حســابهم مببلغ ١٠٠ دينار 

فقط.
والبنــك األهلي الكويتي 
يشــجع اجلميــع على فتح 
أو زيــادة  الفــوز  حســاب 
أرصدتهــم للحصــول على 
فرص أكبر للفوز في السحب 
القادم يوم االثنني ١٢ ديسمبر 
٢٠٢٢. وكلمــا زادت املبالغ 
املودعة، كلمــا زادت فرص 

الفوز.

الكويتي بفرصة الفوز مببلغ 
١٠٠٠٠ دينار ضمن السحب 
األسبوعي األعلى لفائز واحد 
فــي الكويت، كذلــك فرصة 

املطيري: «العيد لألغذية» ضمن أقوى ٣ شركات 
كويتية بقطاع خدمة املطاعم والفنادق

العيــد  شــركة  نظمــت 
لألغذية أول مؤمتر للمحللني 
املاليــني واملســتثمرين عبر 
الهاتــف، وذلك بالتعاون مع 
شركة أرقام كابيتال ملناقشة 
املاليــة للشــركة  البيانــات 
فــي الربع الثالــث من ٢٠٢٢

والنتائج التشغيلية املجمعة 
في التسعة أشهر املنتهية في 

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢.
الســياق،  هــذا  وفــي 
استعرض الرئيس التنفيذي 
للشــركة م.محمــد املطيري 
عــرض تقدميــي مفصل عن 
والتشــغيلي  املالــي  األداء 
للشركة خالل التسعة أشهر 
األولــى من عام ٢٠٢٢ عموما 
والربع الثالث من العام احلالي 
خصوصا. وأشــار املطيري 
في اجلزء األول من العرض 
إلــى عام ٢٠٢٢ باعتباره عام 

األسواق احمللية واإلقليمية 
والعاملية.

ولفت إلى أبــرز العوامل 
اإليجابية الستمرارية العيد 
لألغذية في االرتقاء بعملياتها 
التشغيلية ومنها التوسع في 
قطاع هوريكا خلدمة املطاعم 
والفنادق، وحتقيق الشركة 
لنتائج الفتة لتكون بعد عام 
تقريبا ضمن الثالثة شركات 
األقوى واألهم في القطاع على 
املستوى احمللي، إضافة إلى 
التوسع اإلقليمي والذي حتقق 
بدخول سوق دبي والسوق 

السعودي.
ومــن جانبه، قــال مدير 
إدارة عالقات املستثمرين في 
شــركة العيد لألغذية متعب 
املســعود، إن العيد لألغذية 
بــادرت بتنظيــم أول مؤمتر 
املاليــني  هاتفــي للمحللــني 

واملســتثمرين رغم أنها غير 
ملزمة بــه كونها مدرجة في 
الرئيســي لبورصة  السوق 
الكويــت، إال أنهــا حرصــت 
علــى تنظيمــه الســتقطاب 
االســتثمارية  احملافــظ 
اإلقليمية والعاملية، وتعزيز 
مبادئ االستدامة والشفافية 

واملصداقية.
إلــى  املســعود  وأشــار 
أن الشــركة بــادرت بوضع 
استراتيجية متكاملة إلدارة 
عالقات املستثمرين بأهداف 
محددة تبلور أولها بتطوير 
املوقع اإللكتروني للشــركة 
لبنــاء عالقــات راســخة مع 
املساهمني والشركاء، ومختتما 
بالكشف عن املشاركة مستقبال 
فــي امللتقيــات واملؤمتــرات 
اخلاصــة باحملللــني املاليني 

واملستثمرين.

الشركة نظمت أول مؤمتر للمحللني املاليني واملستثمرين ملناقشة نتائج الربع الثالث

متعب املسعود

التخطيط واالبتكار وإرساء 
القواعد التي تبلورت بإطالق 
الشركة الستراتيجية التوسع 
اإلقليمي Goals٢٥، إضافة الى 
اعتماد منهجية عمل متطورة 
بعناصــر مســاعدة دعمــت 
النمو املتواصل رغم االرتفاع 
امللحوظ ملعدالت التضخم في 

«Apple Pay» الكويت» ُتطلق خدمة Ooredoo»
أعلنــت Ooredoo الكويت 
Apple Pay عــن إطالق خدمة
MyOoredoo عن طريق تطبيق
اخلاص بها لتواكب شعارها 
«طور عاملــك»، لتكون بذلك 
أول شــركة اتصــاالت فــي 
الكويــت تقدم هــذه اخلدمة 
التي طــال انتظارها بشــكل 
يوفر لعمالء Ooredoo سهولة 
إجراء العمليات املالية الفردية 
اليومية من دون أي تعقيدات. 
وApple Pay هــي ميــزة 
فريــدة تقدمهــا Apple علــى 
و  iPadو  iPhone أجهــزة 
MacBook اخلاصــة بهــا مــا 
يتيح للعمالء دفع فواتيرهم 
أو إعادة تعبئة خطوطهم أو 
شــراء أي عــرض مــن خالل 
تطبيــق MyOoredoo بنقــرة 

واستراتيجيتها التي جتعل من 
جتربة العمالء مختلفة ومميزة 

عن كل ما يقدمه السوق.
الكويت   Ooredoo وتعمل
علــى مــدار الســاعة إلثــراء 
التجربــة الرقميــة للعمــالء 
مــن خــالل شــبكة اتصاالت 

غنية ومتطورة تكنولوجيا. 
بابتكار وتوفير واعتماد أحدث 
امليزات، ومن هنا جاء تقدمي 
Apple Pay، وهــي واحدة من 
أحــدث امليزات التــي تهدف 
إلى تســهيل عمليــات الدفع 
لعمالئهــا بكفــاءة من خالل 

هذه اخلاصية.
Ooredoo أبــدت  وقــد 
الرقمي  اهتمامهــا بالتطــور 
املستمر للتكنولوجيا املالية 
البــالد  أنحــاء  فــي جميــع 
واملنطقة، مبا في ذلك اجلهود 
التي تبذلها السلطات الرقابية، 
وبنك الكويت املركزي، إلدخال 
املالية  التكنولوجيا  تقنيات 
بالشــكل الذي يضفي املزيد 
من الكفاءة إلى احلياة اليومية 

لألفراد.

«MyOoredoo» عبر تطبيقها

واحدة دون احلاجة إلى مسح 
أو إضافة بطاقات السحب اآللي 
أو بطاقات ائتمانية جديدة.

وقد شهد عام ٢٠٢٢ تطويرا 
مســتمرا في Ooredoo بشكل 
ينعكس أيضــا على تطوير 
عمالئهــا،  يخــص  مــا  كل 

١٥ ٪ مكاسب حققتها صناديق األسهم الكويتية في ١١ شهرًا
شريف حمدي

في ظــل الزخم الشــرائي 
الالفت جلميع شرائح املتعاملني 
بسوق األسهم الكويتي خالل 
ارتفعــت  نوفمبــر املاضــي، 
أســعار كثير من األسهم التي 
متثل القوام الرئيسي ملكونات 
اغلب الصناديق االستثمارية، 
لتواصل صناديق االســتثمار 
احملليــة التــي تســتثمر فــي 
سوق األسهم الكويتية حتقيق 
املكاســب خالل الشهر الفائت 
بشــكل جماعي. هذه املكاسب 
ملؤشــرات  موائمــة  جــاءت 
البورصة الكويتية التي حققت 
أداء إيجابيــا علــى وقع بناء 
املراكز االستثمارية اجلديدة في 
ضوء إفصاحات فترة األشهر 
التسعة األولى من العام احلالي 

والتي جاءت مرضية إلى حد 
كبير للمســاهمني مبا يضمن 
لهــم توزيعــات نقدية جيدة. 
وتراوحت مكاسب الصناديق 
املســتثمرة في سوق األسهم 
احمللية خالل نوفمبر املاضي 
مــا بــني ٢٫١٪ و ٤٪ تصدرها 
صندوق كامكو االســتثماري 
املدار من شركة كامكو انفست، 
ومع هــذه املكاســب املضافة 
للمكاســب احملققة مــن بداية 
العام، ارتفعت مكاسب صناديق 
االستثمار في اسهم البورصة 
إلــى ١٥٪ حققهــا  الكويتيــة 
صندوق كامكو االستثماري.

وتبني من خالل إحصائية 
أعدتها «األنباء» وفقا لتقرير 
صادر عن شركة كامكو انفست، 
أن ١٦ صندوقا استثماريا محليا 
تستثمر في البورصة الكويتية، 

٭ ٦ صناديق تقليدية تفوقت 
على أداء مؤشر السوق األول 
الذي حقق ١١٫٢٪ مكاسب منذ 
بداية العام حتى نهاية نوفمبر 

املاضي.
٭ جاء في املرتبة الثانية بعد 

٭ تاله في املرتبة اخلامســة، 
صندوق الساحل االستثماري 
املدار من شركة الساحل للتنمية 
واالستثمار مبكاسب ١١٫٣٪ من 

بداية العام.
٭ امــا الصنــدوق الســادس 
الــذي تفوق على اداء مؤشــر 
السوق األول منذ بداية ٢٠٢٢، 
فهو صندوق الوطني لالسهم 

الكويتية مبكاسب ١١٫٣٪.
٭ وحققــت باقــي الصناديق 
التقليدية مكاسب تفاوتت بني 

٠٫٦٪ و١١٪.
أداء  مســتوى  وعلــى  ٭ 
الصناديق االسالمية، تصدرها 
صندوق الدرة االسالمي املدار 
من شركة كامكو انفست، وذلك 

بنسبة ٩٫٣ من بداية العام. 
الكويــت  ٭ تــاله صنــدوق 
االســتثماري املدار من شركة 

حققت مكاسب جماعية خالل 
األشهر الـ١١ املاضية من ٢٠٢٢، 
باستثناء صندوق كاب كورب 
اإلســالمي الذي تراجع أداؤه 
بنســبة أقل من ١٪ وفيما يلي 

التفاصيل:

من شركة املركز املالي بنسبة 
مكاسب ١٢٫٧٪.

٭ رابعا، جاء صندوق الوسم 
املــدار مــن شــركة الكويتية 
للتمويل واالستثمار مبكاسب 

وصلت حتى ١٢٫٤٪.

صندوق كامكو االستثماري، 
صندوق كامكو ملؤشر السوق 
األول املدار من كامكو إنفست 

بنسبة ١٤٫٢٪.
٭ فــي املرتبــة الثالثــة، حل 
صنــدوق فرصة املالــي املدار 

الكويتية لالســتثمار بنسبة 
املركــز  ٧٫٢٪، ثــم صنــدوق 
االسالمي املدار من شركة املركز 

املالي مكاسب بنسبة ٦٫٧٪. 
٭ وعلى مســتوى الصناديق 
اخلليجية اإلســالمية، حافظ 
كابيتــال  بيتــك  صنــدوق 
لألســهم اخلليجيــة املدار من 
قبل بيتك كابيتال لالستثمار 
علــى صدارتــه بنحــو ٨٫٥٪ 
رغم تراجع ادائه خالل الشهر 
املاضــي بنســبة ٤٪، تــاله 
صندوق الدارج االســتثماري 
املدار من االستثمارات الوطنية 
بـ ٤٫١٪، اما اخلليجية التقليدية 
فتصدرهــا صنــدوق األهلــي 
اخلليجي املدار من قبل األهلي 

كابيتال القائمة بـ ٤٫٥٪.

مكاسب نوفمبر بلغت ٤٪.. وصناديق «كامكو» في الصدارة تقليدياً وإسالمياً و٦ صناديق تقليدية تفوقت على أداء مؤشر السوق األول

السعودية حتقق أول فائض منذ ٢٠١٣ بـ ١٠٢ مليار ريال خالل ٢٠٢٢

املاليــة  وزارة  أعلنــت  وكاالت: 
الســعودية أمس عن األرقــام الفعلية 
مليزانية اململكة للعام ٢٠٢٢، إذ سجلت 
أول فائض مالــي منذ ٢٠١٣ بقيمة ١٠٢
مليــار ريال، تشــكل ٢٫٦٪ مــن الناجت 
احمللــي اإلجمالــي، مدفوعــة بدعم من 

ارتفاع اإليرادات النفطية.
وبلغت اإليرادات نحو ١٫٢٣٤ تريليون 
ريــال، مقارنة مــع املقــدر عند وضع 
امليزانيــة بقيمة ١٫٠٤٥ تريليون ريال، 
فيمــا جــاءت النفقات أيضــا أعلى من 
التقديرات األولية، عند ١٫١٣٢ تريليون 
ريال، مقارنــة مع التقديــرات األولية 

بإنفاق ٩٥٥ مليار ريال.
وكان آخــر فائــض حققته ميزانية 
اململكة في العــام ٢٠١٣ عند ١٨٠ مليار 
ريال، لكن منذ ٢٠١٤ بدأت امليزانية تشهد 
عجزا بلغ أعلى مستوياته في العام ٢٠١٥
عنــد ٣٦٧ مليار ريال، وفي العام ٢٠١٦

كان العجز عند نحو ٣٠٠ مليار ريال، 
ليتناقــص تدريجيا حتــى ٢٠١٩، غير 
أن عام اجلائحة (٢٠٢٠) أعاد امليزانية 

لتســجيل قفزة بالعجــز قبل أن يعود 
للتراجع في ٢٠٢١. وتشــير التوقعات 
للمدى املتوسط إلى استمرار تسجيل 
الفوائض في امليزانية السعودية، التي 
ستصل بحسب التوقعات إلى ٧١ مليار 

ريال في العام ٢٠٢٥.
ميزانية ٢٠٢٣

وكشفت الوزارة عن تقديرات ميزانية 
اململكــة اخلاصة بالعــام ٢٠٢٣، والتي 
تتضمن توقعات بتسجيل فائض عند 
١٦ مليار ريال، إذ تتوقع حتقيق إيرادات 
في العام القادم عند ١٫١٣٠ تريليون ريال، 
مقابل نفقات عند ١٫١١٤ تريليون ريال.
وبحســب وزارة املالية السعودية، 
فــإن ميزانية ٢٠٢٣ تهــدف إلى تقوية 
املركز املالي للحكومة من خالل احلفاظ 
على مستويات آمنة من االحتياطيات 
احلكوميــة لتعزيز قــدرة اململكة على 
التعامــل مع الصدمــات اخلارجية، إذ 
تســتهدف السياســة املاليــة تعزيــز 
االحتياطيــات احلكوميــة لــدى البنك 

املركزي السعودي بجزء من الفوائض 
املتوقع حتقيقها.

منو االقتصاد

مــن ناحية أخــرى، منــا االقتصاد 
السعودي بنسبة ٨٫٥٪ في العام ٢٠٢٢، 
ما يعد النمو األسرع هذا العام بني دول 
مجموعة العشــرين (G٢٠)، بحســب 

تقديرات صندوق النقد الدولي.
يذكر أن امليزانية السعودية كانت قد 
سجلت فائضا بنحو ١٤٫١٤ مليار ريال في 
الربع الثالث من ٢٠٢٢، بعد تسجيل إيرادات 
بـ ٣٠١٫٨٧ مليار ريال مقابل مصروفات بـ 
٢٨٧٫٧٣ مليار ريال، وســجلت منذ بداية 
العام احلالي حتى نهايــة الربع الثالث، 
إيــرادات بـــ ٩٥٠٫١٩ مليــار ريــال مقابل 
مصروفات بـ ٨٠٠٫٦٥ مليار ريال، محققة 

فائضا بنحو ١٤٩٫٥٤ مليار ريال.
من جهة أخرى، وصل إجمالي الدين 
العام في السعودية بنهاية ٢٠٢٢، إلى 
٩٨٥ مليار ريــال، متراجعا إلى ٢٤٫٩٪ 

من الناجت احمللي.

١٦ مليار ريال فائضاً متوقعاً لـ ٢٠٢٣.. و١٫١٣ تريليون إيرادات مقابل ١٫١ تريليون نفقات

إيلون ماسك يخسر لقب األغنى بالعالم لصالح برنار أرنو
قالت مجلة فوربس أمس، إن امللياردير 
إيلون ماســك الذي ميلك شركتي تويتر 
وتسال، خسر لقب أغنى رجل في العالم، 
لصالح امللياردير الفرنســي برنار أرنو 
صاحب عالمة لوي فيتون للسلع الفاخرة.
وأضافت أن ماسك خسر اللقب، بعد 
حتمله ديونا ثقيلة لشراء شركة التواصل 
االجتماعي الكبيرة، وبيعه أسهما في شركة 
السيارات الكهربائية من أجل متويل صفقة 
تويتر التي تبلغ قيمتها ٤٤ مليار دوالر.

وباع امللياردير األميركي إيلون ماسك، 
أسهما في شركة «تسال» لصناعة السيارات 
الكهربائية، بنحــو ٤ مليارات دوالرات، 
وفق إفصاح لهيئة البورصات األميركية، 
الثالثاء، بعد أكثر من أسبوع من استحواذه 
علــى «تويتر» في صفقــة بلغت قيمتها 
٤٤ مليــار دوالر. وأظهــرت وثائق هيئة 
األوراق املالية والبورصات األميركية أن 
إيلون ماسك الذي مول عبر بيع أسهم في 
«تسال» جزءا كبيرا من صفقة «تويتر»، 

باع ١٩٫٥ مليونا من أسهم الشركة بنحو 
٣٫٩٥ مليارات دوالر.

وحصل أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة 
LVMH األم للعالمة التجارية الفاخرة لوي 
فيتون، على اللقب بثروة شخصية قدرها 
١٨٥٫٤ مليار دوالر، وفقا ملجلة «فوربس».
بينما باتت ثروة ماســك، الذي احتل 
املرتبــة األولى في قائمة فوربس ألغنى 
أغنياء العالم منذ ســبتمبر ٢٠٢١، تبلغ 

١٨٥٫٣ مليار دوالر.

جدول أداء الصناديق بالتفصيل على موقع األنباء 

www.alanba.com.kw

«البورصة» تستوعب رفع الفائدة.. وتربح ٤٩ مليون دينار 
السوقية بجلسة  القيمة  ارتفعت 
امس بـ ٤٩ مليون دينار بنسبة ٠٫١٪ 
لتصل إلى ٤٧٫٦٤ مليار دينار ارتفاعا 

من ٤٧٫٥٩ مليارا أول من أمس.
جاءت هذه املكاسب السوقية على 
وقع اداء ايجابي ملؤشــرات السوق 
بشــكل جماعي بعد استيعاب رفع 
بنك الكويــت املركزي الفائدة بواقع 

نصف نقطة مئوية من ٣٪ إلى ٣٫٥٪، 
إذ ارتفع مؤشر السوق األول بنسبة 
٠٫٠٨٪ مبكاسب ٦٫٣ نقاط ليصل إلى 
٨٢٤٨ نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق 
الرئيسي بنسبة ٠٫٢٪ مبكاسب ١١٫٨

نقطة ليصل إلى ٥٦٦١ نقطة، كما ارتفع 
مؤشر السوق العام بنسبة ٠٫١٪ بإضافة 
السابقة ليصل  للمكاسب  ٧٫٦ نقاط 

إلى ٧٤٣٠ نقطة.
وتراجعت ســيولة السوق امس 
بنسبة ٤١٫٥٪ مبحصلة ٤٠٫٥ مليون 
دينار انخفاضا من ٦٩٫٣ مليون دينار 
أول من امس، كما انخفضت احجام 
التداول بنسبة ٣٢٪ بكميات ١٦٦ مليون 
ســهم، تراجعا من ٢٤٥ مليون سهم 

أول من امس.

عصام اخلشنام رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لـ «كي نت»
أعلنت شــركة اخلدمات 
اآللية املشــتركة  املصرفية 
«كي نت» عن تعيني عصام 
الرئيس  اخلشنام مبنصب 
التنفيذي للشركة، اعتبارا 
من األحد ١١ ديسمبر اجلاري.

وبهذه املناسبة، قال رئيس 
مجلس إدارة الشركة محمد 
العثمان إنه مت أخذ املوافقات 
الالزمة لتعيني اخلشنام بهذا 
املنصــب، والذي يعد كفاءة 
وطنية متميزة لقيادة «كي 
نت» وفقا إلســتراتيجيتها 
املقبلــة لفتح آفــاق جديدة 
اإللكترونيــة  للخدمــات 
لالرتقــاء باخلدمات املقدمة 
للقطاع املصرفي والتجاري 

جــاوزت الثالثــني عاما في 
املاليــة  التقنيــات  مجالــي 
واملصــارف، حيــث حصل 
على شهادة البكالوريوس في 

تخصص هندسة الكمبيوتر 
الباســفيك  جامعــة  مــن 
(الواليات املتحدة)، باإلضافة 
إلى شــهادة برنامج اإلدارة 
العامة من جامعة هارفارد. 
من جانبه، أعرب اخلشنام 
عن خالص تقديره ملجلس 
علــى  نــت»  «كــي  إدارة 
ثقتهــم الغاليــة، ويتطلــع 
لتعزيز مكانة الشركة وفقا 
الستراتيجيتها في املرحلة 
املقبلــة، كما أبدى ثقته بأن 
يكــون التعاون مــع فريق 
العمــل فــي «كي نــت» هو 
شعار املرحلة القادمة والتي 
تنتظرها العديد من املشاريع 

املتميزة لها.

عصام اخلشناممحمد العثمان

واحلكومي بالكويت والبنوك 
العاملة فيها.

ويتمتع اخلشنام بسيرة 
ذاتية متميزة وخبرة عملية 

٨٫٥٪ منـوًا باالقتصاد السـعودي في ٢٠٢٢.. األسـرع بـني دول مجموعة العشـرين

الديـن العام وصـل إلى ٩٨٥ مليـار ريـال.. متراجعًا إلـى ٢٤٫٩٪ من النـاجت احمللي
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«العقارات املتحدة» تختتم رعايتها لبطولة «اخلليج الرياضية ٢٠٢٢»
شــاركت شــركة العقارات املتحدة 
كراع رئيسي لبطولة اخلليج الرياضية 
٢٠٢٢ التي أقيمت خالل ٢ و٣ ديسمبر 

في اجلزيرة اخلضراء.
وقد جاءت رعاية شــركة العقارات 
املتحدة الناجحة لهذه الفعالية متماشية 
مع أهداف املسؤولية االجتماعية التي 
تتبناهــا الشــركة واملتمثلــة في دعم 
الشــباب وتعزيز التوعية باألنشطة 
الرياضية في أوساط املجتمع، خاصة 
أن هذه البطولة لم يقتصر دورها على 
مفهــوم اللياقة ومنط احلياة الصحي 
فحسب، وإمنا كانت فعالية اجتماعية 
في جوهرها، األمر الذي يجسد بصورة 

ملموســة القيمة الفعالة التي تتبناها 
شركة العقارات املتحدة، واملتمثلة في 

بناء املجتمعات.
وتعتبر البطولة التي مت إطالقها في 
عام ٢٠١٣ الفعالية األكثر شهرة وتقديرا 
من نوعها في الشرق األوسط وآسيا. 
وقد جرت العادة على إقامة هذه البطولة 
سنويا في الكويت مبشاركة واسعة من 
جانب الرياضيني احملترفني بدول الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، باإلضافة إلى 
رياضيني دوليني من أوروبا والواليات 

املتحدة األميركية. 
وإلى جانــب رعايتها للبطولة في 
اجلزيرة اخلضراء، فقد نظمت شركة 

العقــارات املتحــدة فعاليتها اخلاصة 
فــي مركز مبيعــات ضاحيــة حصة، 
Street وذلك بالشــراكة مع فريق ٩٦٥
الذي يعتبر مجتمع الســيارات األول 
فــي الكويــت ودول مجلــس التعاون 
اخلليجي. حيث مت عرض ٤٠ ســيارة 
فاخرة من الطراز األول لتشــكل بذلك 
نقطــة اجلــذب احملورية للمشــاركني 
والزوار. هذا باإلضافة الى األنشــطة 
األخرى التي جرت على هامش الفعالية 
والتي أضافت مزيدا من املتعة واإلثارة 
ملا اشتملت عليه من أنشطة ترفيهية 
ومسابقات، كما متت استضافة العديد 
من شــاحنات الطعــام لتجربة تذوق 

ممتعة للزوار.
وقد سعت شركة العقارات املتحدة 
ألن تأتــي كل جتربــة تضمنتهــا هذه 
الفعالية فريدة من نوعها واستثنائية، 
فيما حرصت الشركة على دعم املشاريع 
الكويتية الشبابية انسجاما مع الرؤية 
املستقبلية األوســع لشركة العقارات 
املتحدة، واملتمثلة في توفير كل سبل 
الدعــم للشــركات احمللية والشــباب 

الكويتي.
وفي حديثه حول هذه الرعاية، قال 
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي للمجموعة في شركة العقارات 
املتحدة، مازن حوا: تتماشى مشاركتنا 

في هذه املبادرة مع أجندة املسؤولية 
االجتماعية للشركة التي تهدف لتعزيز 
موقعها كداعم لألنشطة الرياضية التي 
تساهم في بناء مجتمعات حيوية، وتلهم 
جيل الشباب من خالل تشجيعهم على 

تبني أسلوب حياة أكثر صحة.
وشملت البطولة هذا العام جناحا 
ألنشــطة اللياقة البدنية شــارك فيها 
الضيــوف من مختلــف األعمار طوال 
فترة احلدث الذي اســتقطب أكثر من 
٢٥٠٠ رياضــي محليــا ودوليــا ممن 
يرغبــون باملشــاركة فــي املســابقات 
املختلفة للحصول على فرصة للفوز 

بأحد األلقاب.

في إطار سعيها لتعزيز التوعية باألنشطة الرياضية في الكويت
جناح «العقارات املتحدة» في الفعالية جانب من املنافسات

مازن حوا

ثة من تطبيقها «كامكو إنفست» ُتطلق النسخة احملدَّ

«املركز» يستضيف محاضرة «تعزيز أساليب التفكير نحو النمو»

«بوينج» لطائرات رجال األعمال تواصل أداءها القوي

أطلقــت شــركة كامكــو 
إنفســت املرحلة الثانية من 
تطبيقهــا تتضمــن ميــزات 
إضافيــة عديــدة وحتســني 

مستوى جتربة العمالء.
امليزات األساســية  ومن 
التــي متت إضافتهــا كجزء 
من املرحلة الثانية هي لوحة 
التحكم، والتي مت تصميمها 
لتوفر للعمالء نظرة شاملة 
على محافظهم االستثمارية. 
كما متت إضافة ميزة أخرى 
تتيــح للعمــالء االســتثمار 
فــي املنتجات التــي تقدمها 
الشركة من ضمنها الصناديق 
االستثمارية. ومع التحديث 
للعمــالء  احلالــي، ميكــن 
أيضا فتح حســاب واإليداع 
عن طريــق اســتخدام «كي 
نــت» أو التحويل املصرفي 
واالستثمار في أي من احللول 
االســتثمارية التــي توفرها 

الشركة.
امليــزات  وعــالوة عــن 

اختتــم املركــز املالــي الكويتــي 
«املركز» بنجاح محاضرة للموظفني، 
هدفت إلى حتفيزهم على تبني طرق 
التفكير التي حتقق تقدما وحتسنا 
ثابتا. وجمعت احملاضرة التي حملت 
عنوان (تعزيز أساليب التفكير نحو 
النمــو) العاملني في مختلف إدارات 
«املركز» للتعرف على املهارات التي 
متكنهــم من تطوير نظــرة متفائلة 
للحياة والعمل، وحتديد االختالفات 
بني مفهومي الثبات والنمو، وكيفية 
جتاوز التحديات، واملكتسبات طويلة 
األمد املترتبة على تبني طرق التفكير 

اإليجابية.
«ذا  فــي  احملاضــرة  وأقيمــت 
تشيرمانز كلوب»، وقدمها حمزة تقي، 
املؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 
املعرفة لالستشارات. وقام حمزة تقي 
The وهو مدرب رئيســي معتمد من

تواصل شــركة بوينج لطائرات 
رجال األعمال (BBJ) أداءها القوي 
في منطقة الشــرق األوسط، حيث 
متثل املنطقة نحو ٢٩٪ من إجمالي 
أســطول الشــركة في جميع أنحاء 

العالم.
وعلقت إيريكا بيرسون، رئيس 
شركة بوينج لطائرات رجال األعمال 
(BBJ): متتلك منطقتا الشرق األوسط 
وأفريقيــا معا ٨٢٠ طائــرة لرجال 
األعمال، وتتمركز كمية كبيرة منها 
في دولــة اإلمارات العربية املتحدة 
واململكة العربية السعودية. وتضع 
هذه املنطقة أعلى التوقعات للخدمة 
والرفاهية واملســاحة وتعتبر ذات 
موقع جغرافي مناسب ميكن خدمتها 
بشــكل جيد من قبل شركة بوينج 

لطائرات رجال األعمال.
وأضافــت: تلبي شــركة بوينج 
لطائرات رجال األعمال في املنطقة 
الشــخصيات  كبــار  احتياجــات 
واملســافرين علــى مــنت طائــرات 
الشــركات، وحتافــظ أيضــا علــى 

الوقت الذي تســتغرقه هذه 
العمليــة. لقــد عمــل فريق 
الدعم بجــد جنبا إلى جنب 
مع املطورين لتحسني قابلية 
استخدام التطبيق ومستوى 

االستجابة.
قالــت نوال مال حســني، 
العمليــات  رئيــس قطــاع 
املســاندة: نحــن فخــورون 
الثانيــة  بإطــالق املرحلــة 
من تطبيق كامكو إنفســت. 

من العالمات التجارية املرموقة التي 
تتواجد في مختلف دول العالم، مثل 
ڤيزا، ونوكيا، وماستركارد، وديزني. 
كمــا شــارك املوظفــون مبجموعــة 
متنوعة من الطــرق لبناء وتطوير 
أســاليب حتقيــق النمــو املســتمر 
واحملافظة عليه عبر عدة نقاشــات 

في األجنحة اخلاصة، بينما يتمتع 
الضيــوف اآلخــرون وطاقم العمل 
بإمكانيــة الوصــول الكامــل إلــى 

املقصورة الرئيسية.
ووفقا ملا ذكــره أليكس فيكتو، 
رئيس قســم التسويق لدى شركة 
بوينج لطائرات رجال األعمال: تشكل 
طائرات بوينج لرجال األعمال ٧٥٪ من 

التطبيق ملســتخدمي iOS و
Android ويضــم مجموعــة 
واسعة من امليزات املبتكرة، 
فضال عن إمكانية االستثمار 
فــي العديد مــن الصناديق 
واملنتجات ذات األداء املميز.

جديــر بالذكر أن تطبيق 
ليــس  إنفســت  كامكــو 
فقــط للعمــالء احلاليــني، 
وإمنــا للمهتمــني مبعرفــة 
املزيــد عن آخر مســتجدات 
الشركة وفرص االستثمار. 
عنــد االنتهــاء مــن عمليــة 
التسجيل البسيطة، سيتمكن 
املســتخدمون من تتبع أداء 
التــي تديرهــا  الصناديــق 
الشــركة من خالل التقارير 
الشــهرية التي تصــدر عن 
كل صندوق، واالطالع على 
التغطيات الشاملة لألسواق 
اإلقليمية، والقطاعات، وفئات 
األصول، أو استخدام حاسبة 
االســتثمار املدمجة من أجل 
حتديد أهدافهم االستثمارية.

وأنشطة تفاعلية خالل احملاضرة.
وتعليقــا علــى تنظيــم الفعالية، 
قال بيتر كيلي، نائب رئيس تنفيذي 
إلدارة املــوارد البشــرية في «املركز»: 
ســعداء بإقامة هذه احملاضرة، ونقدر 
استضافة احملاضر حمزة تقي لتقدمي 
جلسة حتفيزية قبل نهاية العام، مبا 
يسهم في رفع الوعي لدى فريق عمل 
«املركز» ومشاركة أساليب تعزيز النمو. 
وأضاف: كان الهــدف من الفعالية 
هو مســاعدة املوظفني على اكتســاب 
مفهــوم زيادة النمو وتنمية مهاراتهم 
ومهارات زمالئهم، وهو ما يعكس تفاني 
«املركز» في تعزيز روح الفريق، ورفع 
قدرات األداء. وبكل تأكيد فإن محاضرة 
«تعزيز أساليب التفكير نحو النمو» 
كانــت محفزة وتفاعلية بشــكل كبير 
وستسهم في متكني أعضاء فريقنا أثناء 

تطلعهم نحو العام ٢٠٢٣.

إجمالي الطائرات ذات البدن العريض 
في املنطقــة. ويوضح ذلك، الطلب 
القوي على طائراتنا وثقة عمالئنا 
الكرام بعالمتنا التجارية. ويشــهد 
قطاع طائرات رجال األعمال استمرار 
النمو القوي في سوق الشرق األوسط 
متفوقا على املناطق األخرى بنسبة 
كبيرة. ووفقا لتقرير WingX، وكالة 
الطيران وحتليل البيانات، ارتفعت 
حركة طيران رجال األعمال بنسبة 
١٤٪ وازدادت معدالت إقالع طائرات 
رجال األعمال في الشــرق األوسط 
بنسبة ٦٢٪ مقارنة بالفترة ذاتها ما 
قبــل اجلائحة. ومع زيادة االهتمام 
بالطيران ألغراض الترفيه والعمل 
في املنطقة، أصبحت شركة بوينج 
لطائرات رجال األعمال في وضع فريد 
لتلبية هذا الطلب املتزايد. ويعتبر 
ارتفاع حجوزات الرحالت اجلوية 
في قطر بنسبة ٣٤٥٪ خالل موسم 
كأس العالم داللة على ازدياد الطلب 
على املزايا التي يوفرها السفر على 

طائرات رجال األعمال.

فهذا التطبيق يعد جزءا من 
استراتيجية الشركة للتحول 
الرقمــي والتــي تهــدف إلى 
توفير جتربة رقمية للعمالء 
احلاليــني واجلــدد. أضافت 
املرحلــة الثانية من تطبيق 
كامكــو إنفســت العديد من 
امليــزات اجلديــدة املطورة، 
وتطوير جتارب املستخدم، 
فضال عن التحسينات التي 
ميكن أن تساعد املستخدمني 
فــي رحلتهم االســتثمارية 

الرقمية.
بدوره، قال جراح الناصر، 
إدارة  نائــب رئيــس أول، 
األسواق األساسية واملشاريع 
اإلستراتيجية: مكنتنا البنية 
التحتيــة القوية من تطوير 
التطبيق بشكل فعال ودعم 
متطلبــات العمالء من خالل 
توفيــر اخلدمــات وامليزات 
اجلديدة، والتــي متثل أحد 
اجلوانب األساسية في رحلتنا 
نحو التحول الرقمي. يتوافر 

يقدم جتربة استثمارية رقمية متكاملة من فتح احلساب إلى اإليداع واالستثمار

صورة جماعية للمشاركني في احملاضرة

أليكس فيكتو

املضافة حديثا، مت حتســني 
جتربة مستخدمي التطبيق 
وباألخص تلك املتعلقة بفتح 
احلساب أو حتديث البيانات 
حيــث مت ربــط معلومــات 
البطاقــة املدنيــة مــع نظام 
الهيئــة العامــة للمعلومات 
املدنية لالستفادة من خدمات 
الهيئة الرقمية. كما مت حتسني 
عملية فتح احلساب لتوفير 
جتربة سلســة مع احلد من 

Association for Talent Development
ATD))، مبشاركة األساليب العملية 
والنظرية مع أعضاء فريق «املركز». 
وقــد عمل تقــي خالل مســيرته 
املهنية التي متتد ألكثر من ٣٠ عاما 
فــي قطاعــات البنــوك واالتصاالت 
وتنمية املواهب، إضافة إلى العديد 

«املعيار الذهبي» في توفير طائرات 
رؤساء الدول. وتعتبر مميزة نظرا 
إلى حجم مقصورتها ومساحتها غير 
املسبوقة مقارنة بأي طائرات خاصة 
أخرى. ويستطيع العمالء استخدام 
االتصال عالي السرعة واالستمتاع 
الطعــام  باخلصوصيــة وتنــاول 
واالســترخاء والنوم واالستحمام 

Masterclass GB اخلليج» يطلق»
اعتبارًا من ديسمبر اجلاري

«التجاري» يرعى بطولة الغولف في «صحارى»

«املتحد» يعلن رابح «احلصاد» الشهري

في إطار جهوده املتواصلة 
املجتمــع،  مــع  للتفاعــل 
وترسيخا ملبادئ االستدامة، 
أطلق بنك اخلليج سلســلة 
Masterclass نوعية من فصول
GB، بالتعــاون مع مجموعة 
من اخلبراء املتخصصني في 

مجاالت متنوعة.
السلســلة  وتتضمــن 
مجموعة من الفصول، كل منها 
في تخصــص معني، يتولى 
تقدميه خبير متخصص في 
هــذا املجال، بهــدف تطوير 

إمكانات املشاركني وزيادة مهاراتهم، من خالل 
تعلم وممارسة مهارات جديدة.

وبهــذه املناســبة، قــال مســاعد مدير 
االتصــاالت املؤسســية عبــداهللا املليفي: 
يحرص بنك اخلليج على التفاعل والتواصل 
مع املجتمع بشــكل عــام، وعمــالء البنك 
بشكل خاص على مدار العام، وفي مختلف 
املناسبات، لترسيخ مكانته املجتمعية، من 
خالل برامج نوعية منتقاة تستهدف ترسيخ 

مبادئ االستدامة في املجتمع.
وأضــاف: من هذا املنطلق، نبعت مبادرة 
Masterclass بنــك اخلليج لتنظيم سلســلة

قــام البنــك التجــاري 
الكويتــي برعايــة بطولة 
«الغولــف» التــي نظمهــا 
فــي  صحــارى  منتجــع 
مالعبه «للغولف»، وسط 
أجواء تنافسية وحماسية 
بني الالعبــني. وتأتي هذه 
الرعاية من جانب البنك من 
منطلق إميانه مبسؤوليته 
جتــاه املجتمــع ورعايته 
لألنشطة الرياضية ودعم 
فئات املجتمع كافة، والعمل 
علــى إبراز جوانب التميز 

والنجاح التي حتققها مثل هذه البطوالت.
هذا، وقد عبر املشــاركون والفائزون عن 
ســعادتهم وفرحتهم برعاية البنك التجاري 
للبطولة التي شهدت مستويات عالية ومنافسة 
قوية، مقدمني جزيل الشكر للبنك على هذه 
الرعاية، ومتمنني للبنــك وإدارته املزيد من 

أعلن البنك األهلي املتحد عن نتيجة السحب 
الشهري من برنامج جوائز احلصاد اإلسالمي، 
والذي أقيم يوم أمس حتت إشراف وحضور 
ممثلــي وزارة التجــارة في املبنى الرئيســي 
للبنك. وحصل على اجلائزة وقيمتها ١٠٠ ألف 
دينار العميل محمود جهاد عبدالرحمن عامر.
وبهــذه املناســبة، قدم رئيس التســويق 
وتطوير املنتجات في إدارة اخلدمات املصرفية 
لألفراد بالبنك األهلي املتحد أمريش ناندكيول 
يار التهنئة للفائز، متمنيا له دوام التوفيق، 
معربا عن أمله في أن يحالف التوفيق جميع 
عمــالء البنك في الســحوبات القادمة، معربا 
في الوقــت ذاته عن ســعادته البالغة بالثقة 
الغاليــة التي يضعها العمالء في البنك. وأكد 
ناندكيــول يار أن البنك األهلي املتحد حرص 
منذ إطالق برنامج جوائز احلصاد اإلســالمي 
على تقدمي باقة حصرية من اجلوائز مبا يسهم 
في حتقيق تطلعات عمالئه، ويعمل على تعزيز 
ثقافة االدخار، وشدد على التزام البنك بتوفير 
احللول املصرفية احلديثة، والتي تنسجم مع 

متطلبات العمالء املختلفة.
ويقدم حساب احلصاد اإلسالمي في باقته 
اجلديدة مجموعة أوسع من املزايا، حيث يحظى 
الرابحــون من عمالء املتحد بجائزة شــهرية 
بقيمة ١٠٠ ألف دينار باإلضافة إلى ١٠ جوائز 

GB، وحرصنا على االستعانة 
بخبراء متخصصني، ميتلكون 
خبــرات واســعة فــي أحــد 
املجــاالت، التي مت اختيارها 

ضمن السلسلة.
وأشــار إلــى أنه ســيتم 
اختيــار املشــاركني فــي كل 
فصل من فصول السلسلة، من 
خالل مسابقة يطلقها البنك 
للجمهور ومتابعي حساباته 
على وسائل التواصل، وذلك 

قبيل كل فصل.
وبني أن البنك يخطط لعقد 
فصل جديد من السلسلة كل فترة في مجاالت 
مختلفة مثل «الطبخ» و«التصوير» و«تنسيق 
الزهــور» و«التصميم واألناقــة» و«اخلط/ 
الكتابة العربية»، وغيرها من املجاالت التي 
تهــم اجلمهور والعمــالء، على أن تكون مدة 

كل فصل ساعتني متواصلتني.
وتابع: نفتخر مبا حققناه من تواجد فاعل 
في املجتمع خــالل ٢٠٢٢، ونتطلع ملزيد من 
التفاعــل والتواصل مع اجلمهــور والعمالء 
مستقبال، من خالل مبادرات تلبي طموحاتهم 
وتطلعاتهم وحتقق هدفنا بالوصول إلى أكبر 

عدد منهم.

التقدم واالزدهار.
ومن خالل هذه البطولة، قدم البنك التجاري 
الكويتــي هدايــا للمشــاركني وجوائز قيمة 
للفائزين باملراكــز الثالثة األولى بالبطولة، 
ومت توزيع اجلوائز املقدمة من إدارة اخلدمات 
املصرفية الشخصية في البنك على الفائزين.

أسبوعية بقيمة ١٠٠٠ دينار لكل جائزة. وتبقي 
اجلوائز ربع السنوية الكبرى بقيمة ٢٥٠ ألف 
دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العمالء. 
علما أن احلد األدنى للمشاركة واالستفادة من 
الســحوبات كل هي ١٠٠ دينار، تؤهل العميل 
للحصول على فرصتني لدخول السحب والتي 
تزيد حتى ٣٠٠٠٠ فرصة في السحب باإلضافة 
الى احلصول على أرباح سنوية مثمرة. وتتيح 
كل ٥٠ دينارا في حساب العميل فرصة واحدة 
للمشاركة في السحب بشرط أن يحافظ على 
رصيده ملــدة ١٥ يوما على األقــل قبل تاريخ 
السحب، وكلما زادت مدة االحتفاظ تزيد فرص 

دخول السحب لكل ٥٠ دينارا.

عبداهللا املليفي

فريق البنك التجاري مع الفائزين في بطولة الغولف
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«قصص» الكندري تتواصل عبر أثير «اإلذاعة»
مفرح الشمري 

تواصل اذاعة الكويت تسجيل 
مسلسالتها الدرامية التي حتمل بني 
طياتها الرسائل القيمة ملستمعيها 
في الداخل واخلارج، وذلك مبشاركة 
نخبة من الفنانــني الكبار بجانب 
عدد من املمثلني الشباب املميزين 

في الساحة الفنية.
وفــي هذا الصدد، مت ظهر امس 
في استديو الدراما بإذاعة الكويت 

تسجيل حلقات مسلسل «القصة» 
لتبث مطلع يناير املقبل وهي من 
تأليــف محمــد الكنــدري واخراج 
حسني احلداد، وذلك بحضور الوكيل 
املساعد لقطاع االذاعة بالتكليف د. 
يوسف السريع ومدير ادارة األسرة 
والتنمية املجتمعية في قطاع االذاعة 

مشاري الدبيس.
اإلذاعــي  املسلســل  حلقــات 
االجتماعي «القصــة» هي مبنزلة 
سلسلة من احللقات يكتبها املؤلف 

محمد الكندري تدور حول مجموعة 
قصــص متنوعة يتم مــن خاللها 
تنــاول العديــد مــن املوضوعات 
االجتماعيــة الهادفة التي حتتوي 
على رسالة سامية للمتلقي، وهذه 
الرسالة متزج بني الواقع واخليال 
والكوميديا التي تعتمد على املوقف 
الدرامي وفي كل حلقة شخصيات 
وأحداث جديدة تعبر عن روح فكرة 

هذا العمل اإلذاعي االجتماعي.
«القصة» يهدف إلى املساهمة في 

إثراء إذاعة البرنامج العام من خالل 
املواضيع التي يقدمها بشكل متجدد 
طوال فترة بثه حيث ستكون مدة 
احللقة ٦ دقائق تبث بشكل يومي 
عــدا يومي اجلمعة والســبت عبر 
اثير اذاعة البرنامج العام وهي من 
متثيل الفنان القدير جاسم النبهان 
ومجموعــة من الفنانني الشــباب 
عبدالعزيز النصار وعبداحملســن 
العمر وأبرار املفيدي وكفاح الرجيب 

ووضحة السني، وآخرين.

مت تسجيل حلقات جديدة تُبث في يناير املقبل

وكيل اإلذاعة د. يوسف السريع ومشاري الدبيس يتوسطان املشاركني في العملاملؤلف محمد الكندري

«زفاف» قدمها «ذوو الهمم» مبشاركة «اجليل الواعد»

حتت شــعار «إجنــازات نفتخر 
بهــا»، شــاركت املخرجــة الفنانــة 
عبيــر يحيى مع فريــق بوابة األمل 
التطوعي برئاســة أنــوار الكندري 
بلوحة مســرحية بعنــوان «زفاف» 
مــع مجموعة مــن ذوي الهمم وهم: 
محمد احلناوي سارة خليفة، غرام 

خليفة، لولو املفتي، فاطمة الرشيد، 
فضيلة العنزي وذلك بصحبة فريق 

اجليل الواعد املسرحية.
قدمــت اللوحة املســرحية على 
خشبة مسرح مكتبة الكويت الوطنية 
بحضور عديد من املهتمني بذوي الهمم 
ونشــاطاتهم ومنهــم احملامية مرمي 

البحر والفنان الشعبي بالل الشامي 
وممثلو حضانة امللكية البريطانية 

لذوي الهمم.
وشهدت فقرات احلفل التركيز على 
املوهوبني من ذوي الهمم في املوسيقى 
كالعزف على الدرامز والعزف على 
األورغ الذي متيز فيه الطالب املبدع 

جون فؤاد الشمري.
بدورها، شكرت املخرجة الفنانة 
عبير يحيى احلضور على مساندتهم 
ألبنائنا من ذوي الهمم، واصلة شكرها 
الى املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب على دعمه وتبنيه املستمر 
لنشاطاتهم التي تقام على مدار العام.

حتت شعار «إجنازات نفتخر بها» لبوابة األمل التطوعي

تكرمي الفنانة واملخرجة عبير يحيىلقطة جماعية للمشاركني في فعالية «بوابة األمل التطوعي»

جانب من العرضاملخرجة عبير يحيى مع فريق عمل مسرحية «زفاف»

رمي: سأشارك في مهرجان الطفل
وأمتنى فوز «البرازيل» بكأس العالم

تســتعد الفنانــة البحرينيــة رمي 
الفيصل باملشاركة في مهرجان اإلمارات 
ملسرح الطفل الذي يقام خالل الفترة من 
٢٠ إلى ٢٤ اجلاري في الشارقة وتنظمه 
جمعية املســرحيني في دولة اإلمارات 

العربية املتحدة الشقيقة.
وحتدثت عــن متابعتهــا ملونديال 
كأس العالــم املقــام حاليــا فــي قطر، 
حيــث شــكرت دولــة قطر علــى هذا 

التنظيم الرائع وهنأت اململكة العربية 
السعودية على مشاركتهم الفعالة في 
هــذا املونديال ومتنت اســتمرار متيز 
املنتخب املغربي املمثل الوحيد للعرب 

في األدوار اإلقصائية.
وعــن توقعاتها من ســيفوز بهذه 
النســخة، قالت: في هذه النسخة فرق 
قوية ولكن أمتنى فوز «البرازيل» ألنه 

املنتخب الذي أعشق لعبه.

أنغام تعود إلى نشاطها الفني
جتــاوزت املطربــة أنغــام 
أزمتها الصحية األخيرة، وعادت 
الســتئناف تصوير احللقات 
اجلديــدة مــن البرنامج الذي 
يحمل اســمها، وبــدأت بحلقة 
مع الفنان رامي عياش، بينما 
مت تأجيل حفلهــا املنتظر في 
القاهــرة ملوعد آخر في شــهر 
فبراير من العام املقبل، وحفلها 
في الكويت إلى نهاية الشــهر 

اجلاري.
وكان د.أكرم العدوي، طبيب 
أنغــام قد حتدث عــن حالتها 
الصحية حاليا قائال إنها عادت 
إلى املنزل، وأنها مرت مبراحل 
العالج املختلفة، وحالتها عادت 
طبيعية ومستقرة بشكل كبير، 
ومتاثلت للشفاء متاما، وتعد 
الفترة املقبلة هي فترة نقاهة، 
من أجل استرجاع النشاط من 
جديد في حياتها الطبيعية مرة 

أخرى.

باسم ياخور إلى السينما العاملية
أعلن الفنان باســم ياخور، عبر حســاباته على شــبكات 
التواصــل االجتماعــي، انضمامه إلى بطولــة فيلم «يونان» 
للمخــرج أمير فخــر الدين، إلى جانب املمثلــة األملانية هانا 
Game» شيغوال ومواطنها املمثل سيبل كيكيلي من مسلسل
of Thrones»، والفنــان التركي فاحت أكــني، والفنان اللبناني 

جورج خباز.
ويؤدي ياخور، بحسب مجلة «لها»، دور أحد رعاة األغنام 
في «يونان» الذي يعتبر احللقة الثانية من ثالثية سينمائية 
باشرها فخر الدين بفيلم «الغريب» الذي عرض في «مهرجان 

البندقية السينمائي الدولي» عام ٢٠٢١.
ومن املتوقع أن تبدأ عمليات تصوير الفيلم خالل النصف 
األول مــن العــام املقبل، في أماكن متفرقة لــم يتم حتديدها 
حتى الســاعة، لكنها تشــمل هامبورغ في أملانيا، وإيطاليا، 

والشرق األوسط.
يذكر أن باســم ياخور انتهى أخيرا من تصوير مشاهده 
فــي بطولة مسلســل «العربجي»، ســيناريو وحوار عثمان 
جحى ومؤيد النابلســي، وإخراج ســيف السبيعي، وإنتاج 
شــركة «غولدن الين»، وتدور أحداث املسلسل حول مفهوم 
الظلم في سياق قائم على التشويق واجلذب من خالل حبكة 
درامية ممتعة، من دون تأطير ضمن فئة «البيئة الشامية».

دمشق - هدى العبود

شــاركت الفنانة مهــا املصــري، ڤيديو 
للمنــزل الــذي مت فيــه تصويــر مسلســل 
«الفصــول األربعة»، قبــل ٢٢ عاما، وكتبت 
في تعليقها على الڤيديو، الذي شاركته عبر 
حسابها الرسمي على «إنستغرام»: «الفصول 
األربعة.. ذكريات ال تنسى»، وتفاعل جمهورها 
ومتابعوها مع منشورها، معربني عن حبهم 
لذلك العمل، ومتابعتهم له في كل مرة تعرضه 
الشاشــات وعلى أجهزتهــم اخلاصة أيضا، 
فيما أبدى البعض رأيهم بدفء تلك العائلة، 
ومالمسة مشاكلها ومواقفها حلياة كل عائلة 

في العالم، وليس فقط في سورية.
وكانت مها حتدثت في لقاء ســابق لها، 
عبر برنامج «انسايدر بالعربي»، عن جتربتها 
فــي العمل، حيث قالــت: عندما يكون نص 
العمل جميال جدا، واحلوار فيه صادقا فهو 
حتما سيصل إلى قلوب الناس، شخصيات 
العمل موجودة فــي كل عائلة، والتفاصيل 

كانت متس كل شخص، لذلك كان قريبا من 
النــاس، كنا فعال عائلــة وكان احلب بيننا 

واضحا على الشاشة.
كما أعربــت عن ســعادتها، عندما يذكر 
أمامها اسم هذا العمل، ألنه مرتبط بذكريات 
عديدة بالنسبة لها، وقالت: كثير من الناس 
والفتيات املغتربات يقلن لي، فقط أخبرينا 
أين املنزل الذي صورمت فيه العمل لنتصور 

بجانبه ونكون ذكريات.
يشار إلى أن مسلسل «الفصول األربعة» 
هو عمل تلفزيوني سوري اجتماعي، يتكون 
من جزأين، أنتــج اجلزء األول منه في عام 
١٩٩٩ واجلزء الثاني في ٢٠٠٢، وتناول احلياة 
اليومية ألسرة دمشقية، والعالقات األسرية 
التي تربط بني أفرادها، وهو من تأليف دلع 
الرحبي ورمي حنا، وإخراج السوري الراحل 
حامت علي، وشــارك فــي بطولته عدد كبير 
من النجوم منهم: ميالد يوسف، رامي حنا، 
رباب كنعان، دمية بياعة، خالد تاجا، نبيلة 

النابلسي، وآخرون.

مها املصري 
وذكريات
«الفصول األربعة»
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الرئيس الصيني:  سأعمل مع خادم احلرمني وولي عهده على تطوير العالقات
بــدأ  ـ وكاالت:  عواصــم 
الرئيس الصيني شــي جني 
بينــغ امــس زيارة رســمية 
العربية السعودية  للمملكة 
تســتمر ثالثــة أيــام، تلبية 
لدعــوة مــن خــادم احلرمني 
ســلمان  امللــك  الشــريفني 
بــن عبدالعزيــز وتعزيــزا 
للعالقات التاريخية والشراكة 
التي  املتميزة  االستراتيجية 
جتمع البلدين، بحسب وكالة 

األنباء السعودية (واس).
وكان في مقدمة مستقبلي 
الرئيس الصيني لدى وصوله 
ملطار امللك خالد الدولي أمس، 
في أول زيارة له للمملكة منذ 
عــام ٢٠١٦، األمير فيصل بن 
بنــدر بــن عبدالعزيــز أمير 
منطقــة الريــاض، واألميــر 
فيصــل بــن فرحــان وزيــر 

اخلارجية.
وستعقد خالل الزيارة قمة 
ســعودية ـ صينية برئاسة 
خــادم احلرمــني والرئيــس 
شــي، ومشــاركة صاحــب 
الســمو امللكــي األمير محمد 
بن سلمان ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
وقد أعرب الرئيس الصيني 
عن ســعادته بزيارة اململكة 
العربية السعودية مرة أخرى 
بعد ٦ سنوات، وحضور القمة 
الصينيــة ـ العربية األولى، 
والقمة األولى للصني ومجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية.
وقــال، فــي كلمــة لــدى 
وصولــه مطــار امللــك خالد 
الدولي بالرياض، «يطيب لي 
بهذه املناسبة أن أتقدم نيابة 
عن الصني حكومة وشــعبا، 
التحيــات وأطيب  بأخلــص 
التمنيــات للمملكة الصديقة 

حكومة وشعبا».
وأضــاف «تربــط الصني 
واململكــة عالقــة وثيقة من 

الصداقة والشراكة واألخوة، 
علــى مدى الـ ٣٢ ســنة التي 
العالقات  إقامــة  مضت على 
الديبلوماسية بينهما، وظل 
الفهــم  اجلانبــان يتبــادالن 
الثقــة  والدعــم، وتترســخ 
اإلستراتيجية املتبادلة بينهما 
بشكل مستمر، وحقق التعاون 
العملي بينهما نتائج مثمرة 
في املجــاالت كافة، ويحافظ 
التواصــل  اجلانبــان علــى 
الوثيقــني فــي  والتنســيق 
الشؤون الدولية واإلقليمية».
وتابــع «جتــدر اإلشــارة 
بشكل خاص إلى أنه بعد إقامة 
عالقات الشراكة اإلستراتيجية 
البلديــن في  الشــاملة بــني 
عــام ٢٠١٦ أقــود أنــا وخادم 

العالقات  الشريفني  احلرمني 
الثنائية لتحقيق تطور كبير، 
األمر الــذي عاد باخلير على 
الشــعبني، وأســهم بقوة في 
تعزيز الســالم واالســتقرار 
واالزدهــار والتنميــة فــي 

املنطقة».
ولفــت إلى أنه ســيبحث 
خالل الزيارة مع خادم احلرمني 
الشريفني وولي عهده صاحب 
الســمو امللكــي األمير محمد 
بن ســلمان على نحو معّمق 
الثنائية والقضايا  العالقات 
الدوليــــة واإلقليميــــة ذات 
االهتمــام املشــترك، والعمل 
معــا علــى تخطيــط تطور 
العالقات الصينية السعودية، 
متطلعــا للعمــل مــع قــادة 

الدول العربية ودول مجلس 
التعــاون اخلليجــي علــى 
االرتقاء بالعالقات الصينية 
ـ العربية والعالقات الصينيةـ  
اخلليجية إلى مستوى جديد.

مــن جهتــه، قــال وزيــر 
اخلارجيــة األميــر فيصــل 
بن فرحــان إن الصني حتتل 
املركز األول كشــريك جتاري 
األول  واملركــز  للمملكــة، 
كوجهة للصادرات والواردات 
الســعودية منــذ عــام ٢٠١٨، 
وان «العالقــات االقتصادية 
مــع الصني تســير بخطوات 

متسارعة». 
وأكد أن استضافة الرياض 
للقمم «السعوديةـ  الصينية» 
ـ الصينيــة»  و«اخلليجيــة 

و«العربية ـ الصينية» تؤكد 
العزم على تعزيز العالقات مع 
الصني. وتشهد زيارة الرئيس 
شي جني بينغ توقيع أكثر من 
٢٠ اتفاقية أولية بقيمة تتجاوز 
١١٠ مليارات ريال، أي ما يعادل 
نحو ٢٩ مليار دوالر، إضافة 
إلــى توقيع وثيقة الشــراكة 
اململكة  بــني  االســتراتيجية 
والصني، وخطة املواءمة بني 
«رؤية اململكة ٢٠٣٠»، ومبادرة 
احلزام والطريق، كما سيعلن 
عن إطالق جائزة األمير محمد 
بن ســلمان للتعاون الثقافي 

بني السعودية والصني.
وسيتضمن برنامج الزيارة 
أيضــا حضور رئيس الصني 
«قمــة الريــاض اخلليجية ـ 

الصينية للتعاون والتنمية»، 
و«قمــة الريــاض العربيــة ـ 
الصينية للتعاون والتنمية»، 
وذلــك مبشــاركة قــادة دول 
مجلــس التعــاون اخلليجي 
والدول العربية، وذلك «انطالقا 
مــن العالقــات املتميزة التي 
تربــط دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية والدول 
العربيــة» مع الصــني، وفقا 
لوكالة «واس». وسيتم خالل 
القمتني مناقشة سبل تعزيز 
العالقات املشتركة في جميع 
املجاالت، وبحث آفاق التعاون 

االقتصادي والتنموي.
وأعلنــت األمانــة العامة 
ملجلس التعاون اخلليجي أن 
القمة اخلليجيــة ـ الصينية 

ســتعقد غدا، فيما أكد األمني 
العــام للمجلــس د.نايــف 
احلجــرف، فــي بيــان، على 
أهميــة العالقات اخلليجية ـ 
الصينيــة، حيث تعد الصني 
الشريك التجاري األول لدول 

مجلس التعاون.
من جهتها، قالت اخلارجية 
الصينية في بيان إن برنامج 
هذه الزيارة ميثل «أكبر نشاط 
ديبلوماسي على نطاق واسع 
بني الصني والعالــم العربي 
منذ تأسيس جمهورية الصني 

الشعبية».
أن  الــوزارة  وأضافــت 
«زيارة الرئيس الصيني إلى 
السعودية ستسمح باالرتقاء 
االســتراتيجية  بالشــراكة 

الشاملة ملســتوى جديد بني 
البلديــن، وســتكون القمــة 
فــي  العربيــة  ـ  الصينيــة 
الرياض نقطة فارقة في تاريخ 

العالقات الثنائية».
الترحيــب  وفــي إطــار 
بالرئيس شي، أقلعت أربع 
طائــرات مقاتلة من ســالح 
اجلو امللكي السعودي ملرافقة 
طائرته لدى دخولها املجال 
اجلوي السعودي، ثم واكبتها 
ســت طائرات أخــرى أثناء 
حتليقها في أجواء العاصمة 

الرياض.
ومــع وصــول طائــرة 
الرئيس الصيني إلى مطار 
امللك خالد الدولي مت إطالق 

٢١ طلقة ترحيبية.

يشارك في «القمة السعودية - الصينية» و«قمة الرياض اخلليجية ـ الصينية للتعاون والتنمية» و«قمة الرياض العربية ـ الصينية للتعاون والتنمية» ويحضر التوقيع على عدة اتفاقيات 

الرئيــس الصينــي شــي جني بينــغ لدى وصولــه مطار امللــك خالــد الدولي وفــي اســتقباله األمير فيصــل بن بنــدر أمير منطقــة الرياض
(واس) واألمير فيصل بن فرحان وزير اخلارجية السعودي  

احملتجون اإليرانيون يتوعدون الدولة بـ«الرعب»
وخامتي للمسؤولني: اعترفوا باألخطاء قبل فوات األوان

«قسد» ترفض الوساطة الروسية لالنسحاب من شمال سورية
وكاالت: أفادت مصادر ســورية بتجدد 
القصف التركي على مواقع املسلحني األكراد 
بريف احلسكة الشمالي، في وقت يستمر 
التجاذب والتفاوض بــني أنقرة وعواصم 
القرار املعنية السيما واشنطن وموسكو، 
اللتان تعمالن على ثني تركيا عن العملية 
العسكرية التي تلوح بها ضد وحدات حماية 
الشــعب الكردية التي تسيطر على قوات 

سوريا الدميوقراطية «قسد». 
وقد أعلن قائد «قســد»، مظلوم عبدي، 
رفضه الشروط الروسية التي طلبت تسليم 
الســلطة في دمشق املناطق احلدودية مع 
تركيا، لوقف العملية البرية التي تهدد بها 

أنقرة شمالي سورية.
وفي تصريحات متناقضة، نقلت وسائل 
إعالم كردية عن عبدي قوله إن قواته «لم 
تتسلم هذه املناطق لتسلمها، إمنا حررتها» 
من تنظيم داعش. لكنه قال في مقابلة اخرى 
مع «الشرق األوسط» ردا على سؤال حول 
االقتراح الروسي بسحب الوحدات الكردية 
والسالح الثقيل من املناطق احلدودية، إن 
هذه القوات غير موجودة في هذه املناطق 
بشكل رسمي، وأن من يوجد على احلدود 
حاليا هي قوات حكومة دمشق، وهي تنتشر 

على كامل احلدود.
وتابع إن قوات األمن الداخلي «األسايش» 
التابعــة لالدارة الذاتية الكردية، موجودة 
ولكنها خارج االتفاقية، مؤكدا أن األسايش 
ســيتواجدون في كل األماكن، فهم ليسوا 
مشــمولني مبســألة االنســحاب وجــدول 

االنسحاب. 
وأضاف عبدي أنه ال ميكن تفكيك قواته 
في حال التوصل إلى أي تسوية سياسية 
بشأن األوضاع في سورية، معتبرا أن هذه 
القوات تستطيع أن تكون جزءا من املنظومة 

الدفاعية السورية مستقبال.
وأشار إلى أنه «إذا حصل هجوم (تركي) 
على عني العرب وكوباني ومنبج، فإن ذلك 
سيكون مشكلة لدمشق أكثر من أن يكون 
مشكلة بالنسبة لنا، كون قواتها موجودة 
على احلدود، وهي التي ستكون مستهدفة. 
وعندهــا: «على النظــام أن يتخذ قرارا إما 
باالنسحاب وعدم القتال وترك تلك املناطق 
للجيش التركي واالنسحاب منها (..) فهم 
موجــودون هناك مع دباباتهــم ومدافعهم 
وأســلحتهم الثقيلــة. وإذا قارنا وجودهم 

هناك بقواتنا، فهم القوات األساسية».
وفي واشــنطن، جــدد املتحدث باســم 

اخلارجية األميركيــة نيد برايس قوله إن 
بالده تعارض بشدة أي عمل عسكري تركي 
شمالي سورية. وأضاف أن واشنطن تشعر 
بقلق من تهديد الضربات اجلوية التركية 
على اجلنــود األميركيــني املوجودين في 

املنطقة حملاربة «اإلرهاب».
ميدانيــا، قالــت مصادر فــي املعارضة 
السورية املسلحة إن اجليش التركي قصف 
باألســلحة الثقيلة مواقع «قسد» في قرية 
الكوزليــة بريف تل متر ومحيط بلدة أبو 
راسني بريف احلســكة ومحيط قرية دير 

جمال بريف حلب الشمالي.
وأضافت مصادر املعارضة أن «قســد» 
اســتهدفت بعدة صواريــخ محيط قاعدة 
عسكرية تركية في منطقة كفر جنة بريف 

حلب الشمالي.
وكان مصدر تركي رسمي قال للجزيرة، 
بــأن تركيا أعطت مهلة محــددة للجانبني 
األميركي والروسي إلخراج قسد من منبج 

وتل رفعت وعني العرب.
وقال املصدر إن أنقرة أبلغت اجلانبني 
الروســي واألميركي بأن املهلة الزمنية لن 
متدد، وأن البديل سيكون عملية عسكرية 

ضد القوات الكردية.

عواصــم ـ وكاالت: أضرب العديــد من العمال 
اإليرانيــني وقاطــع طــالب حصصهم الدراســية 
امــس، وفق ما ذكرت مجموعــات حقوقية، بينما 
أعرب الرئيس األســبق محمد خامتي عن تأييده 

لالحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني.
ودعت مجموعات شــبابية الناس للنزول إلى 
الشوارع وحتويل «يوم الطالب» الذي يتم إحياؤه 

سنويا إلى «يوم رعب بالنسبة للدولة».
وأغلقت العديد من املتاجر أبوابها بينما شوهد 
شباب يخرجون ضمن مسيرات ويهتفون بشعارات 
احتجاجيــة في أنحاء البــالد، متحدين في بعض 
األحيان احلضور األمني الكثيف، بحسب تسجيالت 
مصورة نشرها ناشطون ومجموعات حقوقية على 
اإلنترنت. وأظهر تســجيل مصور نشــره مرصد 
«١٥٠٠ تصويــر»، الذي يتابــع منصات التواصل 
االجتماعي، طالبا وهم يهتفون في «جامعة أمير كبير 
للتكنولوجيا»: «ال تخافوا ال تخافوا، جميعنا معا».

بدورهــا، نشــرت منظمة حقوق اإلنســان في 
إيران ومقرها أوســلو تسجيالت مصورة ملتاجر 
مغلقة في طهران وقزوين ومدينة رشت (شمال) 
وديوانــدره الواقعة في محافظة كردســتان التي 

تتحدر منها أميني، فضال عن مدن أخرى.
ونشرت قناة «بي بي سي» الناطقة بالفارسية 

تسجيال يظهر طالبا يحتجون على حضور الرئيس 
احملافظ إبراهيم رئيســي في جامعة طهران، قبل 

أن تصدهم قوات األمن.
وفــي خطاب أدلى به في حرم اجلامعة، أشــاد 
رئيســي بالترحيب الذي القاه مــن الطلبة، رغم 
التظاهرات وأعمال العنف التي تهز شوارع طهران 

منذ وفاة أميني في ١٦ سبتمبر.
وقال مبناسبة «يوم الطالب»، الذي يحيي ذكرى 
مقتل ثالثة طالب بأيدي قوات األمن في عهد الشاه 
عام ١٩٥٣، «أشكر الطالب األعزاء وأصحاب النظرة 
الثاقبة الذين لم يسمحوا بتحول أجواء اجلامعة 

إلى أجواء أعمال شغب».
من جهته، أعرب الرئيس اإليراني األسبق محمد 
خامتي عن تأييده للحركة االحتجاجية التي أشعلتها 
وفاة مهســا أميني، واصفا شعارها األبرز «امرأة، 
حياة، حرية» بأنه «رسالة رائعة تعكس التحرك 

باجتاه مستقبل أفضل».
وقال في بيان أوردته وكالة «إسنا» اإلخبارية 
امس االول، عشــية «يوم الطالب»، إنه «يجب أال 
يتــم وضع احلرية واألمن فــي مواجهة بعضهما 
البعض»، وأضاف «يجــب أال يداس على احلرية 
من أجل احملافظة على األمن.. وينبغي عدم جتاهل 
األمن باســم احلرية». وحتدث خامتي أيضا ضد 

توقيف طالب قادوا االحتجاجات التي اندلعت في 
أنحاء إيران، وقــال إن فرض القيود «ال ميكن أن 
يضمن في نهاية املطاف استقرار وأمن اجلامعات 

واملجتمع».
في األثناء، نددت شقيقة املرشد االعلى اإليراني 
علــي خامنئي بحملته القمعية على احملتجني في 
أنحاء البالد ودعت احلرس الثوري إللقاء السالح، 
حسبما ورد في رسالة نشرها ابنها املقيم في فرنسا.

وانتقدت بدري حســيني خامنئي، املقيمة في 
إيران، املؤسســة الدينية منذ عهد املرشد السابق 
روح اهللا اخلميني حتى حكم شقيقها، حسبما ورد 
في الرسالة التي حتمل تاريخ «ديسمبر ٢٠٢٢».

وكتبت في الرسالة التي نشرها جنلها محمود 
مرادخاني على حســابه على تويتــر «أعتقد أنه 
من املناســب اآلن أن أعلن انني أعارض تصرفات 
أخــي وأعبر عــن تعاطفي مــع كل األمهات الالئي 
يبكني بســبب جرائــم ايران، منذ عهــد اخلميني 
إلى عصر اخلالفة االستبدادية احلالي (في حكم) 

علي خامنئي».
وجــاء في الرســالة «علــى احلــرس الثوري 
واملرتزقة التابعني لعلي خامنئي إلقاء أسلحتهم 
في أسرع وقت ممكن واالنضمام إلى الشعب قبل 

فوات األوان».

شقيقة خامنئي تندد بحكمه وتطالب «احلرس الثوري» بإلقاء السالح

طائرات سعودية تواكب طائرة الرئيس الصيني

أملانيا ُتفّكك «مجموعة إرهابية» خططت 
لالنقالب.. وروسيا تنفي تورطها في العملية

أزمة احملروقات ُتعطل الرياضة.. ودعوات التقشف 
تصل إلى استحضار «إجراءات كورونا»

عواصمـ  وكاالت: أعلن املدعون الفيدراليون 
األملان امس القيام بعمليات مداهمة في أنحاء 
البالد واعتقال ٢٥ شخصا من أفراد «مجموعة 
إرهابية» من اليمني املتطرف يشتبه بتخطيطها 
لشــن هجوم على املؤسسات الدستورية في 

البالد، وخصوصا البرملان.
وأشــارت الصحافة واالدعــاء إلى أن هذه 
املجموعة اإلرهابية تضم متحدرين من نبالء 
أملان وجنود سابقني ومواطنة روسية ونائبة 

سابقة عن اليمني املتطرف.
وأســفرت العملية عن اعتقال ٢٥ شخصا 
فــي جميع أنحاء البــالد، وأعلن املدعون في 
بيان أنه يشتبه خصوصا في أن هؤالء «قاموا 
باستعدادات ملموسة القتحام البرملان األملاني 

بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة».
وأفادت وزارة العدل عن قائدين مفترضني 
للمجموعة، وحددت الصحافة األملانية األول 
على أنه األمير رويس، املتحدر من ساللة ملوك 
واليــة تورينغن اإلقليمية، وهو رجل أعمال 
ســبعيني نأى جزء من عائلته بنفسه عنه، 
واعتقل في فرانكفورت، وكان ميلك قصرا مت 
اقتحامه قرب باد لوبنشتاين في وسط البالد.
أما الثاني، فقد أشارت الصحافة األملانية 
إلى أنه مقدم سابق في اجليش األملاني، وكان 
قائد كتيبة مظليات في التسعينيات ومؤسس 
وحدة القــوات اخلاصة (KSK)، واضطر إلى 
مغادرة اجليش في نهاية التسعينيات بعدما 

خرق قانون األسلحة.

وذكر بيان النيابة امرأة روسية وصفتها 
الصحافة األملانية بأنها رفيقة «األمير رويس»، 
وأشــار املدعون إلى أنها عملت كوسيطة في 
محاولة لالتصال بالسلطات الروسية للحصول 
علــى دعم محتمــل. غير أن وكالتــي األنباء 
احلكومية الروسية «ريا نوفستي» و«تاس» 
نقلتا عن الســفارة الروسية في برلني نفيها 
أي عالقة مــع مجموعات «إرهابية» أو «غير 
قانونية» في أملانيا. وقالت السفارة في بيان 
«تلفت السفارة الروسية في أملانيا إلى حقيقة 
أن املكاتب الديبلوماسية والقنصلية الروسية 
في أملانيا ال تقيم اتصاالت مع ممثلي جماعات 

إرهابية أو كيانات غير شرعية أخرى».
ووصف «الكرملني» امس عمليات التوقيف 

بأنها «قضية أملانية داخلية».
كذلك، اعتقلت امرأة أخرى أشارت الصحافة 
األملانية إلى أنها بيرجيت مالساك وينكيمان، 
القاضية والنائبة الســابقة عن حزب البديل 
األملاني اليميني املتطرف، والتي كانت عضوا 

في البرملان بني العامني ٢٠١٧ و٢٠٢١.
وقــال املدعــون إن املجموعة اســتلهمت 
أفكارهــا من نظريتي مؤامرة الدولة العميقة 
(كيو أنون) وحركة (رايخ برجر) «مواطنو 
الرايــخ»، اللتني ال تعترفان بشــرعية أملانيا 
احلديثة. وتصر املجموعة على أن «الرايخ» 
األملاني «اإلمبراطورية األملانية» التزال قائمة 
على الرغــم من هزمية النازيــني في احلرب 

العاملية الثانية.

وكاالت: ال حديــث في ســورية يعلو على حديث 
أزمة احملروقات التي اصابت بالشــلل معظم مناحي 
احلياة، فيما يجهد جهابذة االقتصاد والسياســة في 
البحث عن حلول ليس اقلها اعالن يومي األحد املقبل 
والذي يليه عطلة رسمية، فضال عن مقترحات بجعل 
العطلة االســبوعية ثالثة ايام بشكل دائم وتقليص 
ساعات العمل واعداد املوظفني، وغيرها من احللول 
التي ال ميكن ان تســتمر ما لم يتم حل لب املشــكلة 

بإيجاد توريدات ثابتة للمحروقات.
وما يفاقم االزمة االنهيار املستمر لليرة التي المست 
الـ ٦ آالف، مسجلة ٥٨٨٠ ليرة مقابل الدوالر األميركي.

ووصلت حالة الشلل الى الرياضة، اذ اعلن االحتاد 
السوري لكرة القدم تأجيل مباريات املرحلة السابعة 
من مسابقة الدوري السوري املمتاز ومثله تأجل دوري 
كرة الســلة والســبب واحد «صعوبــة تنقل األندية 
لعدم توفر املشــتقات النفطية» بحسبما اورد موقع 

جريدة «الوطن».
ومع دخول الشتاء، زادت أزمة وقود التدفئة في 
معظم احملافظات، واصبحت حركة املواصالت والنقل 
العام شــبه معدومة، وبالنســبة للكهرباء حدث وال 
حرج، فقد جتاوزت ساعات التقنني اليومية العشرين 

ساعة قطع مقابل ساعة وصل في بعض املناطق، في 
حني أن التيار يغيب ألكثر من يوم في مناطق أخرى.

وعلى سبيل البحث عن حلول، أشاد األستاذ في 
كليــة االقتصاد بجامعة حلب د.حســن حزوري في 
تصريح لـ «الوطــن» بتعطيل اجلهات العامة يومي 
األحــد املقبلني، محبــذا اتخاذه بشــكل دائم ألن هذا 
األمر يوفر تكاليف التشغيل للمؤسسات احلكومية 
العامة والتابعة للقطاع املشــترك ومن شأنه توفير 
الوقود لوســائل نقل املوظفني، لكن هذه العطلة لن 

حتل املشكلة بالشكل األمثل.
كما اقترح د.حزوري تخفيض عدد ساعات الدوام 
اليومي إلى النصف ما دامت البالد متر بأزمة في تأمني 
املشتقات النفطية لتوفير نصف عدد ساعات التشغيل، 
وكذلك تفويض املديرين باحملافظات بتخفيض عدد 
املوظفني في األقســام إلى النصــف أيضا وفق نظام 
تناوبــي، في ظل وجود فائض كبير بأعداد املوظفني 
في املؤسسات اخلدمية واألعمال اإلدارية، وهو ما من 
شأنه توفير مليارات الليرات شهريا على احلكومة من 
خالل توفير نفقات التشغيل وعدد ليترات احملروقات 
إلــى ٥٠٪، كما حصل متاما خالل احلجر الصحي في 

ذروة انتشار جائحة كورونا في عام ٢٠٢٠.

أنباء سورية
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أنباء لبنانية

أنباء مصرية

حتالف احلزب - التيار تزعزع ولم يقع.. انتقل إلى مرحلة «التنسيق بالقطعة»
بيروت - عمر حبنجر: 

فــي حملتــه العنيفة على 
رئيس حكومة تصريف األعمال 
جنيب ميقاتي، بدا رئيس التيار 
احلر جبران باسيل كمن «يحاكي 
اجلارة كي تسمع الكنة»، قاصدا 
شريكه في تفاهم مار مخايل، 
حزب اهللا من دون أن يسميه 
مباشــرة، احتفاظــا منه بخط 

الرجعة مع احلليف.
التــزم ميقاتــي  باملقابــل، 
باحلكمة القائلة: «الصمت زين 
والســكوت سالمة»، وهو كان 
يتوقع ثورة غضب باسيل هذه 
بعد  اجتماع حكومة تصريف 
األعمال، إلى جانب يقينه بأن 
وريث العهد السابق بات بحاجة 
لثورة غضب تعيد تعوميه مع 
تياره على املستوى املسيحي 
خصوصا، مكتفيا بالتأكيد على 
أنه لــن يدخل في اي ســجال 
يزيد من التشــنج القائم، في 
ظــل الظــروف العصيبة التي 

مير بها البلد.
فــي هذا الســياق، نقل عن 
رئيــس مجلس النــواب نبيه 
بــري الــذي اســتهدفته حملة 
باســيل ضمنا هو اآلخر، «أن 
الوضع قابل لالحتواء»، داعيا 
إلى الهدوء وعدم االجنرار إلى 

الكبير، الى اجتماع مســيحي 
و«القــوات  «التيــار»  يضــم 
اللبنانية» و«حزب الكتائب».

ولكن من سيلبي مثل هذه 
الدعوة، القــوات التي رفضت 
اعادة فتح اخلطوط مع التيار، 
رغم املراجعــات احلثيثة منذ 
شهرين، وعبر تياريني منفتحني، 

اعطائــه ميشــال معــوض ١٠
الورقــة  متجــاوزا  اصــوات 
البيضاء، وذلك ردا على مشاركة 
وزيــري حــزب اهللا وحلفائه، 
في جلسة احلكومة التي عقدت 

برئاسة ميقاتي.
وفــي الوقت ذاته، باشــر 
التيار اعداد مراجعة قانونية 

املصادر املتابعة توقعت لـ 
«األنباء» ان يعمل حزب اهللا 
علــى احتواء ازمته مع تيار 
باسيل، من خالل عدم متسكه 
بسليمان فرجنية، الذي سعى 
له، دون ان يرشحه رسميا، 
كما ان فرجنية لم يترشــح 
للرئاســة، ولم يرشحه أحد 

بعد.
وفي معلومات املصادر ان 
تفاهم مار مخايل سيستمر بني 
احلزب والتيار، بعد تطويره، 
بحيث يصبح التالقي والتنسيق 
«بالقطعة» وبحسب املقتضى 

واحلاجة.
وفي تقديرها انه لن يبقى 
في ميدان الرئاسة، سوى قائد 
اجليــش العماد جوزاف عون، 
حيث يجــري اآلن البحث عن 
صيغــة لترشــيحه، كونــه ال 
يستطيع ان يرشح نفسه وهو 
في اخلدمة العسكرية. اما عن 
الثغــرات القانونيــة، التي قد 
يثيرهــا البعض علــى خلفية 
االستقالة املسبقة من اجليش، 
فجوابهــا عند ســابقة انتخاب 
العماد ميشال سليمان رئيسا 
للجمهوريــة، وهذا قد يتطلب 
متديدا للفراغ الى بداية السنة 

اجلديدة.
اولية،  وطبقــا حلســابات 

كــي ال يلدغ من اجلحر مرتني، 
أم الكتائــب التي نالها ما نالها 

من رزايا العهد السابق؟
املصــادر املتابعــة حتدثت 
عن قــرار التيار بتأمني نصاب 
الدورة الثانية من االنتخابات 
الرئاســية، في مجلس النواب 
اليــوم اخلميس، مــع ترجيح 

للطعــن مبقــررات مجلــس 
الوزراء، الــى جانب انضمام 
نواب التيار الى الكتل املسيحية 
املعارضة لتشريع الضرورة 
فــي مجلــس النــواب، في رد 
مواز على مشاركة نواب امل 
باجللســة عينها، ومبا يعطل 

عمل مجلس النواب فعليا.

ترجح املصــادر حصول عون 
على مــا فــوق ١٠٠ صوت من 
اصل ١٢٨ صوتا نيابيا، بعدما 
أحصت اجلهات املهتمة باألمر 
موافقات معظم الكتل النيابية، 
مبا فيها كتلة الوفاء للمقاومة 
وحلفائها، بعد اكتمال احللقة 
الدولية واالقليمية، التي ترى 
في العماد جوزاف عون خشبة 
خالص لبنان، في هذه املرحلة 

من تاريخه.
املاروني بشارة  البطريرك 
الــذي التقى  بطــرس الراعي، 
امللك عبداهللا الثاني في األردن 
أمس، قبل ان يعود الى بيروت، 
حتدث متوجها الى املسؤولني 
اللبنانيــني قائــال: ال ميكنكــم 
مواصلة مــا تفعلونه بلبنان، 
وال يحق لكم هدم وطن حضاري 
وثقافي وال أال تنتخبوا رئيسا 

للجمهورية.
وأشار الراعي الى ان املقاومة 
التــي علــى الشــعب اللبناني 
ان يبديهــا، هــي عبــر الصالة 
والتمســك بالعيش املشــترك 
والبقاء على األراضي اللبنانية 
واملقاومــة بالرجاء، آســفا من 
جهة اخرى ألن السياسة متنع 
املســيحي اللبنانــي من زيارة 
االراضــي املقدســة، التي منها 

انطلقت هويتنا.

مصادر لـ «األنباء»: لن يبقى في ميدان الرئاسة سوى قائد اجليش والبحث جاٍر على صيغة لترشحه

جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت خالل اعتصام أمام متثال املغترب  (محمود الطويل)

الســجاالت متوقعــا أن يعمل 
احلــزب على صيانــة تفاهمه 

مع التيار.
املشكلة كبيرة بني حزب اهللا 
والتيار الوطني احلر، لكنها لم 
تصل إلى حد الطالق بعد، وقد 
ال تصل، تبعا حلاجة كل منهما 
إلى اآلخر، فاحلزب ال زال بحاجة 
إلى غطاء التيار وان خف وزنه، 
بعد خروج مؤسســه ميشــال 
عون من القصــر اجلمهوري، 
والتيــار ما فتــىء بحاجة إلى 

وهج احلزب مهما تضاءل.
رئاســة  عنــد  والعقــدة 
اجلمهورية التي طالب باسيل 
بضرورة حســمها عبر مرشح 
جــدي، معلنــا فــي مؤمتــره 
الصحافي أنه يعد العدة لتخطي 
خيــار الورقة البيضــاء، التي 
هي خيار حزب اهللا، وهو هنا 
يستدرج العروض من احلزب 
للتخلي عن ترشــيح سليمان 
فرجنية، واعتماده بديال عنه.

على ان اخطر ما قاله باسيل، 
حديثه عن الالمركزية االدارية 
واملالية، والتوجه نحو اعتمادها 
في لبنان، وكأنه يقول: اما انا 
رئيسا واما الالمركزية االدارية 

واملالية، اي تقسيم البلد.
وفي هذا السياق، دعا النائب 
اسعد درغام، عضو تكتل لبنان 

مدبولي: نعي أن هناك ارتفاعًا في األسعار 
ونحاول تخفيف العبء عن املواطن

«نقل النواب» توافق على مشروع قانون 
تطوير محطة احلاويات الثانية «حتيا مصر»

القاهرة - هالة عمران

قال د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن 
احلكومة تعي أن هناك ارتفاعا في األســعار، 
مؤكدا: «نحاول تخفيــف العبء عن املواطن، 
واحلكومة تتحمل عن املواطن الزيادات ودعم 
الفئــات التــي حتتاج دعــم». وأوضح رئيس 
الوزراء - بحسب اليوم السابع - أن هناك خطة 
لوضع تصور لتوفير العملة الصعبة الفترة 
املقبلة حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣، مشــيرا إلى أن 
كل اإلجراءات ليس بالضروري اإلعالن عنها.

وأوضح رئيس الوزراء أنه مت تشكيل جلنة 

عليا لوضع تصور للمؤمتر العاملي للترويج 
لالستثمار في مصر في النصف األول من عام 
٢٠٢٣، موضحــا أن املســتثمر الذي يرغب في 
احلصول على الرخصة الذهبية ستقدم مباشرة 
ملجلس الوزراء الختصار املسافة واإلجراءات 
تنفيذا لتوجيهات رئيس اجلمهورية، موضحا 
أن العــام املاضــي مت جذب ٩ مليــارات دوالر 
استثمارات مباشرة. وأشار رئيس الوزراء إلى 
أن احلكومة تعمل وفق رؤية محددة ملواجهة 
تداعيــات األزمة العامليــة، موضحا أن متكني 
القطاع اخلاص عملت احلكومة وفق أكثر من 

محور بوثيقة سياسة ملكية الدولة.

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

وافقت جلنة النقــل واملواصالت مبجلس 
النواب خالل اجتماعها امس برئاسة النائب عالء 
عابد، على قرار رئيس مجلس الوزراء مبشروع 
قانون بتعديل القانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٢ مبنح 
التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام 
وإدارة وتشغيل واســتغالل وصيانة وإعادة 
تســليم محطة احلاويات الثانية (حتيا مصر 
١) مبيناء دمياط، وذلك باســتبدال نص املادة 
األولى من هذا القانون. وينص التعديل على أنه، 
يستبدل بنص املادة األولى من القانون رقم ٢٦
لسنة ٢٠٢٢، مينح التزام بناء وتطوير البنية 
الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغالل 

وصيانة وإعادة تسليم محطة احلاويات الثانية 
«حتيا مصر - واحد» مبيناء دمياط لشــركة 
دمياط اليانس حملطات احلاويات حتت التأسيس 
شركة مساهمة مصرية بنظام املناطق احلرة 
اخلاصة شركة املشروع واملنبثقة عن التحالف 
«وانت شــيب هباك لويد هابــي كلويد» وفق 
أحكام العقد املوقع بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٨ املرفق 

لهذا القانون واجلدول واجلداول امللحقة به.
وجاء باملذكرة اإليضاحية ملشروع قانون 
بشــأن تعديل بعض أحــكام القانون رقم ٢٦

لسنة ٢٠٢٢ مبنح التزام بناء وتطوير البنية 
الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغالل، 
وصيانة، وإعادة تسليم محطة احلاويات الثانية 

(حتيا مصر (١) مبيناء دمياط.

السيسي لطلبة الكليات العسكرية اجلدد: 
كونوا قدوة جلميع شباب وأبناء مصر

القاهرة ـ خديجة حمودة

شهد الرئيس عبدالفتاح 
امــس اختبارات  السيســي 
للطلبــة  الهيئــة  كشــف 
اجلــدد املتقدمــني لاللتحاق 
التي  باألكادميية العسكرية 
الكليــة احلربيــة،  تشــمل 
البحريــة، والكلية  والكلية 
اجلوية، وكلية الدفاع اجلوي، 
العســكرية  الكليات  وكذلك 

بســام راضــي أن الرئيــس 
السيسي شاهد، عبر منظومة 
تســجيل نتائج االختبارات 
اإللكترونيــة باألكادمييــة 
والكليات العســكرية، كافة 
البيانات اخلاصة بكل طالب 
والدرجات التي يحصل عليها 
وصوال لكشف الهيئة، حيث 
متنى للطلبــة املتقدمني كل 
التوفيق والنجاح لنيل شرف 
االلتحاق باملؤسسة العسكرية 

مصر باعتبارهم جزءا أصيال 
من املجتمع.

وناقش الرئيس السيسي، 
الطلبة املتقدمني لألكادميية 
والكليــات العســكرية مــن 
خالل حوار مفتوح حول أهم 
التحديات والقضايا اإلقليمية 
والشواغل الدولية وعالقات 
مصر اخلارجية، وكذلك جهود 
الدولة على املستوى الداخلي 

في إطار التنمية الشاملة.

العريقة واجتياز االختبارات 
التي تتم وفق أحدث املعايير 
العلمية الدقيقة بكل حيادية 
وجتــرد التــي تتمســك بها 
القوات املســلحة في انتقاء 
أفضل العناصر من شــباب 
مصر الواعد ليكونوا الدرع 
احلصينة للوطــن، بجانب 
زمالئهم في أكادميية الشرطة، 
ويشــدد عليهم بأن يكونوا 
قدوة جلميع شــباب وأبناء 

التي تشــمل الكليــة الفنية 
العســكرية، وكليــة الطــب 
بالقوات املســلحة، والكلية 
العســكرية التكنولوجيــة، 
وكان فــي اســتقباله مبقــر 
الكلية احلربية القائد العام 
للقوات املسلحة وزير الدفاع 
واإلنتاج احلربي الفريق أول 

محمد زكي.
وأوضح املتحدث باســم 
رئاســة اجلمهورية السفير 

الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة اجلدد املتقدمني لاللتحاق باألكادميية العسكرية
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

مرض يصيب اجلهاز العصبي من ٨ 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

باركنسون

مي عمر

ااعهباامتب

للااصفلرعا

كردبانمالل

روبتئوسجير

ياانرنرعمس

ميلاكرحاثم

ةةالسنالرط

سقةامتلصيي

مبيةقمخحعب

ريعررثياما

يلمكليافقت

ةةسفاللةنو

١ - والد - من الثمار، ٢ - بريق - قهوة، ٣ - حرف 
هجاء - أجيبي، ٤ - العطف والشوق، ٥ - شدة احلر، 
٦ - ممثل كويتي راحل، ٧ - من األقارب (معكوسة) - 
ضمير متصل، ٨ - اخفوا املعالم (معكوسة) - احبط 
من كل جانب (معكوسة)، ٩ - ممثلة مصرية راحلة، 

١٠ - متشابهة - جلام.

سمعية
الرسم

املسرح
متثيل

الرواية
مراجع
فنون

االنتباه

سمرية
اإلبداع

ثري
الصحافة

فكرة
تعليم

الكرمية
بصائر

اخليال
قبيلة
عمق
الرقم

طيبات

١ - الرفعة والشرف، ٢ - من الطيور - نقود (معكوسة)، 
٣ - لفت ودار (معكوسة) - يقع من علو (معكوسة)، ٤ - 
ساعد - شقيقنا، ٥ - للنفي - راياتها، ٦ - حدائق ضجر 
- للمساحة (معكوسة)، ٧ - من احليوانات (معكوسة)، 
٨ - يرغم (معكوسة) - من الطيور، ٩ - مفر - يقترب، 

١٠- عملة آسيوية (معكوسة) - نباتات عطرية.

أفقياً: عموديًا:
١ - أب - اجلوز، ٢ - ملعان - بن، ٣ - باء - ردي، ٤

- احلنان، ٥ - هجير، ٦ - علي املفيدي، ٧ - االخوال 
(معكوسة) - نا، ٨ - موهوا (معكوسة) - حوصر 

(معكوسة)، ٩ - أمينة رزق، ١٠ - ااا - رسن.

١ - العالء، ٢ - بلبل - أموال (معكوسة)، ٣ - حام (معكوسة) 
- يهوي (معكوسة)، ٤ - أعان - اخونا، ٥ - ال - اعالمها، ٦ - 
جنان - مل - آر (معكوسة)، ٧ - زرافة (معكوسة)، ٨ - يجبر 
(معكوسة) - صقر، ٩ - بد - يدنو، ١٠ - ين (معكوسة) - رياحني.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم الصحة

طرق عالج التهاب اجليوب األنفية

حتدث د.ألكسندر مياسنيكوف، عن كيفية عالج 
التهاب اجليوب األنفية، مشيرا إلى أن عالج التهاب 
اجليوب األنفية القيحي مختلف. وأشار ردا على سؤال 
حول عدم فائدة املضادات احليوية، وكذلك التدخل 
اجلراحي في عالج التهاب اجليوب األنفية، إلى أنه يجب 
التعامل مع التهاب اجليوب األنفية القيحي بصورة 
مختلفة عن املعتاد. ويقول: «إذا كان الشخص يعاني 
من ارتفاع درجة احلرارة وتضخم العقد الليمفاوية، 
مصحوبة بصداع، فهذا خطر كبير ويهدد بحصول 
مضاعفات. لذلك يجب في هذه احلالة استخدام املضادات 
احليوية والتدخل اجلراحي وهذه هي الطرق التقليدية 
في عالج التهاب اجليوب األنفية». ويضيف: ولكن 
التهاب اجليوب األنفية احلاد هو عدوى ڤيروسية، وال 

ميكن عالجه باستخدام املضادات احليوية.
ويقول: «٩٠٪ من حاالت التهاب اجليوب األنفية 
ڤيروسية. أي ال فائدة من استخدام املضادات احليوية 
في عالجها. لذلك إذا كان الشخص يعاني من األعراض 
التالية: حمى خفيفة، احتقان في األنف، وإفرازات 
مخاطية وصداع وفقدان حلاسة الشم، فيمكن عالجه 
من دون استخدام مضادات حيوية خالل فترة أسبوع 
باستخدام قطرات أنفية مضادة لاللتهابات. وبعد سبعة 
أيام إما تتحسن حالته أو تسوء أكثر، أو ال تتغير. فإذا 
حتسنت حالته، يكون قد شفى. ولكن إذا ساءت فيجب 
استخدام املضادات احليوية والتدخل اجلراحي. وإذا 
لم تتغير فيجب عليه االستمرار باستخدام القطرات 
أيام أخرى». وهذا يعني أنه فقط بعد مضي ١٧  ١٠

يوما يحق للطبيب استخدام املضادات احليوية في 
العالج. بعد ذلك خالل أسبوع ٥٠٪ من احلاالت تشفى، 

وبعد أسبوعني ٨٠٪ من احلاالت.

ما أبرز الفوائد إلضافة التوابل إلى وجباتك؟

أظهرت دراستان منفصلتان من جامعة والية 
بنسلفانيا في الواليات املتحدة أن حفنة من الفول 
السوداني وقليال من األعشاب والتوابل ميكن أن تعزز 
أمعاءك بشكل صحي. فهناك تريليونات من الكائنات 
احلية الدقيقة تعيش في معدة وأمعاء اإلنسان، وتضم 
البكتيريا والڤيروسات  إلى آالف األنواع من  مئات 
والفطريات. وبشكل جماعي، تعرف باسم ميكروبيوم 
األمعاء، وأهميتها كبيرة جدا لصحتنا. والنظام الغذائي 
الرياضية واألدوية ليست سوى بعض  والتمارين 
العوامل التي ميكن أن تؤثر على تكوين أمعاء الشخص، 
ما يعني أن مجتمع القناة الهضمية لكل فرد فريد من 
نوعه. وإذا لم تتم تغذية ميكروبيوم أمعائك بشكل 
مناسب، ميكن أن تتكاثر امليكروبات الضارة، بينما 
املزيد من املشاكل في  التكافلية  امليكروبات  تواجه 
املناعة لدينا وحتطيم  التعامل مع جهاز  مهام مثل 
طعامنا. وال يزال العلماء يحاولون معرفة السمات 
التي متيز مجتمعات األمعاء األكثر صحة، ولكن مع 
تقدم األبحاث، بدأوا في احلصول على فكرة أفضل.

وتشرح عاملة التغذية بيني إم كريس إثيرتون: 
«أظهرت األبحاث أن األشخاص الذين لديهم الكثير من 
امليكروبات املختلفة يتمتعون بصحة أفضل ونظام 
غذائي أفضل من أولئك الذين ليس لديهم الكثير من 
التنوع البكتيري». وتعد كريس إثيرتون وزمالؤها في 
والية بنسلفانيا من أوائل من درسوا تأثير األعشاب 

والتوابل على تكوين األمعاء البشرية.
وفي دراستهم، شارك ٥٤ شخصا بالغا معرضون 
خلطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية في 
جتربة تغذية عشوائية مضبوطة ملدة أربعة أسابيع. 
واشتمل مزيج التوابل على القرفة والزجنبيل والكمون 
والكركم وإكليل اجلبل واألوريغانو والريحان والزعتر. 
وفي غضون ذلك، طلب من مجموعة ضابطة عدم وضع 
أي من هذه التوابل على طعامهم. وتدعم النتائج اجلديدة 
األبحاث احلديثة التي تشير إلى أن األعشاب والتوابل 
هي مادة حيوية طبيعية تغذي البكتيريا الصحية في 
أمعاء اإلنسان. وأظهر املشاركون الذين تناولوا التوابل 
في الدراسة أيضا أعدادا أقل من اجلزيئات املسببة 
إلى وجود تأثير  لاللتهابات في األمعاء، ما يشير 
محتمل مضاد لاللتهابات. وقامت جتربة معيشة ذات 
شواهد حديثة، من والية بنسلفانيا أيضا، بالتحقيق 
مؤخرا في تأثير الفول السوداني على الكائنات احلية 

الدقيقة ألول مرة.

املصدر: «ساينس ألرت»

املصدر: «فيستي. رو»
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متديد مهلة التسجيل في سباق «الوطني» للجري إلى الغد
أعلن بنك الكويت الوطني 
متديد فترة التسجيل في سباق 
اجلري حتى يوم غد اجلمعة، 
كما سيواصل استقبال املسجلني 
في الســباق لتســليمهم أرقام 
وعدة السباق من الساعة الثالثة 
ظهرا وحتى التاسعة مساء، في 
حديقة الشهيد القاعة متعددة 
االســتخدامات فــي املرحلــة 

الثانية.
وانطالقــا مــن حرص بنك 
الكويــت الوطني علــى إتاحة 
املجــال للجميــع للمشــاركة 
في هذا احلــدث الرياضي ذي 
اجلماهيرية الواسعة، سيبقي 
املجال مفتوحا للراغبني من أجل 
االستفادة من الفرصة األخيرة 
nbk.com/nbkrun وزيارة املوقع

للمشاركة بالسباق واالستمتاع 
بأجواء الرياضــة والفرح إلى 
جانــب احلمــاس واملنافســة 
ودخــول الســحوبات علــى 
اجلوائز الكبرى حتت إشراف 
وزارة التجارة والصناعة في 
احلفل اخلتامي املقام في حديقة 

شاطئ الشويخ.
وينطلق السباق على شارع 
اخلليج العربي للمسافتني ١٠

و٥ كم يوم السبت ١٠ ديسمبر، 

بنيد القار، والثانية مسافة ٥
كم وتبدأ مقابل ســوق شــرق 
علــى أن تكون نقطــة النهاية 
للمســافتني في حديقة شاطئ 
.KPC الشويخ بجانب مبنى الـ

أمــا جميــع من ســجل في 
الســباق، فســيكون مؤهــال 
مباشــرة للدخول في ســحب 
احلفــل اخلتامــي الكبير على 
اجلائزة الكبرى للسباق السحب 
على سيارة نيسان كيكس ٢٠٢٣

مقدمة من مجموعة البابطني، 

والصناعــة وذلك إلــى جانب 
مفاجــآت وفعاليــات مســلية 

أخرى.
كما تقدم اخلطوط اجلوية 
الكويتية ١٠ تذاكر سفر تشمل 
وجهــات أوروبيــة وإقليميــة 
متنوعة وجاذبة. كما أن هناك 
الســباق  جهات مشــاركة في 
كبلدية الكويت وإدارة اإلطفاء 
الســياحية  واملشــروعات 
ووزارات: الداخليــة والتجارة 

والصحة.
وســيتم في نهاية السباق 
تتويج ١٢ فائزا لكل من النساء 
والرجال من قبل بنك الكويت 
الوطني، حيث يحصل الفائزون 
باملراكز الثالثة األولى ملسافة ١٠
كم بجوائز نقدية ١٠٠٠ و٧٠٠
و٥٠٠ دينــار علــى التوالــي. 
وجوائز املراكز الثالثة األولى 
ملســافة ٥ كم لكل من النســاء 
والرجال كاآلتي: ٥٠٠ دينار، ٤٠٠

دينار و٣٠٠ دينار على التوالي. 
كما تقدم شركة أوريدو، الشريك 
االستراتيجي للسباق، للفائزين 
من املتسابقني اشتراكات سنوية 
بخطة «شــامل» وساعات آبل 
اإلصدار اجلديد من ساعات آبل 
اجليل الثامن وأبل ووتش الترا.

الشريك االستراتيجي للسباق، 
وفرص اســتثنائية من شركة 
أوريدو، الشريك االستراتيجي 
للســباق حلضــور مباريــات 
باريس ســان جيرمان وكأس 

العالم في فرنسا وقطر.
إلــى أن  جتــدر اإلشــارة 
هذه اجلوائز يقدمها الشــركاء 
االستراتيجيون كجوائز للحفل 
اخلتامي، حيث سيتم السحب 
عليها جلميع املسجلني بالسباق 
حتت إشــراف وزارة التجارة 

ويفتح السباق مجال املشاركة 
مــن عمــر ١٥ عاما ومــا فوق. 
ويلتــزم كل متســابق بارتداء 
الرقــم اخلــاص الذي تســلمه 
عند التســجيل، ويتميز الرقم 
باحتوائه على شــريحة ذكية 
تسمح للجنة املنظمة للسباق 
مبعرفة وقت املسافة املقطوعة 

خالل السباق.
ويبدأ السباق في متام ٨:٠٠
صباحا على مسافتني: األولى 
تبلغ ١٠ كيلومترات من شاطئ 

ستان مدربًا  جديدًا لكاظمة

«طائرة» العربي لتعزيز صدارته أمام برقان

القيصومة السعودي يعسكر في الكويت

أعلنت ادارة نادي كاظمة عن التعاقد مع املدرب 
الروماني إيلي ستان ليكون مدربـــا للفريـق األول 
لكــرة القدم خلفــا للمدرب املقــال الصربي زيلكو 

ماركوف. 
وســبق لســتان (٥٥ ســنة) العمل في املنطقة 
العربية بعدما درب أندية العروبة االماراتي وزاخو 
العراقي والشمال القطري، وكانت آخر محطاته في 

السيب العماني.

يعقوب العوضي

تشهد صالة احتاد الكرة الطائرة اليوم 
مباراتني ضمن منافسات الدوري املمتاز، 
حيث يلتقي في األولى الساحل من دون 
رصيد مع القادسية برصيد ٦ نقاط في 
الـ ٥:١٥، وفي الثانية يواجه العربي بـ ٦
نقاط برقان من دون رصيد في الـ ٧:١٥.

ويتطلع القادسية خلطف نقاط املباراة 
التي ستضعه في صدارة الترتيب العام 

ولو مؤقتا وعلى حساب الغرمي التقليدي 
العربي، فيما ميني الساحل النفس بتحقيق 
نتيجة إيجابية رغم صعوبة املهمة بالنظر 

ملستوى الفريق في اجلوالت السابقة.
أمــا العربي فسيســعى إلــى تعزيز 
صدارتــه واالبتعاد بها خاصة أن برقان 
لم يظهر بالشــكل املطلوب في اجلوالت 
الســابقة وستكون املواجهتان صعبتني 
خاصة في ظل نزيف النقاط الذي يعاني 

منه الساحل وبرقان.

مبارك اخلالدي

وصلت بعثة فريق القيصومة السعودي الى الكويت 
إلقامة معسكر ميتد ملدة ٩ أيام قبل خوض االستحقاقات 
املقبلة في اململكة. ويقود اجلهاز الفني للفريق املدرب 
الوطني ماهر الشمري. وقد لعب الفريق السعودي أولى 
مبارياته في اخلامسة والنصف من مساء امس مع فريق 
خيطان، كما سيلتقي مع فريق اجلهراء على ستاد مبارك 
العيار مســاء اليوم، وسيختتم جتاربه الودية في لقاء 
مع فريق الشباب االحد املقبل. ويحتل فريق القيصومة 
املركز اخلامس في دوري يلو السعودي برصيد ١٨ نقطة 
وال يزال في دائرة املنافســة، ويتصدر ترتيب املسابقة 
فريق االخــدود ٢٤ نقطة، ويليه فريق الفيصلي ب ٢٣

ماهر الشمرينقطة ثم احلزم والعربي ولكل منهما ٢٢ نقطة.

«يد» الساملية للبقاء في املنافسة 
والعربي يلتقي الصليبخات

يعقوب العوضي

تقام اليوم ٣ مباريات ضمن منافسات 
اجلولة الثامنة من الدوري املمتاز لكرة 
اليد، فيلعب في الـ ٤:٣٠ الساملية برصيد 
١٠ نقاط مع الفحيحيل بـ ٧ نقاط، والعربي 
ولــه ٧ نقاط مع الصليبخات برصيد ٤

نقــاط في الـ ٦:١٥، وفــي ثالث مباريات 
اليوم يلعب اليرموك بـ ٤ نقاط مع القرين 
من دون رصيد في الـ ٨:٠٠ وتقام جميع 
املباريات على صالة مجمع الشيخ سعد 

العبداهللا في ضاحية صباح السالم.
ويبحث الساملية بقيادة املدرب املنجي 
البناني عن حصد نقطتني ثمينتني للبقاء 
ضمن دائرة املنافسة على املراكز الثالث 
األولى، ويعتمد على احملترف نور الدين 

ناوا واحلارس احملترف يحيى زموشي 
بحانب علي احلداد، وعلي بولند، وعلي 
البلوشــي، وراكان تقي، ويفتقد جهود 
محمد البلوشــي املصاب. بينما يعتمد 
الفحيحيل بقيادة املدرب الوطني وليد 
ســاملني على صقر الفهد، خالد مناحي، 
عبدالعزيــز جنــم واحملترفــني حمــزة 

كابلوتي وانطونيو رومي.
الــى ذلك وضمن منافســات اجلولة 
الـــ٩ للدرجة األولى تقام مباراتان على 
صالة الشهيد فهد األحمد مبقر احتاد اليد 
فــي الدعية فيلعب في األولى التضامن 
برصيد نقطتني مع خيطان بـ ١٢ نقطة 
في الـ ٥:٤٥، ويواجه في الثانية النصر 
برصيد ٩ نقــاط مع اجلهراء بـ ٣ نقاط 

في الـ٧:٤٥

انطالق بطولة «هيلي» للجمباز ١٦ اجلاري
تستعد أكادميية هيلي للجبماز إلقامة بطولة 
«هيلــي» الدولية األولى في الكويت مبشــاركة 
محلية وخليجية وعربية واسعة ألكثر من ٣٥٠

العبا والعبة من مختلف اجلنسيات من املستوى 
األول حتى املستوى اخلامس وذلك في ١٦ اجلاري. 
وقال املدير اإلداري لألكادميية رباح أحمد إن هذه 
البطولة تعتبر األولى من نوعها في الكويت بعد 
تشكيل االحتاد الكويتي لفريق منتخب الفتيات 
حيث تهدف إلى حتفيز الفتيات على املشــاركة 
في هذه الرياضة الفريدة ودعم مســيرتهن في 
الرياضات التنافســية وتوعيــة النشء بأهمية 
ممارسة الرياضة، كما أوضح انه متت دعوة عدد 
كبير من األكادمييات والنوادي في الكويت ومن 
مختلف دول اخلليج للمشــاركة في املنافسات. 
ولفت إلى أن البطولة ستشــهد حضور البطلة 
األوملبيــة الدولية فــي لعبة اجلمباز اوكســانا 
تشــازوفتينا، باإلضافــة إلى عــدد من الالعبني 
احملليــني لتحفيز الالعبــات والالعبني وتطوير 
أدائهم في هذه اللعبة التي بدأت الكويت تخطو 

فيها خطوات واسعة وجدية.

مبشاركة ٣٥٠ العباً من الكويت واخلليج

رباح أحمد مع إحدى العبات األكادميية

املويل يخضع لعملية رباط صليبي

«سلة» الصليبخات 
يلحق اخلسارة الـ ٦ بالتضامن

العــب  يخضــع 
القادســية ومنتخــب 
القدم  الناشــئني لكرة 
يوســف املويل لعملية 
الرباط  جراحيــة فــي 
الصليبي األحد املقبل في 
أحد مستشفيات مدينة 
مانشستر. ويعد املويل 
املميزين  الالعبــني  من 
الذين يتنبأ له مبستقبل 
كروي طيب بعد ما قدم 
أهلته  مستويات جيدة 
لتمثيل فريقه واملنتخب. 

يذكر أن القادســية ميتلك قاعدة متينة في املراحل السنية 
حققت نتائج جيدة طوال املواســم السابقة الى جانب عدة 

العبني متكنوا من متثيل الفريق األول.

هادي العنزي

تغلب الفريق األول لكرة الســلة بنادي الصليبخات 
على التضامن ٧٩-٦٣ في املواجهة التي جمعتهما مساء 
أمس األول على صالة االحتاد، ضمن منافسات اجلولة الـ 
٦ للدوري العام، ليرفع الفائز رصيده إلى ٩ نقاط، فيما 
حصــل التضامن على نقطة ليصل رصيده إلى ٦ نقاط، 

مسجال خسارته السادسة تواليا بالدوري.
جاءت املباراة بأفضلية نســبية للصليبخات، الذي 
سعى مدربه الوطني فهد برجس إلى اخلروج فائزا بأقل 
مجهود، وهو ما حتصل عليه، وتألق في املباراة محترف 
الصليبخات ستيفن بلير بعد تسجيله ٢٥ نقطة، واستحواذه 

على ٢١ كرة مرتدة «ريباوند».

يوسف املويل

«الديربي الكبير».. الليلة
الساملية لبلوغ نهائي كأس ولي العهد من بوابة الساحل

الشاهني يدعو للتحلي بالروح الرياضية
حث رئيس إدارة احتاد الكرة عبداهللا الشاهني اجلماهير 
الرياضية على حضور مباراتي القادســية مع العربي، 
والساملية مع الساحل اليوم ضمن الدور نصف النهائي 
من بطولة كأس ســمو ولي العهد. وأكد الشاهني في 
تصريح صحافي أن االحتاد سعى لتسخير كل طاقاته 
وإمكاناته لضمان اســتكمال منافسات البطولة الغالية 
بأفضل صورة ممكنة خاصة انها حتمل اسم سمو ولي 
العهد الشــيخ مشعل األحمد، الداعم الرئيسي للحركة 

الرياضية، وملا متثلــه البطولة من أهمية خاصة لدى 
اجلماهير الرياضية الكويتية قاطبة. وثمن الشــاهني 
توجيهات وزير اإلعالم والثقافة وزير الدولة لشؤون 
الشباب عبدالرحمن املطيري بتجهيز ستاد نادي الشباب 

الحتضان مباراة «الديربي» بني القادسية والعربي. 
ووجه الشــاهني رسالة لالعبي الفرق الـ ٤ وكذلك 
اجلماهير بضرورة التحلي بالروح الرياضية وإظهار 
أفضل ما لديهم واالستمتاع بأجواء البطولة الغالية. القادسية7:007:00عبداهللا الشاهني كويت سبورتالعربي

الساحل4:004:00 كويت سبورتالساملية

يحيى حميدان 

يضع عشــاق الكرة الكويتية اهتمامهم مبنافسات 
كأس العالم املقامة حاليا في قطر جانبا مســاء اليوم، 
عندما يقام «الديربي الكبير» بني القادســية والعربي 
على ســتاد نادي الشباب في الدور نصف النهائي من 
مسابقة كأس ولي العهد، في حني يريد الساملية تفادي 
مفاجآت الســاحل عندما يلتقيان في املواجهة األخرى 
والتي ستقام على ستاد عبداهللا اخلليفة. وتتركز األنظار 
صوب ملعب الشــباب لقــوة «الديربي» وجماهيريته 
وتاريخه احلافل باإلثــارة واملتعة، ويدخل «األصفر» 
لقاء اليوم وهو يأمل في الثأر من غرميه التقليدي الذي 
تغلب عليه ٣-١ فــي ١١ نوفمبر املاضي ضمن اجلولة 

التاسعة من دوري «زين» املمتاز. 
واســتعاد الفريق القدساوي جهود جناحه األمين 
عيد الرشيدي قبل أيام من لقاء «الديربي» عقب عودته 
من معسكر «األزرق» في االمارات وتعرضه لالنلفونزا. 
وحقق القادسية نتائج جيدة نسبيا عقب التعاقد مع 
املدرب الصربي بوريس بونياك في أواخر سبتمبر املاضي 
عوضا عن املدرب ناصر الشطي، حيث فاز «األصفر» 

في ٣ مباريات وتعادل في مثلها وتلقى هزمية وحيدة 
فقط من الغرمي التاريخي العربي. ومن املتوقع أن يعود 
خالد الرشيدي حلراسة مرمى القادسية اليوم، في حني 
سيحافظ املدرب بونياك على بقية األسماء املعروفة والتي 
أبرزها بدر املطوع وخالد إبراهيم والعاجي ســيدريك 
هنري. ووصل «األصفر» إلى الدور نصف النهائي بعد 
جتاوزه الصليبخات ٣-١ في دور الـ ١٦، وكاظمة ٢-٠

فــي ربع النهائي. وفي اجلهــة املقابلة، يعيش العربي 
فترة مميزة فــي اآلونة األخيرة بعدما تفادى الهزمية 
في آخر ٧ مباريات، حيث فاز في ٥ مناسبات وتعادل 
مرتني، وجــاءت فترة التوقف بوقت مثالي بالنســبة 
ملدرب «األخضر»، البوســني روسمير سفيكو، بعدما 
عاد للتدريبات احملترف الليبي السنوسي الهادي بعد 
غيابه عن لقاء «الديربي» األخير لإلصابة، وســيكون 
متاحا لتعزيز التشــكيلة األساســية التي ســيتقدمها 
احلارس سليمان عبدالغفور وسلطان العنزي وسيف 
احلشــان والنيجيري كينغســلي إيدو، فيما سيفتقد 

العربي جلهود بندر السالمة لإلصابة. 
وبلــغ العربــي «املربع الذهبــي» بعد فــوزه على 
الفحيحيــل ٢-١ في الــدور ربع النهائــي، حيث تأهل 

تلقائيا لهذا الدور لكونه حامل لقب البطولة. 
وفي املباراة األخرى، يسعى الساملية لبلوغ 
املبــاراة النهائيــة، للمــرة األولى منذ موســم 
٢٠١٥/٢٠١٦ حــني حقق اللقب للمرة الثانية في 
تاريخه عقب فوزه على الكويت ١-٠، ولكن مهمته 
لن تكون سهلة أمام منافس يقدم عروضا الفتة 
حتت قيادة املدرب محمد دهيليس. ويضع مدرب 
«السماوي» محمد إبراهيم ثقته كاملعتاد بعناصره 
املعروفة بتواجد أحمد عادي في حراسة املرمى، 
وفهد املجمد وحمد القالف ومبارك الفنيني ومهدي 
دشــتي، ويعتمد كذلك على جهود العاجي جمعة 

سعيد والكولومبي كارلوس ريفاس في خط املقدمة. 
وتأهل الساملية للدور نصف النهائي بعد جتاوزه 
الكويــت ٣-٢ وبرقان ٨-١. وجتاوز الســاحل كال 
من النصــر ٢-١ والتضامن ٢-٠ في طريقه للدور 

نصف النهائي.

الروماني إيلي ستان

اليرموك يواجه القرين ضمن اجلولة الثامنة

«األزرق» يبدأ االستعداد 
لبطولة اخلليج ٢٢ اجلاري 

مبارك اخلالدي

أعلن احتاد كرة القدم أن مدرب املنتخب 
الوطني األول لكرة القدم البرتغالي روي 
بينتو حدد ٢٢ اجلــاري موعدا النطالق 
تدريبات «األزرق» استعدادا لبطولة «خليجي 
٢٥» التي ستقام في مدينة البصرة العراقية 

خالل الفترة من ٦ حتى ١٩ يناير املقبل. 
حيث من املقرر ان يخوض املنتخب مباراة 
ودية امام نظيره العراقي يوم ٣٠ اجلاري 
على ملعب امليناء مبدينة البصرة ضمن 
استعداداته للبطولة التي يلعب خاللها ضمن 
املجموعة الثانيــة مع منتخبات البحرين 

واالمارات وقطر.
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اخلميس
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

الكويتيون أكثر زّوار 
السعودية خالل عام ٢٠٢١.

«غوغل» يحتفي بالراحل 
عبداحلسني عبدالرضا.

«أبو عدنان» سيبقى خالدًا في 
فنه وبقلوب أبناء وطنه.

أهل واخوان.

«ألن تصريحاته حترضني على أن ألكمه»
امللياردير  إيلون ماســك، 
األميركــي، يجيب مازحا عن 
سؤال: كيف حتدد إذا ما كانت 
تصريحات املطرب الشــهير 
كاني ويســت حترض على 

العنف؟

«ال أستطيع مشاهدة فيلمي: عقلي وأنا»
املغنية  ســيلينا غوميــز، 
األميركيــة، تعتــرف بأنها لن 
تستطيع مشاهدة الفيلم الوثائقي 
الذي أنتجته عن قصة حياتها، 
ألنــه يتعمق في مشــكالتها 

النفسية.

«الوحيد القادر على إنقاذ أميركا»
جون فويت، املمثل األميركي، 
الرئيس األميركي  يعلن دعمه 
الســابق دونالــد ترامب في 
الرئاســة األميركية  انتخابات 

املقبلة ٢٠٢٤.

«اقرأ دورك أو ارحل»
جيمــس كاميــرون، املخــرج 
األميركي، يحكــي عن أول لقاء مع 
ليوناردو دي كابريو لدوره في فيلم 
تايتانيك، حيث رفض دي كابريو قراءة 
دوره بالسيناريو، فحذره كاميرون 
بأنه إن لم يقرأها فسيطرده من الفيلم.

«قابلته مبالبس فيلم البؤساء»
تايلــور ســويف، املغنيــة 
األميركية، تعترف باحلرج لدى 
لقائها باملمثل إيدي ريدمني ألول 
مرة، في مالبس اختبارها لدور 

بفيلم البؤساء.

أبعد من الكلمات

٥:٠٥الفجر
٦:٣٠الشروق

١١:٤٠الظهر
٢:٣١العصر

٤:٥٠املغرب

٦:١١العشاء

العظمى:  ٢٢
الصغرى:  ١٠

أعلى مد: ٠١:١٤ ظ ـ ١١:١٥ م
أدنى جزر: ٠٦:٣٨ ص ـ ٠٦:١٤ م

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

البقاء هللا

٤٢ عاما - احلسينية اجلعفرية - ابتداء  عبداهللا محمد علي العطار:
من يوم اخلميس (صباحاً ومساءً) - ت: ٩٤٠٤١٧٧٩ - شيع.

٧٤ عاما - الرجال: العزاء في  هاشم السيد حسني عبداهللا الكبسي:
املقبرة فقط - ت: ٦٠٠٠١٤٥١ - النساء: جابر األحمد - ق٥ - 

ش٥٠٥ - م ١٢٢١ - ت: ٥٥٨٠٨٠٨٦ - شيع.
٨٨ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  حمد عبدالعزيز احلمد الصقر:
أو عبر الهاتف أو الرســائل أو الواتساب - ت: ٩٢٢٤٤٤٤٤
- النساء: الشــويخ - ق٤ - ش عبدالعزيز إبراهيم الفليج 
- م١٦ - ملحوظة: عزاء النساء ملدة يوم واحد (اخلميس) - 
ت: ٢٤٨١٠١٥٤ - ٩٩٠١٢٧٧٣ - ٦٠٦٦٦٦٨٦ - الدفن التاسعة  

صباح اليوم .

أمن

«خارج التغطية» بحوزته مخدرات 
من «األحمدي»  إلى «املكافحة»

«غير طبيعي» يهّدد «مالزم أول» 
بالقتل حرقًا ويحرضها على الفسق

ضبط مواطن أمام مقهى بشبو 
وحشيش وأدوات تعاٍط

منصور السلطان

أحالت دوريات النجدة مساء أول من امس مواطنا في 
العقد الثالث من عمره إلى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
بعد ضبطه يقود ســيارته في منطقة األحمدي متعاطيا 

وبحوزته مواد مخدرة وأدوات تعاط.
رجال دوريات جندة األحمــدي وخالل قيامهم بعمل 
نقطة تفتيش مســاء أول من امــس في منطقة األحمدي 
الحظوا مرور سيارة يقودها شخص بحالة تعاط وبعد 
االستعالم عنه تبني أنه مواطن في العقد الثالث من عمره 
وبتفتيشه عثر معه على مواد مخدرة وأدوات تعاط، فتم 

اقتياده الى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات.

أحمد خميس

تقدمت مواطنة تعمل بوزارة الداخلية برتبة «مالزم 
أول» إلــى مخفر صبــاح الناصر وأبلغــت عن تعرضها 
للتهديد بالقتل حرقا والتحريض على الفسق والفجور 
والسب عبر رسائل الواتساب من قبل شخص ال تعرفه.

وأوضح مصدر أمني لـ «األنباء» أن املالزم أول وخالل 
تسجيلها القضية والتحقيق معها من قبل محققة املخفر 
تواصل معها اجلاني وأرسل لها رسائل يتوعدها من خاللها 
بالقتل، وكشف أنه يعلم بأنها في املخفر تقدم شكوى.

وتابع املصدر: بعد االســتعالم عن اجلاني اتضح أنه 
مواطن مت اســتدعاؤه الى املخفر وحجزه ملدة يوم واحد 
ومن ثم اطالق صراحه مما دعا املالزم أول إلى االستفسار 
عن ســبب اطالق صراحه دون شروط، حيث من املمكن 
ان يرتكــب جرميته، ليتبني لها أن املواطن لديه ســجل 
في الطب النفسي وانه يعاني اضطرابات نفسية جتعله 
يرتكب امورا ال يعلم عنها، مما دعا املالزم أول إلى التوجه 

للنيابة العامة وتقدمي شكوى ضد املواطن.

محمد اجلالهمة

أحيــل مواطن إلــى اإلدارة العامــة ملكافحة املخدرات 
بأكياس شبو وحشيش وأدوات تعاط كانت بحوزته أثناء 
توقفــه عند أحد املقاهي. وقــال مصدر أمني لـ «األنباء» 
إن دورية تابعة لقيادة عبداهللا الســالم وحتديدا مخفر 
الدسمة اشتبهوا بشخص متوقف بسيارته وعند ترجله 
من املركبة وطلب إثباته ســقطت منه علبة سجائر ومت 
فتحها ليتبني ان بداخلها سجائر حشيش. وأضاف املصدر: 
عند تفتيش الشــخص الذي تبني أنــه مواطن عثر معه 
على أكياس مادة الشبو وكذلك مواد مخدرة وعلى اثرها 

متت إحالة الشخص الى جهة االختصاص.

جانب من املضبوطات 

بدء عرض اجلزء الثاني بدء عرض اجلزء الثاني 
من الفيلم األكثر ربحًا بالتاريخمن الفيلم األكثر ربحًا بالتاريخ

سان فرانسيسكو تدرس استخدام شرطتها «روبوتات قاتلة»
لوس أجنيليس - (أ.ف.پ): عارض مجلس بلدية ســان 
فرانسيسكو الثالثاء قرارا يتيح لعناصر شرطة املدينة استخدام 
روبوتات قادرة على القتل، إال أنه لم يستبعد االقتراح كليا 
وأحاله إلى جلنة مختصة. وأثارت «الروبوتات القاتلة» التي 
كان مقررا نشرها في بعض احلاالت الطارئة جدا كالهجمات 
اإلرهابية أو عمليات القتل اجلماعي، جدال كبيرا عقب تأييد 
مجلس البلدية اســتخدامها األســبوع الفائــت. وانتقد عدد 
كبير من املعارضني هذا اإلجراء، خلشيتهم من أن يؤدي إلى 
زيادة أعمال العنف املمارســة من عناصر الشــرطة. وحتوز 
شــرطة سان فرانسيســكو حاليا عددا كبيرا من الروبوتات 
ميكنها التحكم بها من بعد، وتســتخدمها في حوادث ينبغي 
على الشــرطيني أن يحافظوا فيها على مسافة للتأكد من أن 
املكان آمن. وســيتيح اإلجراء اجلديد اســتخدام الروبوتات 
لوضع «عبوة ناسفة» قادرة على «إعاقة أو إرباك أي مشتبه 
الروبوتات القاتلة ميكنها إرباك املشتبه بهم عبر استخدام متفجراتفيه مسلح أو عنيف يهدد بقتل أشخاص»، بحسب الشرطة.

لنــدن - رويتــرز: بعــد ١٣ عاما من طــرح جيمس 
كاميرون فيلمه (أفاتار)، وهو الفيلم األكثر ربحا على 
اإلطــالق، عرض املخرج اجلــزء الثاني من الفيلم الذي 
طــال انتظاره في لندن الثالثــاء. ويعود اجلزء الثاني 
بعنــوان (أفاتار: ذا واي أوف ووتر) أو «أفاتار: طريق 
املياه» باملشاهدين إلى عالم باندورا الساحر، حيث حارب 
شعب نافي األزرق في اجلزء األول البشر املستعمرين 

الساعني للسيطرة على املوارد الطبيعية للقمر.
ويعود املمثالن سام ورذينجتون وزوي سالدانا في 
اجلــزء الثاني من الفيلم، الذي تدور أحداثه بعد مرور 
عقد من الزمن، بشــخصيتيهما جيك سولي ونيتيري 

وهما اآلن والدان ولديهما خمسة أبناء.
وتضطرب حياتهما الهادئة في الغابة بسبب عودة 
«شعب السماء»، وهو االسم الذي يطلقه شعب نافي على 
البشــر، ملالحقة سولي. وفي محاولة حلماية أسرتهما 
وعشيرتهما، يهرب سولي ونيتيري وأبناؤهما إلى أرض 

بعيدة ويلجأون إلى عشيرة متكاينا.
وفيلم (أفاتار) الذي عرض للمرة األولي عام ٢٠٠٩

هو األكثر حتقيقا لألرباح على اإلطالق، إذ بلغت قيمة 
مبيعات تذاكره حول العالم ٢٫٩ مليار دوالر. ومن املخطط 

إنتاج أربعة أجزاء أخرى من الفيلم حتى عام ٢٠٢٨.

«تامي» تختار الرئيس األوكراني 
«شخصية العام ٢٠٢٢»

اختارت مجلة تامي األميركية الرئيس األوكراني فولودميير 
زيلينســكي شــخصية عام ٢٠٢٢، قائلة إنه «جسد مقاومة 
بالده» في وجه الغزو الروسي وألهم األوكرانيني ونال إشادات 
عاملية لشجاعته. وعن أسباب منحه لقبها السنوي أشارت 
املجلة إلى أنه رفض مغادرة العاصمة األوكرانية كييڤ عند 
اندالع احلرب في غمار تساقط القنابل الروسية، بل إن املمثل 
الكوميدي السابق حشد مواطنيه في عمليات بث تلفزيوني 
من العاصمة وجاب بالده التي مزقتها احلرب. وكتب رئيس 
حترير املجلة إدوارد فيلسنتال: «سواء كانت املعركة من أجل 
أوكرانيا تثير األمل أو اخلوف، فإن فولودميير زيلينسكي 

حفز العالم في شكل لم نشهده منذ عقود».

فولودميير زيلينسكي على غالف املجلة

اليابان تستخدم املسّيرات 
في توصيل البريد أبريل املقبل

طوكيو - أ.ش.أ: أعلنت هيئة البريد اليابانية اعتزامها 
استخدام الطيارات املسيرة (طائرات دون طيار) بدءا من 
أبريل املقبل، وذلك بعد تخفيف القيود املتعلقة باستخدامها 
في البالد. وذكرت هيئة اإلذاعة اليابانية (إن إتش كيه) 
أن الهيئة كشــفت عن الطيارة التي سيجري استخدامها 
في حدث في العاصمة طوكيو قائلة إن استخدامها سيوفر 
الوقت والتكلفة بشكل واضح. وتابعت الشبكة أن الطائرات 
املخطــط الســتخدامها ميكنها حمل طــرود يصل وزنها 
إلى خمســة كيلوغرامــات والطيران ملســافة تصل إلى 
٣٥ كيلومتــرا. وكانت احلكومــة اليابانية عدلت االثنني 
قانونا للسماح برحالت الطائرات دون طيار فوق املناطق 
املأهولة بالسكان. لكن الهيئة تقول إنها تخطط للبدء في 
استخدام الطائرات في املناطق اجلبلية واجلزر النائية 

أوال إذ تواجه نقصا حادا في العمال في تلك املناطق.

الطائرات املسيّرة ستدخل اخلدمة في أبريل
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