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فــي  رفيعــة،  مصــادر  أكــدت 
تصريحــات خاصة لـــ «األنباء»، أن 
صندوق األجيال القادمة ليس هدفه 
اإلستراتيجي توزيع الثروة، مشددة 
علــى أن الصنــدوق ميثــل ضمانــا 
للدولة مستقبال في حال نفاد املوارد 
األساســية. وردا على ســؤال بشأن 
املطالبــة بتوزيــع ٢٠٪ مــن عائدات 
الصنــدوق على املواطنني ســنويا، 
أجابــت املصــادر: ال وألف ال. وقالت 
مصادر خاصة لـ «األنباء» ان احلكومة 
ال تستطيع إصدار مراسيم ضرورة 
فــي وجود مجلس األمة. من جانبه، 
أعلــن رئيس ديــوان اخلدمة املدنية 
د.عصــام الربيعــان، أن عملية نقل 
املراقبني بني اجلهات احلكومية ال تتم 
بطريقة فردية، وإمنا ضمن إجراءات 
تدويــر شــاملة، حيث بــدأ التجهيز 
لدراســة إعادة توزيع املراقبني على 
اجلهات منذ فترة تزيد على أكثر من 
ثالثة أشهر، وان األسماء تتم مراجعة 
قراراتهم لعدة مرات وحتى للمرحلة 
األخيرة، وان بعض اجلهات وخاصة 
األمانة العامة ملجلس الوزراء لم يتم 
إرسال أسمائها، ولم يباشر املراقبون 
اجلــدد عملهم أصال في مقار عملهم، 
كما لم يتم إخطارهم شخصيا بذلك، 
مختتما بأنــه ليس صحيحا صدور 
قرار نقل أحد مراقبي شؤون التوظف 
إلى أمانة مجلس الوزراء. وأوضحت 
مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة 
لـ «األنباء»، أن شمول ٤٨٦٧ كويتيا 
من العاملني بوظائف باحثي ومسجلي 
شؤون الطلبة بقرار مجلس اخلدمة 
املدنيــة رقم ١٦ لســنة ٢٠١٩ اخلاص 

بكادر العاملــني بالوظائف التربوية 
املساندة بوزارة التربية يحتاج إلى 
قرار، موضحة أن مثل هذه املطالبات 
ترفع للعرض علــى مجلس اخلدمة 

املدنية التخاذ القرار املناسب.
وذكــرت مصــادر أخــرى أن أهم 
أســباب اســتقالة احلكومــة رفــض 
مجلس األمة تأجيل مناقشة تقارير 
شراء القروض الذي يكلف ١٤ مليار 
دينار، ويورث اختالالت في ميزانية 
الدولة وحقوق األجيال القادمة، إلى 
جانب عدم التنسيق لتمكني احلكومة 
من استكمال تقدمي بياناتها إلحداث 
«التــوازن» الذي ال يخل بالســيولة 
املتوافرة فــي صنــدوق االحتياطي 
اإلســراع  إلــى  باإلضافــة  العــام، 
بــإدراج التقارير علــى جدول أعمال 
جلسة مجلس األمة الثالثاء املوافق
١٠ ينايــر اجلاري، مع رفض إعادتها 
الى اللجنة املالية البرملانية للبحث 
عن بدائل أفضل جديدة متوافق عليها، 
مشــيرة إلى أن اإلصــرار النيابي مت 
حتى مع إعالن احلكومة ان مناقشة 
االقتراحات املالية وحتقيق التوافق مع 
املجلس سيتمان خالل دور االنعقاد 
احلالــي. وتطرقت إلــى أن احلكومة 
رأت أن االنسحاب من اجللسة اإلجراء 
األحوط، مؤكدة حرصها على تلمس 
احتياجات املواطنني والسعي إلى رفع 
املعاناة عنهم ضمن إطار برنامج عمل 
احلكومة للفصل التشــريعي الـ ١٧. 
ونوهت املصادر بحرص احلكومة على 
الدستور وحتقيق العدالة االجتماعية 
والتنمية من خالل برنامج عملها فهو 
األســاس لالحتكام إليــه في العالقة 
مــع املجلس حتقيقــا للصالح العام 

ومصلحة املواطنني.

استقالة احلكومة لرفض تأجيل شراء القروض املكلف ١٤ مليار دينار الذي يحدث اختالالت في ميزانية الدولة رغم مطالبتها بالتوصل إلى توافق يُناقش خالل الفصل التشريعي احلالي
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إدانات عربية ودولية.. والسعودية حتّذر 
من التصعيد اخلطير بني الفلسطينيني واإلسرائيليني 

عواصم - وكاالت: ارتفع منسوب 
التوتر في األراضي الفلسطينية احملتلة 
على نحو غير مســبوق منذ سنوات. 
وردا علــى املجــزرة التــي ارتكبتهــا 
قوات االحتالل مؤخرا في مدينة جنني 
ومخيمها، اصاب شاب فلسطيني يبلغ 
١٣ عاما إسرائيليني اثنني في إطالق نار 
بحي سلوان في القدس الشرقية قبل 
أن يقتل، وذلك غداة مقتل ٨ مستوطنني 
وإصابة أكثر من ١٢ آخرين في عملية 
مماثلــة قتــل منفذها املقدســي ايضا 
البالغ ٢١ عامــا. هذا، وتوالت اإلدانات 
العربية والدولية للتصعيد اخلطير في 
االراضي الفلسطينية احملتلة، مشددة 
علــى وقف كل الهجمات على املدنيني. 
وحذرت وزارة اخلارجية الســعودية 
من انزالق األوضاع بني الفلسطينيني 
واإلسرائيليني إلى املزيد من التصعيد 
اخلطيــر، وقالــت إن «اململكة إذ تدين 
كل استهداف للمدنيني، لتؤكد ضرورة 
وقف التصعيد وإحياء عملية السالم 

سيارة إسعاف اسرائيلية تنقل مستوطنا مصابا إثر إطالق النار في القدس الشرقية أمس        (رويترز)وإنهاء االحتالل».  التفاصيل ص ١٥

عصام الربيعان: إعادة توزيع مراقبي شؤون التوظف
بني اجلهات احلكومية في مرحلة املراجعة النهائية

شمول ٤٨٦٧ كويتيًا من باحثي ومسجلي شؤون الطلبة
بكادر الوظائف التربوية املساندة للعرض على «اخلدمة املدنية»

«التأمينات» تستجلب برنامجًا إلكترونيًا 
إلدارة احملافظ والتخطيط اإلستراتيجي

مصطفى صالح 

علمــت «األنبــاء» أن املؤسســة العامة 
للتأمينات االجتماعية تسعى الى استجالب 
برنامــج إلكترونــي متخصــص فــي إدارة 
احملافظ املالية والتخطيط االســتراتيجي، 
ويتوقع طرح ممارسة خاصة للشراء خالل 
الشهرين القادمني. وفي التفاصيل، تستهدف 
«التأمينات» استجالب برنامج الستخدامه 
من قبل قطاع تخطيط وحوكمة تكنولوجيا 

املعلومات وإدارة التخطيط والتحول الرقمي 
باملؤسسة ليساعد في ضمان التوافق على 
مستوى االستراتيجية والتنفيذ باملؤسسة، 
ولتســريع مبادراتها الرقمية والتكيف عند 
حدوث اضطرابات. وسيعمل البرنامج على 
تعريف العنصر االستراتيجي ورسم اخلرائط 
وإنشــاء محفظة محايــدة للعناصر وإدارة 
الطلب والتخطيط للموارد ورســم خرائط 
الطريق احملايدة للعناصر ورســم خرائط 
عناصر احملفظة املتكاملة وتتبعها وحتليلها.

دراسة أولية خلصخصة مطار الكويت
علي إبراهيم 

علمت «األنباء» عبر مصادرها املطلعة أن 
مطار الكويت جاء ضمن قائمة من ١٢ جهة وشركة 
حكومية مت إجراء دراسات أولية بشأنها كأحد 
املشــروعات املقترح تخصيصها وفقا ألحكام 
قانون تنظيــم برامج وعمليــات التخصيص 
والئحته التنفيذية. وأشــارت املصادر إلى أن 
إجراء «التخصيص» لدراسة أولية في هذا الشأن 
ال يعني املضي قدما في عملية خصخصة املطار، 

وإمنا تعد الدراســة األولية سبيال ملعرفة هل 
هناك جدوى من الدراســة املستفيضة لعملية 
التخصيص من عدمها، إذ تعطي الدراسة األولية 
صورة عامة لألمر ومتهد الطريق أمام متخذي 
القرار. وأكدت أن أي عملية تخصيص تتطلب 
إجراءات قانونية،  تتمثل في موافقة املجلس 
األعلــى للتخصيص ثم العــرض على مجلس 
الوزراء للموافقة، وقبلها يتم إعداد دراســات 
دقيقة ومستفيضة ومتخصصة، الفتا في الوقت 

ذاته إلى أن تلك الدراسة أعدت قبل سنوات.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق
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وزير اخلارجية: التحرك الفوري واجلاد لوقف 
اإلساءات املتكررة لرموز ومقدسات املسلمني 

العجمي لـ «األنباء»: تخفيض أسعار قسائم الصباحية 
وأبوحليفة وخيطان اجلنوبي من ١٠ إلى ٥ آالف دينار

عاطف رمضان 

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس األمة ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني، عمار العجمي، في 
تصريح لـ«األنباء» ســعيه إلى إلغاء قيد عدم التصرف 
لقسائم الرعاية السكنية في مناطق الصباحية وأبو حليفة 
وخيطان اجلنوبي قطعتي (٢و١) (٣ و٤ سابقا) وتخفيض 
الثمن الرمزي لهذه القسائم من ١٠٠٠٠ إلى ٥٠٠٠ دينار.

وأضاف الوزير العجمي، أنه قد رفع كتابا إلى مجلس 
الــوزراء بشــأن فتح البدل اخلارجــي وتخفيض القيمة 

للتخفيــف عــن املواطنني واألســر الكويتيــة وجلعلهم 
يتساوون بقرنائهم من مستحقي الرعاية السكنية، وأن 
أصحــاب هذه القســائم ال ميكنهم التصرف فيها ســواء 
بالتنازل أو البيع أو التبادل خارج املنطقة (البدل اخلارجى) 

قبل مرور ١٠ سنوات من تسلم القسيمة تسلما فعليا.
وذكر أنه مســتمر في العمل على املزيد من القرارات 
التي تصب في مصلحة أصحاب الطلبات االسكانية، وأن 
زياراته املســتمرة لســماع مطالب ومشكالت املواطنني 
وأصحاب الشــأن مــن جلان املناطــق لتحقيق مطالبهم 

وإزالة جميع العوائق أمامهم.

الشيخ سالم العبداهللا

أعرب وزير اخلارجية الشيخ سالم 
العبداهللا عن جتديده إلدانة واستنكار 
الكويت الشديدين لتكرار قيام املتطرف 
الدمناركي راســموس بالودان مجددا 
بحرق نســخ من املصحف الشــريف 
فــي العاصمة الدمناركيــة كوبنهاغن 
في خطوة اســتفزازية جديدة مسيئة 

ملشاعر املسلمني حول العالم.
ودعا وزير اخلارجية في تصريح 
له حكومات الدول املعنية إلى ضرورة 
التحــرك الفوري واجلــاد نحو حتمل 

مســؤولياتها لوقــف هــذه األعمــال 
العبثية املنبوذة واإلساءات املتكررة 
لرموز ومقدسات املسلمني ومحاسبة 
مرتكبيها وعدم السماح لهؤالء املتطرفني 
باستغالل مبدأ احلريات ذريعة لإلساءة 
إلى الدين اإلسالمي احلنيف وكل األديان 

السماوية األخرى. 
كمــا دعا إلــى ضرورة نشــر قيم 
التسامح والتعايش السلمي بني جميع 
شعوب العالم ونبذ أي شكل من أشكال 

العنف والتطرف.
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التفاصيل ص٣

غير مخصص للبيع
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االحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣ محليات

«الديوان»: نقل املراقبني بني اجلهات 
احلكومية يتم ضمن إجراءات تدوير شاملة

السلطان: تسكني خريجي كليتي التربية 
والتربية األساسية في التخصص املساند

الكويت حتتضن امللتقى الكشفي الرابع للطرق 
التربوية ملفوضي البرامج وتنمية القيادات

صــرح رئيــس ديوان 
اخلدمــة املدنيــة د.عصام 
الربيعــان بأنه ال صحة ملا 
مت تداوله في بعض قنوات 
التواصل االجتماعي حول 
صدور قرار نقل الى االمانة 
العامــة ملجلــس الــوزراء 
يخص احد مراقبي شؤون 
التوظــف تابــع لديــوان 

اخلدمة املدنية.
وأوضــح د.الربيعــان 
ان عمليــة تدويــر مراقبي 
شــؤون التوظف تتم على 

فترات زمنية يراعى فيها عدد من املعايير 
املوضوعية واملهنية وتبادل اخلبرات وتقييم 
االداء الرقابي وغير ذلك من اسس لعملية 
اعادة توزيع املراقبني على اجلهات احلكومية 
املختلفة. وأضاف: ان عملية نقل املراقبني 
بني اجلهات احلكومية ال تتم بطريقة فردية، 
وامنا ضمن اجراءات تدوير شاملة، حيث 

بدأ التجهيز لدراسة اعادة 
توزيع املراقبني على اجلهات 
منذ فترة تزيد على أكثر من 
٣ أشــهر، وان االسماء تتم 
مراجعة قراراتهم لعدة مرات 
وحتــى للمرحلة األخيرة، 
وان بعــض اجلهات وعلى 
العامــة  االمانــة  االخــص 
ملجلــس الــوزراء لــم يتم 
ارسال اسمائهم ولم يباشر 
املراقبون اجلدد عملهم أصال 
في مقار عملهم، كما لم يتم 

اخطارهم شخصيا بذلك.
وأفاد الربيعان بأن ديوان اخلدمة املدنية 
والعاملني به حريصون على ضمان تطبيق 
االجراءات ومعايير احلوكمة االدارية والفنية 
وفق اللوائح واالنظمة والقوانني املعمول 
بهــا وتوفيــر كل املعلومــات الصحيحــة 
املتعلقة بإجــراءات ديوان اخلدمة املدنية 

واختصاصاته.

عبدالعزيز الفضلي

أعلــن وكيــل التعليــم 
العام بوزارة التربية أسامة 
السلطان عن تسكني خريجي 
كليــة التربيــة والتربيــة 
األساســية الواصلني لدى 
املناطق التعليمية في بعض 

التخصصات املساندة.
وقال السلطان في نشرة 
أصدرها، وتلقت «األنباء» 
نســخة منها: «باإلشــارة 
إلى املوضوع أعاله، بشأن 

خريجي كلية التربية والتربية األساسية 
الواصلــني لدى املناطــق التعليمية وبناء 

على ما تقتضيه مصلحة العمل»،
يرجــى من ســيادتكم اإليعــاز جلهات 
االختصاص نحو االلتزام بتســكني جميع 
اخلريجــني الواصلــني وفــق التخصــص 
الرئيســي وليس املســاند، ويستثنى من 

ذلك الفئات التالية:

١ - خريجــو كلية التربية 
(إنــاث) (جامعة الكويت) 
رياضيــات)  (علــوم   -
اخلاضعون لبرنامج العلوم 
يتم تسكينهم في تخصص 

(الرياضيات).
٢ - خريجو كلية التربية 
لــكال اجلنســني (ذكــور/ 
إنــاث) (جامعــة الكويت) 
تخصص (تربية إسالمية 
لغة عربيــة)، وتخصص 
(اجتماعيــات لغــة عربية 
يتم تسكينهم في تخصص 

(اللغة العربية).
وحددت وزارة التربية يوم الثالثاء املقبل 
٣١ ينايــر اجلاري موعدا نهائيا لتســجيل 
املتقدمني من املنــازل في صفوف املرحلة 
الثانوية، حيث سيتم إيقاف تلقي الطلبات 

بعد هذا التاريخ.
وكانــت وزارة التربية قــد فتحت باب 

التسجيل منذ ٢٥ سبتمبر املاضي.

عبدالعزيز الفضلي

احتضنــت الكويت متمثلــة بجمعية 
الكشافة الكويتية امللتقى الكشفي الرابع 
للطرق التربوية ملفوضي البرامج وتنمية 
القيادات، والذي يقام بالتعاون مع املنظمة 
الكشفية العربية ويستمر حتى ٣١ يناير 

.٢٠٢٣
وافتتــح امللتقى نائــب رئيس مجلس 
ادارة جمعية الكشــافة الكويتية حســني 
املقصيد نيابة عن راعي امللتقى د.عبداهللا 
الطريجــي رئيس مجلــس إدارة جمعية 
الكشافة الكويتية رئيس املنظمة الكشفية 

العربية.
وقال املقصيد ان امللتقى يهدف إلى تنمية 
التعــاون وتبادل اخلبــرات بني مفوضي 
البرامج ومفوضي التدريب وتنمية القيادات 
باجلمعيات الكشفية العربية، وذلك لرفع 
شأن احلركة الكشفية العربية والدولية.
السيما في ظل وجود قادة كشفية من 
مختلف الدول العربية تعمل على االرتقاء 

بهذه احلركة التطوعية والتي حتمل دائما 
سمة التعاون والعمل اإلنساني في شتى 
املجاالت، معربا عن بالغ شكره وتقديره 
للمنظمة الكشفية العربية ولرئيس وأعضاء 
مجلس ادارة جمعية الكشــافة ورؤســاء 
اللجان والقائمني على تنظيم هذا امللتقى، 
متمنيــا للجميع طيــب اإلقامة في بلدهم 

الثاني الكويت.
من جانبه، قــال األمني العام للمنظمة 
الكشفية العربية - مدير اإلقليم الكشفي 
العربي عمرو حمدي يعتبر هذا امللتقى اول 
لقاء للمنظمة الكشفية العربية في العام 
اجلديد، مشــيرا الى انه من اهم امللتقيات 
وهو عصب احلركة الكشفية ومحفز قوي 

لنا ونقله نوعية في املجال الكشفي.
وأضاف انه من خالل هذا امللتقى الذي 
يشارك به ما يقارب ٥٠ كشافا، معربا عن 
بالغ شكره على حسن االستقبال والتنظيم 
مــن جميع اللجان العاملة ومجلس ادارة 
جمعية الكشــافة الكويتية وفي مقدمتهم 
رئيس مجلس اإلدارة د.عبداهللا الطريجي.

يراعى فيها عدد من املعايير املوضوعية واملهنية وتبادل اخلبرات

 «التربية»: إيقاف تسجيل طلبة املنازل في الثانوية الثالثاء املقبل

د.عصام الربيعان

أسامة السلطان

آمر القوة البحرية بحث في ُعمان القضايا املشتركة 
وسبل تعزيز التعاون العسكري بني البلدين

قام آمر القوة البحرية العميد 
الركن بحري هزاع مطلق العالطي 
والوفد املرافق له األسبوع املاضي 
بزيارة رســمية لســلطنة عمان 
استغرقت عدة أيام، حيث التقى 
خالل الزيــارة د.محمد بن ناصر 
الزعابي األمني العام لوزارة الدفاع 
العمانية والفريــق الركن بحري 
عبداهللا بن خميس الرئيسي رئيس 
أركان قوات السلطان املسلحة، ثم 
التقى بعدها بقائد القوات البحرية 
السلطانية العمانية اللواء الركن 
بحري ســيف بن ناصر الرحبي، 
وشهدت اللقاءات تبادل األحاديث 
الودية وبحث أهم املواضيع ذات 
االهتمام املشترك، وسبل تعزيز 
أوجــه التعــاون العســكري بني 

البلدين الشقيقني.
كما قام آمر القوة بزيارة إلى 
كليــة الدفــاع الوطنــي والكلية 
التقنية العســكرية وأشــاد مبا 
شاهده خالل الزيارة من مستوى 
عال من املهنية والتدريب احلديث.

قام بزيارة إلى كلية الدفاع الوطني والكلية التقنية العسكرية

الفريق الركن بحري عبداهللا بن خميس الرئيسي مستقبال العميد 
الركن بحري هزاع العالطي

األمني العام لــوزارة الدفاع العمانية د.محمــد بن ناصر الزعابي 
مستقبال العميد الركن بحري هزاع العالطي

خبير أميركي: تطوير إجراءات التصدي للجرائم اإللكترونية

العتيبي: اللجنة الكويتية - الهندية العليا ستبدأ عملها قريبًا

أكــد خبيــر أميركي في 
األمــن اإللكتروني ضرورة 
دعــم وتطوير اإلجــراءات 
الوقائيــة ملكافحــة خطــر 
التي  اإللكترونية  اجلرائــم 
تزداد بشــكل مطــرد والتي 
باتت أكثر تعقيدا وتشــكل 
خطرا حقيقيا على املؤسسات 
والشــركات فــي كل أرجاء 

العالم.
وقــال العنصر الســابق 
في وكالة املخابرات املركزية 
(سي آي أيه) والديبلوماسي 
األميركي السابق كريستنسن 
غاليرمو في لقاء مع (كونا) 
اليوم اجلمعة ان الوقاية هي 
الطريقة األكثر كفاءة واألقل 
تكلفة ماليا ومعنويا مقارنة 
بإجــراءات ردة الفعــل بعد 
وقوع اجلرمية اإللكترونية.
وأضــاف غاليرمو الذي 
يعمــل محاميا شــريكا في 
 (K&L Gates) مؤسســة 
العاصمــة  فــي  العامليــة 
انــه  األميركيــة واشــنطن 
يقــوم بتقــدمي خبرتــه في 
الكويت عبــر مجموعة من 
احملاضــرات وورش العمل 
املوجهــة للمتخصصني في 
الســيبراني  األمــن  مجــال 
املختلفــة  الــوزارات  فــي 
والقطاعني النفطي واخلاص 
هذا األســبوع يتحدث فيها 
عــن اإلجــراءات الوقائيــة 
في مؤسســاتهم والتصدي 
للحاالت والســيناريوهات 
احملتملــة املختلفة التي قد 
تخترق أنظمتهم وبياناتهم 
الســفارة  مــع  بالتعــاون 

األميركية لدى الكويت.

دارين العلي

قال نائب وزير اخلارجية 
الســفير منصور العتيبي إن 
أفراد اجلاليــة الهندية الذين 
يقارب عددهم املليون يساهمون 
بشكل كبير وملحوظ في تنمية 
ونهضــة الكويــت مــن خالل 
عملهم في القطاعني احلكومي 

واخلاص.
كالم العتيبــي جــاء فــي 
تصريــح للصحافيــني عقب 
مشــاركته في حفل الســفارة 
الهندية مبناسبة يومها الوطني 
الـ ٤٧، حيث أشــاد بالعالقات 
التاريخية املتميزة بني الكويت 
والهند، مؤكدا حرص الطرفني 
على تطوير وتنمية العالقات 
املشــتركة ملــا فيــه مصلحة 

البلدين.
وأشار إلى أن الكويت تعد 
من أولى الدول التي حرصت 
علــى الدخــول فــي الســوق 
الهندي من خالل استثماراتها 
بالعديد من املجاالت، موضحا 

وأشــار إلى أن الواليات 
املتحــدة تعــد أكثــر الدول 
عرضــة للجرائــم الرقميــة 
أكبــر  لوجــود  بأنواعهــا 
عدد مــن نقــاط الدخول أو 
الكمبيوترات، مبينا أن البنية 
التحتية لإلنترنت عاملية وان 
حماية الشبكات اإللكترونية 
في الدول املختلفة، الســيما 
الكويت ودعم أمانها سيؤثران 
إيجابــا أيضــا علــى األمــن 
السيبراني للواليات املتحدة 

مباشرة.
التشــارك فــي  وأكــد ان 
املعرفة واخلبرات ومناقشــة 
املختلفــة  الســيناريوهات 
للجرائم اإللكترونية سيساعدان 
الدول ومؤسساتها عموما على 
جتنب األزمات الكارثية التي 
قد يشــكلها اختــراق الفضاء 
الرقمي والبيانات للشــبكات 

اإللكترونية.
ولفــت إلــى أن اجلرائــم 

الســيبرانية تشــهد ازديادا 
كبيرا إذ يشير تقرير صادر 
في ٢٠٢٠ من مكتب التحقيقات 
الفيدرالي في الواليات املتحدة 
(إف بــي أي) إلــى أن عــدد 
الهجمات اإللكترونية يوميا 
يفــوق ٢٠٠٠ هجمــة حــول 
العالم وان مجموع اخلسائر 
املادية في هذا العام وصل إلى 
٤٫٢ مليارات دوالر أميركي.

وقال غاليرمو إن املجرمني 
الرقميــني يقومــون بشــكل 
منتظــم باحتجــاز أنظمــة 
شــركات كبرى حول العالم 
ويطلبون فدية قد تصل إلى 
٥٠ مليون دوالر في هجمات 
إلكترونيــة تســمى ببرامج 
االبتزاز (رانسوموير) التي 
البرنامج ومشغلي  حتتجز 
احلواسيب والشبكة وبياناتها 
أو حتى بنيتها التحتية كاملة 
كرهائــن ثم يطلبــون فدية 

مالية لإلفراج عنها.

وأشار إلى عدد من الهجمات 
الرقمية املوثقة حول العالم 
والتي اســتطاع من خاللها 
املجرمون السيبرانيون شل 
حركة أنابيب الوقود والطاقة 
إضافة إلى هجمات طالت عددا 
من املستشــفيات، مبينا ان 
تلك الهجمات خلفت أضرارا 
جسيمة في شــتى املجاالت 
وتسببت في خسارة العديد 

من األرواح.
وتســاءل غاليرمــو عن 
الكبيرة  اخلسائر واملخاطر 
التــي حتدث عندمــا تنقطع 
شــبكة اإلنترنــت أو «نفقد 
الســيطرة عليهــا والتــي 
نعتمــد عليها بشــكل كامل 
في أجهزتنا اليومية املتعلقة 
بالصناعة والطب واملواصالت 
والسيارات الذكية والكاميرات 
والتلفزيونات والســيارات 
وحتى أجهزة إعداد القهوة».
ضــرورة  علــى  وشــدد 

االســتثمار في دعــم وتطوير 
الوقائيــة ملكافحة  اإلجــراءات 
اجلرائم واالختراقات السيبرانية 
خصوصــا «أننــا نتجــه الــى 
الكلي علــى الفضاء  االعتمــاد 
الرقمي لقضاء حاجاتنا اليومية 

مهما كانت بساطتها».
وعن أفضل طرق الوقاية 
الشــخصية مــن الهجمــات 
اإللكترونية نصح غاليرمو 
بعدم اســتخدام نفس كلمة 
السر في احلسابات املختلفة 
البريــد اإللكترونــي  مثــل 
ووسائل التواصل االجتماعي 
وجعلها أكثر صعوبة وتعقيدا 
بإضافة أرقام غير متسلسلة 
على سبيل املثال عالوة على 
اســتخدام تقنيــة التحقــق 
بخطوتني التي توفرها العديد 
من اخلدمات والبرامج الرقمية 
إضافة إلى حتديث األجهزة 
اإللكترونيــة عمومــا فــور 

صدور حتديثات لها.

فــي ظل القيــادة احلكيمة في 
كال البلديــن التي تقدر أهمية 
هذه العالقة املدعومة باستمرار 
التجارة واالقتصاد والروابط 
الشــعبية علــى مــر القرون، 
مشيرا إلى أن «الهند تعتبر رابع 
أكبر وجهــة تصدير للكويت 
والسادسة من حيث وارداتها».

ولفت إلى أنه اليزال التعاون 
في مجــال الطاقة ميثل نقطة 
ارتكاز للتعاون االقتصادي»، 
متطرقا إلى التعاون في مجال 
التعليم حيث توجد ٢٥ مدرسة 
هندية تعمل فــي الكويت مع 
أكثر من ٥٠ ألف طالب وطالبة.

وذكر أن االختبار احلقيقي 
للعالقات الوثيقة والودية جاء 
خــالل األوقات الصعبة لوباء 
كورونا، عندما تعاونت الهند 
والكويت بشكل وثيق ودعمت 

الهنــد تعتبــر  وذكــر أن 
أم الدميوقراطيــة وموطنــا 
لواحدة من أقــدم احلضارات 
احلية وجلميــع أديان العالم 
حيث يتمتع أي شخص بحرية 
ممارسة عقيدته ودينه، وتشكل 
كل هــذه املبــادئ األساســية 

للدستور الهندي.
وأشار إلى أنه التزال قصة 
التنمية الهندية في السنوات 
األخيرة جتذب انتباه املجتمع 
الدولي، الفتا إلى أن بالده فيها 
أكبر عدد من العاملني في العالم 
كما يعتبر اقتصادها الرئيسي 
األسرع منوا في العالم والذي 
مــن املتوقــع أن يصبح ثالث 
أكبر اقتصاد في العالم بحلول 
٢٠٣٠، مضيفا أن بالده وجهة 
مفضلة لالستثمار األجنبي، كما 
أنها تعتبر الصيدلة العاملية في 
العالم كأكبــر منتج للقاحات 
واألدوية ولديها أكبر برنامج 
لتوســيع الطاقــة املتجــددة 
وسجلت أكبر عدد من املعامالت 

الرقمية في العالم.

بعضهمــا بعضا، إذ أرســلت 
الهند فريقا طبيــا خاصا إلى 
الكويت ومنحت ٢٠٠ ألف جرعة 
من لقاحــات كوفيــد الهندية 
الصنــع، في املقابل، أرســلت 
الكويت طائرات خاصة وسفنا 
بحريــة مزودة باألوكســجني 
ومبســتلزمات طبيــة أخرى، 
وهــذه شــهادة على األســس 
القوية للعالقات الثنائية بني 

البلدين.
وحــول اليــوم الوطنــي، 
قال إنــه ميثل معلما تاريخيا 
في رحلة الهنــد منذ أن دخل 
الدســتور حيــز التنفيــذ في 
مثل هذا اليوم بالذات من عام 
١٩٥٠، مضيفا أن «الدميوقراطية 
والتعددية والوحدة في التنوع 
هي الروح التقليدية للمجتمع 

الهندي».

العنصر السابق في «سي آي أيه» نصح بعدم استخدام نفس كلمة السر في احلسابات املختلفة

نائب وزير اخلارجية أشار خالل احتفال سفارة الهند باليوم الوطني الـ ٤٧ لبالدها إلى احلرص على تطوير العالقات املشتركة

صورة جماعية إلحدى ورش العمل التي قدمها اخلبير في األمن اإللكتروني كريستنسن غاليرمو التي نظمت في الكويت بالتعاون السفارة األميركية

السفير منصور العتيبي يشارك السفير الهندي د.أدارش سوايكا قطع كعكة 
(أحمد علي) االحتفال     

ســفراء السعودية األمير سلطان بن ســعد وقطر علي بن عبد اهللا آل محمود وعمان د. صالح اخلروصي والبحرين 
صالح املالكي وبريطانيا بليندا لويس والقائم باألعمال األميركي جيمس هولتسنايدر

أن االستثمارات الكويتية بالهند 
تقدر مبليارات الدوالرات. وذكر 
أن أكبر املشاريع هي للصندوق 
الكويتــي في البنــى التحتية 
وتقــدر بـــ ٨١ مليــون دوالر، 
متحدثا عن مساهمات الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية 
الذي مول العديد من املشاريع 
في البنية التحتية وغيرها من 

املشروعات التنموية.
وأضــاف أن «هناك تبادال 
في الزيارات بني البلدين على 
مستوى عال، وقريبا سنشهد 
زيارات على مستوى وزيري 
اخلارجية، وهناك جلنة عليا 
مشتركة ستبدأ عملها قريبا».
بدوره، وصف سفير الهند 
اجلديــد لدى البــالد د.أدارش 
سوايكا العالقات الثنائية بني 
البلدين بالتاريخية واملتجذرة 

املجرمـون الرقميـون يقومون باحتجاز أنظمة شـركات كبـرى حول العالـم ويطلبون فدية قـد تصل إلـى ٥٠ مليون دوالر

السفير سوايكا: الهند رابع أكبر وجهة تصدير للكويت والسادسة من حيث وارداتها 
واليزال التعاون في مجال الطاقة ميثل نقطة ارتكاز للتعاون االقتصادي املشترك

السفير اإليطالي: إصدار نحو ٢٥ ألف تأشيرة سياحية للكويتيني ٢٠٢٢
دارين العلي

أشــاد الســفير اإليطالــي 
لدى البالد كارلو بالدوتشــي 
للــزي  بالتصميــم اجلديــد 
الرســمي اجلديــد ملوظفــي 
اخلطــوط اجلويــة الكويتية 
الــذي أطلــق فــي احتفاليــة 
األزرق»،  الطائــر  «إطاللــة 
بتوقيع مصمم األزياء اإليطالي 

إيتوري بيلوتا.
وأكد بالدوتشي «أنها املرة 
األولى التي يتم فيها التعامل 

اجلديــر ذكــره أن مصمم 
األزياء إيتوري بيلوتا، يتتبع 
جــذور تدريبــه فــي األزياء 
الراقية، في مشغل دار النسيتي 
التاريخي فــي روما، والحقا 
Raffaella Curiel فــي مشــغل

في ميالنو.
وقد أســس بيلوتا الحقا 
مشــغله اخلــاص والعالمــة 
التجاريــة التي حتمل اســمه 
وظهرت ألول مرة في عام ٢٠٠٥

مبجموعة مت تقدميها في تقومي 
أسبوع املوضة في روما.

اخلطــوط اجلويــة الكويتية 
ملصمــم إيطالي، يعكس مدى 
قوة ومتانة العالقة بني بلدنا 
واخلطوط الكويتية التي تسير 
حاليا ٦ رحالت أسبوعيا، منها 
٣ رحالت إلى روما و٣ رحالت 
إلى ميالنو، وهذا األمر ممتاز 

بالنسبة لشعبي البلدين».
وردا على ســؤال عن عدد 
الكويتيــني الذيــن يــزورون 
بالده، قال الســفير اإليطالي: 
«أصدرنا نحو ٢٥ ألف تأشيرة 
سياحية خالل العام املاضي».

بالدوتشي أعلن عن بدء إنتاج زي أطقم «الكويتية» اجلديد بتصميم اإليطالي إيتوري بيلوتا وسيرتديه موظفوها قريبًا

السفير اإليطالي كارلو بالدوتشي

مــع مصمــم إيطالــي»، الفتا 
إلى أن «تصاميم بيلوتا التي 
كشف عنها أخيرا، بدأ العمل 
على إنتاجها وسترتديها أطقم 
اخلطــوط الكويتية في وقت 

قريب جدا هذه السنة».
وأضاف ان «بيلوتا تعامل 
فيما مضى مع كبرى شركات 
الطيران الدولية، مبا في ذلك 
طيــران االحتــاد اإلماراتــي، 
واإليطالية، واخلطوط اجلوية 
التركيــة، وأخيــرا اخلطوط 
الكويتية»، معتبرا أن «اختيار 
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ممثل ولي العهد يشهد سباق «الفورميال إي» في الدرعية 
وصل ممثل سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ 
أحمد العبداهللا للمملكة العربية السعودية 
الشــقيقة وذلك حلضور سباق (الفورميال 
إي) والفعاليات املصاحبة له والذي سيقام 

في محافظة الدرعية.
وكان فــي اســتقباله علــى أرض املطار 
ســفيرنا لــدى اململكة العربية الســعودية 
الشــيخ علي اخلالد والوزيــر املفوض في 
ســفارتنا لدى اململكة العربية الســعودية 

سعود عبداهللا احلربي.
وكان ممثل سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد رئيس ديوان سمو ولي العهد، الشيخ 
أحمد العبداهللا غادر البالد متوجها إلى اململكة 
العربية السعودية الشقيقة، وذلك حلضور 
سباق «الفورميال إي» والفعاليات املصاحبة 

لها التي ستقام في محافظة الدرعية.
وقد كان في وداعه سفير خادم احلرمني 
الشريفني لدى الكويت سمو األمير سلطان 

بن سعد بن خالد آل سعود.
ممثل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبداهللا لدى وصوله الى اململكة العربية السعودية 

وفي استقباله السفير الشيخ علي اخلالد

أسماء ٥١ شخصًا في املجلس التأسيسي لـ «منار السبيل»
أصدرت وزيرة الشــؤون 
ووزيرة الدولة لشؤون املرأة 
والطفولة مــي البغلي قرارا 
بإشهار جمعية منار السبيل 
اخليرية. ونص القرار على: 
مــادة ١: تشــهر جمعية منار 
الســبيل اخليرية ملــدة غير 
محــدودة، وُينشــر ملخص 
نظامها األساسي في اجلريدة 

الرسمية.
مادة ٢: ُيعمل بأحكام هذا 
القرار من تاريخ نشــره في 
اجلريــدة الرســمية، وعلــى 
جهــات االختصــاص العلــم 

وتنفيذ ما ورد به.
وجــاء ملخــص النظــام 
األساسي للجمعية كما يلي:

قامــت وزارة الشــؤون 
االجتماعية بتسجيل جمعية 
اخليريــة  الســبيل  منــار 
ومقرهــا دولــة الكويت ملدة 
غير محــدودة، وذلك بهدف 
كفالة الدعاة واأليتام واألرامل 
والدعوة الى االسالم ومبادئه 

٭ عبداهللا علي محمد النمران
٭ أحمد عايض ناصر الشباك 

الرشيدي
٭ بدر غازي جبير الديحاني

٭ خالد غنيم النمشان الفعم 
الرشيدي

٭ مبارك سالم مبارك الشاعر 
العجمي

٭ عبداهللا فايز بندر املطيري
٭ محمــد عبــداهللا محمــد 

اخلالدي

٭ عبداهللا محمد بندر اخلالدي
٭ بدر عويض متيم املطيري
٭ خالــد ســعود عبــداهللا 

الشمري
٭ فــالح خالــد حرمييــس 

العازمي
٭ عبــداهللا شــريدة فالــح 

الديحاني
٭ خليفة فرج سعد السويد
٭ علي سعد شريدة املطيري
٭ منصــور عبــداهللا محمد 

العجمي
٭ سعد مطلق محمد املعصب
٭ نواف محمد عياد الرشيدي
٭ نايف محمد عياد الرشيدي
٭ فيصل خالد بندر املطيري
٭ عبــداهللا جبيران شــريد 

الديحاني
٭ فهد عفتان عميش املطيري

٭ عبدالرحمن جلوي سبعان 
العجمي

٭ محمد فالح محمد العدواني
٭ أحمد سعد فرج سويد

٭ سلمان علي نافل الهبيده

٭ فالح عبداهللا فالح العجمي
٭ فهد جاسر علي العدواني

٭ عامــر جبيــران شــريد 
الديحاني

٭ تركــي ســلطان الهيبــي 
الطراق الهاجري

٭ عبدالناصر محمد مشعل 
العجمي

٭ صالح ناصر مرشد الدويلة
٭ بــدر محــارب غميــض 

الديحاني
٭ عــوض صقــر عــوض 

الرشيدي
٭ عبدالرحمن محمد عبداهللا 

الديحاني
٭ أحمد مبارك باتل املعصب
٭ محمد محسن جابر الفضلي
٭ عبــداهللا محمــد جلــوي 

العجمي
٭ نايف محمد عياد الرشيدي
٭ فهد حمود محمد الثومير

٭ جمــال محمــد عبدالرزاق 
اللهو

٭ خالد جبر جبيران الديحاني

وزيرة الشؤون أصدرت قراراً باعتماد إشهار اجلمعية

مي البغلي

السمحة والتعريف به بعدة 
لغات وبكافة وسائل التواصل 
ومنهــا الدعــوة االلكترونية 
وتنظيم حلقات حتفيظ القرآن 
والــدروس الدينية، على أن 
متارس هذه األهــداف داخل 
دولــة الكويت بعــد موافقة 
وزارة الشــؤون االجتماعية 

واجلهات املختصة.
واملؤسسون هم:

٭ سالم مبارك سالم الرشيدي
٭ عبدالعزيز محمد احمد علي 

الكندري
٭ عبــداهللا ســالم مبــارك 

العجمي
٭ فواز فالح عوض املطيري
٭ حســن عبــداهللا محمــد 

العجمي
٭ د.مشــعل محمد مشــعل 

العجمي
٭ فهد عبداهللا محمد العجمي
٭ ســليمان محمد ســليمان 

العجيري
٭ فهد محمد مشعل العجمي

الكويت: ندعم جهود تسوية النزاعات سلميًا
نيويــورك ـ كونــا: أكدت 
الكويت أمام مجلس األمن أنها 
تدعم كافة اجلهود االقليمية 
والدولية الرامية إلى تسوية 
النزاعات بشكل سلمي والعمل 
على بناء السالم واستدامته.

جاء ذلــك في بيــان ألقاه 
بوفدنــا  األول  الســكرتير 
الدائــم لدى األمم املتحدة فهد 
حجــي أمــام جلســة ملجلس 
األمــن أمــس اجلمعــة حتت 
عنوان «االستثمار في البشر 
لتعزيز القدرة على الصمود 
في مواجهة التحديات املعقدة» 
خالل مناقشة بند «بناء السالم 

واحلفاظ على السالم».
وأعــرب حجــي أن إميان 

مت استخدام الوسائل املتاحة 
للمجلس بشكل فعال».

واضــاف حجي انه يوجد 
في ميثاق األمم املتحدة العديد 

كما ال يجــب أن ينصب عمل 
هذا املجلس حصريا بالتعامل 
مع اآلثــار الناجمــة عن هذه 
النزاعات ومحاولة احتوائها 
وعــدم تفاقمهــا». ودعــا الى 
التفكيــر بأســاليب وطــرق 
للتحرك الفعال ملنع نشــوب 
النزاعات قبل وقوعها مؤكدا 
أهمية ايالء املنظمات االقليمية 
ودون االقليمية دورا أكبر في 
مجال منع نشــوب النزاعات 
والوســاطة مبا يتماشــى مع 
الفصل الثامن من ميثاق األمم 
املتحــدة مــن خــالل تعميق 
االســتراتيجية  الشــراكات 
مــع األمم املتحدة في ســبيل 

االضطالع بجهود الوساطة.

من األدوات التي تشجع على 
حــل النزاعــات عبــر الطرق 
الســلمية وحتديــدا الفصــل 
الســادس مــن امليثــاق الذي 
وضــع اخلطــوات حلــل أي 
خالف بني أطــراف متنازعة. 
واشــار الــى ان ذلك يأتي من 
خالل املفاوضــات والتحقيق 
والوساطة والتوفيق والتحكيم 
والتسوية القضائية أو اللجوء 
الــوكاالت والتنظيمات  إلــى 
االقليمية أو غيرها من الوسائل 

التي يقع عليها اختيارها.
وتابــع «ال يخفــي علــى 
املجلس بأن التعامل مع األزمة 
بعد اندالعها بات يسبب كلفة 
باهظة علــى املجتمع الدولي 

فهد حجي دعا إلى التفكير بأساليب وطرق للتحرك الفعال ملنع نشوبها قبل وقوعها

السكرتير األول فهد حجي

الكويــت املطلــق بالســالم 
الســيما وأن احــدى مــواد 
الســالم  دســتورها يتضمن 
هدفــا ونهجــا للدولــة فيمــا 
تشكل الديبلوماسية الوقائية 
والواســطة ومنــع نشــوب 
النزاعات وتسويتها بالطرق 
الســلمية ركائز أساسية في 
السياسة اخلارجية الكويتية.
الوتيــرة  «إن  وأوضــح 
التــي  املتصاعــدة لألزمــات 
تعصف بعاملنا في السنوات 
األخيــرة باتت أكثــر تعقيدا 
وتشــابكا مما كانت عليه في 
الســابق، واألمــر املؤكــد أنه 
كان باالمكان معاجلة بعضها 
ومنع تفاقمها من األساس لو 

ضوابط محددة لتوزيع احلجاج 
على احلمالت الكويتية

الكويت تدين وتستنكر الهجوم املسلح 
على سفارة أذربيجان في طهران

أصدر وزير العدل وزير 
األوقــاف ووزيــر الدولــة 
النزاهة  لشــؤون تعزيــز 
املاجــد قرارا  عبدالعزيــز 
التنفيذية  الالئحة  بشــأن 
للقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٥

في شــأن تنظيــم حمالت 
احلــج والعمــرة، ونــص 

القرار على:
مادة أولى: أوال: ُيضاف 
الى البــاب االول (االحكام 
العامة) بند التعاريف اآلتي:
- التســجيل املركــزي 

املفتــوح: هو نظام مركزي الكتروني لدى 
وزارة األوقاف والشؤون االسالمية يقوم 
احلاج من خالله بإعالن رغبته بالتسجيل 
ألداء فريضة احلج خالل املدة املقررة وفقا 
للشروط املعمول بها واملواعيد املعتمدة.

ثانيا: يستبدل بنص املادة ٢٦ من الالئحة 
النــص اآلتي «يتم توزيــع أعداد احلجاج 
املخصصة لدولة الكويت واملعتمدة من وزارة 
احلج والعمرة باململكة العربية السعودية 
على املرخص لهم غيــر املوقوفني والذين 
قدموا طلبا بتسيير حملة حج خالل املواعيد 
املقررة واستوفت كافة الشروط واالجراءات 
وفقا لنظام التسجيل املركزي املفتوح على 

أن تضــع اللجنــة العليــا 
للحــج والعمــرة ضوابط 
هذا التسجيل بحيث يكون 
احلد االدنى لــكل صاحب 
رخص أو حملة ٥٠ حاجا، 
ويتم حتديــد احلد األعلى 
مــن قبــل اللجنــة العليا 
للحج والعمرة شامال العدد 
صاحب الرخصة أو احلملة 
واملرشد الديني املعتمد من 
إدارة شؤون احلج والعمرة، 
والكادر الطبــي املقرر من 
قبــل وزارة الصحة، وفي 
حــال عدم اســتيفاء صاحــب الرخصة أو 
احلملة للحد االدنى من العدد وهو ٥٠ حاجا 
يسمح للحاج باالستمرار في نفس احلملة 
أو االنتقال الى حملة أخرى يختارها، كما 
يسمح للمرخص لهم باالندماج مع بعضهم 

للوصول الى احلد االدنى املطلوب.
وفــي حــال ورود زيادة علــى احلصة 
املقررة حلجاج دولة الكويت تضع اللجنة 
العليــا للحج والعمرة آلية بشــأن توزيع 

هذه الزيادة.
- ُيعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، 
وُينشــر في اجلريدة الرسمية، وُيلغى ما 

يتعارض معه من قرارات سابقة.

أعربت وزارة  اخلارجية في بيان لها عن 
إدانــة واســتنكار الكويت للهجوم املســلح 
الذي استهدف ســفارة جمهورية أذربيجان 
في عاصمة اجلمهورية اإلســالمية اإليرانية 
طهــران والــذي أدى إلى مقتــل أحد موظفي 
السفارة وإصابة آخرين.  وشددت الوزارة على 

موقف الكويت املبدئي والثابت املناهض للعنف 
واإلرهاب، مؤكدة تضامن الكويت ووقوفها إلى 
جانــب جمهورية أذربيجان في هذا املصاب. 
وتقدمت الــوزارة بخالص التعازي وصادق 
املواســاة إلى جمهورية أذربيجان وألســرة 
القتيل ومتنياتها للمصابني بالشفاء العاجل.

«اخلارجية» شددت على موقف الدولة املبدئي والثابت املناهض للعنف واإلرهاب

عبدالعزيز املاجد

السفير ذياب الرشيدي قدم أوراق 
اعتماده إلى رئيس كوريا

قدم سفيرنا لدى جمهورية كوريا ذياب 
الرشــيدي أوراق اعتماده ســفيرا مفوضا 
فــوق العادة إلى رئيــس جمهورية كوريا 

يون سوك يول.
وذكرت ســفارتنا في سيئول في بيان 
تلقته «كونا» أن وزير خارجية جمهورية 
كوريا بارك جني حضر مراسم تقدمي أوراق 
االعتمــاد التي جرت في املكتب الرئاســي 
الكوري، في حني رافق الســفير الرشيدي 
السكرتير الثالث في السفارة الشيخ أحمد 

طالل الصباح.
وقال الســفير الرشــيدي إنــه نقل إلى 

الرئيــس الكوري حتيات صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد وســمو ولي 

العهد الشيخ مشعل األحمد. 
التاريخيــة  إلــى «العالقــات  وأشــار 
واالستراتيجية املميزة التي تربط البلدين 
الرســمية  الصديقــني علــى املســتويات 
والشــعبية كافــة» وكذلك على مســتوى 
القطاع اخلاص. وأعرب السفير الرشيدي 
عن «عزمه العمل على تعزيز العالقات بني 
اجلانبني وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي 
لتحقيق كل ما من شــأنه خدمة ومصلحة 

البلدين والشعبني الصديقني».

السفير ذياب الرشيدي يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس كوريا يون سوك يول

السفير نواف العنزي قدم أوراق اعتماده 
لرئيسة املفوضية األوروبية

بروكســل - «كونا»: 
قدم السفير نواف العنزي 
أوراق اعتماده سفيرا فوق 
العادة ومفوضا للكويت 
لــدى االحتــاد األوروبي 
إلــى رئيســة املفوضية 
األوروبية اورسوال فون 

دير الين.
وذكرت ســفارتنا في 
بروكســل في بيان تلقت 
(كونا) نسخة منه اليوم 
اجلمعة أن السفير العنزي 
نقل خالل اللقاء الذي عقد 

أمس اخلميس حتيات صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد وحتيات سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد وحتيات سمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح رئيس 
مجلس الوزراء لرئيسة املفوضية األوروبية 

فون دير الين.

وأعرب الســفير العنزي بهذه املناسبة 
عن تطلعه إلى العمل مع اجلانب األوروبي 
لتعزيــز العالقات الثنائيــة على مختلفة 
األصعدة مبا يخدم املصالح املشتركة ويعزز 
العالقات بني الشــعب الكويتي والشعوب 

األوروبية.

سفيراً فوق العادة ومفوضاً للكويت لدى االحتاد األوروبي

السفير نواف العنزي مع رئيسة املفوضية األوروبية اورسوال فون دير الين

رسميًا.. نشر األمر األميري بقبول استقالة احلكومة
أصدر سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، حفظه اهللا، أمرا أميريا بقبول 

استقالة رئيس مجلس الوزراء.
ونصــت املادة األولى من املرســوم 
على: تقبل استقالة سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصبــاح رئيس مجلس 

الــوزراء والوزراء، ويســتمر كل منهم 
في تصريف العاجل من شؤون منصبه 

حلني تشكيل الوزارة اجلديدة.
وتضمنت املادة الثانية: يبلغ أمرنا 
هذا إلى مجلس األمة، ويعمل به من تاريخ 
صدوره، وينشر في اجلريدة الرسمية.

العجمي لـ «األنباء»: تخفيض السعر الرمزي لقسائم الصباحية 
وأبوحليفة وخيطان اجلنوبي من ١٠ آالف إلى ٥ آالف دينار

عاطف رمضان

أكد وزير الدولة لشؤون 
مجلس األمــة ووزير الدولة 
لشؤون اإلســكان والتطوير 
العمراني، عمار العجمي، في 
تصريح لـ «األنباء» ســعيه 
إلى إلغاء قيد عدم التصرف 
لقسائم الرعاية السكنية في 
مناطق الصباحية وأبوحليفة 
وخيطان اجلنوبي قطعتي (١، 
٢) (٣ و٤ سابقا) وتخفيض 
الثمن الرمزي لهذه القسائم 

من ١٠٠٠٠ إلى ٥٠٠٠ دينار.
وأضاف الوزير العجمي، 
أنه قد رفع كتابا إلى مجلس 
الــوزراء بشــأن فتــح البدل 
اخلارجــي وتخفيض القيمة 
للتخفيف عن املواطنني واألسر 
الكويتية وجلعلهم يتساوون 
بقرنائهم من مستحقي الرعاية 
الســكنية، وأن أصحاب هذه 
القسائم ال ميكنهم التصرف 
فيها سواء بالتنازل أو البيع 
أو التبــادل خــارج املنطقــة 
(البدل اخلارجي) قبل مرور 

في الصباحية ١٣٣ قســيمة، 
قســيمة،   ١٧١ وأبوحليفــة 
وخيطــان اجلنوبــي ١٤٤٨

قسيمة، وينتفع بها عدد األسر 
الكويتية والتي حصلت عليها 
بعد طول انتظــار، وأن هذه 
املطالبــات لرفع املشــقة عن 

األسر الكويتية.
بدوره، أشاد رئيس جلنة 
أهالي خيطان اجلنوبي احملامي 
بــدر املطيــري فــي تصريح 
لـــ «األنبــاء» مبوافقة جلنة 
اخلدمات في مجلس الوزراء 

املواطنني ولتقدمي تسهيالت 
لهم.

وذكر املطيري أن الوزير 
العجمي قال خالل االجتماع 
أن ميزانية املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية ستتحمل 

مبالغ التخفيض.
ولفــت املطيــري الى ان 
منطقــة خيطــان اجلنوبي 
سوف حتوي ١٤٤٨ قسيمة مبا 
يشير إلى ان عدد املواطنني 
ســيبلغ ١٢ ألف مواطن وأن 
املنطقة حتتاج إلى توسعة 
املداخل واملخارج الستيعاب 
العدد الكبير من السيارات.

أهالــي  ان  إلــى  وأشــار 
املنطقة تواصلوا مع جهات 
حكومية أخرى مثل وزارات 
و«الكهربــاء»  «األشــغال» 
و«األوقــاف» و«التربيــة» 
وهيئة الطرق والنقل البري 
حلل مشكالت ترميم املدارس 
القدمية واملســاجد وإيصال 
الكهربائــي للمنطقة  التيار 
خاصــة ان عــددا كبيرا من 
القسائم مت االنتهاء من بنائها.

على فتــح البــدل اخلارجي 
ملناطق «الصباحية وأبوحليفة 
وخيطان اجلنوبي»، وكذلك 
وزير الدولة لشؤون اإلسكان 
العمرانــي عمار  والتطويــر 
العجمي الذي استمع ملطالب 
أهالي خيطان اجلنوبي خالل 

زيارته لهم.
ان  املطيــري  وأضــاف 
الوزيــر العجمي ذكر خالل 
اجتماعــه مع جلنــة أهالي 
خيطان اجلنوبي انه عرض 
موضوع فتح البدل النقدي 
إلى جلنة اخلدمات مبجلس 
املوافقــة  الــوزراء ومتــت 
عليه، وانــه وعد مبتابعته 
مع اللجنــة االقتصادية في 
مجلــس الــوزراء إجراءات 
تخفيــض الثمــن الرمــزي 
أسوة باملناطق األخرى وان 
مجلس الوزراء سوف يدرس 
الرمزي  الســعر  تخفيــض 
لقسائم املناطق الثالثة من 
١٠ آالف إلــى ٥ آالف دينــار 
مع إلغاء قيد عدم التصرف 
بالقســائم للتخفيــف على 

أكد أنه رفع كتاباً إلى مجلس الوزراء بشأن فتح البدل اخلارجي وتخفيض القيمة للتخفيف عن املواطنني

احملامي بدر املطيري عمار العجمي

١٠ سنوات من تسلم القسيمة 
تسلما فعليا.

وذكر أنه مستمر في العمل 
على املزيد من القرارات التي 
تصب فــي صالــح أصحاب 
الطلبــات اإلســكانية، وأن 
زياراتــه املســتمرة لســماع 
مطالب ومشكالت املواطنني 
وأصحــاب الشــأن من جلان 
املناطــق لتحقيــق مطالبهم 

وإزالة كل العوائق أمامهم.
أعــداد  أن  إلــى  وأشــار 
القسائم باملشاريع الـ ٣ تبلغ 

نسـعى إللغـاء قيد عـدم التصـرف بالقسـائم بعـد مضـي ١٠ سـنوات علـى قـرار الوقـف للتخفيف عـن املواطن
١٣٣ قسـيمة في الصباحية و١٧١ قسيمة في أبوحليفة و١٤٤٨ قسـيمة في خيطان اجلنوبي تنتفع بها األسر الكويتية
رئيـس جلنة أهالي خيطان اجلنوبي: خيطان اجلنوبي حتوي ١٤٤٨ قسـيمة وحتتاج إلى توسـعة املداخل واملخارج
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«الطوارئ الطبية» ملنتسبيها: ضوابط محددة 
«للزي الرسمي» ومنع الظهور به في «اإلعالم»

عبدالكرمي العبداهللا

اعتمد مدير إدارة الطوارئ 
الطبيــة د.أحمــد الشــطي 
ضوابط لـ «الزي الرســمي» 
و«الظهور اإلعالمي» لفنيي 

الطوارئ الطبية.
وجــاء فــي الضوابــط 
انه بنــاء على ما ورد إلينا 
مــن مالحظات حــول عدم 
االلتزام من بعض العاملني 
في اإلدارة بالزي الرســمي 
املناسب بالعمل، واملبالغة 
في مساحيق التجميل اثناء 
العمــل، والظهــور بالــزي 
الرسمي في وسائل التواصل 
االجتماعي وأثناء ســاعات 
العمل ومواقع العمل، ومبا 
ال يتفق مع الصورة املهنية 

اإليجابية املناسبة.
وبينــت الضوابــط انه 
يجب أن يلتزم فنيو وفنيات 
وسائقو اإلســعاف وطاقم 

التمريض العاملون باإلدارة واملراكز بارتداء 
الزي الرسمي.

وأفــادت بأنه يجب على فنيات الطوارئ 
الطبيــة «احملجبات» ارتداء احلجاب باللون 

األسود، أو األبيض أو الكحلي فقط.
وذكرت الضوابط أن شعار اإلدارة يجب أن 
يوضع باجلهة اليسرى من القميص واالسم 
على ميني البدلة واملسمى على يسار البدلة، 

والرتب خاصة باملسؤولني 
فقط وال يسمح لغير املصرح 
لهــم بارتداء إشــارات غير 
املصروفــة واملعتمــدة من 
اإلدارة. وألزمت الضوابط 
بااللتــزام باملظهــر العــام 
الالئق والهندام املرتب، كما 
يجب أن يكــون البنطلون 
الطبيعــي وعدم  بالطــول 
تقصيره فوق القدم، فضال 
عن أن يكون احلذاء رسميا 
باللون األسود أو الكحلي. 
وتضمنــت الضوابط عدم 
الظهور بوســائل التواصل 
االجتماعي بالزي الرسمي، 
وجتنــب طــول األظافــر 
أثنــاء العمــل حرصا على 
سالمة املرضى. وتضمنت 
الضوابط انه توزع سياسة 
زي التمريــض واعتماد ما 
جاء لالسترشاد حيثما كان 
مناسبا. ومنعت الضوابط 
الظهور في وسائل اإلعالم 
عامة وفي اإلعالم الرقمي ووسائل التواصل 
االجتماعي خاصة بالزي الرسمي أو في مواقع 
أو مركبات العمل، كما منعت تناول قضايا أو 
عناوين شــخصية ال تتعلق بطبيعة العمل 
مع أخذ املوافقات حســب التسلسل اإلداري 

املتبع حيثما كان ضروريا.
ونبهت الضوابط إلى التعرض للمساءلة 

القانونية ملن يخالف ما ورد في التعميم.

٨٧٫٧٪ نسبة إجناز مشروع مستشفى الوالدة

عاطف رمضان

ذكرت مصادر خاصة لـ «األنباء» 
ان نســبة إجناز مشــروع مستشفى 
الوالدة اجلديد بلغت ٨٧٫٧٪، مشيرة 
إلى ان هذا املشروع هو أحد املشاريع 
املدرجة بخطة التنمية في مجال تطوير 
البنية التحتية للرعاية الصحية وينفذ 

بطريقة «تصميم وبناء».
وأضافت املصادر انه ستبدأ أعمال 
الفحــص والتشــغيل لــكل األنظمة 
واملعــدات والتجهيزات فــور إيصال 
وزارة الكهرباء واملاء للتيار الكهربائي 
الدائم للمشروع واملتوقع خالل األيام 
املقبلــة. وأكــدت املصــادر تقــدم كل 
بنود أعمال التشطيبات والتركيبات 
الكهروميكانيكيــة النهائيــة وأعمال 
التجهيز والتأثيث الطبي وغير الطبي 
في جميع مباني املشروع، كما تتقدم 
األعمال اخلارجية من زراعات جتميلية 
وربط مداخل ومخارج املشروع بالطرق 
القائمــة وكذلك أعمال ربط شــبكات 
الصــرف وامليــاه العذبة بالشــبكات 

الرئيسية.
ولفتت املصادر إلى ان املشروع يقام 
على مساحة قدرها ٦٠ ألف متر مربع 
في منطقة الصباح الطبية في موقع 
مميز على ساحل جون الكويت. وراعى 
التصميم املعماري أن تتمتع أكثر من 
٨٠٪ من غرف املرضى بإطالله جميلة 
على اخلليج العربي ومبســاحة بناء 
كلية قدرها ٣٥٧٫٣٣٧ مترا مربعا ومت 
تصميمه وفقا ألحدث املعايير واألكواد 

متخصص في تشخيص وعالج أمراض 
النســاء والوالدة بطاقة اســتيعابية 
قدرها ٧٨٩ سريرا وبها ٥٩ غرفة والدة 

و٢٨ غرفة عمليات.
من جهة أخرى، قام وفد من شركة 
نفــط الكويــت بزيارة إلى مشــروع 
مستشفى الوالدة اجلديد، وذلك ضمن 
برنامج الشــركة لزيارات املشــاريع 
اجلديدة الكبرى في قطاعات الدولة، 

وفي إطار تعزيز الشراكة والتعاون 
معهــا وتعزيز خبــرات العاملني في 
شركة نفط الكويت، حيث نظم فريق 

عمل العالقات العامة هذه الزيارة.
وقدم منتســبو مستشفى الوالدة 
اجلديدة عرضا مرئيــا للزوار قدموا 
خالله شــرحا عن أقســام املستشفى 
اجلديد ومراحل البناء وتفاصيل املرافق 

املختلفة.

تقدم كل بنود أعمال التشطيبات والتجهيز والتأثيث في جميع مباني املشروع

مبنى مشروع مستشفى الوالدة

العاملية في مجال تشــخيص وعالج 
أمراض النساء والوالدة ومبواصفات 
املباني اخلضــراء الصديقــة للبيئة 

املوفرة للطاقة.
وسيجهز املشروع بأحدث األجهزة 
واملعدات الطبية واألثاث الطبي وغير 
الطبي، ويخدم املشروع عدد مواقف 
سيارات بني داخلي وخارجي ألكثر من 
١٨٠٠ سيارة، وهو مستشفى جديد كليا 

الذايدي لـ «األنباء»: استئصال ورم في القولون 
والرحم دون توسعة جروح املنظار في البطن

عبدالكرمي العبداهللا

فــي عملية هي االولى من 
نوعهــا فــي الكويــت، جنح 
مستشفى العدان ممثال بقسمي 
النســاء والــوالدة واجلراحة 
ورم  باســتئصال  العامــة 
سرطاني في القولون وأورام 
ليفيه بالرحم واستخراجهما 
عبر الفتحة الطبيعية املهبلية 
دون احلاجــة الــى توســعة 
جــروح املنظــار فــي البطن 
كما هو املعتاد جراحيا. وقام 
بهذه العملية كل من استشاري 
القولون واملســتقيم  جراحة 
د.أحمد اخلميس ورئيس قسم 
النســاء والوالدة مبستشفى 

العدان د.عبير الذايدي.
وقالت رئيس قسم النساء 
والوالدة في مستشفى العدان 
د.عبيــر الذايدي في تصريح 
لـ «األنبــاء» إن هذه العملية 
أجريت ملريضة تعاني من آالم 
بالبطن ونزيف مهبلي شديد 
نتيجــة اورام ليفيه بالرحم 

وورم سرطاني بالقولون.
وذكــرت أن استشــاري جراحــة القولون 
واملســتقيم د.أحمد اخلميس قام باستئصال 
الورم السرطاني في القولون مع الغدد اللمفاوية 
عن طريق املنظار اجلراحي، فضال عن قيامها 
باستئصال الرحم واألورام الليفية، مما سهل 
عملية اســتخراج الورم السرطاني للقولون 
عبر الفتحة الطبيعيــة املهبلية دون احلاجة 
الى توسعة أحد جروح املنظار في البطن كما 

هو املعتاد جراحيا.
وبينت أن هذه التقنية في استئصال اورام 
القولون من املهبل بدون توسعة فتحات البطن 
تساعد على التعافي السريع وهي ثمرة تعاون 
بني قسم النساء والوالدة واجلراحة العامة في 
مستشفى العدان، مشيدة بجهود فريق العمل 
من قســم النســاء والوالدة واجلراحة العامة 

والتخدير والتمريض.

أكد أنها األولى من نوعها في الكويت وأجريت في مستشفى العدان

د.عبير الذايدي ود.أحمد اخلميس أثناء إجرائهما العملية

الورم عقب استئصاله

«الصحة» و«الطيران املدني» و«الكويتية» تبحث تطوير املنظومة الصحية باملطار

قام وزير الصحة د.أحمد 
الدولــة  العوضــي ووزيــر 
لشــؤون مجلس األمة وزير 
الدولــة لشــؤون اإلســكان 
والتطوير العمراني واملشرف 
على شــؤون الطيران املدني 
الكابنت عمار العجمي، بزيارة 
رســمية ملقر شركة اخلطوط 
اجلوية الكويتية، حيث كان في 
استقبالهم رئيس مجلس إدارة 
الشركة الكابنت علي الدخان.

كمــا عقــد علــى هامــش 
الزيارة اجتماع تخلله بحث 
سبل تعزيز التعاون املشترك، 
ومناقشــة عدد من املواضيع 
ذات الصلة بقطــاع الطيران 
املدني، مبا فيها حتسني جودة 
اخلدمات الصحية، وتطوير 
اإلجــراءات املتبعة على منت 

ضــم االجتمــاع كال مــن 
وزيــر الصحة ووزير الدولة 
لشــؤون مجلس األمة وزير 
الدولــة لشــؤون اإلســكان 
والتطوير العمراني، ورئيس 
مجلس إدارة اخلطوط اجلوية 
الكويتية، ومدير عام اإلدارة 
املدنــي،  للطيــران  العامــة 

سير العمل في املركز الطبي 
اخلاص بالعاملني في اخلطوط 
اجلويــة الكويتية، والعيادة 
اخلاصة بطواقــم الطائرات، 
من طيارين ومقدمي خدمات 

الضيافة.
هذا، وقد أكد وزير الصحة 
د.أحمــد العوضــي في نهاية 
زيارته، علــى االهتمام الذي 
توليه احلكومة برئاسة رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ 

الطائرات، واســتكمال جهود 
التحول الرقمي ملختلف خدمات 
الرعاية الصحية داخل مطار 
الكويت الدولي، مبا يســاهم 
في توجه الدولة املوحد نحو 
مســتقبل مزدهر ومستدام، 
تطبيقا خلطة التنمية ورؤية 

كويت جديدة ٢٠٣٥.

والرئيس التنفيذي للخطوط 
اجلويــة الكويتيــة، وبعض 
مديري ومسؤولي القطاعات 
واملراكز الطبية مبطار الكويت 
الدولي، واخلطــوط اجلوية 
إلــى  الكويتيــة، باإلضافــة 
مسؤولني من وزارة الصحة.

كما شــهدت الزيارة تفقد 

أحمد نــواف األحمد الصباح 
بالقطاع الصحــي، وحرصه 
على تعزيز املنظومة الصحية 
النقل  الســيما في قطاعــات 
اجلــوي املختلفة، مضيفا أن 
وزارة الصحــة قامت بوضع 
البرامج واخلطط التي حتقق 
توجيهات سمو رئيس مجلس 
الســديدة، لضمان  الــوزراء 
كســب رضا وســالمة وأمن 
املستفيدين من هذه اخلدمات.

العوضي والعجمي والدخان ناقشوا تطوير اإلجراءات املتبعة على منت الطائرات

عمار العجمي مصافحاً د.أحمد العوضي د.أحمد العوضي وعمار العجمي وعلي الدخان و معن رزوقي وم.صالح الفداغي ومنصور الهاشمي يتوسطون عدداً من احلضور

تأتي هذه الزيارة مببادرة 
مــن وزيــر الصحــة العامة 
للوقــوف علــى املنظومــة 
الصحيــة في مطــار الكويت 
الدولي، وبحث سبل االرتقاء 
بجــودة اخلدمــات، متهيــدا 
لتوقيع مذكرة تفاهم مشترك، 
والتــي ســتكون األولــى من 
نوعهــا بني القطــاع الصحي 
احلكومــي وقطــاع الطيران 

والنقل اجلوي.

بحث استكمال جهود التحول الرقمي ملختلف خدمات الرعاية الصحية داخل مطار الكويت الدولي

بدء أعمال الفحص والتشغيل جلميع األنظمة واملعدات فور إيصال التيار الكهربائي الدائم للمشروع واملتوقع خالل األيام املقبلة

د.أحمد الشطي

حملة إغاثة طبية كويتية منع التصوير في مركبات اإلسعاف أو تناول قضايا شخصية ال تتعلق بطبيعة العمل
لالجئني في األردن

عمان - «كونا»: أعلنت جمعية الرحمة الكويتية تنظيم حملة 
إغاثة ومســاعدات عينية باإلضافة إلــى عمليات طبية ألردنيني 

والجئني سوريني وفلسطينيني بتكلفة إجمالية ٩٠ ألف دوالر.
وقال رئيس وفد جمعية الرحمة د.عبداهللا العجمي لـ «كونا» 
أمس إن احلملة ورقمها (٤٨٩) شملت اختيار ٣٠ مريضا إلجراء 
عمليات قســطرة مت اجراء ١٠ منها ليرتفع عدد املســتفيدين من 
حمالت القسطرة وعددها ١٠ حمالت الى حوالي ٤٠٠ مريض هم 

األشد حاجة من اصل ١٤٠٠ مريض متت معاينتهم.



لقـاء
االحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣

05

نبدأ معكم من ترؤسكم 
البعثة القنصلية املصرية 

بالكويت، كيف وجدمت دولة 
وشعب الكويت، خاصة انها 

املرة األولى التي تعملون 
فيها بدولة خليجية؟

٭ منــذ صــدر قــرار عملي 
بالكويت شعرت منذ اللحظة 
األولى باملسؤولية جتاه هذا 
امللــف الكبير واملهم ســواء 
فيما يتعلق بخدمة اجلالية 
املصرية أو توثيق العالقات 
الكويتــي  الشــعبني  بــني 
واملصري، وهذا هو شــغلي 

الشاغل.
واليوم في ظل عالم مفتوح 
وقرية صغيرة بدأت أزيد من 
اطالعي عن الكويت واخلليج 
بشكل عام، فهذا أول تكليف 
لــي بالعمل في بلد خليجي، 
ولم أزر دول اخلليج منذ فترة 
طويلــة ولم أزر الكويت من 
قبل، وللحقيقة ما قرأته عن 
الكويــت كان مبهرا، وهو ما 
وجدتــه بالفعــل على أرض 
الواقــع، بلد جميل وشــعب 
ومنظــم  وراق  متحضــر 
ومنفتح علــى العالم، وهذا 
مــا أعرفــه منــذ زمــن عــن 
الكويت أنها بلد يحب الثقافة 
والفنون واآلداب. ولعل من 
أجمل حفالت كوكب الشرق 
أم كلثوم في الستينيات من 
القرن املاضي كان في الكويت.

واملجتمع الكويتي بالفعل 
مجتمع مثقف، وأنا أشــرف 
بأنني أعمل في هذه األجواء، 
ومــع زيارتــي للعديــد من 
الثقافية  املتاحف واملراكــز 
في الكويت شعرت بأن هذا 
بلد عريــق يذخــر بالتراث 
واحلضــارة والثقافة، وهذا 
كله يثري من احلياة الثقافية 
في الدولة ويجعل أي شخص 
ســواء من يعمل في العمل 
الديبلوماســي أو املقيــم له 
إضافة، حيث يستفيد فكريا 
وإنســانيا واجتماعيــا من 

وجوده في هذا املكان.
اجلالية مصدر فخر

اجلالية املصرية من أكبر 
اجلاليات في الكويت وتتنوع 

وظائف أعضائها بني أطباء 
ومعلمني ورجال قضاء 

وعمال مبختلف مهنهم، 
كيف تنظرون لدور اجلالية 

وما يثيره البعض من وجود 
مشاكل؟

٭ طبعا اجلاليــة املصرية 
بالكويــت هي مصــدر فخر 
ملصــر، فنحن نفتخــر أننا 
جئنــا نخدم ونســاعد هذه 
املتنوعة املوجودة  اجلالية 
في كل املجاالت والتي تساهم 
في تنميــة وتطور املجتمع 
الكويتي فــي مختلف املهن 

والتخصصات.
وبدأت التواصل مع بعض 
الدوائــر فــي اجلالية، وهم 
جميعا مخلصون في العمل 
وفي خدمة الكويت وانتمائهم 
ملصر، وهذا ما جئنا للبناء 
عليه في القنصلية املصرية 
في عملنا، فدورنا هو التوثيق 
بــني املجتمعني والشــعبني 
عــن طريق مســاندة جميع 
املصريني العاملني في الكويت 
ونضمن أن يســتمر أداؤهم 
املتميز والناجح في املجتمع 
الكويتي وتســتمر عالقتهم 

الوطيدة بأرض الوطن.
السياســية  فالقيــادة 
لديها اهتمام أساسي وقوي 
باجلاليــات واملصريــني في 
اخلارج، وهذا ملف أساسي 
للقيادة السياســية، وكذلك 
وزارة اخلارجيــة لضمــان 
خدمــة اجلاليــات املصرية 

الشقيقني سواء في هذا امللف 
أو في غيره من املفات.

البعض أثار أن القنصلية 
املصرية تتدخل في عقود 

العمل وتفرض رواتب معينة 
على أصحاب العمل، ما 

حقيقة ذلك؟
٭ كل هذه األمور كانت في 
مرحلة سابقة، ومت التعامل 
معهــا في وقتها، وال شــيء 

جديدا في هذا األمر.
مجلس اجلالية

ننتقل إلى اجلالية املصرية 
ونبدأ مبا أثاره البعض من 
عدم وجود مجلس جالية 

للمصريني في الكويت منذ 
١٠ سنوات وأكثر، كيف 

تنظرون لهذا امللف؟
٭ التجمعــات املصرية في 
اخلارج عموما تشهد تطورات 
كبيرة، وهناك محاوالت خللق 
أطر تنظيمية لهذا اجلانب، 
وعادة تواجه مبشاكل نظرا 
التوجهات فتظهر  الختالف 
أكثر من مجموعة، وتختلف 

األولويات.
واألكيد أن الدولة املصرية 
ال تتدخل في هذا التنظيم أبدا، 
فتنظيم شؤون اجلالية أمر 
متروك ألبنائها في اخلارج، 
ومــا علينــا إال أن نؤكد أن 

أبوابنا مفتوحة للجميع.
فالتكليف الذي جئت به 
واملنهــج الذي أتبناه هو أن 
بابــي مفتــوح للجميع، وال 

زمالئي الديبلوماسيون في 
القنصلية والسفارة من أكفأ 
الديبلوماســيني فــي وزارة 
اخلارجية املصرية ويقومون 
بإجناز جميع املعامالت فورا.

املواعيد املسبقة

البعض يشكو من استمرار 
املواعيد املسبقة في 

القنصلية والتي فرضتها 
«كورونا»، فهل سيتم إلغاء 

املواعيد املسبقة قريبا، 
خاصة أن جهات كثيرة 

أصبحت حاليا بدون مواعيد 
مسبقة؟

٭ جتربة املواعيد املســبقة 
أثبتت كفاءتها، فهذه التجربة 
طبعــا طبقــت فــي الكويت 
وقــت اإلغــالق التــام أثناء 
«كورونــا»، وتلــك التجربة 
أثبت كفاءة، حيث إن املواطن 
يعرف موعده في القنصلية 
ومتى يتم إجنــاز معاملته، 
وتطبيق القنصلية املصرية 
ســهل للغاية، وأنا أدعو كل 
املصريني املقيمني في الكويت 
التطبيق وجتربة  لتحميــل 

مدى سهولته وإجنازه.
فمثال من قدم على بطاقة 
رقــم قومي سيســتدل على 
موعــد وصولهــا وإذا كانت 
متأخرة بسبب أوراق معينة 
يستطيع اســتكمالها، ومنه 
يعرف وقت التسلم، وكذلك 
األمــر بالنســبة جلــوازات 

السفر.
الكثير  فالتطبيق ســهل 

الستقبالها قريبا بعد التنسيق 
مع اجلهات الكويتية، وإن شاء 
اهللا ســنعلن كل التفاصيل 
قبل وصــول اللجنة، بحيث 
يأتي كل مواطن بأوراقه كاملة 
سواء تغيير مهنة أو تغيير 
عنوان أو حالــة اجتماعية، 
فيأتي جاهــزا بأوراقه حتى 
يستطيع إجناز معاملته فورا.

تسليم جوازات السفر

وماذا عن مواعيد تسليم 
جوازات السفر، وهل مازال 

فيها تأخير كما كان فترة 
«كورونا»؟

٭ طبعا خالل فترة «كورونا» 
تأخرت جوازات السفر على 
النــاس كلها، وهــذا ما جعل 
الدولــة بــكل أجهزتهــا من 
وزارات اخلارجية والداخلية 
والهجــرة ومختلف اجلهات 
املعنيــة تقوم مبــد جوازات 
السفر اســتثناء للمواطنني 
املصريني في اخلارج، وبعد 
أن انتهــت جائحــة كورونا 
رجعنا لنظام العمل القدمي، 
حيث تتسلم القنصلية حاليا 
األوراق وخالل أسبوع تكون 
في مصر، بينما عملية إصدار 
اجلواز فــي مصــر حاليا ال 
تستغرق أكثر من ٣ أسابيع، 
ولذلك فخالل شهر على أقصى 
تقدير يتسلم املواطن جواز 

سفره.
وأنا شخصيا أشجع جميع 
املصريني املقيمني على أرض 
الكويــت ممن انتهــى جواز 
سفرهم أو أوشك على االنتهاء 
التقــدم للقنصلية،  ســرعة 
وخــالل ١٠ دقائــق فقط تتم 
مراجعة البيانات وإرســالها 
إلــى القاهرة، وخالل شــهر 
يتســلم جواز سفره اجلديد 

ساريا ملدة كاملة.
وهناك طاقم إداري كبير 
جدا في مركز إصدار اجلوازات 
التابع للخارجية يعمل على 
مــدار ٢٤ ســاعة فــي اليوم، 
واحلمد هللا بتعاون الزمالء 
السفراء والعاملني في املركز 
الذين يقومون بأداء واجبهم 
علــى أفضل وجــه وخاصة 
الســفير  الوزيــر  مســاعد 
إســماعيل خيرت ومسؤول 
مركــز إصــدار اجلــوازات 
السفير وليد عثمان، وأيضا 
هناك متابعة دائمة من وزارة 

الهجرة.
مبنى القنصلية

ننتقل إلى موضوع مبنى 
القنصلية، أين وصل هذا 

امللف خاصة بعد إعالن وزارة 
اخلارجية الكويتية تخصيص 

أرض مبنطقة مشرف لبناء 
قنصلية مصرية؟

٭ بالنسبة للمبنى احلالي أنا 
أشكر رئيس البعثة القنصلية 
السابق الزميل السفير هشام 
عسران والزمالء في القنصلية 

يوجد وســطاء بني اجلالية 
والقنصلية املصرية.

فأي مواطن مصري لديه 
معاملة أو طلب أو شــكوى 
يستطيع مقابلة القنصل أو 
املسؤول في أي وقت، ونؤكد 
أننــا موجــودون مــن أجل 
خدمة جميع أبناء اجلالية، 
أما تنظيم أمور اجلالية فهو 
أمر يرجع لهم، نظموا أموركم 
مبا يتراءى لكم، ومن ميثلكم 
هو جزء منكــم وال يتحدث 
باسمكم. فنحن موجودون 
من أجل خدمة اجلميع دون 

استثناء.
خدمة الكويتيني

هل هذا ينسحب أيضا على 
خدمة املواطنني الكويتيني 

الراغبني في إجناز أي 
معامالت قنصلية؟

٭ طبعا، طبعا، فأشــقاؤنا 
الكويتيــون مرحــب بهــم 
في القنصليــة في أي وقت 
إلجنــاز معامالتهم، ويوميا 
هناك العديــد من املعامالت 
اخلاصــة بهــم وهدفنــا هو 
إجناز معامالتهم خالل زيارة 

واحدة وفورا.
وهناك أولويــة لإلخوة 
الكويتيــني ويتــم تقــدمي 
واجــب الضيافــة لهــم فهم 
فــي بيتهــم فــي القنصلية 
املصرية ونحرص على إجناز 
معامالتهم بكل أنواع الكرامة 
والترحاب املصري املعروف، 
وبكل سرعة ويسر. ولألمانة 

من األمــور علــى املصريني 
املقيمني في الكويت، وبالطبع 
التطبيقات اإللكترونية عموما 
أصبحــت جزءا مــن احلياة 

اليومية للجميع.
ميكنة القنصليات

لكن هل تتأخر املواعيد؟
٭ ال، املواعيد خالل ٢٤ ساعة، 
فأقصى مدى ملن يحجز على 
املوقع اليوم سيجد موعده غدا 
إن شــاء اهللا، وهذا جزء من 
تسهيل اخلدمات التي تقدمها 

القنصلية للجميع.
وللعلم فإن منظومة العمل 
القنصلي املصري في اخلارج 
سيتم ميكنتها وجزء من تلك 
امليكنة يتمثل في اســتخدام 
التطبيقات وحتديد املواعيد.

بطاقات الرقم القومي

ننتقل للسؤال عن جلنة 
بطاقات الرقم القومي، متى 

ستحضر اللجنة إلى الكويت؟
اللجنــة  اهللا  شــاء  إن  ٭ 
الكويــت قريبــا،  ســتصل 
وهناك تنســيق بني وزارتي 
اخلارجية والداخلية في أكثر 
من ملف مشــترك، من أهمها 
على اإلطالق موضوع األحوال 
املدنية، وأن يصل عدد طلبات 
راغبي استخراج بطاقات الرقم 
القومــي لرقم معني، واحلمد 
هللا تخطينا هذا الرقم بكثير.
التنســيق  وحاليــا جار 
بالفعــل إليفاد جلنــة الرقم 
القومــي ويتــم االســتعداد 

أنهــم تلقوا املبنى في وضع 
معني واســتطاعوا توظيفه 
خلدمــة اجلاليــة فلهــم كل 

الشكر.
ونحــن نحــاول تطوير 
املبنــى واحملافظــة عليــه 
حلني تخصيص أرض لبناء 
القنصليــة املصريــة، ولكن 
حتــى اآلن ال جديــد في هذا 
امللــف. ونحــن نعمــل وفق 
املتــاح، حيث قمنــا بتوزيع 
جميع الزمالء على شبابيك 
مباشــرة إلجناز أي معاملة 
فورا دون تعب ألي مراجع. 
ونعمــل وفــق اإلمكانيــات 
املمكنة. وعموما هناك تنسيق 
مع وزارة اخلارجية الكويتية 
وحينما يتم أي شيء جديد 

سنعلن عنه.
ولكن مــا نقوله إن هناك 
اهتمامــا كبيرا مــن اجلهات 
الكويتية املعنيــة بالتعامل 
مع القنصلية حلســن سير 
العمل وضمان حضور جميع 
املراجعني إلى مبنى القنصلية 
وإجناز معامالتهم بكل سهولة 

ويسر.
الرسوم القنصلية

هناك شكاوى متجددة من 
ارتفاع الرسوم القنصلية، 

مب تردون على ذلك، وأيضا 
جهود القنصلية في توفير 

خدمة دفع الرسوم بالـ k-net؟
٭ الرسوم محددة من الدولة، 
ودور القنصليــة فقــط هو 
أداء اخلدمة بينما الرســوم 
تتبع وزارة الداخلية، ومهمة 
اخلارجية تقدمي اخلدمة فقط.

أمــا الدفع بالـ k-net فهو 
من أهم اخلدمات التي قدمتها 
القنصلية مؤخرا، وهذه اخلدمة 
بالفعل لها مردود إيجابي عند 
املراجعني املصريني أو أشقائنا 

الكويتيني.
نحب نشوفكم في مصر

في اخلتام ما رسالتكم 
للمصريني املقيمني على 

أرض الكويت، وللمواطنني 
الكويتيني؟

٭ رســالتي أوال ألشــقائنا 
الكويتيني أقــول لهم: بلدكم 
جميــل وأنتــم شــعب راق 
ومثقف، وأحب أشوفكم في 
مصر، وهذه دعوة مفتوحة 
لكل أبنــاء الكويــت لزيارة 
بلدهم الثاني مصر التي تشهد 
تغييرات كبيرة وتســتحق 
الزيارة، ليس فقط في القاهرة 
ولكــن ملختلــف احملافظات 
اإلسكندرية واألقصر وأسوان 
في الشتاء، وفي الصيف جميع 
املدن واملناطق الساحلية من 
الساحل الشــمالي إلى شرم 
والغردقــة وغيرها من مدن 

مصر اجلميلة.
وبالفعل أدعوكــم لزيارة 
مصــر وإعادة اكتشــافها بعد 
التــي  الكبيــرة  التغييــرات 
تشــهدها حاليا، حيث متتلك 
شبكة طرق على أعلى مستوى 
عاملي وقطارات فاخرة وفنادق 
ومتاحف وغيرها من النهضة 
العمرانية الشاملة واخلدمات 
املتميزة. ورسالتي ألبنائنا في 
اجلالية املصرية هي: أبوابنا 
فــي القنصليــة املصرية في 
الكويــت مفتوحــة للجميــع 
على مدار الساعة، ونحن هنا 
خلدمتكم، وطلبي الوحيد أن 
نكون إضافة في تنمية وتطور 
وازدهار املجتمع الكويتي، وأن 
نكون صورة مشرفة ملصر في 

اخلارج.
وأؤكد دائما ضرورة االلتزام 
الكويتية  بالقوانني والقواعد 
وعدم اللجوء للوسطاء في أي 

تعامل مع القنصلية.

(قاسم باشا) رئيسة البعثة القنصلية املصرية السفيرة هبة زكي خالل اللقاء مع الزميل أسامة أبوالسعود  

في اخلارج وحل مشــاكلهم 
والتأكيد على أن وجودهم في 
املجتمعات التي يعملون بها 
هوإضافة لهذه املجتمعات.

ما ينشر على السوشيال

كيف تتابعون ما ينشر 
أحيانا على بعض وسائل 

التواصل من هجوم أو 
جتاوزات فردية من هنا أو 
من هناك، ومب تردون على 

ذلك؟
٭ ما يعنينا هو العمل على 
أرض الواقع، فإذا كانت هناك 
أي مالحظــات من احلكومة 
أو  ألشــخاص  الكويتيــة 
مجموعــات أن نتأكد أن كل 

املشاكل يتم حلها.
وأنا أؤكد لكم أن العالقات 
والتنظيم والقنوات الرسمية 
مفتوحة بني مصر والكويت 
في هذا امللــف الذي يحظى 

باهتمام احلكومتني.
وقبــل أقل من شــهرين 
كانــت لدينا جلنــة عمالية 
وننتظــر اجتماعات الدورة 
الثانية من هذه اللجنة، وهذه 
هي القنوات احلقيقية التي 
يتم مــن خاللها معاجلة كل 

املشاكل.
وطبعــا نظــرا للتطــور 
العاملــي وانتشــار وســائل 
التواصل االجتماعي، أحيانا 
يكون اخلبر مجتزأ أو غير 
كامل أو قدمي، ويتم نشــره 
علــى نطــاق واســع. لكــن 
الشــغل احلقيقــي تتــواله 
اجلهات املسؤولة بني البلدين 
ســواء الوزارات املعنية أو 
السفارات، ويتم ذلك بهدوء 
حتــى يكــون هنــاك إجناز 
لصالح البلدين والشــعبني 

الشقيقني.
ووزارتــا اخلارجية في 
البلدين لديهما تواصل كامل 
علــى مختلف املســتويات، 
وطبعا السفارة املصرية في 
الكويت على رأس أولوياتها 
امللــف العمالي، والقنصلية 
تقوم بخدمة اجلالية، ولذلك 
التنسيق مستمر بشكل دائم 
بني مصر والكويت الشقيقة 
لضمان معاجلة كل ما يطرأ 
من مشاكل أو مالحظات بني 
اجلانني بحيث يتم فورا مبا 

يضمن مصلحة الطرفني.
وقف الفيز

أين وصل موضوع معاجلة 
ملف العمالة املصرية في 

الكويت وما أثير عن وقف 
جميع فيز عمل املصريني 

منذ ١٤ سبتمبر املاضي إلى 
اآلن؟

٭ السفير أســامة شلتوت 
يولــي هــذا امللــف رعايــة 
واضحــة، وهنــاك تواصل 
مستمر بني اجلهات املعنية 
ملــا فيــه مصلحــة البلدين 

السفيرة هبة زكي لـ«األنباء»: جلنة بطاقات
الرقم القومي املصرية في الكويت قريبًا.. 
وإصدار جواز السفر اجلديد ال يستغرق أكثر من شهر

كشفت رئيسة البعثة القنصلية املصرية السفيرة هبة زكي أن االستعدادات جارية حاليا إليفاد جلنة بطاقات الرقم القومي املصرية إلى الكويت قريبا جدا، مؤكدة في ستعدادات جارية حاليا إليفاد جلنة بطاقات الرقم القومي املصرية إلى الكويت قريبا جدا، مؤكدة في 
بعد انتهاء أزمة تكدس جوازات السفر بسبب كورونا. وأكدت السفيرة هبة زكي في لقاء مع «األنباء» أن 
صورة مشرفة لبلدهم في اخلارج، كما وجهت دعوة مفتوحة ألشقائها الكويتيني إلعادة اكتشاف مصر 
تغييرات كبيرة، حيث متتلك شبكة طرق على أعلى مستوى عاملي وقطارات فاخرة وفنادق ومتاحف وغيرها 
وفيما يخص أبناء اجلالية املصرية شددت زكي على القول: «أبوابنا في القنصلية مفتوحة للجميع على مدار 
الساعة.. ونحن هنا خلدمتكم»، مضيفة ان طلبها الوحيد أن يكون أبناء اجلالية املصرية إضافة في تنمية وتطور وازدهار املجتمع الكويتي، «وعلى اجلميع االلتزام بالقوانني بناء اجلالية املصرية إضافة في تنمية وتطور وازدهار املجتمع الكويتي، «وعلى اجلميع االلتزام بالقوانني 
القنصلية»، داعية إياهم إلى حتميل تطبيق القنصلية املصرية وجتربة مدى سهولته وخدماته. وشددت في 
العمل على أرض الواقع.. والقنوات الرسمية مفتوحة بني مصر والكويت في ملف العمالة الذي يحظى 
لدينا جلنة عمالية وننتظر اجتماعات الدورة الثانية من هذه اللجنة وهذه هي القنوات احلقيقية التي يتم 

 معاجلة كل املشاكل» وأكدت أن هناك أولوية للكويتيني في القنصلية املصرية بكل ترحاب وإجناز معامالتهم بكل سهولة ويسر، فإلى تفاصيل اللقاء:

رئيسة البعثة القنصلية أكدت أن الكويت بلد جميل ودعت املصريني إلى أن يكونوا صورة مشرفة لبلدهم في اخلارج

أجرى اللقاء: أسامة أبوالسعود

صحافة الكويت راسخة.. و«األنباء» تقدم محتوى محترفًا

متاحف الكويت رائعة.. و«العربي» يتابعها املاليني

خالل اللقاء أشــادت السفيرة هبة زكي 
باحلريات اإلعالمية في الكويت، مؤكدة أن 
الكويت لها باع طويل في احلريات اإلعالمية 
وصحافتها راسخة وأيضا متطورة، مشيدة 
في هذا اإلطار بصحيفة «األنباء الكويتية» 

وما تقدمه من محتوى وصفته بأنه «محتوى 
مهني محترف». وأشارت إلى أن الصحافة 
الورقية تواجه حتديات كبيرة من السوشيال 
ميديا ولكن مواكبتها للتطوير والتحديث 

جتعلها تتفوق بخطوات.

خالل حديثها أوضحت السفيرة هبة زكي 
أهمية الثقافة في حياة األمم وتطورها، أبدت 
ســعادتها مبا شاهدته من متاحف ومراكز 
ثقافية فــي الكويت ومنهــا مركز عبداهللا 

السالم الثقافي وغيره من املراكز الثقافية، 
كما أشادت بتاريخ مجلة العربي التي صدرت 
من الكويت ليتابعها املاليني من املصريني 

والعرب في مختلف دول العالم.

رقم هاتف الستقبال حاالت 
الطوارئ على مدى ٢٤ ساعة

خالل اللقاء أكدت السفيرة هدى زكي استقبال 
أي حالة طوارئ بالقنصلية املصرية في الكويت 
على مدار ٢٤ ســاعة على رقم ٩٠٠٢٩١٠٠ سواء 

حلاالت الوفاة أو اإلصابة أو غيرها.

أقول ألشقائي الكويتيني: بلدكم جميل وأنتم شعب راٍق ومثقف.. ودعوة مفتوحة لكم جميعًا إلعادة اكتشاف مصر وزيارتها على مدار السنة
مصر تشهد تغييرات كبيرة منها شبكة طرق على أعلى مستوى وقطارات فاخرة وفنادق ومتاحف مميزة وغيرها من نهضة شاملة وخدمات مميزة

رسالتي للمصريني في الكويت: أبوابنا مفتوحة للجميع وال وجود لوسطاء بني اجلالية والقنصلية
طلبي الوحيد من أبناء اجلالية أن نكون إضافة في تنمية وتطور الكويت وااللتزام بقوانينها
القنوات الرسمية مفتوحة بني مصر والكويت في ملف العمالة الذي يحظى باهتمام احلكومتني

قبل شهرين كانت لدينا جلنة عمالية وننتظر اجتماعات الدورة الثانية ملعاجلة كل املشاكل
تنظيم شؤون اجلالية أمر متروك ألبنائها والدولة املصرية ال تتدخل في هذا التنظيم أبدًا

هناك أولوية للكويتيني في القنصلية باستقبالهم بكل ترحاب وإجناز معامالتهم بسهولة ويسر
املواعيد عبر تطبيق القنصلية ال تتأخر أكثر من ٢٤ ساعة.. وجتربة «احلجز املسبق» أثبتت كفاءتها

ملشاهدة الڤيديو



محليات
االحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣

06

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

«فنية البلدي» تبحث تخصيص أرض ملشروع ترفيهي في اجلهراء
تبحــث اللجنــة الفنيــة في 
املجلس البلــدي خالل اجتماعها 
يوم الثالثاء املقبل طلب املؤسسة 
العامــة للتأمينــات االجتماعية 
تخصيص أرض ملشروع ترفيهي 
تعليمــي تثقيفــي فــي محافظة 
اجلهراء، كما يشمل جدول أعمال 

بحث اللجنة البنود التالية:
٭ االقتــراح املقدم من رئيس 
البلــدي، عبــداهللا  املجلــس 
احملري، بشــأن االشــتراطات 
واملواصفات اخلاصة باملجمعات 

السكنية للعمالة.
٭ مقترح وزارة الشؤون بشأن 

البوثات واألكشاك.
٭ الكتاب املقدم من إحدى الشركات 
بشأن القرار الصادر باملوافقة على 
 (B.O.T) طلبات خاصة مبشروع

بني وزارة املالية والشركة.
٭ كتــاب شــركة املشــروعات 
السياحية بشــأن إنشاء وإجناز 
وتسليم نادي رأس األرض اجلديد.

املقــدم مــن شــركة  الطلــب  ٭ 
املشروعات السياحية تطوير نادي 

رأس األرض مع تالفي التداخل في 
حدود املوقع.

٭ االقتراح من املقدم نائب رئيس 
املجلس البلــدي خالد املطيري، 
واألعضــاء فهــد العبــد اجلادر، 
م.علياء الفارسي، م.منيرة األمير، 
ناصــر الكفيف، م.عبــد اللطيف 
الدعي، م.فرح الرومي، م.شريفة 
الشلفان، ناصر اجلدعان، نصار 
العازمي، بشــأن ترخيص مراكز 
لتأهيل ذوي اإلعاقة في املناطق 

السكنية.

تستعرض في اجتماعها الثالثاء املقبل اشتراطات ومواصفات املجمعات السكنية للعمالة

عبداهللا احملري

بحث تخصيص أرض غرب الصباحية لـ «السكنية»
بداح العنزي

تبحث «جلنة األحمدي» في املجلس 
البلدي خالل اجتماعها اليوم برئاسة 
مقرر اللجنة نصار العازمي االقتراح 
املقدم من األعضاء، نصار العازمي، 
ناصر الكفيف، بشأن تخصيص أرض 
غرب الصباحية شرق األحمدي إلى 

املؤسسة العامة للرعاية السكنية.
ويتضمن جدول األعمال التالي: 

٭ طلب الهيئة العامة للصناعة توطني 
أنشطة صناعية وخدمية للموقع رقم 
١١ الذي ميثله املوقع رقم ٨٥ مبنطقة 

ميناء عبداهللا ليكون مجمعا للصناعات املستدامة.
٭ طلــب إلغاء البند رقم ١ من قــرار املجلس البلدي 
بشأن إعادة تنظيم اجلزء اإلداري بالقطعة ٥ مبنطقة 

العقيلة مركز الفنطاس سابقا.
٭ طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص 
مواقع ألحــواض جتميع مياه األمطــار وقناة مائية 
KNPC وخطوط ربــط حلماية منطقة ميناء عبداهللا

من السيول.
٭ طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص 
مســار للربــط بني التجميع رقــم ١ مبدينة صباح 
األحمد السكنية ومجرور صرف مياه األمطار خلدمة 

املناطق اجلنوبية.
العامــة للطــرق  الهيئــة  ٭ طلــب 
البــري تخصيــص طريق  والنقــل 
خلدمة مستودع األحمدي للمشتقات 
البترولية من شارع ميناء األحمدي 
إلى مســتودع األحمدي للمشــتقات 
البترولية الواقع في منطقة جنوب 

األحمدي.
٭ طلب الهيئة العامة للطرق والنقل 
البــري تخصيص مواقــع ألحواض 
جتميــع ميــاه األمطار وقنــاه مالية 
وخطوط ربط حلماية منطقة ميناء 

عبداهللا KNPC من السيول.
٭ طلب شركة ناقالت النفط الكويتية تخصيص موقع 
الســتغالله كمخازن ومكاتــب وورش ضمن القطاع 
رقم ١٢ مبنطقة الفحيحيل مع االستغناء عن األرض 

املخصصة لهم مبنطقة ميناء عبداهللا.
٭ الرد على اقتراح العضو ناصر الكفيف بشأن إنشاء 

سور نباتي حول مدينة صباح األحمد السكنية.
٭ كتاب وزارة الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة بشأن 
تخصيص أراض في مختلف مناطق محافظة األحمدي.

٭ طلب وزارة األوقاف تخصيص موقع مسجد ومواقف 
سيارات بطريق الدائري السابع بجوار محطة الوقود 

في اجتاه الفنطاس.

جلنة األحمدي تناقش تخصيص مواقع لتجميع مياه األمطار حلماية منطقة ميناء عبداهللا من السيول

نصار العازمي

كمال يسأل عن أبحاث واستشارات «البلدية» لتطوير خدماتها
قدم عضــو املجلــس البلدي 
د.حســن كمال سؤاال عن أبحاث 
ودراســات واستشــارات بلديــة 

الكويت.
وقــال د. كمــال تقــوم بلدية 
الكويــت ضمن أعمالهــا بأبحاث 
ودراســات واستشارات لتطوير 
خدماتهــا وتنفيــذ مشــاريعها. 
وتشــتمل ميزايــة البلدية على 
بنود خاصة لألبحاث والدراسات 
واالستشارات ألهميتها في اتخاذ 
القرارات الفنية ملشاريع البلدية 

والدولــة. وعليه، يرجــى منكم 
تزويدنا بالتالي:

بجــدول  تزويــدي  يرجــى 
يبني فيــه األبحاث والدراســات 
واالستشــارات التــي قامــت بها 
بلديــة الكويت على بند األبحاث 
والدراســات واالستشــارات في 
لألعــوام  البلديــة  ميزانيتــي 
٢٠٢١/٢٠٢٠ و٢٠٢٢/٢٠٢١، على أن 
يشــتمل اجلدول على املعلومات 

التالية:
١- اســم أو عنــوان البحــث أو 

الدراسة أو االستشارة.
٢- اجلهــة التي أعدت البحث أو 

الدراسة أو االستشارة.
٣- اإلدارة أو اجلهة املستفيدة من 
البحث أو الدراسة أو االستشارة.

٤- املدة الزمنية.
٥- الكلفــة املاليــة النهائية لكل 

بحث أو دراسة أو استشارة.
مع ضرورة االلتزام في املدة 
القانونيــة لإلجابــة عن أســئلة 
أعضاء املجلس البلدي، استنادا 

د. حسن كمالإلى القانون ٢٠١٦/٣٣.

«ديليفرو» تعزز «السالمة املرورية» لسائقيها
تعاونــت ديليفرو مــع وزارة 
الداخلية لتقدمي دورات تدريبية 
متواصلة حول السالمة املرورية 
لسائقيها. وخالل الدورة، وفرت 
وزارة الداخلية تدريبا إضافيا حول 
السالمة املرورية لسائقي ديليفرو، 
وقدمت العديد من اإلرشادات حول 
أســاليب الســالمة على الطرقات 
وزودتهم بفكرة عامة حول القوانني 

واللوائح املرورية اجلديدة.
وحــول هــذا، قالــت ســهام 
احلســيني، املدير العام لشــركة 
ديليفرو الكويت: «نود أن نشكر 

وزارة الداخليــة على تقدمي هذا التدريب 
اإلضافــي لســائقينا في مجال الســالمة 
املرورية. ويأتــي ذلك كجزء من جهودنا 
اجلماعيــة الهادفة لتحقيق قيــادة أكثر 
أمانــا في الكويت، ويســرنا في ديليفرو 
تقدمي تدريب متواصل للسائقني كجزء من 
التزامنا املستمر بالسالمة على الطرقات».
من جهته، قــال مديــر إدارة التوعية 

العامــة للمــرور  اإلدارة  املروريــة فــي 
العقيــد نــواف احليان: «إننا ســعيدون 
بهذه الشراكة مع ديليفرو لتقدمي تدريب 
إضافي للسائقني حول السالمة املرورية. 
ويسعدنا مساعدتهم على تعزيز تدريبهم 
فــي هذا املجال، ونتطلع إلى التعاون مع 
ديليفرو في املزيد من الدورات التدريبية 

في املستقبل».

العقيد نواف احليان مع كرمي الغربللي من «ديليفرو»

٣٠١ ألف دينار لصيانة مولدات 
٨ محطات خارجية تابعة لـ«اإلعالم»

عاطف رمضان

حصلــت وزارة اإلعــالم على موافقة 
اجلهــات املعنيــة علــى متديــد عقدين 

ملناقصتني ملدة ٦ أشهر لكل منهما.
التمديد األول خاص بعقد مناقصة بث 
القنوات الفضائية األولى والثانية والثالثة 
إلى قــارة أميركا الشــمالية واجلنوبية 
واجلزر احمليطة املبرم مع إحدى الشركات 
املتخصصة في االتصاالت ملدة ٦ أشــهر 
اعتــــبارا مــن أول مــارس ٢٠٢٣ مببلغ 

إجمالي ٤١٠٫٢ آالف دينار، وذلك حلاجة 
الوزارة.

كمــا حصلــت الــوزارة أيضــا علــى 
موافقــة طلب متديد ثــان لعقد مناقصة 
القيام بأعمال تشغيل وصيانة الكهرباء 
وامليكانيــك واملولــدات فــي احملطــات 
اخلارجية «املقوع وكبد وجنوب الصباحية 
واملطالع والصبية واجليوان ١ واجليوان 
٢ واجلليعة»، املبرم مع إحدى الشركات 
ملدة ٦ أشــهر اعتبارا من ١٣ مارس ٢٠٢٣

مببلغ إجمالي ٣٠١٫٢ ألف دينار.

الصويان الستثناء الصيادين من وقف «سمات الدخول»
محمد راتب

ناشــد رئيــس االحتاد 
الكويتي لصيادي األسماك 
ظاهــر الصويــان النائــب 
الــوزراء  لرئيــس  األول 
الداخليــة ووزير  ووزيــر 
الدفاع باإلنابة الشيخ طالل 
اخلالد، النظر في فتح سمات 
الدخول للعمالة الوافدة من 
الصيادين نظرا لكون مهنة 
الصيد ليست عادية وفيها 
مشقة كبيرة وغير متواجدة 
في السوق احمللي، مشيرا 
إلى أن سوق العمل يحتاج 

في مقدمتها توفير العمالة 
لهذا القطاع، مبينا أن كثيرا 

تصاريح جديدة لهم حتى 
يتمكنوا من استئناف عملهم 
في الصيد، وتزويد السوق 
احمللية باألسماك الطازجة، 
ودعم منظومة األمن الغذائي 
للبالد، موضحــا أن قطاع 
الصيــد لــه قيــود تخص 
العمالــة وهي عــدم جواز 
التحويل خارج القطاع أو 
إليه من وظائف أخرى، لذلك 
إذا انتهــى عمل الصياد مع 
كفيله يكون أمامه خياران 
إمــا التحويــل إلى رخصة 
صيد أخرى أو مغادرة البالد 

نهائيا.

من أعضاء االحتاد تقدموا 
بطلبــات تصاريــح عمــل 
جديدة للصيادين ولم يتم 
الرد عليهم سواء بالرفض 
أو القبول وأصبحت ملفاتهم 
معلقــة، وتوقــف جزء من 
اللنجــات والطراريــد عن 
العمــل لعدم توفــر عمالة 
الصيد بالوقت احلالي بدال 
مــن العمالة التــي غادرت 

البالد.
الصويــان  وناشــد 
الوزير ضرورة تذليل هذه 
املعوقات، واستثناء عمالة 
الصيد واملوافقة على إصدار 

احتاد الصيادين أشار إلى أن أعمال الصيادين معطلة والتصاريح املطلوبة معلقة منذ أشهر

 ظاهر الصويان

إلى عمالة صيد نظرا ملغادرة 
الكثيرين منهم البالد وعدم 
رغبتهم في العودة، مشددا 
على ضرورة املوافقة على 
الطلبــات املقدمــة من قبل 
أصحــاب رخــص الصيــد 
ليتسنى لهم القيام بواجبهم 
الوطنــي فــي توفير األمن 

الغذائي البحري.
حتديات مختلفة

وأعرب عن آمال جموع 
تذليــل  فــي  الصياديــن 
التــي تواجــه  التحديــات 
قطــاع الصيد، والتي يأتي 

ضبطية «الكهرباء»: قطع التيار عن مخالفي  «اجلهراء الصناعية» 
دارين العلي

نــــفذ فريـــق الضـــــبطية القضائية 
التابع لوزارة الكهرباء واملاء حملة مشتركة 
مع عــدد من جهات الدولــة على املنطقة 
الصناعية في اجلهراء أســفرت عن قطع 
التيار عــن عدد من الكراجــات والورش 

املخالفة.
وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري 
لـ «األنباء»، إن احلملة التي شارك فيها كل 
من وزارة الداخلية والقوى العاملة والبلدية 
وهيئة الصناعة تأتي اســتمرارا لضبط 
التعديات فــي مختلف القطاعات املعنية 
والتركيز على املدن الصناعية واحلرفية، 
الفتا الــى ان هذه احلمالت ســاهمت في 

انحسار نسب املخالفات والتعديات.
ولفــت إلــى أنه مت قطــع التيــار عن 
املخالفني، حيث تنوعت املخالفات ما بني 
أحمال إضافية وتوصيالت مباشرة دون 
عداد وأنشطة مخالفة في العقارات تؤدي 

الى الضغط على الشبكة.
وأوضح الشمري أن حصيلة املخالفات 
لهذا الشهر بلغت ٢٠ محضر ضبط مختلفة 
وإثبات حالة، مؤكدا أن الفريق لن يتهاون 
مــع أي مخالفة أو تعد على الشــبكة في 

أي قطاع كان.

٢٠ محضر ضبط خالل الشهر اجلاري.. والفريق ينّفذ حملة مشتركة مع اجلهات احلكومية

م.أحمد الشمري مع عدد من ممثلي اجلهات املشاركة

انطالق منافسات 
«حتدي الغواصات 

اآللية - الروبوت»
انطلقت منافسات مسابقة 
الكويــت للغواصات  (حتدي 
اآللية - الروبوت) يوم أمس 
األول فــي مركز شــباب جابر 
األحمــد حتــت مظلــة الهيئة 
العامة للشــباب. وتؤهل هذه 
املنافســات لنهائيــات بطولة 
(SeaPerch) (حتدي غرب آسيا) 
التي تنظمها األكادميية العربية 
للعلوم والتكنولوجيا والنقل 
البحري فرع الشارقة واملقرر 
إقامتها في الشارقة ٢٤ فبراير 
املقبل. وتستمر املنافسات إلى 
يوم الغد مبشــاركة ٤٠ شابا 
وشــابة ممثلــني لـــ ١٢ فريقا 
 (SeaPerch) للتأهل ملســابقة

(غرب آسيا).
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كلنا للكويت 
والكويت لنا

املوقف السياسي

عبداحملسن محمد احلسيني

احليلة ال تبني قصورا وال تعمر دورا، ولكنها جتني اخليبة 
واخلذالن وإلى ما ال ُحتمد عقباه، فهي وســيلة من وسائل 
املكر والغش واخلداع يلجا إليها كل من مات ضميره ونسي 
ربه وغره باهللا الغرور، هذا املرء غير املســتقيم يريد بلوغ 
غاياته ومآربه بطرق ملتوية، فسمي عند الناس محتاال، واملثل 
الشعبي كامال «من عاش باحليالت مات بالفقر» ورمبا قالوا 
حيلــة، والفقر بانتظار املتحايل، واملثل دارج عندنا ويعرفه 
كثير من الناس ويتمثلون به، ويضرب ملن يريد أن يصبح 
غنيا بأي طريقة حتى وإن كانت غير مشــروعة ال مانع من 
ذلك املهم املال ألن الطمع واجلشع أعمى بصره وبصيرته، 

وصار بينه وبني األمانة عداوة مزمنة وكره متبادل.
ولعلنا نتذكر املسلسل الكويتي الشهير درب الزلق وكيف 
كان حسني بن عاقول يحاول جاهدا كسب املال الكثير حتى 
يصبــح من األغنياء، ومن أجل ذلك حاول بكل وســيلة أن 
يكون غنيا، حتى أنه اســتخدم الغش في جتارته، ووقع في 
شر أعماله أكثر من مرة، ومع ذلك لم يرعو ولم يستكن بل 
عاود الكرة تلــو الكرة وباع على الناس حلم كالب على أنه 
حلم غنم وفي النهاية بدد ميراث والده وأصبح على احلديدة 
صفر اليدين وأقدم على االنتحار بســبب خسارته أمواله. 
ولم يجد عمال إال في محل خاله قحطة املتواضع بعد الغنى 

واألحالم الكبيرة.
 ومن سار على هذا الدرب ختم له بهكذا نهاية، فال يفلح 
املاكــر املخادع أينما توجه حتى وإن جنح في بداياته وفرح 
سيفشــل في نهاية املطاف، ويقع في شــر أعماله ويعض 
أنامله ندما، ثم تسأل عنه فإذا به قابع في السجن يدفع ثمن 
خديعته للناس، وهذه نهاية كل من يســير في هذا الطريق 
األعوج واحملفوف باملخاطر، فال هــو أصبح غنيا كما كان 
يريد والهو أصبح حرا طليقا، وهذا اجلزاء من جنس العمل.
يقول ابن القيم على نفس السياق: من عاش باملكر مات 
بالفقر، ولهذا املثل أصل في الشرع أيضا فقد قال اهللا تعالى 
(وال يحيق املكر الســيئ إال بأهله). وأهــل املكر واخلداع 
وتغييــر الوجوه متواجدون في كل مجتمع ولكن اهللا تعالى 
لهم باملرصاد يضل كيدهم ويبطله وميهل وال يهمل، فتدور 
الدوائر عليهم، ألن من احتال على الناس احتيل عليه، ومن 
خادعهم خدع، فال جتد ماكرا إال ممكورا به، وقد جند أناسا 
يحاولون تغيير جلدتهم ويتخلقون بغير أخالقهم، ويضفون 
على أنفسهم هالة من الرزانة ويظهرون خالف ما يضمرون 
من أجل مآرب خبيثة تشــبه نواياهم اخلاربة، للوصول إلى 
أهدافهم ولكن اهللا لهم باملرصاد، دائما ما يفضحهم ويكشف 
أوراقهم وكل بصير مدرك يعرفهم بسيماهم، فللخير وجوه 

وللشر وجوه.
وال شك أن بني اخلداع والكذب قرابة قريبة وصلة نسب 
وثيقة ألن املخــادع دائما ما يرتدي عباءة الكذب والتدليس 
ويتجمل بها ليمكر بالناس، وقد قال املولى عز وجل: (أفأمنوا 
مكر اهللا فال يأمن مكر اهللا إال القوم اخلاسرون) «األعراف: 

٩٩»، هذا ودمتم ساملني.

إن من يبحث عن عورات الناس وأخطائهم ويتصيدها 
يجازيه اهللا ســبحانه، واجلزاء من جنس العمل، فإن لكل 
أسرة أو مجتمع أو فرد أسرار يكره كل واحد اطالع اآلخرين 
عليها، كما أن كل إنسان قد يكون له عيوب وعثرات يتضايق 
من معرفة الناس بها وقد يفهموها خطأ، وكل ذلك ليعيش 
الناس في أمان واطمئنان وسعادة واستقرار ومحبة وتعاون 
دون تورط في نزاع أو خصومة أو فرقة وهجران، لذا حرم 
اهللا تعالى إيذاء اآلخرين من غير حق، أو التسمع لكالمهم أو 
التجسس على أخبارهم وأنشطتهم، كما هم أيضا يكرهون 
استماع الغير لهم والتطفل عليهم، لذا قال اهللا تعالى: (وال 
جتسسوا) أي: (ال تتبعوا زالت اآلخرين وعيوبهم)، وقال 
سبحانه: (والذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغير ما اكتسبوا 

فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا).
ذلك وباألخص في وقتنا احلالي الذي تنتشر فيه برامج 
التواصل االجتماعي في دنيا الناس حتى غدا العالم كقرية 
صغيرة، فقد أصبح الوضع ال يبشر بخير أبدا، ففي الوقت 
الذي بلغ بنا احلرص على اقتناء هذه التكنولوجيا واالستفادة 
منها، إال أنها أبانت لنا في املقابل عن أخطار كبيرة لم تكن 
معروفة في السابق، فقد دخلت كل بيت، وأصبحت بيد كل 

شخص كبيرا كان أم صغيرا.
ولست بالناكرة لفوائد التكنولوجيا، وال أدعو إلى التخلي 
عنها كليا، ولكن أدعو إلى التنبه واليقظة ملخاطرها وفضائحها 
والتي قد تكون فضائح كارثية، يقول ژ: «يا معشــر من 
آمن بلسانه ولم يدخل اإلميان قلبه، ال تؤذوا املسلمني وال 
تعيروهم، وال تتبعــوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه 
املسلم تتبع اهللا عورته، ومن تتبع اهللا عورته يفضحه ولو 
في جوف رحله»، ويدل هذا احلديث الشريف على ضرورة 
توطيد العالقات األخوية بني الناس، وقوة املجتمع، ووجوب 
صون املسلم عرض أخيه املسلم، وعدم التورط في فضح 
اآلخرين أو احتقارهم أو خذالنهم ونشر غسيلهم ومعايرتهم، 
فإذا احترم الناس هذه اآلداب عاشوا في محبة وسالم، وإذا 

أخلوا بأدب منها سادت القالقل فيما بينهم واآلثام.
وما أسوأ تتبع عيوب الناس وعوراتهم، فإن ذلك يؤدي بهم 
إلى الوقوع في املفاسد واإلصرار على الفساد واالنحراف، 
روى أبو داود بإســناد صحيح عن معاوية بن أبي سفيان 
ے: سمعت رسول اهللا ژ يقول: «إنك إن تتبعت عورات 
املسلمني أفســدتهم أو كدت تفســدهم»، وشتان بني من 
يتتبع عورته ويتصيد كلماته وعباراته بشــر من البشر، 
وبني من يتتبع اهللا عز وجل عورته، فإن اهللا عليم بالنوايا 
وما تخفي الصدور، والبشر قد يتزين لهم في حلن القول، 
فالبحث عن الزالت واألخطاء من صفات أهل النفاق عافانا 
اهللا وإياكم، يقول ابن املبارك: املؤمن يطلب املعاذير واملنافق 

يطلب العثرات.
فالبعض صار ينشــر األخطاء التي قد تقع من بعض 
األشــخاص على املأل، مما يجعل مــن البعض اآلخر على 
اختالف أهوائهم ومذاهبهم يطيرون بها فرحا، إلى أن أصبحت 
مشكلتنا اليوم مع بعضنا البعض، هو أن البعض منا أخذ 
يشحذ الهمة في تصيد العثرات والهفوات والسقطات من 
غير عناية مبقاصد األلفاظ وإحسان الظن بقائلها، وهذا وأمي 
اهللا لهو طبع سيئ، وخلق ليس بكرمي، قال ابن القيم -رحمه 
اهللا- «ومن الناس من طبعه طبع خنزير، مير بالطيبات فال 
يلوي عليها، فإذا قام اإلنسان من رجيعه قّمه وهكذا كثير 
من الناس يسمع منك ويرى من احملاسن أضعاف املساوئ 
فال يحفظها، وال ينقلها، وال تناســبه، فإذا رأى سقطة، أو 
كلمة عوراء، وجد بغيته وما يناسبها، فجعلها فاكهته ونقله».

ولنتذكر احلديث الشريف: «املؤمن مرآة أخيه».

الشعب كله يترقب رسو 
سفينة الكويت إلى بر األمان، 
بعد أن وصلــت األمور إلى 
طريق مســدود بني املجلس 
واحلكومــة، وهذا الذي أدى 
إلى اســتقالة احلكومة، وكنا 
نأمل أن يحرص كل أعضاء 
إيجاد حلول  السلطتني على 
مقبولة وعبور كل العقبات التي 
وقفت حجر عثرة بني تقاربهما.
اليوم الشعب ينتظر قرار 
القيادة السياسية العليا للدولة 
التخاذ إجراءات أكثر قدرة على 
إزالة كل اخلالفات، كما يريد 
أن تباشر احلكومة مع مجلس 
األمة إجناز جميع املشــاريع 
التنموية وإزالة العثرات التي 
يعانــي منهــا املواطن وفي 
مقدمتها مشاكل الشوارع التي 
بحاجة إلى إصالح شامل، إذ 
املواطنون من كثرة  يشتكي 
الشوارع  الكبيرة في  احلفر 
فهي حتتاج إلى جهود كبيرة 
من قبل وزارة األشغال العامة 
وهيئــة الطرق إلصالح هذه 
الطرق التي يعاني منها املواطن، 
لقطاع  والناس تنتظر حلوال 
التربية والتعليم فقد أصبحت 
إجازة نصف العام التي كانت 
مدتها في الســابق أسبوعني 
أصبحت اليوم أكثر من شهر.
كذلــك البد مــن مراعاة 
الوضع املالــي واالقتصادي 
والبد من تبنــي مقترحات 
املالية  تتناسب مع األوضاع 
للدولــة ومن حق املجلس أن 
يقدم مقترحات لكن البد من 

مراعاة الوضع املالي.
 ديرتنا واحلمد هللا وضعها 
االقتصادي مبستوى جيد جدا، 
لكن هذا ال يعني ذلك أن نبالغ 
العام وفقا  املــال  في بعثرة 
للمقترحات الشعبوية، فمع ما 
نشاهده من عدم استقرار األمن 
في العديد من الدول التي تعاني 
من خالفات طائفية وحزبية، 
نحمــد اهللا أن الكويت ليس 
بها خالفات ومشاكل تتسبب 
في اضطرابات وفوضى وعدم 

استقرار.
 احلكومة واملجلس والشعب 
الكل يحرص على عدم إشاعة 
الفوضى وعدم االستقرار، وما 
يحدث من خالفات بني أعضاء 
السلطتني من املمكن إصالحه، 
وكلنا ثقة في القيادة السياسية 
إليجــاد كل احللول ملختلف 

املشاكل واخلالفات.
دعونا كلنا نرفع شــعار 
للكويت  جابر اخليــر «كلنا 
والكويت لنا»، حتى يشــعر 
اجلميع مبســؤولياته جتاه 
وطنه البد أن نترفع عن كل 
اخلالفات وأن نلتقي في قاعة 
عبداهللا السالم إلصالح وطننا 
وأن ندفع مؤسســات الدولة 
لتباشر عملها في البدء بإجناز 

املشاريع التنموية.
< < <

من أقوال صاحب السمو 
الشيخ نواف األحمد،  األمير 
حفظه اهللا ورعــاه: «احلوار 
اإليجابــي املســؤول يوحد 
الفرقة  ويجمــع ويجنــب 
واالنقسام ويحقق املصلحة 

الوطنية املشتركة»..
واهللا املوفق.

وهناك العديد من البصمات كبصمة 
املخ وهذه البصمة يتعرف خاللها على 
املشتبه به اجلرمية أما بصمة األذن فكل 
إنسان له بصمة مميزة في أذنه والتي 
ال تتغير مدى احلياة حتى زوال العمر.
وقد أطلق علــى البصمة الوراثية 
لإلنســان Dna Fingerprints وعرفت 
على أنها وســيلة من وسائل التعرف 
على الشخص عن طريق مقارنة مقاطع 
(DNA) وتسمى في بعض األحيان الطبعة 
الوراثيــة «DNATYPING»، وتترتــب 
اجلينات في خاليا اإلنســان على ٢٣
الكروموســومات من نواة  زوجا من 
اخللية وتركيب الكروموســومات من 
احلمض النووي وبروتينات وتلعب هذه 
البروتينات دورا مهما في احملافظة على 
هيكل املادة الوراثية وبصمة اجلينات 
وهي عبارة عن اختالفات في التركيب 
الوراثي وينفرد بها كل شــخص عن 

اآلخر.
هذا ملخص بســيط عن البصمة 
الوراثية التي خلقها اهللا سبحانه وتعالى 

لتكون إحدى معجزاته جل جالله.

وتخرجه من إنسانيته النقية.
إن تعليمات األنبياء واحلكماء واألولياء 
هي في حقيقتها تنبيهات تعريفية بتجليات 
معاني الفطرة اإلنسانية املودعة في داخل 
كل إنسان ودور هؤالء هو ليس تعليمي 
فقط بل انه تدريب على العمل بدقائقها 

وذلك كله مهمة اإلنسان وحده.
من هنا نفهم سر الهداية والتوفيق 
وأنهما ال يتحققان بفرض اآلراء بالقوة بل 
إن مفتاحهما هو التذكير، كما قال تعالى 
لنبيه ژ (فذكر إمنا أنت مذكر لســت 
عليهم مبسيطر)، ولذلك فإن مسؤولية 
دعاة الصالح واألصلح تبدأ بالتقوى ألن 
الروح هي التي تنجح املقاصد والبالغ 
ينبع من الروح الصادقة النقية وحسب.

يجب أن نفهم أن الفطرة ليست مخزنا 
أو متجرا للمعلومــات اجلوفاء بل هي 

حقيقة من حقائق وجودنا.

املكتســبة أن يأخذ أدوية مسكنات مع 
كل مراجعة إلى الطبيب تناول املسكنات 
بشكل مستمر سيجعل جسمك يتعود 
عليها ومن ثم يقلل حتمل اجلسم ألي 
ألم في املستقبل وكما أن أضرارها على 
الكلى والكبد أشد اآلثار اجلانبية خطورة.
إذا فالصيدلي سيفكر قبل إعطائك 
أي نوع من أنواع املسكنات وقد يسألك 
عن عمرك، وما إذا كنت تعاني من مشاكل 
صحية، أو إذا كنت تتناول أي أدوية أخرى 

أو مكمالت غذائية معينة.
أن تفكــر باحللول األخرى  حاول 
لتجاوز اآلالم البسيطة واللحظية كطريقة 
الطعــام مثال أوعمل بعــض العالجات 
الفســيولوجية مثل املساج الصحي أو 
ممارسة الرياضة واجعل فكرة املسكن 

آخر احللول.

لكثير من األمور التي قد يواجهونها في 
مســيرة حياتهم، وأيضا هناك عوامل 
أخرى تؤثر في قرارات الطالق املتسرعة 
منها االختالف على املــال أو مبدأ أو 
أيضــا طريقة التعاطــي والتعامل مع 
الشريكني وكل  األمور املستحدثة بني 
هذه االعتبارات مهمة جدا، والبد لنا من 
االهتمام بها والتركيز عليها فالبد لنا 
من وقفه جادة ومدروسة للتصدي ملثل 
هذه الظاهرة التي باتت تقيض استقرار 
األسر ودميومتها وأيضا أصبحت تؤثر 
النفسية واجلسمية لكال  على الصحة 
الطرفــني وما نتج عنهم من أطفال من 

مسيرة الزواج بينهم.
فالبد لنا من شــحذ الهمم ونشر 
الوعــي فــي املجتمع وبــني األزواج 
وأيضا املقبلني على الزواج بأن تكون 
هناك جلسات استشارية توعوية لهم، 
ويكون هناك قياسات ملعدالت التوافق 
بني األزواج وإعطاء النصيحة لهم لبناء 

أسرة سعيدة.
بالنواحــي واملتطلبات  فاالهتمام 
النفســية وحتقيق التوافــق لكل من 
الزوجني مهم وضروري لتحقيق الصحة 
النفسية لهم وبالتالي تنعكس على صحة 

الفرد بشكل عام.
دمتم بحفظ اهللا ورعايته.

ال تتطابق فــكل منها بصوت مخالف 
لآلخرين حتى التوائم يتميز كل منهم 
عن اآلخر بصوته ومما ال شك فيه أن 
تكون بصمة اإلبهام (بصمة البنان) كما 
أن بصمة الصوت تخرج من اإلنسان 
لتميزه عن غيره وفي اآلية الكرمية (حتى 
إذا أتوا على واد النمل قالت منلة يأيها 
النمل ادخلوا مســاكنكم ال يحطمنكم 
سليمان وجنوده وهم ال يشعرون) سورة 
النمل: ١٨، جعل اهللا النمل تتعرف على 
سيدنا سليمان ومتيزه ببصمة صوته. 

ومن هنا قد يكون كفــورا وقد يكون 
شكورا وتأتي اختبارات احلياة لتصقل 
هذه النفس، فاحلياة مبجملها طريق قد 
يوصل اإلنسان إلى مرتبة لقاء اهللا، وقد 
يوصله إلى كهوف الشهوات والغرائز التي 
تورثه مقام اخلزي والسفالة واخلسران 

إذا ميكن أن نفكر بالبداية ونبحث عن 
السبب احلقيقي الذي أدى إلى الشعور 

بهذه اآلالم!
هناك ثقافة منتشرة بني كثير من أفراد 
املجتمع، وهي أن أحد حقوقه الصحية 

صحية ســعيدة خالية مــن املعقدات 
والعراقيل وأال وهو التوافق، فهل يتم 
اختيار الشــريك وفق أسس مدروسة 
تعتمد على مبدأ التوافق بني الشريكني 
ألن التوافق بني الشريكني مهم جدا بل 
انه عصب احلياة الزوجية، فماذا نعني 
بالتوافق، وكيف نصل إلي حتقيق هذا 
املفهوم بني الشريكني، وما الذي يسهم 

في حتقيق هذا املفهوم؟ 
فاملقصود بالتوافق أن يناسب كل 
الطرفني بعضهمــا البعض من ناحية 
الوضع االجتماعي واملستوى التعليمي 
والتوافق الفكري فالبد من وجود هذه 
العوامل بني الشــريكني حتى يكونان 
قادرين على االتفاق بطريقة سهلة ميسرة 

وبصمة لالنحراف اجلنسي في العني، 
ومن املستحيل تطابق بصمتني منها، 
حتى في الشخص نفسه هناك «بصمة 
الغريب من  النمــوذج  العرق»، وذلك 
البصمــات والتي أشــار إليها القرآن 
الكرمي في قوله تعالــى: (وملا فصلت 
العير قال أبوهم إني ألجد ريح يوسف 
لوال أن تفندون) سورة يوسف آية: ٩٤، 
فقد عرف األب ابنه من عرقه ورائحة 
قميصه، هنــاك بصمات أخرى أيضا 
«كلمة الصوت» فاألصوات كالبصمات 

وميال شديدين إلى احلصول على جتٍل 
متكامل ومتوازن بكل شــؤون وجوده 
الداخلي واخلارجي مبا ميأل حياته ويغنيها 
عما ســواها، فهو يريد أن يحيط بكل 
شــيء وأن يحظى بكل شيء ويسعى 
للخلود والراحة الدائمة، هكذا هو اإلنسان، 

واالنقطاع عن الرياضة سيجعلك تشعر 
بآالم الظهر والرقبة مجرد أن تقوم بأي 
حركة مفاجئة، وحتى على صعيد الغذاء 
اليومي ميكن أن تؤثر نوعية الطعام على 

مدى استجابة جسمك لآلالم.

التوافق بني الزوجني منذ البداية، وذلك 
بســبب عدم معرفة اختيار الشــريك 

الصحيح لكال الطرفني.
وقــد يواجه الكثير من الشــباب 
والشــابات صعوبة في اختيار شريك 
احلياة، وقد يســاهم األهــل باختيار 
الشــريك ألبنائهم، وقــد تكون هناك 
ظروف واعتبارات تساهم في اختيار 
الشريك كصلة القرابة كابن العم أو ابن 
اخلال أو هناك اعتبارات ومحسوبيات قد 
يراها الوالدان مبنظورهم اخلاص مهمة 
كاختيار الشريك وفق أسس ومعايير 
ظاهرية كجمال الشكل وحسن املظهر 
أو املال أو املنصب، ويغفلون عن أهم 
عامل في اختيار الشريك وبناء أسرة 

إن الناس سواســية في كل شيء، 
التركيب اجلسدي الداخلي واخلارجي 
من أعضاء وأنسجة، لكنهم يختلفون 
في أشيائهم وأصواتهم وتصرفاتهم، 
وال شك أن اهللا سبحانه وتعالى خلق 
الناس جميعهم بتركيبات البنية املوحدة 

بوظائفها بإعجاز منه جل شأنه.
وما جعل كل إنسان ينفرد في تفاعله 
الكيميائي مع نفسه دون سائر البشر 
وينفرد بـ«بصمته بصفة عامة» ليكون 
ذلك اخلامت اإللهي املميز لكل إنسان وبهذا 
حتدى اهللا ســبحانه وتعالى بإعجازه 
البشــر بحيث ال ميكن أن يتشابه في 
بصمة اإلبهام اثنان من البشر في العالم 
حتى لو كانوا من التوائم التي في كتابه 
الكرمي حيث قال تعالى: (أيحسب اإلنسان 
ألن جنمع عظامه، بلى قادرين على أن 

نسوي بنانه) سورة القيامة: ٣ و٤.
فالبصمة اجلينية الوراثية هي تلك 
البصمة التي تالزم اإلنسان طوال حياته 
وال ميكن محوها والتخلص منها بأي 
طريقة كانت، كما ان هناك بصمة لقاع 
العني (الشبكية) وكذلك بصمه للقزحية، 

لكل إنسان اجنذاب ونزوع نحو فهم 
احلقيقة التي يرتكز عليها العالم، وهذا 
أمران فطريان عند  االجنذاب والنزوع 
كل إنســان، ومن أجل ذلك ينبغي على 
كل إنســان أن تكون له رحلته اخلاصة 
نحو فهم «املطلق» و«املعقول» واالرتقاء 
في درجات العلــم واملعارف الروحية، 
وإنها حلقيقة ثابتة بال أدنى شك أن تعدد 
الطرق إلى املعرفة حقيقة نفسانية، إال 
أن املنهجية الدقيقة هي التي ميكنها أن 
تصــون حركتنا التكاملية من الفوضى 
والبعثرة الروحية وذلك في أغلب احلاالت.

وبالنظر إلى القرآن الكرمي فإننا جنده 
يقدم السبل إلى ما نأمله سواء كان سبال 
وطرقا عقلية برهانية أو طرقا وســبال 
فطرية أو طرقا وسبال روحية ومتعالية 

وهذه هي مبتغانا في هذه القصاصة.
إن في أعماق وباطن كل إنسان رغبة 

املسكنات عبارة عن مواد كيميائية، 
تســتخدم لتقليل اآلالم التي نشعر بها 
العضالت، واآلالم  التهــاب  كالصداع، 
األخرى، تسمى املسكنات التي ال حتتوي 
على مخدرات بـ «األدوية الال وصفية» 
وهي تعني أن الصيدلي يســتطيع أن 
يصفها للمريض دون الرجوع إلى الطبيب.

متى يجب أن ناكل حبة مسكن؟ سؤال 
جيد.. لكن فكر قبل هذا الســؤال، ماذا 
ســيحصل لو لم أتناول حبة مسكن؟! 
كثير مــن اآلالم التي نواجهها هي آالم 
حلظية وميكن تفاديها مسبقا، حسنا ماذا 
عن النوم غير الكافي؟ السهر املتواصل 
وعدم أخذ اجلســم لقســط كافي من 
النوم سيجعلك تشــعر بصداع شديد 
لن يدع يومك مير بسالم، أيضا عندما 
تعود جسمك على الكسل وعدم احلركة 

من املالحظ في اآلونة األخيرة كثرة 
معدالت الطالق في الكويت وشملت معظم 
الفئات العمرية سواء األزواج من هم في 
عمر العشرين أو الثالثني، بل تعدتها إلى 
األزواج في عمر األربعني واخلمســني 
وحتي قد تصل ملواليد الستينيات، فهل 
تساءلنا عن أســباب ارتفاع مؤشرات 
الطالق وهل بحثنا عن ما هي األسباب 

وراءها؟ وما العامل احملفز لها؟ 
كثير من أسباب الطالق ترجع إلى 
وجود املشاكل األسرية والزوجية بصفة 
مســتمرة بني األزواج وأسباب نشوء 
مثل هذه املشاكل هو عدم معرفة كل من 
الطرفني واجباتهم وحقوقهم، وقد يقول 
البعض انه يقوم بجميع واجباته جتاه 
الشريك لكنه ال يحصل على حقوقه منه، 
وال يرى أي مقابل في ذلك، وقد نتفق 
معه أو نختلف، وذلك ألن ذلك يعود لعدم 
وضوح الرؤية وحتديد األولويات واملهام 
بني األزواج، فالزواج عقد شراكة، حاله 
كحال أي عقد جتاري بني املتعاقدين، 
إال أنه يتفضل ويســمو عليه بوجود 
املشاعر واألحاسيس اإلنسانية العاطفية 
بني األزواج واملشاركة اجلنسية، إذا لنلقي 
الضوء على أهم األسباب التي تؤدي إلى 

الطالق وما احللول الناجعة لها.
إن أهم أســباب الطــالق هو عدم 
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خليل أبل يطلب كشفًا بالهيئة التدريسية والتدريبية األساسيني 
في قسم املواد األساسية باملعهد العالي لالتصاالت واملالحة

وجــه النائــب د.خليل 
إلــى وزيــر  أبــل ســؤاال 
التربيــة ووزيــر التعليم 
العالــي والبحــث العلمي 
د.حمــد العدواني، بشــأن 
التجاوزات في املعهد العالي 
لالتصاالت واملالحة بالهيئة 
التطبيقي  العامة للتعليم 
السؤال  والتدريب، ونص 

على ما يلي:
نظرا ملخالفات وتعديات 
قســم املواد األساسية في 
املعهــد العالي لالتصاالت 
واملالحــة بالهيئــة العامة 
التطبيقـــــــي  للتعليــم 
والتدريب، وما يجري من 
إدارة املعهد  جتاوزات من 
والقائمني عليها سواء من 
استغالل السلطة املمنوحة 
لهم إداريا وماليا وتعليميا، 
مــا أدى إلى إحــداث خلل 
بسبب املنهجية التسلطية 
القــرارات  اتخــاذ  فــي 
اللوائح  وجتاوزات علــى 
والنظم املعتمــدة قانونا، 
إفادتــي وتزويدي  يرجى 

باآلتي:
١- كشــف بالهيئـــــــــة 
التدريســية والتدريبيــة 
األساسيني في قسم املواد 

الساعات التدريبية ألعضاء 
القســم األساســيني، مــع 
بيان أســباب زيــادة عدد 
املنتدبني للقسم من خارج 
القسم، وإفادتي عما إذا كان 
امليزانية للقسم  تخفيض 
بنــاء على قرار شــخصي 
من املدير املنتدب للقســم 
أم مــن جهــة أخــرى فــي 
املعهــد، وتوضيــح ما إذا 
كان  تخفيض مبيزانيات 
األقسام األخرى في املعهد 
العالي لالتصاالت واملالحة 

جــرى؟
٣- ما أسباب جتريد مدير 
املعهــد العالي لالتصاالت 
واملالحــة باإلنابــة رئيس 
قســم املواد األساسية من 
مــادة (الفيزياء) وتكليف 
مدرس منتــدب من خارج 
القسم لتدريس هذه املادة؟ 
وهــل يحــق ملديــر املعهد 
باإلنابة اتخاذ هذا اإلجراء 
باملخالفة للوائــح أم ُيعد 
هــذا اإلجــراء قانونيا وال 
يحتاج إلى موافقة مسبقة 
من رئيــس أو مــن جلنة 

املنتدبني في القسم؟
٤- ما صحة إضافة مدير 
املعهــد باإلنابــة أســماء 

أَُضيفت أســماؤهم  الذين 
لتدريــس املواد فــي هذه 
الــدورات اجلديــدة؟ ومــا 
الغاية من هذه اإلضافة؟ وما 
صحة توجيه املدير املذكور 
لفت نظر لرئيس قسم املواد 
األساسية بحجة عدم إيجاد 
منتدبــني لتدريــس املواد 
املضافة؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، فيرجى تزويدي 
بصــورة ضوئية من لفت 
النظر، مــــع بيان أسباب 
عـــدم االستفســـار مسبقا 
من رئيس القسم حول هذا 
اإلجراء بإضافة أسمــــــاء 
منتدبني، وتزويـــدي برد 
رئيس القســم علــى لفت 

النظر - إن وجد-.
٦- هل ســبق ملدير املعهد 
باإلنابــة ترتيــب جــداول 
جميــع األقســام باملعهــد 
العالي لالتصاالت واملالحة 
أم اقتصر دوره على ترتيب 
جدول قسم املواد األساسية 
فقط؟ إذا كان دوره اقتصر 
علــى جــدول قســم املواد 
األساسية فقط، فهل عمل 
اجلــدول بنــاء علــى إذن 
وموافقة رئيس القسم؟ إذا 
كانت اإلجابة النفي، فيرجي 

التخصصية مختلفة كليا 
على النظام الدراسي في كال 
القسمني، وهل مت التصويت 
علــى مقتــرح الدمــج بني 
القسمني؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، فيرجى تزويدي 
باحملضر املتضمن أسماء 
أعضــاء اللجنــة العلمية، 
مســمياتهم  بيــان  مــع 
الوظيفيــة، وشــهاداتهم 
العلمية وسنوات خبرتهم 
العملية وتاريخ تعيينهم 
وما اعتمدته اللجنة في شأن 

هذا اإلجراء.
٨- هل كان إجــراء الدمج 
لقسم املواد األساسية مع 
قســم املواد العامــة بأمر 
شــخصي من مدير املعهد 
باإلنابــة أم بتكليــف مــن 
اإلدارة العليــا فــي الهيئة 
التطبيقي  العامة للتعليم 
والتدريب؟ إذا كانت اإلجابة 
بأحقية مدير املعهد باإلنابة 
فــي اتخــاذ هــذا اإلجراء، 
فيرجى تزويدي بالســند 
القانونــي، وهل أُخذ بعني 
االعتبار تخصصات املدربني 
املزمــع نقلهــم وخبراتهم 
وتأثير ذلك على مستقبلهم 
املهنــي؟ يرجى اإلفادة مع 

النظــام  فــي  منتدبــني 
احلاسوبي من خارج قسم 
املواد األساسية في جداول 
القسم في األسبوع الرابع 
مــن الدراســة؟ وهــل هذا 
اإلجراء قانونــي أم يجب 
أخذ موافقة رئيس القسم 

واللجان في القسم؟
مــع تزويــدي باملســتند 
القانوني الذي يبيح ملدير 
املعهد باإلنابــة اتخاذ هذا 

اإلجراء.
٥- مــا الــدورات اجلديدة 
التي أضافهــا مدير املعهد 
باإلنابة في األسبوع الرابع 
من الدراســة بقسم املواد 
األساسية؟ ومن املنتدبون 

بيان أســباب امتناعه عن 
أخذ موافقة رئيس القسم 
على هذا اإلجراء، مع بيان ما 
إذا كان هذا اإلجراء مخالفا 
للوائــح املعمــول بها في 
املعهــد، وحتديد أســباب 
تكرار تغيير جدول رئيس 
القسم مرات عدة من دون 
أو  أو االستفسار  الرجوع 
أخذ موافقة أو استشــارة 
أو حتــى إذن منه بصفته 
رئيس القســـــم الذي من 
املفترض أنه يدير القســـــم 

بصفتــــه.
٧- هل هناك مسعى أو نية 
لدى مديــر املعهد باإلنابة 
بضم قسم املواد األساسية 
مع قسم املواد العامة؟ إذا 
كانــت اإلجابــة اإليجاب، 
فيرجــى تفصيــل مــدى 
تأثير هذا اإلجراء على عمل 
القسمني، ومدى توافقهما مع 
الهيكل التنظيمي املعتمد، 
والفائدة املرجوة من التقدم 
بهذا املســعى، وبيان مدى 
املــواد  توافــق تدريــس 
األساسية مع املواد العامة 
في حتقيق نظام أكادميي 
علمي فــي تدريــس مواد 
مختلفة ملدرسني شهاداتهم 

الشرح.
٩- تزويدي باسم مساعد 
مدير املعهد لشؤون املدربني، 
مع بيان شــهادته العلمية 
ومســماه الوظيفــي قبــل 
التعيني فــي هذا املنصب، 
وســنوات خبرته العملية 
وتاريــخ تعيينــه في هذا 
املنصب، وبيــان إجراءات 
معهد االتصاالت واملالحة 
فــي تعيينه لهذا املنصب، 
وهل مت ذلك بناء على إعالن 
لشغل هذه الوظيفة حسب 
اللوائــح والنظم، أم متت 
الترقية عن طريق اللجنة 
املختصــة فــي املعهــد، أم 
عن طريق إجراء شخصي 
من مديــر املعهد باإلنابة؟ 
وهــل هنــاك مــن املدربني 
في املعهد َمــن لديه نفس 
الشهادة العلمية واخلبرة 
العملية أو زيادة في شروط 
االستحقاق لهذا املنصب؟ 
كما يرجى تزويدي بكشف 
بأسماء املدربني في املعهد 
متضمنا شهاداتهم العلمية 
ومســمياتهم الوظيفيــة 
العملية  وسنوات اخلبرة 
فــي  عملهـــــم  ومراكــز 

املعهـــد.

استفسر عن آخر خمس ميزانيات سنوية مخصصة للقسم وأسباب جتريد رئيس القسم من مادة الفيزياء 

 د.خليل أبل

األساسية في املعهد العالي 
لالتصاالت واملالحة بالهيئة 
التطبيقي  العامة للتعليم 
واملنتدبــني  والتدريــب 
مــن خــارج الهيئــة، على 
أن يتضمــن مســمياتهم 
الوظيفيــة وتخصصاتهم 
العلمية وسنوات اخلبرة 
العملية، واملواد التدريسية 
التي ُيدّرسونها في القسم، 
وبيان أســباب االستعانة 
مبدرسني من خارج القسم 
ومســمياتهم الوظيفيــة 
واجلهة املنقولني منها، ومدة 
ندبهم وســنوات خبرتهم 
العمليــة وتخصصاتهــم 

العلمية.
٢- كشــف بآخــر خمــس 
ميزانيات سنوية مخصصة 
لقســم املــواد األساســية 
باملعهد العالي لالتصاالت 
واملالحــة، مــع توضيــح 
أسباب تخفيض مدير املعهد 
باإلنابة ميزانية القسم في 
األسبوع الثاني من الدراسة 
وبعد توزيع اجلداول على 
أعضاء القســم، وبيان أثر 
هذا التخفيض على الهيئة 
التدريسية وجودة التعليم 
والتي نتج عنها تخفيض 

أسامة الشاهني لشمول باحثي ومسجلي شؤون الطلبة 
الكويتيني بكادر الوظائف التربوية املساندة في «التربية»

الصيفي الصيفي: ما عدد املقبولني في البورد الكويتي
لكل تخصص وما إجراءات وقواعد ومعايير القبول؟

مبارك الطشة يسأل عن تعاقد «اجلمارك» مع شركات
القطاع اخلاص للقيام بأعمال التخليص اجلمركي

أســامة  النائــب  تقــدم 
الشــاهني باقتــراح برغبــة 
بشــمول باحثــي شــؤون 
الطلبة ومســجلي شــؤون 
الطلبــة الكويتيني العاملني 
فــي وزارة التربية، بالكادر 
الذي مت إقراره لزمالئهم في 
الوظائف التربوية املساندة، 
ونص االقتراح على ما يلي:

صدر قرار مجلس اخلدمة 
املدنيــة رقــم (١٦) لســنة 
٢٠١٩ بإقــرار كادر العاملني 

النائــب الصيفي  وجــه 
الصيفــي ســؤالني إلــى كل 
من وزير الصحــة، د.أحمد 
عــدد  بشــأن  العوضــي، 
املقبولني في البورد الكويتي 
لكل تخصص، ووزير الدولة 
البلديــة، بشــأن  لشــؤون 
مشــروع تطوير وحتديث 

شاطئ الفنطاس:
وجاء في سؤاله إلى وزير 
الصحة ما يلي: فيما يخص 
القبــول في برامــج البورد 
الكويتــي، يرجــى إفادتــي 

وتزويدي باآلتي:
١ ـ عدد املقبولني في البورد 

وجــه النائــب د.مبارك 
الطشــة ســؤاال إلى وزير 
الدولــة  ووزيــر  املاليــة 
االقتصاديــة  للشــؤون 
واالستثمار، قال في مقدمته: 
منى إلى علمــي ان اإلدارة 
العامة للجمــارك تعاقدت 
مع إحدى شــركات القطاع 
اخلــاص للقيــام بأعمــال 
التخليص اجلمركي ووزن 
الشاحنات وإصدار شهادات 
الوزن للقادمني عبر املنافذ 
البرية، وأن الشركة تفرض 
رسوما قدرها ديناران عن 
املواطــن و٥ دنانير لغير 

«إصدار قرار من مجلس 
اخلدمة املدنية بشمول باحثي 
الطلبة ومســجلي  شــؤون 
شــؤون الطلبــة الكويتيني 
العاملني في وزارة التربية، 
إقــراره  الــذي مت  بالــكادر 
الوظائــف  لزمالئهــم فــي 
التربوية املســاندة من قبل 
مجلس اخلدمة املدنية بقراره 
رقــم ١٦ لســنة ٢٠١٩، وذلك 
لتحقيق العدالة واملســاواة 

بينهم».

املجاورة مــن متنفس رائع 
كانــوا يقضون فيــه أوقاتا 
ترفيهية وعائلية وميارسون 
فيه رياضات مفيدة، يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١ـ  بيانــات تفصيليــة عــن 
الشــركة املكلفة باملشروع، 
مبا في ذلك قيمة رأس مالها 
وتاريخ تأسيسها واملشاريع 

املرساة عليها.
٢ ـ تكلفــة املشــروع علــى 
الدولــة والفتــرة احملــددة 

إلجنازه.
٣ ـ سبب التأخير في إجناز 

املشروع.

فــي فرض تلك الرســوم؟ 
وهــل هناك قانون او قرار 
بشأن السماح بفرض تلك 
الرسوم؟ مع تزويدي به ان 
وجد، ومــا معايير حتديد 
تلك الرسوم؟ وهل متارس 
إدارة اجلمارك أي دور في 
الرقابــة واإلشــراف علــى 
تلك الشركة؟ اذا كان الرد 
باإليجاب فمــا هذا الدور؟ 
وهل وافقت اجلمارك على 
فرض مثل تلك الرسوم؟ مع 
تزويدي بنسخة من قرارات 
وتعميمــات اجلمارك بهذا 

اخلصوص.

املدنيــة فــي كتابيهــا رقــم 
(٢٠٢١٠٩٩٣٧٩) املؤرخ بتاريخ 
٢٠٢١/١١/٣، ورقم (٩٨٦٧٠٠) 
املؤرخ بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠
العاملني بوظائف  بشــمول 
(باحثــي شــؤون الطلبة - 
الطلبة)  ومسجلي شــؤون 
بالقرار رقم (٢٠١٩/١٦) بشأن 
وظائف ومكافــآت املوظفني 
الكويتيني العاملني في مدارس 
وزارة التربيــة، لــذا فإنني 
أتقدم باالقتراح برغبة التالي:

وجاء في سؤاله إلى وزير 
الدولة لشــؤون البلدية ما 

يلي:
نظــرا ألهمية املنتزهات 
ألهالــي املناطق الســكنية، 
ودورهــا فــي الترفيــه عن 
العوائــل والشــباب، ومــا 
يترتب عليها من ممارسات 
رياضيــة وزراعة جتميلية 
ومناظر ترويحية ترفع من 
جــودة حيــاة املواطن، وملا 
الفنطاس  يعانيــه شــاطئ 
من إهمال، وتأخير مشروع 
تطويره وحتديثه، ما حرم 
أهالــي املنطقــة واملناطــق 

وكيــف متت ترســية هذا 
العقــد على الشــركة؟ مع 
تزويــدي بصورة ضوئية 
مــن الترخيــص التجاري 
املمنــوح للشــركة ملزاولة 
النشاط وبصورة من العقد 
املبرم بــني إدارة اجلمارك 

والشركة املشار إليها؟
الشــركة  تقــوم  هــل  ٭ 
بتحصيل أي رســوم على 
والشــحنات  األشــخاص 
كانــت  إذا  والبضائــع؟ 
اإلجابة باإليجاب فما السند 
القانوني لذلك؟ وهل مينح 
العقد املوقع للشركة احلق 

عددهم ١٣٦٠ ودورهم ال يقل أهمية عن زمالئهم في الوزارة

طالب بتزويده بأسباب تأخير مشروع تطوير شاطئ الفنطاس

سأل عن حتصيل أي رسوم على األشخاص والشحنات والبضائع

أسامة الشاهني

الصيفي الصيفي

د.مبارك الطشة

بالوظائف التربوية املساندة 
التربيــة وشــمل  بــوزارة 
االخصائيــني االجتماعيــني 
والنفسيني، وأمناء املكتبات، 
والتقنيات التربوية، إال أن هذا 
القرار لم يشمل باحثي شؤون 
الطلبــة الكويتيني وعددهم 
١٣٦٠ ومسجلي شؤون الطلبة 
وعددهم ٣٥٠٧، رغم أن دورهم 
ال يقل أهمية عن دور زمالئهم 
بوزارة التربية، ورغم مطالبة 
وزارة التربية ملجلس اخلدمة 

الكويتي لكل تخصص، وما 
إجــراءات وقواعد ومعايير 

القبول؟
٢ ـ عــدد املتقدمــني للبورد 
الكويتــي لــكل تخصــص، 
الذيــن  الناجحــني  وعــدد 
اجتازوا االختبار مع تزويدي 
بأسمائهــــم ودرجاتهم في 

االختبار.
٣ ـ عــدد الناجحــني الذيــن 
اجتازوا املقابلة الشخصية 
لــكل  الكويتــي  للبــورد 
تخصص ودرجاتهم، وعدد 
الذين لم يجتــازوا املقابلة 

الشخصية ودرجاتهم.

الكويتي مقابــل اخلدمات 
التي تقدمها.

وبنــاء على ما ســبق، 
اإلفــادة وتزويدي  أرجــو 

مبا يلي:
٭ هــل تعاقــدت اإلدارة 
العامة للجمارك مع أي من 
شــركات القطــاع اخلاص 
للقيــام بأي مهام أو أعمال 
فــي املنافــذ البريــة خالل 
الفترة املاضيــة؟ في حال 
كانت اإلجابة اإليجاب فما 
هذه الشــركة؟ وما طبيعة 
أعمالهــا وأنشــطتها؟ وما 
املهام املوكلة إليها حتديدا؟ 

مهند الساير: ما السند القانوني لفرض 
رسوم على القادمني إلى الكويت؟

عبداهللا األنبعي: ما الطاقة اإلنتاجية 
حملطات معاجلة مياه الصرف الصحي؟

النائــب مهنــد  وجــه 
الســاير ســؤال إلى وزير 
التجارة والصناعة ووزير 
الدولة لشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات، 
مــازن الناهــض، بشــأن 
القانوني لفرض  الســند 
رســوم على القادمني إلى 
الكويت عبر منفذ العبدلي 
احلدودي، ونص السؤال 

على ما يلي:
انتشــرت فــي اآلونة 
األخيــرة ســندات قبض 

صادرة عن شــركة «جلوبــال كليرينج 
هاوس سســتمز» محصلــة من القادمني 
إلى الكويت عبر منفذ العبدلي احلدودي 
بقيمة دينارين باعتبارها رسوما نظيرة 
استخدام أجهزة التفتيش في املنفذ، لذا 

يرجــى إفادتي وتزويدي 
باآلتي:

١ـ  ما الســند القانوني 
لفرض الشركة رسوم على 
القادمني إلى الكويت عبر 
منفذ العبدلي احلدودي؟

٢ ـ هل يوجد عقد بني 
العامــة للجمارك  اإلدارة 
والشــركة يجيز مبوجبه 
حتصيــل الرســوم؟ مــع 
تزويدي بصورة ضوئية 

من العقد ـ إن وجد ـ.
٣ـ  هل حتصل الشركة 
أي رســوم في املنافذ احلدودية األخرى 
أسوة بالرسوم احملصلة في منفذ العبدلي؟ 
في حال اإلجابة اإليجاب، يرجى تزويدي 
باملستندات الدالة، وفي حال النفي، يرجى 

تزويدي باألسباب.

وجــه النائب عبداهللا 
األنبعي سؤاال إلى وزير 
األشــغال العامــة ووزير 
الكهرباء واملــاء والطاقة 
املتجددة د.أماني بوقماز، 
طالب فيه بتزويده وإفادته 

باآلتي:
١ـ  ما الطاقة اإلنتاجية 
حملطــات معاجلــة ميــاه 

الصرف الصحي؟ 
٢ـ  مــا إمكانية إيصال 
امليــاه لتخضير املناطق، 
ومــا الكميات التــي يتم 

حتويلها ملياه البحر بعد معاجلتها؟

٣ـ  ما اخلطة املستقبلية 
ميــاه  مــن  لالســتفادة 
محطــات املعاجلــة فــي 
جانب االستفادة منها في 
ري املزروعــات وزيــادة 
املســطحات املائيــة فــي 
املناطق الصحراوية لرفع 
الرطوبة ونسبة  نســبة 
املناطــق  التبخيــر فــي 

اجلافة؟
٤ ـ هــل مت اســتغالل 
الدراكيل في حتويل مياه 
األمطــار والتصدي ملياه 

السيول وإعادة استغاللها في الري؟

عبر منفذ العبدلي احلدودي

سأل عن استغالل الدراكيل في حتويل مياه األمطار

مهند الساير

عبداهللا األنبعي

هل وافقت «اجلمارك» على فرض تلك الرسوم مع تزويدي بنسخة من قرارات وتعميمات اإلدارة بهذا اخلصوص؟

عبدالكرمي الكندري يسأل عن ممارسة 
املنظومة املتكاملة للخطة اخلمسية

وّجـه النائب د.عبدالكرمي 
الكندري ســؤاال إلى وزير 
الدولــة  ووزيــر  املاليــة 
االقتصاديــــة  للشــؤون 
واالستثمار عـــن أسبـاب 
تأخيــر تقييــم وترســية 
املمارسة اخلاصة باملنظومة 
املتكاملة إلعــداد ومتابعة 

اخلطة اخلمسية للدولة.
ونص السؤال الذي قدمه 
النائب د.عبدالكرمي الكندري 
ســؤاال إلــى وزيــر املالية 
الدولة للشــؤون  ووزيــر 

االقتصادية واالستثمار على اآلتي:
أصدر األمني العــام للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية مطلع العام ٢٠٢٢، 
القرار اإلداري رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢، بتشكيل 
جلنة حتقيق في األسباب التي أدت إلى 
تأخير تقييم وترسية املمارسة رقم (ع) 

٧-٢٠٢٠/٢٠١٩ املنظومة 
املتكاملة إلعداد ومتابعة 
اخلطة اخلمسية للدولة 
والقرارات الالحقة بشأن 
متديد فترة عمل اللجنة، 
وملــا كانت هنــاك أهمية 
بالغة ألعمال هذه اللجنة، 
بهــدف تقصــي احلقائق 
بشــأن تلك املمارسة، لذا 
إفادتي وتزويدي  يرجى 

باآلتي:
١ - تاريخ رفع اللجنة 
تقريرها وتوصياتها بشأن 

األعمال املوكلة إليها.
٢ - مــا خلصت إليه مــن حقائق بهذا 

الشأن.
٣ - اإلجــراءات التــي اتخــذت حيــال 
توصيات اللجنة منذ تاريخ رفعها تقرير 
األعمــــال حتى تاريخ ورود هذا الســـؤال.

طالب بتزويده بتقرير اللجنة املكلفة بذلك 

 د.عبدالكرمي الكندري
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صالح عاشور يسأل عن املبلغ املدفوع 
للبنوك و«التأمينات» وشركات التمويل

وجــه النائــب صالــح 
عاشــور ســؤاال إلى وزير 
الدولــة  ووزيــر  املاليــة 
االقتصاديــة  للشــؤون 
واالستثمار، قال في مقدمته، 
في أزمــة ڤيروس كورونا 
التي بدأت أوائل عام ٢٠٢٠

مت تأجيل أقساط القروض 
عن املواطنني من قبل البنوك 
العامة  احمللية واملؤسسة 
االجتماعيــة  للتأمينــات 
وشــركات التمويل ملرتني 

في كل مرة ملدة ٦ أشهر.
وطالب تزويده وإفادته باآلتي:

١- كم هو املبلغ الذي مت دفعه للبنوك 
احملليــة واملؤسســة العامــة للتأمينــات 

وشــركات  االجتماعيــة 
التمويــل مقابــل التأجيل 
للمرتــني؟ مــع تزويــدي 
باملبالــغ التفصيليــة لكل 

جهة على حدة.
الدفــع  ٢- فــي حالــة 
لهــم فلماذا قامــت البنوك 
العامة  احمللية واملؤسسة 
االجتماعيــة  للتأمينــات 
وشــركات التمويــل مبــد 
أجل أقساط القروض على 
العمالء الذين استفادوا من 
التأجيل؟ ومــا اإلجراءات 
التي ســيتم اتخاذها في حالة أخذ املبالغ 
من املواطنني دون وجـــــه حق وكيفيـــة 

استردادهـــا لهــم؟

مقابل تأجيل أقساط القروض في أزمة كورونا

صالح عاشور

عالية اخلالد: هل افتتحت وزارة
الشؤون مركز إيواء املعنفات؟

وجهــت النائبة عالية 
اخلالد ســؤاال إلى وزيرة 
الشــؤون االجتماعيـــــة 
والتنميــة املجتمعيــــــة 
ووزيرة الدولة لشــؤون 
املرأة والطفولة مي البغلي، 
بشأن مركز إيواء املعنفات، 
ونص السؤال على ما يلي:
إيواء املعنفات،  مركز 
ما هــو إال ضرورة ملحة 
فــي ظل تزايــد وتصاعد 
ممارســات العنــف ضــد 
املرأة، وفي ظل عدم وجود 

تدخــل جاد حلــل مثل هــذه الظاهرة أو 
احلد منها، لذا يرجى إفادتي وتزويـــدي 

باآلتـــي:
- هــل افتتحــت وزارة الشــؤون 
االجتماعيــة وإداراتهــا املختصــة مركز 

إذا  املعنفــات؟  إيــواء 
كانــت اإلجابــة اإليجاب، 
يرجى تزويــدي بتاريخ 
افتتــاح املركز، وســعته 
االســتيعابية ووســائل 
احلمايــة واخلدمات التي 
يوفرها، وإذا كانت اإلجابة 

النفي:
١- فمــا ســبب عــدم 
حتــى  املركــز  افتتــاح 

تاريخه؟
٢- مــا موعــد افتتاح 

املركز؟
٣- ما اخلطة املعتمدة الفتتاح املركز 

بأقرب فترة زمنية ممكنة؟
٤- مــا البديل عن املركــز في الوقت 
احلالي؟ وهــل يفي بالغــرض املعد من 

أجلـــه؟

استفسرت عن اخلطة املعتمدة الفتتاح املركز بأقرب فترة زمنية ممكنة

عالية اخلالد

أسامة الزيد: ما أثر تأخر التعيينات باملناصب القيادية 
في الدولة على متابعة وتنفيذ برنامج عمل احلكومة؟

عادل الدمخي لوزيرة األشغال: ما األسباب املتخذة للوقوف على 
أسباب انقطاع ونقص املياه بالقسائم الزراعية في «الوفرة» و«العبدلي»؟

وجه النائب أسامة الزيد ٥
أسئلة إلى ٥ وزراء، حيث وجه 
سؤاال إلى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء براك الشيتان 
بشــأن تأخــر التعيينات في 
املناصب القيادية، وسؤاال إلى 
وزير الصحة د.أحمد العوضي 
بشأن املستشــفيات واملراكز 
الصحية التي تعتمد األنظمة 
الرقمية في رفع الفحوصات، 
وحفــظ امللفات، وســؤاال إلى 
وزير التربية ووزير التعليم 
العالي والبحث العلمي د.حمد 
العدواني بشأن قياديني كلفوا 

بأكثر من منصب.
كما وجه الزيد ســؤاال إلى 
وزير التجارة والصناعة ووزير 
الدولــة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات مازن 
الناهض عن تكلفة مشــروع 
مراسي الفنطاس، وسؤاال إلى 
الشــؤون االجتماعية  وزيرة 
والتنمية املجتمعية ووزيرة 
الدولة لشؤون املرأة والطفولة 
مي البغلي بشأن إدارة مراكز 
رعاية املعاقني، ونصت األسئلة 

على ما يلي:
وجاء في سؤاله إلى وزير 

وجــه النائــب د.عــادل 
الدمخي ســؤاال إلى وزيرة 
العامــة ووزيرة  األشــغال 
الكهربــاء واملــاء والطاقــة 
املتجددة د.أمانــي بوقماز، 
طالب فيه تزويده وإفادته 

باآلتي:
١- ما السبل التي اتخذتها 
وزارة األشــغال للوقــوف 
على أسباب انقطاع ونقص 
املياه املعاجلة عن القسائم 
الوفرة  الزراعية مبنطقتي 
والعبدلــي، باإلضافــة إلى 
اإلجراءات التي مت اتخاذها 

لعالج القصور.
وزارة  لــدى  هــل   -٢
األشــغال رؤية شاملة عن 
العقــد رقــم (هـــ ص/١٦٧) 
مدعمة باملستندات موضحا 
بهــا املراحــل واإلجــراءات 
املتعلقة بالتنفيذ منذ مارس 
عــام ٢٠١٦ حتــى اآلن؟ وما 
تبع ذلك من صدور قرارات 
وزارية بتشكيل جلان فنية 
وتقارير تلك اللجان ودور 
وزارة األشــغال بشــأن ما 
صــدر مــن تقاريــر ومدى 
التعاقدية  تفعيل الشروط 
- وتوقيــع اجلزاءات على 
مقاول العقد حماية لألموال 
العامة والــذود عنها - مع 
إيضاح دور قطاع الهندسة 
الصحيــة ومــا اتخــذه من 

الرقمية بحيث يسمح لألطباء 
في مختلــف اجلهات مراجعة 

السجل اخلاص باملرضى؟
٤- مــا األســباب التي تعطل 
قيام وزارة الصحة ببناء نظام 
رقمي متكامل بني املستشفيات 

واملراكز؟
وجاء في سؤاله إلى وزير 

التعليم العالي ما يلي:
أطلــب إفادتــي وتزويدي 

باآلتي مشفوعا باملستندات:
موظفــون  يوجــد  هــل   -١
وأعضــاء هيئــة تدريس في 
جامعة الكويــت كلفوا بأكثر 
من منصب؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، فإنني أطلب تزويدي 

٢٠٢٢/٥٢ املؤرخ ٢٠٢٢/٩/٢٢
بإلغاء أعمال اللجنة الفنية 
القانونية املشــكلة بالقرار 
٢٠٢٢/٣٣ رقــم  الــوزاري 
واســتكمال التحقيــق فيما 
انتهت إليه اللجنة املشكلة 
بالقرار الوزاري رقم ٢٠٢١/٥٨

على الرغم من أن تلك اللجنة 
األخيرة صدر بشــأنها رأي 
قانوني مت التأشير عليه من 
السابقة باالعتماد  الوزيرة 
الــرأي  انتهــى ذلــك  وقــد 
القانوني إلى مخالفة اللجنة 
إجراءات التحقيق لنصوص 
مواد املرسوم الصادر بشأن 
نظام اخلدمة املدنية - فإلى 
أيــن ذهبت أعمــال اللجنة 
 ،٣٠ بالقراريــن  املشــكلة 
٢٠٢٢/٣٣ لدراســة العقــود 
الثالثة أرقام (هـ ص/١٦٧ - 

١- كم تبلغ التكلفة اإلجمالية 
للمشروع؟

٢- مــا اجلــدوى االقتصادية 
للمشــروع؟ أطلــب تزويدي 
بالدراسة كاملة مع تفاصيلها.

٣- ما أسباب عدم االنتهاء من 
إجناز املشروع؟

٤- كم عدد الزوارق (القوارب 
والطراريد) املسجلة في إدارة 

املسح البحري؟
وجاء في سؤاله  إلى وزيرة 

الشؤون االجتماعية ما يلي:
في خصوص إدارة مراكز 
رعاية املعاقني، بخاصة مراكز 
التدخل املبكر لألطفال املعاقني 
التابعة  النهاريــة  والرعايــة 
للهيئة العامة لشــؤون ذوي 
اإلعاقة، أطلب إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
- هــل يصــرف جلميــع 
املوظفــني في مراكــز الرعاية 
املناطــق  النهاريــة فــي كل 
البــدالت املاليــة التالية (بدل 
نوبة وبدل عدوى وبدل خطر 
وبدل طعام)؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، فإنني أطلب تزويدنا 
بالتفاصيل، وإذا كانت اإلجابة 
بالنفي، فإنني أطلب توضيح 

األسباب.

٢٠٢٢/٥/٢٦ مــن قبل وكيل 
وزارة األشــغال الســابق 
بتشــكيل جلنــة لدراســة 
املطالبــة الزمنيــة واملالية 
اخلاصة بأعمال العقد رقم 
(هـ ص/١٦٧)، علما بصدور 
قرار بتشكيل جلنة إلجراء 
التحقق حول تنفيذ العقود 
أرقــام (هـــ ص/١٦٧ - هـــ 

ص/٩٦ - هـ ص/٩٨). 
٧- مــا اإلجــراءات التي 
الوزارة لتحســني  اتخذتها 
األداء وتصويب أي انحرافات 
تكــون نتجت أثنــاء تنفيذ 
إذا كان مت  األعمــال ومــا 
الرجــوع الى املتســبب في 
تعطيل االستفادة من تنفيذ 
األعمال وفي املرحلة األخيرة 
منهــا املشــمولة بنطــاق 
املشروع درءا لصرف مبالغ 
دون وجــه حق هدرا للمال 
العام أو التقصير واإلهمال 
في احلقوق وااللتزامات من 

جميع األطراف املعنية.
تزويدنــا  يرجــى   -٨
االســتراتيجية  باخلطــة 
املتعلقة بالوزارة وأهدافها 
وخصوصا املتعلقة بقطاع 
الهندسة الصحية واألهداف 
االســتراتيجية املتضمنــة 
باخلطة واألشخاص الذين 
أعدوا تلك اخلطة وما مت من 
إجراءات لتفعيل تلك اخلطة؟

بقائمة املوظفني مع املناصب 
التــي كلفــوا بهــا، مــع ذكــر 

األسباب.
٢- مــا احلــد األعلــى لعــدد 
املناصب التي يكلف بها موظفو 
جامعة الكويت وأعضاء هيئة 

التدريس؟
٣- مــا املناصــب املكلف بها 
عميد كلية العلوم االجتماعية 

باإلضافة ملنصبه؟
وجاء في سؤاله إلى وزير 

التجارة والصناعة:
نشرت جريدة «القبس» في 
تاريخ ٤ فبرايــر ٢٠١٩ إعالن 
مؤسسة املوانئ الكويتية أن 
مشروع مراسي الفنطاس عبارة 
عن حتفة معمارية ومشروع 
اقتصــادي ضخــم ســيرى 
النــور قريبــا حتت إشــراف 
مدير املؤسسة، وأوضحت أن 
املشــروع يحتــوي على ٨٠٠
للقــوارب واليخوت  مرســى 
امليجا وملحق به ناد متكامل 
لليخوت، وفندق حاصل على 
تصنيف خمس جنوم ومركز 
مؤمترات على جزيرة وســط 
املشــروع، لذا أطلــب إفادتي 
وتزويــدي باآلتــي مشــفوعا 

باملستندات:

هـ ص/٩٦ - هـ ص/٩٨) عند 
إعادة الوزير السابق اللجنة 
املبطلة الستكمال التحقيق - 
فلماذا لم تتضمن التحقيق 
بالعقدين رقمي (هـ ص/٩٦

- هـ ص/٩٨) وحسبما جاء 
بطلب جهــاز متابعة األداء 
احلكومي واقتصر التحقيق 
علــى العقد (هـــ ص/١٦٧)، 
مخالفا بذلــك أيضا اللجان 
التي مت تشــكيلها من قبله 

سابقا.
٤- هــل اتخــذت وازرة 
األشــغال إجراءات بشــأن 
التقريــر املقدم من شــركة 
EMERSON الشركة املصنعة 
لبرنامج التشــغيل في هذا 
العقد (هـ ص/١٦٧) واملتعلق 
املتبقية  بتنفيذ املالحظات 

على العقد.
٥- ما مــدى علم وازرة 
األشغال بكتاب مقاول العقد 
رقم (هـــ ص/١٦٧) ومفاده 
تنازله عن جميع مطالباته 
مقابل حصوله على متديد 
زمني ورفع الغرامة املطبقة 
وما مت من إجراءات بشأنه 
املختــص  القطــاع  ورأي 

بالوازرة.
٦- هل لوزارة األشغال 
أن توضــح لنــا الدواعــي 
إلصدار القرار اإلداري رقم 
١٣٥٤ لســنة ٢٠٢٢ بتاريخ 

استفسر عن صرف البدالت املالية  جلميع املوظفني في مراكز الرعاية النهارية في كل املناطق

طالب تزويده بأسباب تناقض القرارات الوزارية وإجراءات الوزارة حول بعض العقود

أسامة الزيد

 د.عادل الدمخي

الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
مبا يلي: 

أطلــب إفادتــي وتزويدي 
باآلتي مشفوعا باملستندات:

- ما أثر تأخر التعيينات في 
املناصــب القيادية في الدولة 
علــى تنفيــذ برنامــج عمــل 

احلكومة؟
وجاء في سؤاله إلى وزير 

الصحة ما يلي:
أطلب إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- ما املستشــفيات واملراكز 
ومختلــف  واملســتوصفات 
اجلهات التابعة لوزارة الصحة 
التــي تعتمــد علــى األنظمة 
الرقميــة في رفــع فحوصات 
املرضــى وحفــظ ملفاتهــم 

الطبية؟
٢- ما املستشــفيات واملراكز 
ومختلــف  واملســتوصفات 
اجلهات التابعة لوزارة الصحة 
التي تعتمد على النظام الورقي 
في استخراج فحوصات املرضى 

وحفظ ملفاتهم الطبية؟
آلــي  ٣- هــل يوجــد ربــط 
بــني املستشــفيات واملراكــز 
ومختلــف  واملســتوصفات 
اجلهات التابعة لوزارة الصحة 
التــي تعتمــد علــى األنظمة 

إجــراءات نحــو التقصيــر 
احلاصل مــن متعهد العقد 
واستيفاء جميع املتطلبات 
التعاقديــة مــن قبل مقاول 
العقد طبقا للبرنامج الزمني 
ومدى تواصله مع اجلهات 
الرقابية الطالعها على جميع 
اإلجــراءات واملســتجدات؟ 
وموقف وزارة األشغال من 
كتــاب جهــاز متابعة األداء 
احلكومــي رقــم ٩٤١/٦٠ - 
٢٠٢٢/٥/١١ ١٠١٤٥ بتاريــخ 
ونتائــج جلانــه املشــكلة 
في مــارس ٢٠٢٢ فــي ذات 
الشأن، مع بيان ما إذا كان مت 
التسليم االبتدائي للمشروع 
التي  من عدمه واإلجراءات 

اتخذت في هذا الصدد؟
٣- مــا ســبب تضارب 
وتناقض القرارات الوزارية، 
حيث صــدر القرار رقم ٣٠
لسنة ٢٠٢٢ بتشكيل جلنة 
حتقيق فنية وقانونية حول 
تنفيذ أعمــال العقود أرقام 
(هـــ ص/١٦٧ - هـ ص/٩٦

- هـ ص/٩٨) - وأعقب ذلك 
القرار الوزاري رقم ٢٠٢٢/٣٣
بإعادة تشكيل تلك اللجنة 
وتال ذلك القراران ٢٠٢٢/٤١
- ٢٠٢٢/٤٤ بتمديــد عمــل 
اللجنة الفنية القانونية إال 
أنه وبعد كل هذه القرارات 
صدر القرار الــوزاري رقم 

حمد العبيد: ما أسماء أعضاء املجلس األعلى للتعليم والسيرة 
الذاتية لكل منهم وما دوره في صياغة خطة وزارة التربية؟

وجه النائب حمد العبيد 
٣ أســئلة إلى كل من وزير 
التربيــة ووزيــر التعليم 
العالــي والبحــث العلمي 
العدواني بشــأن  د.حمــد 
غايات التعليم في الكويت، 
وإلى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير النفط د.بدر 
املال، بشأن عقود استشارات 
نفطيــة بخمســة مليارات 
ونصف املليار دوالر، وإلى 
وزير الدفاع بشــأن ســن 
تشــريعات تضمن حقوق 
الضبــاط وتنظــم عملية 
التعيني واإلحالة للتقاعد، 
وجاء نص األســئلة على 

النحو التالي:
وجــاء في ســؤاله إلى 

وزير التربية ما يلي:
يشــكل التعليم أساس 
وبنــاء  الــدول  تطــور 
مجتمعات املعرفة، ودعامة 
التنموية، ونواة  للنهضة 
االقتصــاد املعرفي وحجر 
زاوية رأس املال البشري، 

التعليم فــي الكويت؟ كما 
يرجى تزويدي بأي وثائق 
أو دراســات حول مرئيات 
الــوزارة لتطبيق حوكمة 

التعليم في الكويت.
٣- فــي ضــوء انتقال 
التعليــم عامليا من مرحلة 
محو أمية التعليم إلى محو 
أمية املعرفة، يرجى اإلفادة 
إن كان لوزارة التربية خطة 
استراتيجية أو سياسات من 
شأنها حتقيق االنتقال نحو 
محو أميــة املعرفة ضمن 
منظومة التعليم في الدولة.
٤- مــا دور املجلــس 
األعلى للتعليم في صياغة 

خطة وزارة التربية؟
أعضــاء  أســماء   -٥
املجلــس األعلــى للتعليم 
والسيرة الذاتية لكل عضو 
مع مدة تعيينه في املجلس.

وورد في سؤاله لوزير 
النفط ما يلي:

الــذي  بشــأن اخلبــر 
نشرته جريدة الشاهد في 

٣- ما مدى صحة أن هذه 
الشركات االستشارية التي 
بلــغ عقدهــا ٥٫٥ مليارات 
دوالر أدخلت تكنولوجيا 
نوعية لتطوير العمل؟ إذا 
كان األمر صحيحا فأرجو 

تزويدي بها.
٤- هــل الشــركات التــي 
أبرمت هــذه العقود معها 
زادت في اإلنتاج، حيث إن 
العقود االستشارية كانت 

بهدف زيادة اإلنتاج؟
٥- هل اكتشــفتم شبهات 
تنفيــع أو تضخيم لقيمة 
هذه العقود من خالل طرق 
تســعير ســاعات العمــل 
لعمالة االستشاريني أثناء 
صياغة العقود في شركة 

نفط الكويت؟
هــذه  أســفرت  هــل   -٦
االستشــارات التــي كلفت 
٥٫٥ مليارات دوالر عن أي 
ربح أو عائد أو حل للمشاكل 
التي تواجه تلك املناطق؟ مع 
تزويدي باملستندات الدالة.

١- ما نص املــادة ١٦٠ من 
القرار ٢٨٢ مع بيان ذلك؟

٢- عــدد الضبــاط الذين 
تنطبق عليهــم املادة ١٠٠

من القانون رقم ٣٢ في شأن 
اجليش ولم ينفذ فيهم قرار 
وزير الدفاع ٢٨٢ املادة ١٦٠
من إصدار هــذا القرار إلى 

اآلن.
٣- نص املادة ١٧٩ من القرار 

ذاته مع بيان املراد منها.
٤- ما اختصاصات جلان 
شــؤون الضبــاط العليــا 
والفرعيــة، ومــا عالقتها 

بالضباط األفراد؟
٥- نص املادة ٨٣ من القرار 
ذاته مع توضيح املراد منها.
٦- هل تختــص املادة ٨٣
بالضباط األمــراء والقادة 

واألعوان؟
٧- نص املادة ٨٥ من القرار 

ذاته.
املــادة  ٨- هــل تختــص 
واألمــراء  بالضبــاط   ٨٥

واألعوان؟

يوم اخلميــس املوافق ٢٩
ديســمبر ٢٠٢٢، عن عقود 
استشــارات نفطية بقيمة 
٥٫٥ مليارات دوالر وأن هذه 
الشركات مجهولة اخلبرات، 
إفادتــي وتزويدي  يرجى 

باآلتي:
١- ما صحة اخلبر املنشور؟

٢- ما صحة حتمل الشركة 
الضمان الضريبي - رغم 
جتاوز االستشاريني - املدة 

احملددة للعقد؟

٧- مــا الطاقــة اإلنتاجية 
الفعلية للشركة قبل إبرام 
العقــود التــي بلغــت ٥٫٥
مليارات دوالر وما الطاقة 
اإلنتاجية بعد مضي نصف 
مدة العقد مع االستشاريني 
الــذي يهــدف إلــى زيادة 

اإلنتاج؟
٨- مــا صحــة أن بعــض 
الشركات املبرم معها عقد 
استشارات غير مؤهلة ملثل 
هذه العقود؟ أرجو تزويدي 
بالشــركات املوقــع معهــا 

العقود باللغة العربية.
وجــاء في ســؤاله إلى 

وزير الدفاع ما يلي:
نظــرا للطبيعة اخلاصة 
العسكرية ودور  للمؤسسة 
اجليــش الكويتي في حماية 
البالد، كان لزاما سن قوانني 
وتشــريعات تضمن حقوق 
الضباط وتنظم عملية التعيني 
واإلحــاالت للتقاعد وحاالت 
الثــواب والعقاب، لذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:

٩- مــا الفصــل الرابع من 
القــرار الوزاري ٢٨٢؟ وما 

مواده بالتفصيل؟
الترقيــات  تكــون   -١٠
واملناصــب لرتبــة مقــدم 
ومــا فوق حســب الكفاءة 
واحلصــول علــى املؤهل 
املطلــوب، فمــا املقصــود 
بالكفــاءة واحلصول على 
التأهيــل املطلــوب؟ ومــا 
املقاييــس املتبعة لتقييم 
الكفــاءة والتأهيــل؟ ومــا 
احلاالت التي ينطبق عليها 

هذا األمر؟
١١- تذكر األوامــر الثابتة 
للجيش - الفصل العاشر 
- املــادة ٣ بأن التســريح 
عقوبة بل أقســى عقوبة، 
فما مدى صحة هذا األمر؟

١٢- مــا تعريف مصطلح 
املصلحــة العامة للجيش 
املتبــع فــي وزارة الدفاع 
والــذي من خاللــه يحكم 
على املخالــف بأنه خالف 
املصلحة العامة للجيش؟

سأل عن حقوق الضباط وتنظيم عملية التعيني واإلحاالت للتقاعد والثواب والعقاب في اجليش

حمد العبيد

به تســتقيم أحــوال األمم 
وتزدهر، وملا كانت وزارة 
التربية هي اجلهة املسؤولة 
عن تخطيط وتنسيق وإدارة 
وتطويــر وتقييم التعليم 
واإلشــراف على املنظومة 
التعليمية مبا يحقق للدولة 
املقاصد العامة في تنشئة 
جيل متمكن معرفيا يحظى 
بفرص عادلة من التعليم، 
إفادتــي وتزويدي  يرجى 

باآلتي:
١- ما غايات التعليم في 
الكويت؟ وفي حال امتالك 
أو  الــوزارة أي دراســات 
تقارير حول غايات التعليم 
في الكويت، يرجى تزويدي 
بنســخ منهــا، مــع إرفاق 
الذاتية لألشخاص  السير 
الذين أشــرفوا على إعداد 

الدراسة أو التقرير.
٢- ما اإلجــراءات التي 
اتخذتها وزارة التربية في 
ســبيل تنفيذ السياســات 
التعليمية الداعمة ملنظومة 

محمد املّهان: ما إجراءات تعيني
غير الكويتيني من أم كويتية؟

النائــب د.محمد  وجه 
املهان ســؤاال مشتركا إلى 
٩ وزراء بشــأن إجــراءات 
وزاراتهم واجلهات التابعة 
لهم لتعيني غير الكويتيني 
من أم كويتيــة، والوزراء 
هــم كل مــن النائب األول 
لرئيــس مجلــس الوزراء 
ووزيــر الداخلية الشــيخ 
طالل اخلالد، ونائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدولة 
الوزراء  لشــؤون مجلس 
بــراك الشــيتان، ونائــب 

رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د.بدر 
املال، ووزير اإلعالم والثقافة ووزير الدولة 
لشــؤون الشــباب عبدالرحمن املطيري، 
ووزيــر املاليــة ووزير الدولة للشــؤون 
االقتصادية واالســتثمار، ووزير الصحة 
د.أحمد العوضي، ووزيرة األشغال العامة 
ووزيرة الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة 
د.أمانــي بوقماز، ووزيــر التربية ووزير 

العالــي والبحث  التعليم 
العدواني،  العلمي د.حمد 
ووزير اخلارجية الشــيخ 
العبــداهللا، ونص  ســالم 

السؤال على ما يلي:
استنادا إلى املرسوم رقم 
(١٧) لســنة ٢٠١٧ وتعميم 
ديوان اخلدمة املدنية رقم 
(٣) لســنة ٢٠١٧ في شأن 
منح األفضلية في التعيني 
لألبناء غير الكويتيني من 
أم كويتية، يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١- مــا إجــراءات وزاراتكــم واجلهات 
التابعــة لكم لتعيني غيــر الكويتيني من 

أم كويتية؟
٢- هل كانت هناك تعيينات ألبناء غير 
كويتيني من أم كويتية منذ صدور املرسوم 
املذكور وتعميم ديوان اخلدمة املدنية؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، يرجى تزويدي بعدد 

الذين عينوا وتاريخ تعيينهم.

استفسر عن األعداد التي مت توظيفها

د.محمد املهان
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االحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣ اقتصـاد

٤٥٪ من سيولة «البورصة» للبنوك بـ ٤٠٠ مليون دينار

احمللل املالي

قفزت القيمة الرأسمالية 
الســوقية لقطــاع البنــوك 
املدرجة في بورصة الكويت 
منذ بداية ٢٠٢٣ بنحو ٥٥٥
مليــون دينــار، لتســجل 
مستوى ٢٧٫٤ مليار دينار، 
وذلــك بدعــم أساســي من 
ارتفاع القيمة السوقية لبنك 
الكويت الوطني بنحو ٢٨٠
مليون دينار لتسجل ٨٫٤٢
مليــارات دينــار، وارتفاع 
القيمــة الرأســمالية لبيت 
التمويــل الكويتي «بيتك» 
بـ ١٤٨ مليون دينار إلى ١١٫٢

مليار دينار.
وتأتي هذه القفزة بالقيمة 
الرأسمالية للبنوك املدرجة 
في البورصة، بعد أن ربحت 
خــالل عــام ٢٠٢٢ نحــو ٣
مليــارات دينــار، بارتفــاع 
نسبته ١٢٪ لتسجل بنهاية 
العام نحو ٢٦٫٩ مليار دينار، 
مستحوذة بذلك على ٦٢٪ من 
القيمة الرأسمالية للبورصة، 
والتي بلغــت بنهاية ٢٠٢٢

نحو ٤٣٫٦ مليار دينار.
وقد بدأت البنوك املدرجة 
عــام ٢٠٢٣ بدفــع قوي من 
تفاؤل املستثمرين بنتائجها 
املالية املسجلة خالل العام 
املاضي، باإلضافة إلى عوامل 
أخــرى محفزة منها ارتفاع 
النفط ومــا ينتج عنها من 
دعــم مليزانية الدولة ومنو 
االقتصاد الوطني وتسارع 
نســبة النمو الســنوي في 
ســوق االئتمــان احمللــي 

الســيولة قوية  اســتمرت 
على أســهم البنــوك، حيث 
بلغ استقبلت أسهم القطاع 
ســيولة بلغــت نحــو ٤٠٠
مليون دينار، أي ما يعادل 
٤٥٪ من ســيولة البورصة 
التي بلغت ٨٨٧ مليون دينار 
خالل تلك الفترة، وذلك بعد 
أن ســاهمت بنحو ٤٦٪ من 
سيولة البورصة خالل عام 
٢٠٢٢ التي بدورها بلغت ١٤٫٦

مليار دينار.
وتركزت الســيولة على 

املالــي للبنوك خالل عامي 
٢٠٢٢ و٢٠٢٣ من املتوقع أن 
يشهد ارتفاعا ملحوظا في 
اإليــرادات (+١٠٪) نتيجة 
ارتفــاع إيــرادات الفوائــد 
والتمويل، وبالتالي صافي 
األرباح، بينما املخصصات 
قد تســتمر في االنخفاض 
عن مستواها في عام ٢٠٢١.
البنوك  ويتداول قطاع 
املدرجة في بورصة الكويت 
حاليا عند مكرر ربحية ٢١٫٣

مرة على أساس أرباح فترة 

سهم «بيتك» التي بلغت ٢٥١
مليون دينار وشكلت ٦٣٪ 
من ســيولة القطــاع و٢٨٪ 
من سيولة بورصة الكويت، 
بينما بلغت الســيولة على 
اســهم الوطنــي ٦٥ مليون 
دينــار وشــكلت ١٦٪ مــن 
ســيولة القطــاع و٧٪ مــن 
الكويت  ســيولة بورصــة 
ومبعــدل يومي للســيولة 
للقطاع بلغ ٢٢ مليون دينار 
منها معدل ١٤ مليون دينار 

لـ «بيتك».

آخر ١٢ شــهر املنتهية في 
ســبتمبر ٢٠٢٢ باملقارنــة 
مبعــدل P/E Ratio فــوق 
مســتوى ٢٥ مــرة خــالل 
الفترة السابقة، بينما بلغ 
مضاعف السعر إلى القيمة 
P/BV Ratio الدفترية للقطاع

٢٫٤٤ مرة.
ويتداول بنك برقان عند 
افضــل مكرر ربحيــة ١٦٫١
مــرة، ويعتبر األفضل بني 
البنوك املدرجة في بورصة 
الكويت، بينما بنك اخلليج 

والوطنــي يتــداوالن عند 
مكرر ربحيــة ١٦٫٩ و١٧٫٥

مرة على التوالي.
وأيضا يتــداول األهلي 
عند مكرر ربحية ١٧٫٩ مرة 
وتعتبر افضل عند املقارنة 
مبعدالت القطاع والبورصة. 
أما بنــك بوبيــان، فمكرر 
ربحيته اليزال من األعلى 
بني البنوك عند ٤٦٫٣ مرة. 
أما بيتك فيتداول عند مكرر 
ربحية ٢٣٫٤ مرة ووربة عند 

٢١٫٨ مرة.

٥٥٥ مليون دينار قفزة بالقيمة السوقية للقطاع إلى ٢٧٫٤ مليار دينار بأول شهر من العام اجلديد

لتالمس الـ ١٠٪.
وباإلضافة إلى ذلك، فقد 
دعم أداء البنوك املدرجة في 
البورصة االرتفاع القياسي 
ألســعار الفائدة منذ بداية 
٢٠٢٢ ليسجل سعر خصم 
بنك الكويت املركزي حاليا 
٤٪، نتيجة تفاعله مع رفع 
أســعار الفائــدة مــن قبــل 
البنــوك املركزيــة العاملية 
التي جاءت نتيجة ضغوط 

التضخم.
ومنذ بداية العام احلالي، 

وبالتزامــن مــع تعافي 
أسعار أسهم البنوك وارتفاع 
صافي األرباح في فترة أول 
٩ أشهر من ٢٠٢٢ باملقارنة 
بالنتائج املالية لعام ٢٠٢١، 
القطاع،  حتسنت تقييمات 
مكررات الربحية ومضاعف 
السعر إلى القيمة الدفترية 

ملستويات مقبولة.
ومن املتوقع أن نالحظ 
املزيــد مــن التحســن في 
التقييمــات عند األســعار 
احلاليــة، حيــث إن األداء 

أسهم القطاع املصرفي دشنت العام بأداء قوي بدعم تفاؤل املستثمرين بنتائجها املسجلة في ٢٠٢٢ارتفاع القيمة الرأسمالية لسهم «الوطني» بنحو ٢٨٠ مليون دينار.. ولـ «بيتك» بـ ١٤٨ مليونًا
القطاع يتداول حاليًا عند مكرر ربحية يبلغ ٢١٫٣ مرة.. ومضاعف سعر للقيمة الدفترية ٢٫٤٤ مرة«بيتك» استحوذ على ٢٨٪ من السيولة املتدفقة للسوق منذ بداية العام احلالي بـ ٢٥١ مليون دينار

القيمة السوقية للبنوك الكويتية في البورصة منذ بداية 2023
ومكررات الربحية وأداء السهم ووزنه بالسوق

القيمة السوقيةالبنك
(باملليون دينار)

مكررات الربحية
(باملرة)

منو السهم منذ 
بداية العام

وزن السهم
في البورصة

25.5%1.3%11.19423.4بيتك

19.2%3.4%8.42117.5الوطني

6.9%1.3%3.02146.3بوبيان

2.3%1.3%1.01816.9اخلليج

2.3%0.0%99618التجاري

1.7%3.7%74616.1برقان

1.6%-0.4%70820.5األهلي املتحد

1.4%4.3%60317.9األهلي

1.1%3.8%48821.8وربة

KIB24221.9%4.6%0.5

١٢٫٦ مليار دينار.. التزامات على «مؤسسة البترول» وشركاتها

أحمد مغربي - علي إبراهيم 

كشفت بيانات رسمية، 
اطلعــت عليهــا «األنباء»، 
خريطــة االلتزامات املالية 
طويلة األجل لدى مؤسسة 
البترول الكويتية وشركاتها 
التابعة، والتي تبلغ نحو 
١٢٫٦٣ مليار دينار، نصفها 
يتمثــل فــي أربــاح قابلة 
للتوزيع طويلة األجل مبا 
قيمته ٦٫٢٨ مليارات دينار.
أن  البيانــات  وتظهــر 
النسبة املتبقية من االلتزامات 
موزعة بـ ٢٨٪ مبا قيمته ٣٫٥٢
مليــارات دينــار كالتزامات 
طويلة األجــل ذات تواريخ 
اســتحقاق محــددة، بينمــا 
تستحوذ االلتزامات األخرى 
طويلــة األجل على ٢٢٪ من 
االلتزامات بواقع ٢٫٨ مليار 

دينار.
وتفصيليــا، أظهــرت 
البيانــات أن هنــاك ٣٫٩٦
مليــارات دينــار أرصدة 
مســتحقة على مؤسســة 
البترول وشركاتها التابعة 
ومســتحقات أخرى لـ ١٠

شركات واملؤسسة نفسها، 
باإلضافــة إلــى الضرائب 
املســتحقة علــى بعــض 
الشركات النفطية العاملة 

في خارج البالد.
القائمــة  وتضمنــت 
وجود أرصدة مســتحقة 
البترول»  على «مؤسسة 
بـــ ٨٣٥٫٩ مليــون دينار، 
نفــط  شــركة  وعلــى 
الكويت بـــ ٨٥٩٫٦ مليون 
دينار، أما شركة البترول 
الوطنية الكويتية فبلغت 
األرصدة املستحقة عليها 
مــا قيمته ٦٧٤٫٧٥ مليون 
دينــار، وشــركة كي.بي.

ســي هولدجنز «أوروبا» 
بـ ٦٧٥٫٩ مليون دينار.

وجــاء ضمــن القائمة 
النفــط  شــركة ناقــالت 
بنحو ٥٠٫٥ مليون دينار، 
وشركة صناعة الكيماويات 
البترولية بـ ٣٨٫٥٦ مليون 

دينار، كما حل ثالثا التزامات 
الشــركة  املؤسســة جتــاه 
لالستكشــافات  الكويتيــة 
البتروليــة اخلارجية بنحو 

٢٦٩٫٦ مليون دينار.
وتضمنت قائمة االلتزامات 
بندا اللتزامات صندوق التقاعد 
والتي بلغــت قيمتها ٣٦٫٥٧

مليون دينــار، باإلضافة إلى 
بند للضرائب املؤجلة بقيمة 
إجمالية ٨١٫٥٦ مليون دينار، 
مــن بينهــا ضرائــب مؤجلة 
لصالــح الشــركة الكويتيــة 
البتروليــة  لالستكشــافات 
اخلارجيــة «كوفبيك» بقيمة 
٧٥٫٦ مليــون دينــار، و٥٫٩٤

ماليني دينــار أخرى لصالح 
العاملية» شــركة  «البتــرول 
هولدجنــز  كي.بي.ســي 

(أوروبا).
أن  البيانــات  وأظهــرت 
االلتزامــات األخــرى طويلة 
األجــل تضمنت بندا يختص 
بالتزامــات مقابــل تأمينــات 
الغــاز لصالــح  أســطوانات 

البتــرول ذاتهــا،  ملؤسســة 
و٦٤٫٧ مليون دينار للشركة 
لالستكشــافات  الكويتيــة 
البترولية اخلارجية، و٥٥٫٥

مليون دينار لصالح الشركة 
الكويتيــة لنفط اخلليج، و٤

ماليني دينار لشركة البترول 
الوطنية، و٣ ماليني لشــركة 
صناعة الكيماويات البترولية، 
باإلضافــة إلــى ٢٫٥ مليــون 
دينار لشــركة ناقالت النفط 

الكويتية.
وأظهرت البيانات أن قيمة 
املطلــوب إلــى وزارة النفط 
(مســتحقات وزارة النفــط) 
عن السنة املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١

تبلغ نحو ٥٫٩٩ مليارات دينار 
متثل املبلغ املستحق للوزارة 
عن قيمة شــراء النفط اخلام 
الطبيعــي، باإلضافة  والغاز 
إلى املبالغ املستحقة للوزارة 
نتيجة أنشــطة محــددة عن 
عمليات تقوم بها املؤسســة 
وشركاتها التابعة نيابة عن 

الدولة.

شركة ناقالت النفط الكويتية 
بقيمة تصل إلى ١٨٫٣٦ مليون 
دينار، ناهيك عــن التزامات 
أخرى لشــركة كي.بي.ســي 
هولدجنــز «أوروبــا» بواقع 
٤٧٫٠٦ مليون دينار، وشركة 
البتــرول الوطنيــة بـ ٢٦٫٢٨
مليــون دينــار، والشــركة 
الكويتية لنفط اخلليج بـ١٣٫٧٩

مليون دينار.
وتضمنت قائمة االلتزامات 
بندا للدائنني التجاريني تضمن 
تفصيــال اللتزامــات قيمتها 
١٫٥ مليار دينار لـ ٨ شــركات 
نفطيــة، تصدرتهــا شــركة 
كي.بي.سي هولدجنز «أوروبا» 
التي استحوذت على ٥١٪ من 
األمــوال املســتحقة للدائنني 
التجاريــني مبــا قيمتــه ٧٧٠

مليون دينار.
وجاءت ثانيا شركة نفط 
الكويت التي استحوذت على 
نحو ٢٩٪ من االلتزامات بواقع 
٤٣٠٫٤ مليــون دينار، ناهيك 
عــن ١٧٢٫٨٢ مليــون دينــار 

نصفها يتمثل في أرباح قابلة للتوزيع طويلة األجل مبا قيمته ٦٫٢٨ مليارات دينار

دينار، ثم الشــركة الكويتية 
البتروليــة  لالستكشــافات 
بـــ٢٣٠٫٢ مليون  اخلارجيــة 
دينار، والشركة الكويتية لنفط 
اخلليج بـ٨٩٫٤ مليون دينار، 
والشركة الكويتية للصناعات 
البترولية املتكاملة بـ ٢٩٣٫٦

مليون دينــار، باإلضافة إلى 
٢١٣٫٠٥ مليون دينار ضرائب 
مستحقة و٣١٣ ألف دينار على 
شركة خدمات القطاع النفطي، 
و٢١٢ ألف دينار على شركات 

تابعة أخرى.
أن  البيانــات  وأظهــرت 
أعلــى نســبة مطلوبات على 
«مؤسســة البتــرول» ضمن 
قائمــة االلتزامــات األخــرى 
طويلة األجــل بلغت ٥٤٫٤٪ 
مبا قيمتــه ١٫٥٣ مليار دينار 
نهايــة  مكافــأة  ملخصــص 
اخلدمة للعاملني باملؤسســة 
وشــركاتها التابعــة، بينمــا 
حــل ثانيا مطلوبات التأجير 
التي استحوذت وحدها على 
٢٨٪ مبا قيمته ٧٩٥٫٦ مليون 

١٫٥٣ مليار دينار مخصص مكافأة نهاية خدمة العاملني في القطاع النفطي
«نفط الكويت» ترسي مشروع صيانة ٨١٫٥ مليون دينار ضرائب مؤجلة لصالح «كوفبيك» و«البترول العاملية»

مرافق النفط الثقيل بـ ٢٣٫٩ مليون دينار

أسعار النفط القوية تضمن للكويت 
إيرادات بـ ٢٥ مليار دينار

أحمد مغربي

علمــت «األنباء» من مصــادر نفطية 
مســؤولة ان اجلهاز املركزي للمناقصات 
العامة طلب من شركة نفط الكويت اجراء 
موازنة تثمينية مع أقــل العطاءات املالية 
ملشروع خدمات وتشغيل وصيانة مرافق 

النفط الثقيل في شمال الكويت.
وقالت املصادر ان شركة نفط الكويت 

طلبت من جهاز املناقصات ترسية املشروع 
على شركة سبيك اخلليج للتجارة العامة 
واملقــاوالت بقيمة ٢٣٫٩ مليــون دينار، 
وهو اقل األسعار املقدمة للعطاءات املالية 
للمشروع، وطلبت الشركة اعادة موازنة 
االسعار في العطاء مع الشركة وهو األمر 
الــذي متت املوافقة عليــه من قبل جهاز 
املناقصــات وفقا للمــادة ٦٠ من قانون 

املناقصات العامة ٤٩ لسنة ٢٠١٦.

محمود عيسى

ذكر موقع ابسترمي املتخصص بأبحاث 
الطاقة، أن الكويت تســتعد لبناء عائدات 
نفطية مرتفعة لعقد من الزمن، حيث تعتمد 
بشكل كبير على عائدات النفط التي تساهم 

بأكثر من ٩٠٪ من دخلها.
وقــال املوقع الذي يتخــذ من مدينة 
نيودلهــي الهندية مقرا لــه، إن الكويت 
تســتعد لزيادة عائداتها النفطية بشكل 
كبير بالسنة املالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ التي تنتهي 
في ٣١ مارس املقبل، مدفوعة بأسعار النفط 
القوية، وبالتالي فانه من املتوقع أن تتجاوز 
إيرادات النفط للسنة املالية ألول مرة منذ 
عدة سنوات ٢٥ مليار دينار (٨١٫٩ مليار 
دوالر) بعد أن وصلت إلى ٢٠ مليار دينار 
في الربع األول، بحسب تقارير إعالمية 

منقولة عن مصادر حكومية.
وأشار إلى أنه من املتوقع أن يتجاوز 
متوسط أسعار خام برنت بكثير الهدف 
الذي حددته الكويت ســابقا والبالغ ٨٠

دوالرا للبرميل خالل السنة املالية احلالية، 
فإن ذلك ســيؤدي إلى عائدات نفطية لم 
تشهدها البالد في العقد املاضي، وكانت 
وزارة النفط الكويتية قد ذكرت أن عائداتها 
النفطية خالل العام املالي السابق ٢٠٢١-

٢٠٢٢ بلغت ١٦٫٢٢ مليار دينار.

وعلى صعيد إنتاج النفط، ذكر املوقع 
أن الكويت أنتجت ما يقرب من ٢٫٧ مليون 
برميل يوميا من النفط العام املاضي مسجلة 
منوا بأكثر من ١١٪ مقارنة بعام ٢٠٢١، ومن 
املتوقع أن يــزداد إنتاجها أكثر في عام 
٢٠٢٣، على الرغم من أنه سيكون بدرجة 
أقل نسبيا، وفقا ملصادر الصناعة النفطية.
وكانت مؤسسة البترول الكويتية قد 
كشفت في ٢٠١٨ النقاب عن خطط لزيادة 
الطاقة اإلنتاجية إلى ٤٫٧٥ ماليني برميل 
يوميا بحلول ٢٠٤٠، ولكن مت تعديل هذه 
اخلطط منذ ذلك احلني لتستهدف املؤسسة 
اآلن بلوغ طاقة إنتاجية ٣٫٥ ماليني برميل 
يوميا بحلــول ٢٠٢٥، و٤ ماليني برميل 
يوميا بحلــول ٢٠٤٠، لكنها التزال تنفذ 
عددا من املشاريع االستراتيجية الهادفة 
لبلوغ الطاقة اإلنتاجية املستهدفة بحلول 

عام ٢٠٢٥.
وبحسب املصادر، فإن الكويت تخطط 
الستثمار أكثر من ٦٫١ مليارات دوالر في 
التنقيب واالستكشاف على مدى السنوات 
القليلة املقبلة.  وذكــر املوقع ان معظم 
إنتاج النفط في الكويت يعود الفضل فيه 
الى حقل برقان الكبير في جنوب شرق 
البالد، والبالغة طاقته اإلنتاجية نحو ١٫٦
مليون برميل يوميا ومازال ينتج النفط 

منذ أكثر من ٧٠ عاما.

جهاز املناقصات طلب إجراء موازنة تثمينية

بالعام املالي احلالي.. وتخطط الستثمار ٦ مليارات دوالر بالتنقيب واالستكشاف
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النتائج إيجابية.. وتوقعات مبستقبل مزدهر

«الكويتية»: «الطائر األزرق» يحّلق بإطاللته اجلديدة في ٢٠٢٣
ضمن مساعيها الدؤوبة لتقدمي 
أفضــل اخلدمات لعمالئهــا الكرام، 
أقامــت شــركة اخلطــوط اجلويــة 
الكويتية حفال مبناسبة إطالق عدد 
من اخلدمات اجلديدة واملتنوعة للعام 
٢٠٢٣، وذلــك بحضــور العديد من 
الشخصيات املهمة في املقر الرئيسي 

للشركة يوم اخلميس.
هــذا، وقامــت الشــركة بعرض 
أحــدث اخلدمات للحضــور والتي 
شــملت حتديث قوائم الطعام على 
home check الطائرة وإطالق خدمة

in وخدمة الليموزين وإطالق وجهات 
املوســم الصيفي ٢٠٢٣ عالوة على 
ذلك تغييــر وحتديث أزيــاء أطقم 
الرحــالت بالكامــل وأخيــرا إطالق 
درجات جديــدة بتصاميم مختلفة 

 .A٣٣٠NEO على طائرات ايرباص
وعلى هامش احلفل، قال رئيس 
إدارة اخلطــوط اجلويــة  مجلــس 
الكويتية الكابنت علي الدخان: تضع 
اخلطوط اجلويــة الكويتية نصب 
أعينها تطوير منظومتها بالكامل من 
خالل ما تطرحه من خدمات ومنتجات 
جديدة لتوفير جميع ســبل الراحة 
لعمالئها الكرام، كما يأتي هذا اإلعالن 
عن اخلدمــات اجلديدة، اســتكماال 
للبرامج التي أطلقتها الشــركة منذ 
نحو عام وهــي التحول والتطوير 
والوصــول إلــى أفضل مســتويات 
التميز، ولتحقيق األهداف املنشودة.
وأضــاف قائــال: إن «الكويتية» 
تسير بخطى ثابتة بحسب اخلطط 
املوضوعــة، حيث أطلقــت خدمات 
جديدة حتت عنوان (إطاللة الطائر 
األزرق) والتي من شأنها أن حتدث 
تغييرا شــامال في جميع اخلدمات 
املقدمــة جلمهورنــا الكــرمي والذي 
نســعى من خاللهــا ملواكبة أفضل 
املعاييــر العاملية اخلاصــة بقطاع 
النقل اجلوي التجــاري والوصول 

إلى آفاق رحبة.
وذكــر الدخــان أن «الكويتيــة» 

مباريات كأس العالم ٢٠٢٢ في دولة 
قطر، عالوة على ذلك توقيع تصميم 
وبناء برج اخلطوط اجلوية الكويتية 
في شارع الهاللي، واالستحواذ على 

مبنى الركاب رقم ٤.
ولفــت الــى أن الطائــر األزرق 
ملتزم دائما بتنفيذ برامج املسؤولية 
االجتماعيــة كتدريــب ١٠٠ طالــب 
مــن الثانويــة العامــة واجلامعات 
واخلريجــني، ومشــاركة الكويتية 
في مشروع بلسم مع جمعية الهالل 
األحمــر الكويتي، والتبــرع بـ ١٠٠

كرسي متحرك لوزارة الصحة.
أزياء جديدة 

هذا، وكشف الدخان خالل احلفل 
عــن إطــالق أزيــاء جديــدة ألطقم 
الرحالت وذلك بالتعاون مع شركة 
ETTORE التصميم االيطالية العاملية

BILOTTA والتي استوحت التصاميم 
اجلديدة لألزيــاء عبر مزج االملاس 
مع ألوان الصحراء بحيث تتناسب 
األزياء اجلديدة بالشــكل العصري 
مع عراقة اخلطوط اجلوية الكويتية 

التي تأسست منذ عام ١٩٥٤.
وأشــار إلى أن هذا التغيير جاء 
بناء على معايير ودراسات تتناسب 

بإمكانية االستلقاء حتى ١٠ بوصات 
وتوفير مســند للســاقني ملزيد من 
الراحــة ووحدة للتحكــم وفواصل 
خصوصية ملسند الرأس كما سيتم 
تزويدها بشاشات مبقاس ١٨ بوصة 

.Cو A من النوع USB مع مدخل
- درجة Comfort أو كومفورت 
والتي تتميز مقاعدها باالستلقاء حتى 
٦ بوصات مع قاعدة مقعد مفصلية 
ومسند رأس U-Dream باإلضافة إلى 
تزويدها بشاشات ١٢ بوصة ومدخل 

.Cو A من النوع USB
HOME CHECK-IN SERVICES

قال رزوقي انه وفي نهاية فبراير 
املقبل، ســتقوم اخلطــوط اجلوية 
الكويتية بإطالق خدمة إنهاء إجراءات 
HOME CHECK-IN) السفر املنزلية
SERVICES) لــركاب درجة الرويال 
املسافرين على جميع الوجهات فيما 
عدا وجهة نيويورك، حيث إن اخلدمة 
تتضمن تخصيص سيارات جديدة 
مزودة بأحدث األجهزة اخلاصة بوزن 
األمتعة وآلية انهاء اجراءات السفر 
واستخراج بطاقة بوابة الصعود على 
الطائرة (BOARDING PASS) وذلك 
من خالل إرســال حافلة مخصصة 

إلى منزل الراكب.
ولفــت رزوقــي إلــى أن طريقة 
احلجز تكون عبر املوقع أو التطبيق 
االلكتروني اخلاص بالشركة، حيث 
يختار خانة خدمــة إنهاء اجراءات 
السفر املنزلية وذلك قبل موعد السفر 

بـ ٤٨ ساعة على األقل.
خدمة سيارات الليموزين

من ضمن توسعات الطائر االزرق 
اجلديدة، ستقدم اخلطوط اجلوية 
الكويتية بداية من نهاية فبراير املقبل 
خدمــة توفير ســيارات الليموزين 
لركاب درجات السفر املمتازة الرويال 
ودرجــة رجــال االعمــال، وما على 
املسافر الكرمي إال أن يقوم باحلجز 

حققــت نتائــج ايجابية فــي العام 
٢٠٢٢ حيث منت االيرادات بنســبة 
١٠٪ في عام ٢٠٢٢ مقارنة بالعام ٢٠١٩
وإلى ١١٥٪ مقارنة بالعام ٢٠٢١، كما 
حتسن هامش الربحية إلى ٤٠٪ في 
العام ٢٠٢٢ مقارنة بالعام ٢٠١٩ وإلى 
٣٧٪ مقارنة بالعام ٢٠٢١، اضافة إلى 
ذلك منت حركة املسافرين في مبنى 
الركاب رقم ٤ بنسبة ٢٦٪ في العام 
٢٠٢٢ مقارنة بالعام ٢٠١٩ وإلى ٢٢٩٪ 

مقارنة بالعام ٢٠٢١.
وبني قائال: تسلمت الشركة في 
العام املاضي ٣ طائرات جديدة، واحدة 
ايرباص A٣٢٠NEO وطائرتني ايرباص 
A٣٣٠NEO، وقامت اخلطوط اجلوية 
الكويتية بإطالق وجهات جديدة مثل 
مانشســتر ومدريد والدار البيضاء 
وطرابزون وميكانوس وكواالملبور 
وحيدر آباد، كذلك، حققت الشــركة 
التزامــا بانضبــاط مواعيــد اقالع 
الرحالت بنسبة ٨٦٪ في العام ٢٠٢٢، 
وفي هذا اجلانب حقق الطائر االزرق 
املركز الثالث في الشــرق االوســط 

وشمال أفريقيا.
وتوقع الدخــان منوا في حركة 
املســافرين مبا يقــارب ٤٫٥ ماليني 
راكب وزيادة عمليات التشغيل مبا 
يفــوق الـ ٣٠٪ في عــام ٢٠٢٣، كما 
ستتسلم اخلطوط اجلوية الكويتية 
A٣٢٠NEO طائرتني من نوع ايرباص

في نفس العام.
وقال الدخان إن «الكويتية» حققت 
اجنازات عديدة في عام ٢٠٢٢، على 
سبيل املثال ال احلصر، إعادة هيكلة 
صفقة الطائرات مع شركة ايرباص، 
وامتام عقد الصيانة مع شــركة اير 
فرانــس، وإمتام عقــد الصيانة مع 
شركة روس رويس، واملوافقة على 
انشــاء أكادمييــة اخلطوط اجلوية 
الكويتية للتدريب، وتوقيع شراكة 
جتارية متبادلة مع «طيران أوروبا» 
و«طيران ايتا»، باإلضافة إلى جناح 
نقل ١٤ ألف راكب إلى الدوحة حلضور 

الشــركة، مبينا فــي الوقت ذاته أن 
الطائــر االزرق على اســتعداد تام 
ملواجهة هــذه التحديات على املدى 
البعيد وفقا لإلستراتيجية املوضوعة 

من قبل اإلدارة العليا.
مقاعد عصرية 

اجلويــة  اخلطــوط  حتــرص 
الكويتية على إحداث تغيير شامل في 
اخلدمات وحتى في إطاللتها اجلديدة، 
حيــث ســتقوم بتنفيــذ وتصميم 
مقاعــد مريحة وفئــات مختلفة من 
درجات السفر على طائرات ايرباص 
A٣٣٠NEO تتناسب مع أذواق عمالء 
الشركة الكرام، والتي ترى النور في 
منتصف العام املقبل، وجاءت هذه 

الفئات كالتالي:
- درجة ELITE SUITE أو النخبة 
وهي عبــارة عن كابينــة منفصلة 
باإلمكان حتويل مقاعدها إلى مسطحة 
بالكامــل، كما مت تزويدها بشاشــة 
١٨ بوصة وكذلــك تزويدها مبدخل 
USB من النوع A وC، وكذلك شحن 
الســلكي، إضافة إلــى توفير خدمة 

.Bluetooth
أو   Comfort plus درجــة   -
كومفورت بلس والتي تتميز مقاعدها 

مع أهداف اخلطوط اجلوية الكويتية 
املتمثلة في حتقيق التفوق التشغيلي 
مبجال الطيــران، وتفعيــل التميز 
التجاري وبعد دراسة مطولة توصلت 
الشركة إلى هذا الشكل الالفت واألنيق 
واملبهــج مع عدم املســاس بالهوية 
التاريخيــة العريقة لهــا واحلفاظ 
على «الطائــر األزرق» احملبب لكل 

الكويتيني.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي 
للخطوط اجلوية الكويتية م. معن 
رزوقي إن الشركة تسعى الى وضع 
بصمة جديــدة في أذهــان عمالئها 
الكرام عبر إطالق خدمات ومنتجات 
بإطاللة متنوعــة ومختلفة وتصل 
بالطائر األزرق إلى آفاق أوسع، مبينا 
أن اخلطوط اجلوية الكويتية ال تألو 
جهدا في تلبية احتياجات ورغبات 
عمالئها االعزاء منذ دخولهم أرض 
املطار حتى صعودهم إلى طائراتنا 
اجلديدة بالكامــل بأنواع وطرازات 

مختلفة ومتنوعة.
وأشار إلى أن «الكويتية» واجهت 
فــي عــام ٢٠٢٢ ارتفاعا في أســعار 
الوقود بأكثر من ٣٠٪ بشــكل غير 
متوقع، الفتا إلى أن عام ٢٠٢٣ مليء 
بالتحديات الكبيرة التي ستواجهها 

على رحلة الذهاب عبر التطبيق أو 
املوقع االلكتروني اخلاص بالشركة 

قبل موعد السفر بـ ٤٨ ساعة.
ELITE قاعة

في سياق متصل، قال رزوقي إن 
«الكويتية» رأت أن تقوم بتوســيع 
قاعة املباركية وتخصيصها لركاب 
الرويال والدرجــة االولى وحاملي 
بطاقة بالتينيوم من نادي الواحة، 
وتغيير اســم القاعة التي سيطلق 
عليها اسم قاعة ELITE، حيث ستفتتح 
القاعة في نهاية شــهر ابريل ٢٠٢٣
بعد امتام كافة االجراءات الالزمة.

قوائم طعام متجددة

اجلويــة  اخلطــوط  حتــرص 
الكويتية على توفير خيارات أكثر 
لعمالئها الكرام، حيث تقوم الشركة 
بشكل دوري بإطالق قوائم جديدة 
على رحــالت الطائــر االزرق حول 
العالم، كما تســعى بشــكل دؤوب 
على اختيار واعداد قوائم تتناسب 
مع كافة أذواق الشــرائح من ركاب 
اخلطوط اجلوية الكويتية االعزاء 
بإشــراف وأيــدي أمهــر الطهاة من 

الكوادر الوطنية.
وجهات جديدة 

قال رزوقي ان «الكويتية» تستعد 
إلطالق وجهات مواسم السفر للعام 
٢٠٢٣، حيث ستقوم الشركة بإضافة 
عدد من الوجهات اجلديدة للمواسم 
بداية من شهر يونيو ٢٠٢٣، وستعلن 
الشــركة عن إطــالق رحالتها حول 
العالــم إلى الوجهات اجلديدة وهي 
أثينــا وأنطاليا والطائف والقصيم 
والعــال وأبهــا وبودابســت وبرلني 
وبرشــلونة، باإلضافة إلى وجهات 
العام املاضي وهي بودروم وإزمير 
وطرابزون وأثينا وميكونوس وشرم 
الشيخ واالســكندرية وســراييڤو 

وصاللة ونيس وڤيينا وملقا.

الزي اجلديد لطاقم الرحالت

تصميم املقاعد اجلديدقاعة النخبة خدمة إنهاء اجراءات السفر املنزلية خدمة الليموزين

«اخلليج» ميضي قدمًا في تطبيق مبادرات إستراتيجية لالستدامة
فــي إطار إميانــه بأهمية 
تطبيــق مبادئ االســتدامة، 
املعاييــر  مــع  ومتاشــيا 
واإلرشادات العاملية لتعزيز 
يخــص  فيمــا  الشــفافية، 
القضايــا املتعلقــة بالبيئــة 
واملجتمــع واحلوكمة، أطلق 
بنك اخلليــج تقريره الثاني 
لالستدامة عن عام ٢٠٢١، حتت 
عنوان «بناء أساس مستدام»، 
تطبيقــا ملبــادئ ومعاييــر 
العامليــة للتقارير  املبــادرة 
(GRI) وأهداف األمم املتحدة 
 (SDGs) للتنمية املســتدامة
والدليل اإلرشادي إلفصاحات 
االستدامة الصادر عن بورصة 

الكويت.
وسلط التقرير الضوء على 
دعــم البنك لتســريع أجندة 
االســتدامة الوطنية وتنفيذ 
رؤيــة الكويــت ٢٠٣٥، عبر 
مبادرات مختارة استراتيجيا، 
تســاهم بفاعلية في ترسيخ 
النهج املستدام داخل املجتمع، 
من خــالل تبني ممارســات 
مسؤولة ذات نهج استباقي، 
املالية  عند تقدمي اخلدمــات 
واملصرفية، واحللول الرقمية 

األسواق العاملية.
وبــني التقريــر أن البنك 
يركز على شفافية التواصل 
مع املســاهمني، ضمــن أطر 
عاملية، متكنهم من املشاركة 
اهتماماتهــم  حتديــد  فــي 
ومتطلباتهم وأولوياتهم في 
القرارات اجلوهرية املتعلقة 
باالستدامة، في ظل شفافية 
التواصل واإلفصاح عن األداء 

التي ينتهجها البنك.
وأضــاف: حتــى اآلن، مت 
حتقيق الكثيــر من األهداف 
يتعلــق  فيمــا  الرئيســية 
مــع   ٢٠٢٥ باســتراتيجية 

وضع بنك اخلليج األســاس 
لتعزيــز ثقافــة قائمــة على 
األداء، وتقــدمي حلول تقنية 
جديــدة، وتبني ممارســات 
عامليــة فــي إدارة املخاطــر، 
اعتمادا على قدراته الكبيرة 
في تطبيق مجموعة من القيم 
األساسية اجلديدة يتصدرها 
«الطموح» فــي تقدمي أفضل 
احللول، وإشراك «موظفينا» 
لتوفير التميز للعمالء وخدمة 
املجتمع، وإزالة التعقيدات غير 
الضرورية، األمر الذي يجعل 
خدماتنا املصرفية ممتعة مع 
حلول «بسيطة» وفعالة يسهل 

 من جانبهــا، قالت مدير 
االتصاالت املؤسســية جلني 
القناعي: واصل بنك اخلليج 
إحراز التقدم في دعم ومتكني 
املــرأة والشــباب، عبر طرح 
العديد من املبادرات املؤثرة، 
التــي تســاهم في ترســيخ 
مكانتهم في البنك وخارجه، 
كمــا واصــل دعــم االقتصاد 
الوطني مــن خــالل اختيار 
وتفضيل مــزودي اخلدمات 
احملليني وتوظيف املزيد من 

الكويتيني.
 وأظهر التقرير منو معدل 
توطني الوظائف «التكويت» 
في البنك إلى ٧٦٫٥٪ في ٢٠٢١، 
كما ســجل البنــك منوا غير 
مسبوقا في توظيف حديثي 
التخرج، إذ بلغت الزيادة ١٧٥٪ 
مقارنــة بعام ٢٠٢٠، في حني 
ارتفعت نسبة املوظفات ٢٪ 
لتصل إلــى ٤٤٪ من إجمالي 

موظفي البنك.
وتابــع: ركــز البنك على 
الكــوادر  تطويــر مهــارات 
الوطنية، عبر برامج تدريب 
عالية املستوى، إذ تضاعف 
إجمالي الســاعات التدريبية 

التركيز على مسيرة التحول 
الرقمــي، مبا فــي ذلك زيادة 
النمــو فــي قطــاع اخلدمات 
املصرفية للشركات والشركات 
الصغيــرة واملتوســطة إلى 
جانب زيادة احلصة السوقية 
للبنك في اخلدمات املصرفية 
الشخصية مع تعزيز شريحة 
العمالء من الشباب والنساء، 
من خــالل تطويــر املنصات 
املصرفية الرقمية للبنك، من 
أجل حتسني اخلدمات وزيادة 

القدرة التنافسية.
واســتطرد قائال: لضمان 
جنــاح هذه اإلســتراتيجية، 

الوصول إليها.
إلــى  التقريــر  وتطــرق 
الراســخة  جوانب احلوكمة 
فــي بنك اخلليــج، بالتركيز 
علــى أهميــة اإلفصــاح عن 
توجهات البنك، ونهجنا في 
التحكم باملخاطر وإدارتها، ما 
يساهم في احلفاظ على ثقة 
وحقوق أصحــاب املصالح، 
حيــث قمنا بوضــع معايير 
متعددة ملمارســات احلوكمة 
والتــي تهــدف إلــى ضمــان 
مبادئ املســاءلة، واألخالق، 
البنــك جتــاه  ومســؤولية 

موظفيه وعمالئه. 

للموظفني ١٠٥٪ في عام ٢٠٢١، 
فيما حصل ٥٤٪ من إجمالي 
موظفــي البنــك على تدريب 

خالل السنة.
 وأضاف: في إشــارة إلى 
جناح اســتراتيجية التحول 
الرقمي للبنك، ارتفعت نسبة 
الذين يســتخدمون  العمالء 
تطبيــق البنك على الهواتف 
الذكية إلى ٧٧٪ في ٢٠٢١، في 
حني جتاوزت نسبة العمالء 
الذيــن يســتخدمون تطبيق 

البنك اإللكتروني ٥١٪.
مديــر  مســاعد  قالــت 
االتصاالت املؤسسية ميسون 
العطار: يفتخر بنك اخلليج 
مبساهماته في خلق اقتصاد 
أكثر استدامة وتطوير مهارات 
الوطنيــة، مضيفة:  الكوادر 
كجــزء مــن مســاهمتنا في 
تنفيذ رؤية الكويت اجلديدة 
٢٠٣٥، وحتديدا ركيزة البيئة 
املستدامة، حدد بنك اخلليج 
مجموعــة مــن االهتمامــات 
البيئيــة، مبا في ذلك قضايا 
تغيــر املنــاخ واحلفاظ على 
الطبيعية، وباشــر  املــوارد 

العمل عليها بشكل حثيث.

أصدر التقرير الثاني.. حتت عنوان «بناء أساس مستدام»

أحمد األمير

املبتكرة، واستقطاب املواهب، 
ومتكني الشباب والنساء في 

املجتمع، وغيرهم.
وقــال نائب املديــر العام 
لالتصاالت املؤسسية في بنك 
اخلليج أحمد األمير: نحن في 
سعي دائم نحو تلبية حاجات 
العمالء واملستثمرين، وتقدمي 
خدمــات ذات قيمــة طويلــة 
األجــل، مــن خــالل تطبيق 
ممارسات االستدامة بفاعلية 
كبيــرة مــن الناحيــة املالية 
والبيئية واالجتماعية، بشكل 
يســاهم في تنمية املجتمع، 
ويعزز ريادته االقتصادية في 

ميسون العطارجلني القناعي

KIB ُيطلق احلملة املصرفية األقوى من نوعها في الكويت
التزاما مبكافأة عمالئه، 
وحرصا على توفير جتربة 
مصرفيــة غيــر مســبوقة، 
أطلق بنــك الكويت الدولي 
«KIB» احلملــة األقوى من 
نوعها في الكويت، واملدعومة 
مبزايــا ومنتجات مصرفية 
تلبي احتياجات كافة عمالئه 
وترتقي لتناســب أســلوب 

حياتهم العصري.
 ،KIB لعمــالء  وميكــن 
احلاليــني واجلــدد، التمتع 
مبجموعة متنوعة وغنية من 
اخلدمات واملنتجات املصممة 
لتلبيــة احتياجاتهــم، بدءا 

اجلديدة، إمكانية االسترداد 
النقدي حتى ٦٠٠ دينار على 

وسهولة، مثل تذاكر السفر، 
حجوزات اإلقامة في الفنادق، 
تأجيــر الســيارات، إضافة 
إلى األجهــزة اإللكترونية، 
القســائم الشرائية وغيرها 
من املنتجــات الفريدة التي 

تناسب احتياجاتهم.
وفي هذه املناسبة، أوضح 
عثمان توفيقــي، مدير عام 
اإلدارة املصرفية لألفراد في 
البنك: هذه احلملة الفريدة 
التــي يطلقهــا KIB اليــوم 
تعكــس التزامــه املســتمر 
الهادفــة  باســتراتيجيته 
إلــى إثراء جتربــة عمالئه، 

عمليات الشراء والدفع، محليا 
وعامليا، ابتداء من ١٠٠ دينار، 
KIB باستخدام كافة بطاقات
االئتمانية ومســبقة الدفع، 
مــا يضمــن متتــع العمالء 
بتجربة تسوق مذهلة. كما 
تشمل احلملة أقوى برنامج 
مكافآت رقمي هو األول من 
نوعه فــي القطاع املصرفي 
احمللي، والذي ميكن العمالء 
من كسب النقاط تلقائيا عند 
إجناز أي معاملة مصرفية، 
ومتكينهم من استبدال تلك 
النقاط مبزايا حصرية تضمن 
متتعهم بتجربة أكثر راحة 

وذلــك مــن خــالل توفيــر 
خدمات ومنتجات متميزة، 
حديثة ومبتكرة، مبا يلبي 
احتياجاتهم ويضيف قيمة 
حقيقية إلى حياتهم اليومية. 
وأضاف: ما زلنا نواصل 
ســعينا الدؤوب إلى تقدمي 
خدماتنا عبر أحدث الوسائل 
ووفقــا ألرقــى املعايير من 
قنواتنــا  تطويــر  خــالل 
املصرفية التي تالئم جميع 
شرائح العمالء وتواكب عصر 
التحــول الرقمــي واحلاجة 
املتنامية إلى مزايا وخدمات 
مصرفية أكثر سهولة وأمانا.

أقوى عائد شهري حتى ٢٪.. وأقوى استرداد نقدي إلى ٦٠٠ دينار

عثمان توفيقي

بحســاب «الدروازة»، وهو 
حســاب التوفيــر بالدينار 
الكويتي على أساس وديعة 
الوكالة باالستثمار، والذي 
تعتبــر عوائــده الشــهرية 
األقوى مــن نوعها متوقعة 
إلــى ٢٪ متوقعــة  تصــل 
ألول ثالثــة أشــهر من فتح 
احلســاب، ثم نسبة ١٪ بعد 
ذلك، إضافة إلى السحوبات 
الدوريــة، ابتداء من شــهر 
فبرايــر املقبل، على جوائز 

نقدية طوال العام.
ومن بــني املزايا الرائعة 
KIB التــي توفرهــا حملــة
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خليفة الياقوت: ملتقى قانوني اقتصادي عاملي مطلع فبراير

امللتقى بوابة لتعزيز التعاون بني الكويت وفرنسا
أشار صالح السلمي إلى أن امللتقى سيكون بوابة 
لتعزيز التعاون التجاري واالســتثماري بني فرنسا 
والكويت خالل املرحلة املقبلة من خالل املبادرات التي 
يتم تبنيها بني القطاعني العام واخلاص.  وأثنى السلمي 
على املبادرات التي تتبناها مجموعة الياقوت والفوزان 
القانونية والتي من شأنها دعم القطاع االستثماري 
واالقتصادي، وكذلــك رعاية غرفة جتارة وصناعة 
الكويت على رعايتها لهذا امللتقى.  وبني أن استقطاب 
االستثمارات األجنبية املباشرة ليس وليد اليوم، ولكن 

متت املطالبة به منذ فترة ليست بالقصيرة، كما أن 
هيئة أسواق املال استهدفت استقطاب االستثمارات 
األجنبية املباشــرة للعمل في بورصة الكويت وفق 

إجراءات رقابية محددة وضعتها الهيئة. 
وأوضح أن التشريعات املوجودة وتطويرها يأتي 
ملواكبة احتياجات املستثمر احمللي واألجنبي، كما أن 
الطموح رفع قيمة تلك االستثمارات إلى أرقام مضاعفة 

تعزز من وضع االستثمارات األجنبية املباشرة. 
وقال الســلمي إن قانون ٧ لسنة ٢٠١٠ اخلاص 

بإنشــاء هيئة أسواق املال لم يكن عائقا يوما ما أمام 
تطور التشريعات والقوانني التي تستقطب االستثمارات 
األجنبية املباشــرة لبورصة الكويت وإمنا مت العمل 
على تطوير مواد القانون وفق متطلبات واحتياجات 
الشركات العاملة في الســوق، وبالتالي كان قانون 
تأسيس هيئة أسواق املال هو البداية واألساس الذي 
مت من خالله البناء عليه خالل السنوات املاضية، كما أن 
املأمول رفع مستوى االستثمارات األجنبية املباشرة 

بشكل كبير خالل املرحلة املقبلة. 

رباب اجلوهري 

الياقوت  كشــفت مجموعة 
والفوزان القانونية عن إطالق 
منتــدى قانونــي اقتصــادي 
عاملي مبشاركة ديوان جلوبال 
احتــاد  وبرعايــة  العامليــة 
الشــركات االستثمارية وغرفة 
جتارة وصناعــة الكويت يوم 
األول من فبرايــر ٢٠٢٣، وذلك 
علــى هامش توقيــع مجموعة 
الياقــوت والفــوزان القانونية 
واحتاد الشركات االستثمارية 
اتفاقية تعاون تستهدف تعزيز 
التعاون االقتصادي والقانوني 

بني اجلانبني. 
وفي هذا السياق، أكد رئيس 
مجلس إدارة احتاد الشــركات 
االستثمارية صالح السلمي أن 
الربط بــني االقتصاد والقانون 
أحــد أهــداف االحتــاد الرامية 
لتطوير التشريعات االقتصادية 
وجعلهــا في خدمــة االقتصاد 
وزيادة دور القطاع اخلاص في 
بيئة األعمال، مبينا أن التعاون 
بني مجموعة الياقوت والفوزان 
القانونية يســاعد في حتقيق 
هذا الهدف. كما أوضح أن فكرة 
وجود احتاد لشركات االستثمار 
جاءت لسد فجوة كبيرة بسوق 
االستثمار بالكويت على صعيد 
مراجعة التشريعات االقتصادية 
واملتعلقة باالستثمار ومراجعتها 
وتقدمي االقتراحات لكي تتناسب 
واملجــاالت املختلفة لشــركات 
االســتثمار العاملــة بالســوق 
والتي تقوم بدور كبير ومؤثر 
فــي تنمية االقتصــاد الكويتي 
وتطوير االستثمار في الكويت 
وخلق أدوات استثمارية جديدة 
جلعــل الكويــت مركــزا ماليا 
مرموقا في دول املنطقة، وعالوة 
على ذلك فإن االحتاد يقوم مبهام 

والفــوزان القانونيــة خليفــة 
الياقوت أن االتفاقية مع احتاد 
الشــركات االســتثمارية متثل 
انعكاسا لالهتمام الكبير للبعد 
القانونــي فــي كافــة األعمــال 
التجارية واالستثمارية وأهمية 
اجلوانب القانونية املتزايدة في 

هذا اخلصوص. 
ولفت الياقوت في كلمته التي 
ألقاها، أمس، على هامش توقيع 
االتفاقية بني مجموعة الياقوت 
القانونيــة واحتاد  والفــوزان 
الشركات االســتثمارية الى أن 
االتفاقية تأتي ملواكبة التحديات 
التي تواجهها البيئة اإلقليمية 
والعاملية والتي أفرزتها العديد 
من األزمــات العاملية، لعل في 
مقدمتها جائحة كورونا وكذلك 
تداعيــات احلــرب «الروســية 
- األوكرانيــة» التــي وضعت 
االقتصــاد العاملــي فــي موقف 
صعــب وجعل مــن الضروري 
التحوط لتلك األزمات وحماية 
بيئــة األعمــال فــي العديد من 
الدول ومنها الكويت حيال تلك 

األزمات. 

كذلــك لتســليط الضــوء على 
القوانني الذي جتذب املستثمرين 
احملليني واألجانــب للعمل في 
الكويت، مثل قانون PPP وقانون 
الوساطة وغيره، مشددا على أن 
سهولة وســرعة التقاضي أمر 
أصبح ثقافة سائدة في مختلف 
دول العالم، وبات ضرورة ملحة 
وواجبا مهما وضروريا، خاصة 
أنه ال يوجد لدينا قانون وساطة 
أو قانــون خــاص يتحدث عن 
التحكيم، وتسليط الضوء على 
مثل تلك األمور من شأنه تسريع 
وتيرة عجلة املشاريع، مستدركا 
بأنه في حال وجود أي أخطاء 
ميكن تداركها في حال وقوعها 

في مثل تلك املشروعات.
وبني أن ثمــرة التعاون مع 
الشــركات االستثمارية  احتاد 
ســينتج عنــه اإلعــالن عــن 
منتدى اقتصادي قانوني دولي 
وســيكون مبشــاركة جلوبال 
ديوان العاملية ومقرها فرنسا، 
بالشــراكة مع احتاد الشركات 
االســتثمارية وغرفــة جتــارة 
وصناعــة الكويت يــوم األول 
مــن فبرايــر ٢٠٢٣، وســيكون 
مبنزلة انطالقة أولى للتعاون 
بني احتاد الشركات االستثمارية 
ومجموعة الياقــوت والفوزان 
القانونيــة. وقــال: يحضر في 
امللتقى وفد رفيع املستوى من 
املستثمرين الفرنسيني ورجال 
األعمال واملستشارين القانونيني 
من داخل الكويت ومن فرنسا، 
حيــث تتخلله مناقشــة فرص 
االســتثمار بالكويت من خالل 
مشروعات الشراكة بني القطاعني 
العام واخلاص PPP، باإلضافة 
إلى مناقشة مستجدات الوساطة 
كوســيلة حلــل النزاعات على 
التعاون  مستوى دول مجلس 

اخلليجي واملستوى العاملي. 

وأشار إلى أن تلك االتفاقية 
تســتهدف في املقام تشــجيع 
القطاع اخلاص للعمل وفق أطر 
قانونية ومؤسســية، ما يعزز 
البيئــة االقتصاديــة ويجعلها 
جاذبــة لالســتثمارات احمللية 
واألجنبيــة وكذلــك جاذبيتها 

بتشريعاتها وقوانينها. 
الكويت  وأضــاف: متتلــك 
خبرات اقتصادية واستثمارية 
وقانونية، إال أنه يجب تسليط 
الضــوء على تلك اجلهود التي 
تعد ذات أهمية كبيرة، ووضع 
تلك اخلبرات واإلمكانات موضع 
التنفيذ على املدى الطويل.  وبني 
أن اتفاقيــة التعاون بني احتاد 
الشركات االستثمارية ومجموعة 
الياقــوت والفــوزان القانونية 
تهدف إلــى التعــاون ملراجعة 
التشريعات والقوانني ذات الصلة 
بعمل الشــركات االستثمارية، 
باإلضافة إلى وضع القوانني التي 
حتمي وحتفــظ وتعزز حقوق 
االحتاد والشركات االستثمارية 

التابعة له.
وقــال إن االتفاقيــة تهدف 

على هامش توقيع اتفاقية تعاون بني احتاد الشركات االستثمارية و«الياقوت والفوزان القانونية»

خليفة الياقوت وصالح السلمي خالل توقيع االتفاقية      (قاسم باشا)

كثيرة.
وبــني الســلمي أن اتفاقية 
التعاون بني االحتاد ومجموعة 
الياقــوت والفــوزان القانونية 
يستهدف حتقيق هذا الغرض، 
مبينا أن مبادرات جديدة سيتم 
تنفيذها بالشراكة بني اجلانبني 
ومع «جلوبال ديوان» لتنظيم 
ملتقى قانوني اقتصادي عاملي، 
حيــث ســتكون هنــاك أفــكار 
يتم طرحها خــالل امللتقى من 
خاللهــا يتم رفع حجم التبادل 
التجاري واالستثمارات األجنبية 
الــواردة إلى الكويت.  وبني أن 
مشروعات القوانني مثل الشراكة 
بني القطاعني العــام واخلاص 
والوساطة ميكن أن تيسر الكثير 
مــن اإلجراءات لتســهيل جذب 
االستثمارات الواردة إلى الكويت، 
وكذلك مشروع قانون للوساطة 
املالية والذي يعد من التشريعات 
املهمة التي تسهم في تعزيز دور 
الشركات االستثمارية في الواقع 

االقتصادي. 
مــن جانبــه، أكد الشــريك 
واملدير فــي مجموعة الياقوت 

ملشاهدة الڤيديو

ع مذكرة تفاهم «سال» السعودية ُتوقِّ
مع «مينزيس للطيران»

وقعــت شــركة ســال 
للخدمــات  الســعودية 
اللوجستية، مذكرة تفاهم 
مع شركة مينزيس للطيران، 
لدراســة إنشــاء شــراكة 
لتقــدمي أفضــل اخلدمــات 
األرضية لشركات الطيران 
االقتصادية مبطارات اململكة 
وتقــدمي أفضــل اخلدمــات 

باحترافية وجودة عالية.
ومبوجــب إنشــاء هذه 
الشــراكة ســتقوم شــركة 
مينزيــس للطيران بتقدمي 
لشــركة  الدراســات  كل 
سال الســعودية للخدمات 
اللوجستية حول نقل أفضل 
املمارســات عامليا لتحسني 
مستوى خدمات املسافرين، 
وإدارة األمتعة، ورفع كفاءة 
خدمات التشغيل، باإلضافة 
إلــى كيفية توفيــر جميع 

املتطلبات اخلاصة باملسافرين من إصدار 
بطاقة صعود الطائرة وحتى اإلقالع، بطريقة 
سلسة ومتميزة تسهم في حتقيق مستهدفات 
رؤية اململكــة ٢٠٣٠ الهادفة إلــى االرتقاء 
باخلدمات املقدمة مبطارات اململكة وتطويرها 
لتكون في مصاف أحدث املطارات املتقدمة 

والرائدة عامليا.
وفي هذا الســياق، قال العضو املنتدب 
والرئيس التنفيذي لشركة سال السعودية 
للخدمات اللوجستية فيصل البداح، أهمية 
هــذه املذكرة مع شــركة مينزيس العاملية 
لتسخير جميع إمكاناتها وخبراتها العاملية 
العريقة في مجال الطيران، لدعم خططنا 
املستقبلية الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية 
وقفزة كبرى في خدمات املطارات باململكة، 
وزيادة طاقتها االستيعابية، لتعزيز جتربة 
املســافرين وزيادة مستوى رضاهم، وفقا 
ألحــدث األنظمة العامليــة، وأعلى معايير 
السالمة واألمان. وأضاف أن املذكرة تدعم 
جهود سال في دعم االستراتيجية الوطنية 
للطيران على مضاعفة الطاقة االستيعابية 
والوصول إلى ٣٣٠ مليون مسافر سنويا، 
مــن أكثر من ٢٥٠ وجهة في العالم لتقدمي 
أفضل اخلدمات اللوجستية املتكاملة داخل 
املطارات في اململكة وخارجها، وبناء شبكة 
واسعة تربط املطارات الداخلية، واملوانئ 
البحرية، ومراكز النقل البري لتطوير ومنو 
هذا القطاع احليوي واملهم، وتعزيز دوره في 
دعم الناجت احمللي، ودفع مسيرة االقتصاد 
الوطني، وفقا لتوجهات رؤية اململكة ٢٠٣٠.
ومــن جانبه، قــال الرئيــس التنفيذي 
لشركة مينزيس للطيران فيليب جوينج: 
«إن توقيعنا مع شــركة ســال السعودية 
للخدمات اللوجستية سيوفر إمكانات هائلة 
ليس فقط ألعمالنا فحسب، ولكن لصناعة 
الطيران في اململكة على نطاق أوسع، حيث 

تهدف رؤية اململكة ٢٠٣٠ إلى زيادة أعداد 
املسافرين بشكل كبير. وستعزز هذه املذكرة 
مكانتنا وعالقاتنا في منطقة الشرق األوسط 
التي تعتبر سوقا رئيسيا لشركة مينزيس، 
ونتطلع إلى تســريع منونا وتقدمي أعلى 
معايير خدمات الطيــران في اململكة وفي 
جميع أنحاء العالم. وأود بهذه املناسبة أن 
أشكر الرئيس التنفيذي لشركة سال األستاذ 
فيصل البداح ومنسوبيه على فرصة العمل 
معا، واستكشاف كيف ميكننا التعاون في 

تقدمي خبراتنا في املطارات السعودية».
وكانت شركة سال السعودية للخدمات 
اللوجستية، قد تسلمت مؤخرا من الهيئة 
العامة للطيران املدني رخصة تقدمي اخلدمات 
األرضية لطائرات الركاب في مطارات اململكة، 
ملواصلة جهودها الرائدة في تقدمي أفضل 
اخلدمات اللوجستية املتكاملة في مطارات 

باململكة.
وتعد شركة سال السعودية للخدمات 
اللوجســتية التابعــة للمؤسســة العامة 
للخطــوط اجلويــة العربية الســعودية، 
إحــدى الشــركات الوطنية الرائــدة التي 
تقدم خدماتها في مجال مناولة الشحنات 
ملختلف شركات الطيران في املنافذ اجلوية 
فــي اململكة، باإلضافة إلــى تقدمي خدمات 
احللول اللوجستية املتكاملة للمساهمة في 
حتقيق رؤية اململكة ٢٠٣٠ بجعلها منصة 
لوجســتية عامليــة ومركــزا دوليا خلدمة 

البضائع والشحنات.
ومتتاز شركة مينزيس للطيران بخبرة 
عريقــة منذ عــام ١٨٨٣م، وتعد واحدة من 
كبرى الشركات التي تقدم خدمات الطيران 
في العالم، وتنتشر في ست قارات. وتقدم 
الشركة خدمات املطارات األرضية، وخدمات 
الوقود، وخدمات الشحن اجلوي، في أكثر 

من ٢٥٠ مطارا في ٥٨ دولة حول العالم.

لدراسة إنشاء شراكة تقدم أفضل اخلدمات األرضية لشركات الطيران االقتصادية باململكة

فيصل البداح وفيليب جوينج خالل توقيع مذكرة التفاهم بني الشركتني

تقرير الشال

الكويت حتتاج ٣٧ مليار دينار لتغطية نفقاتها العامة بحلول ٢٠٣٧
ستلجأ إلى خيارين.. إما السحب من احتياطي األجيال أو الدخول ملصيدة االقتراض من السوق العاملي

الكويت  ان  الشال  قال تقرير 
دولة مالية عامة غير مســتدامة، 
حيث تعتمد بشكل شبه كلي على 
بيع أصل ناضب واستبداله بنقد، 
ذلك النقد ساهم في متويل نفقاتها 
العامة مبعدل ٩٠٪ على مدى ٦٠

عاما، وكان متويله للنفقات العامة 
بنسبة ٨٧٪ للحقبة األولى، وارتفع 
إلى ٩٣٪ للحقبــة الثانية ثم ٨٨٪ 
للحقبة الثالثة، وانتهى بنسبة ٩٠٪ 

للحقبة الرابعة.
وأشار التقرير إلى أن ذلك يعني 
أن الهــدف الثابت في كل خطط 
التنمية وبرامج احلكومة وهو تنويع 
مصادر الدخل، جاءت نتائجه صفرا 
أو أدنى قليال، فقد اختارت اإلدارة 
العامة للدولة مبدأ اقتسام ثروتها 

الناضبة بدال من تنميتها.
وتابع أن مبدأ اقتســام ثروة 
البلــد هدفه خائب وهو شــراء 
استقرار الكراسي، ولكن حتى هذا 
الهدف اخلائب لم يشتر استقرار 
احلكومــات املتعاقبــة، ولنا في 

إيرادات نفطيــة بحدود ٣٠ إلى 
املالية  السنة  مليار دينار بحلول 
٢٠٣٧/٢٠٣٦. األمر أكثر استحالة لو 

حتتاج الكويت إلى ٣٧ مليار دينار 
لتغطية نفقاتها العامة بحلول السنة 
املالية ٢٠٣٧/٢٠٣٦، واألمر سوف 

لعنــة مواردها بدال من نعمتها، 
السياسات على  تلك  واستمرار 
خرابها بات مستحيال، ومن أجل 
بعث األمل في احتماالت اإلصالح، 
املالية  السياسات  أن  سنفترض 
السابقة جاءت نتيجة سوء تقدير 
حكومي في معظمها وليس سوء 
نية. وسنفترض أيضا أن توجهات 
الغالبية النيابية مصدرها نقص 
في احلقائق واملعلومات، أو ضعف 
ثقة في احلكومة وفيما تقدمه من 
بيانات، لذلك نتمنى الوصول إلى 
توافق جناحي اإلدارة العامة على 
أو جهات محايدة،  تسمية جهة 
ولتكــن أجنبيــة، ال عالقة لها 
بحيثيات السياسة احمللية، ولتعمل 
لهما إسقاطا رقميا مبسطا على 
املستقبل ملعرفة كم هي التكاليف 
الباهظة التي سوف يدفعها غالبية 
الشــعب حال اصطدام الكويت 
بحائط، فقرارهما اليوم هو احلد 
الفاصل ما بني ازدهار أو دمار 

البلد.

اعتمدنا نفقات األساس مبستوى 
الســنة املالية احلالية البالغة ٢٣

مليار دينار، وفق هذا السيناريو، 

يكون أسوأ لو اعتمدنا سيناريو 
أكثر احتماال للتحقق وأخذنا في 
االعتبار الضغــوط املؤكدة على 

أسعار وإنتاج النفط.
ذلك ســوف يقــود الكويت 
إلى خياريــن، اخليار األول هو 
الســحب من احتياطي األجيال 
القادمــة، وهو خيار يعني تآكال 
يتسارع ألصله مع انحدار متصل 
إليراداته، واخلالف يبقى حول 
وقت نضوبه كما حدث لسيولة 
االحتياطي العام ســابقا، وليس 
حتميته. اخليار الثاني هو دخول 
مصيدة االقتراض من الســوق 
العاملي، ومبرور الوقت يكبر بند 
أصل ســداد القروض وفوائدها 
العام،  اإلنفــاق  ضمن مكونات 
والنماذج الفاشلة في العالم حولنا 
التي تبنت هذا الســيناريو أكثر 
من أن تعــد، ومعها تفقد الدولة 

استقالليتها واستقرارها.
للكويت  املالية  السياســات 
قادتهــا، لألســف، إلى حصاد 

اســتقالتها األسبوع الفائت مثال 
قريب حلكومة أنفقت ٤ مليارات 
دينار في شــراء الوالءات، بينما 
اســتقرارها يضمنــه احلصافة 

واإلجناز.
وأضاف: «حتى لو تغاضينا عن 
تبني ســيناريو بات مؤكدا حول 
ضعف مستقبلي ألسعار وإنتاج 
النفط، يتضح باألرقام أن سيناريو 
للماضي  أو استنســاخا  مكررا 
إلدارة املالية العامة على خطورته 

اجلسيمة، بات أمرا مستحيال».
وفي سيناريو مخفف سوف 
نعتمد إســقاطا من التاريخ على 
املستقبل لنمو النفقات العامة بدءا 
من معدل متواضع وهو ١٨٫٢ مليار 
دينار وهو معدل اإلنفاق السنوي 
الفائتة، وسوف  الـ ١٥  للسنوات 
نتبنى معدال لنمــو تلك النفقات 
الســيناريوهات  هو األدنى في 
التاريخية السابقة، أو زيادة بنحو 

٦٢٪ للسنوات الـ ١٥ املقبلة.
وحينها سوف حتتاج الكويت 

السنوات الـ ١٥ املقبلة.. حتتاج ضبط اإلنفاق لضمان مستقبل أفضل للشباب الكويتي
قال تقرير الشال األسبوعي إنه في علم املالية 
العامــة التقليدي، اإليــرادات العامة في معظمها 
إيرادات ضريبية، وحتى تكون تلك اإليرادات نامية 
ومستدامة، ال بد من ضمان بيئة أعمال منافسة، 
وال بد من العمل على ضمان نشــاط اقتصادي 

متنام على الدوام.
وأشار «الشال» إلى أنه في بريطانيا على سبيل 
املثال، نصيب مساهمة الدخل الضريبي ٧٤٪، ومثلها 
في سنغافورة، وترتفع في السويد إلى نحو ٨٣٪، 
وتنخفض في الواليات املتحدة األميركية إلى ٦٥٪، 
وفي دول نفطية مثل النرويج تبلغ نحو ٧٧٪، وفي 
االقتصاد السعودي وهو في بدايات مشروع تنويع 

مصادر دخله، تبلغ نحو ٣٣٪.
وتابع التقرير أنه في الكويت، ليس هناك اقتصاد، 
بل هناك مالية عامة ال ينطبق عليها تعريف املالية 
العامة في علم املالية العامة، حيث متول الضريبة 

نفقاتها العامة بنسبة ٢٫٥٪ فقط، وصلب إيراداتها 
العامة هي استبدال أصل بنقد، أي استخراج نفط 
واستبداله بدوالر أميركي، لذلك تصبح مخاطره 
عالية إن لم تســتثمر حصيلتها في خلق مصادر 
دخل بديلة، وهو ما فشلت الكويت فيه على مدى 

الستني سنة املاضية.
وأشار إلى أن أفضلها في كان الربع األول من 
تلك الستني سنة املمتد من السنة املالية (١٩٦١/١٩٦٠-
١٩٧٦/١٩٧٥)، فيها بلغت اإليرادات العامة النفطية 
نحو ١٩٥٪ حجم النفقات العامة، لذلك كانت حقبة 
تعززت فيها احتياطات الكويــت املالية ونهايتها 
شهدت إنشاء صندوق احتياطي األجيال القادمة، 

وكانت احلقبة األفضل منذ االستقالل.
وعكسها متاما كانت حقبة السنوات اخلمسة 
عشر التالية (١٩٧٧/١٩٧٦-١٩٩٣/١٩٩٢)، فبعد ارتفاع 
شديد ألسعار النفط إبان الثورة اإليرانية في عام 

١٩٧٩ و١٩٨٠، انتكس سوق النفط أسعارا وإنتاجا 
حتى انفرطت منظمة أوپيك في ديســمبر ١٩٨٥، 
وزامنت بدء انفالت السياســة املالية ما ضاعف 
من معدل اإلنفاق السنوي لتلك احلقبة ليصبح ١٠

أضعاف مستوى احلقبة التي سبقتها. 
وأشار الشال إلى أن الرواج أصاب سوق النفط 
بعدها بسبب ظاهرة النمو الصيني غير املسبوق 
في فترة اخلمس عشرة سنة الالحقة (١٩٩٤/١٩٩٣-

٢٠٠٧/٢٠٠٦) رغم انتكاسة منور آسيا في عام ١٩٩٧، 
وعوضه الحقا رواج اقتصاد عاملي اصطناعي في 
بداية األلفية الثالثة بسبب انفالت السياسات النقدية 
والذي انتهى بأزمة عام ٢٠٠٨ الكبرى، وخاللها بلغت 
إيرادات النفط ١١٢٪ حجم النفقات العامة التي طالها 
بعض االنضباط في تسعينيات القرن الفائت، ولم 
يزد معدل منو نفقات تلك احلقبة سوى بنحو ٦٢٪ 

عن معدل احلقبة السابقة لها.

وفــي حقبة اخلمس عشــرة ســنة األخيرة 
(٢٠٠٨/٢٠٠٧-٢٠٢٢/٢٠٢١) أصيب سوق النفط بثالث 
نكسات، األولى بعد سبتمبر ٢٠٠٨ ولكنه تعافى منها 
سريعا بسبب تعافي االقتصاد العاملي بفعل التوسع 
الشديد للسياسات املالية والنقدية، ثم انتكاسة خريف 
٢٠١٤ واستمرت معاناته حتى أواخر ذلك العقد، ثم 
أصيب بنكسته الثالثة إبان جائحة كورونا، وتعافى 
بســبب بدء رواج أداء االقتصاد العاملي، ثم تلقى 
سوق النفط دفعة كبيرة بسبب احلرب الروسية 
األوكرانية وغطت إيراداته خالل تلك احلقبة نحو 
١٠٣٪ من إجمالي النفقات العامة، ومعظم الدعم جاء 
ألسباب استثنائية في السنتني األخيرتني، وخالل 
تلك احلقبة انفلتت متاما السياسة املالية احمللية، 
وأعلنت احلكومة رسميا احتمال عجزها عن دفع 

الرواتب واألجور في صيف عام ٢٠٢٠.
وشدد «الشال» على أن السنوات اخلمس عشرة 

القادمة (٢٠٢٣/٢٠٢٢-٢٠٣٧/٢٠٣٦) ستكون حرجة 
من زاوية هبوط إيرادات النفط، وزاوية الضغوط 
الطبيعية لزيادة النفقات العامة، وفي شق اإليرادات 
النفطية، وإلى جانب مخاطر أداء االقتصاد العاملي 
الضعيف شامال الصني، ســوف يتعرض النفط 
حلرب مماثلة ملا تعرض له بعد وقف تصدير النفط 
العربي للغرب في أكتوبر ١٩٧٣ والذي انتهى بانفراط 
أوپيك نتيجة صراع أعضائها على حصص اإلنتاج، 
كما ســيتعرض حلرب بيئية وأخرى من تقنيات 
الوقود النظيف. وأشار التقرير إلى أن الوعي املبكر 
بتلك احلقيقة وما تتطلبه من ضبط ملصارف تلك 
اإليرادات، ومن أجل مســتقبل مئات األلوف من 
الشباب القادمني إلى سوق العمل إلى جانب متطلبات 
حياتهم الضرورية األخرى، سيصبح الفاصل ما بني 
االستقرار أو الضياع، هو مضمون ما نتخذه من 
قرارات اليوم في حصافة إنفاق اإليرادات العامة.
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املرزوق: «الوطني» مدرسة مصرفية وفرصة ملن ينضم إليه

الرئيــس  شــارك نائــب 
التنفيذي لبنك الكويت الوطني 
- الكويت ســليمان املرزوق، 
الكويتــي خبراتــه  الشــباب 
املمتــدة علــى مدار ســنوات 
طويلــة، واســتعرض معهم 
أبرز مراحل مسيرته الوظيفية 
منذ التخرج من اجلامعة حتى 
تقلد أرفع املناصــب باإلدارة 
التنفيذية في أكبر مؤسســة 
مصرفية بالكويت، مستعرضا 
معهــم أبــرز التحديــات التي 
واجهتــه طوال تلك املســيرة 
الزاخــرة بالعطــاء. جاء ذلك 
خالل جلسة حوارية جمعت 
املرزوق مع الشــباب حديثي 
التخرج ضمن فعاليات برنامج 
«متكن»، لتدريب الكويتيني من 
حملة الشهادات اجلامعية، الذي 
يقام للعام الرابع على التوالي، 
برعاية ودعم استراتيجي من 
البنــك وتنظيــم من شــركة 

.«Creative Confidence»
أساس للنجاح

قال املرزوق خالل النقاش 
املفتوح مع الشباب: الشغف 
ركيــزة أساســية للنجاح في 
العمل، ومنه ينطلق الشخص 
نحو اكتساب مهارات جديدة، 

ودعا املرزوق الشباب إلى 
التحلي بالطموح والعمل على 
اكتساب مهارات جديدة كل يوم، 
دون توقف حيث ال يوجد سقف 
للتعلم الذي يجب أن يستمر 
طوال رحلة الشخص املهنية.

مدرسة مصرفية

وفــي إطــار اســتعراض 
محطــات مهمــة فــي رحلتــه 
املهنية، أكد املــرزوق على ما 
يوفره بنك الكويت الوطني من 
بيئة عمل فريدة تساعد فريق 

الزمالء في العمل، إذ قال: في 
كل مرة تبادر ملساعدة اآلخرين 
متر بتجربــة جديدة تختلف 
عن املهام النمطية وتكتســب 
رؤية مختلفــة للعمل وقدرة 
أكبر على التطوير واالبتكار.

السرعة والدقة

أشار املرزوق في معرض 
حديثه إلى أهمية تعلم أدوات 
تساعد املوظف على أداء مهامه 
بسرعة ودقة وما لذلك من أثر 
إيجابي على أدائه. إذ قال: في 
بداية حياتي املهنية كنت أعمل 
على برنامج excel وكان وقتها 
ثورة في أداء العمل، وبإتقاني 
له ســاعدني ذلــك كثيرا على 

إجناز األعمال بسرعة ودقة.
ونصح املرزوق الشــباب 
بالتركيــز علــى تعزيــز ذلك 
النــوع من املهــارات وامتالك 
التــي تنجــز  تلــك األدوات 
األعمال بسرعة ودقة، وتعلم 
أشياء جديدة بعيدا عن املهام 

الوظيفية الروتينية.
تعلم من اجلميع

أوضح املرزوق أن التعلم من 
فريق العمل وجميع احمليطني 
ممن يتواصل معهم الشــخص 

العمل على التطور املســتمر 
وتفتح آفاقا للكفاءات للترقي 
والنجــاح، خاصة أن البنك ال 
يدخــر جهدا من أجــل توفير 
التدريبيــة  البرامــج  أحــدث 
ملوظفيه بالتعــاون مع أعرق 
التعليميــة على  املؤسســات 

مستوى العالم.
واستكمل املرزوق حديثه، 
مؤكدا أن «الوطني» يعد مدرسة 
مصرفية رائدة مبا متلكه من 
تاريخ طويل وكوادر مصرفية 
متميزة وإمكانات هائلة متنح 

فرصة استثنائية ملن يلتحق 
بها الكتساب مهارات وخبرات 
لن يستطيع احلصول عليها 

في أي مكان آخر.
متيز املبادرين

أوصى املرزوق املشاركني 
باملبــادرة في العمل وأكد لهم 
أن املبادرين دائما ما يحصلون 
علــى فرصــة أفضــل للتعلم 
واكتساب اخلبرات ليصبحوا 
أكثــر متيــزا عــن غيرهم من 
باقــي أعضــاء فريــق العمل، 

موضحــا وجــود نوعــني من 
املبادرة، األول في اإلقبال على 
األعمال الصعبــة، حيث قال: 
بهذه الطريقة ميكنك اكتساب 
مهارات وخبرات جديدة متنحك 
التميــز في العمــل. وأضاف: 
دفعني شغفي بالعمل املصرفي 
وطموحي املهني في أداء املهام 
الصعبة في بداية حياتي وكان 
لذلــك أثر عظيم في مســاري 

الوظيفي وحياتي املهنية.
الثانــي مــن  النــوع  أمــا 
املبادرة، فيتمثل في مساعدة 

بشــكل يومــي ميثــل ركيــزة 
أساسية لتطوير الذات والتعلم. 
وتأكيــدا إلمكانيــة التعلم من 
اجلميع بغض النظر عن األمور 
الشخصية، قال املرزوق: يتعلم 
الشخص خالل مسيرته املهنية 
من املدير السيئ كما يتعلم من 
اجليد، لذلك حاولوا االستفادة 
قــدر املســتطاع وابتعدوا عن 

األمور الشخصية.
السمعة الطيبة

وردا علــى ســؤال حــول 
أهم الدروس املستفادة خالل 
مسيرته، التي يرغب في نقلها 
للشــباب في مقتبــل حياتهم 
املهنية، أكد املرزوق ان التحلي 
بالسمعة الطيبة ينعكس بشكل 
كبير علــى املســار الوظيفي 

واحلياة بشكل عام.
وأكد أن تلك السمعة التي 
يجــب احلرص علــى التحلي 
بها، ال بــد أن متتد إلى فريق 
العمل واملؤسســة التي يعمل 
بها الشخص أيضا. كذلك أشار 
إلى ضرورة احلفاظ على أسرار 
العمل واألمانة في عدم نقل ما 
يخص املؤسسة إلى خارجها 
حتى مع االنتقــال إلى العمل 

مبؤسسة أخرى.

خالل جلسة حوارية مع الشباب حديثي التخرج ضمن فعاليات برنامج «متكن»

سليمان املرزوق متحدثا خالل اجللسة

كما يدعم استمرارية التطور 
طوال املسار الوظيفي.

املتدربني  وطالب املرزوق 
بأن يجعلوا سقف طموحاتهم 
عنان السماء، وأن يعملوا على 
تعزيز قدراتهم وخبراتهم التي 
تساعدهم على الوصول لتلك 
الطموحــات، مؤكــدا ضرورة 
االستفادة القصوى من البرامج 
التدريبيــة املميزة التي متثل 
حلقة وصل بني مرحلة الدراسة 
وبدايــة احليــاة العملية مثل 

برنامج «متكن».

املشاركون في اجللسةجانب من اجللسة احلوارية

 «B» ستاندرد آند بورز» تؤكد تصنيف مصر عند»
مع نظرة مستقبلية مستقرة.. ووزير املالية: االقتصاد مستقر

القاهرة - ناهد إمام

أكــد د.محمد معيط وزير 
قــرار مؤسســة  أن  املاليــة، 
«ستاندرد آند بورز» باإلبقاء 
علــى التصنيــف االئتمانــي 
ملصــر بالعملتــني احملليــة 
واألجنبية كما هو دون تعديل 
عند مستوى «B» مع اإلبقاء 
أيضا على النظرة املستقبلية 
املستقرة لالقتصاد املصري 
للمــرة   ،«Stable Outlook»
الثانيــة خالل ثالثة أشــهر، 
يعد شهادة ثقة دولية جديدة 
بأن االقتصاد املصري يبدأ في 
التعافي من تداعيات الظروف 
العاملية واحمللية االقتصادية 
العــام  االســتثنائية خــالل 
املاضــي، التي تتشــابك فيها 
تبعــات احلرب فــي أوروبا، 
مــع اآلثار الســلبية جلائحة 

كورونا.
وأضاف الوزير، في بيان 
أصدرتــه وزارة املالية امس، 
أننا جنحنا فــي التعامل مع 
هذه الظروف العاملية بقرارات 
وإصالحات متوازنة ومتكاملة، 
تعكس التنســيق الكامل بني 
احلكومة والبنك املركزي في 
كل األمور، لضمان اســتقرار 
الوضــع االقتصــادي، وأن 
مســتقبل اقتصادنا مستقر، 
فــي ظــل االلتــزام بوتيــرة 
اإلصالح االقتصادي املدعوم 
الدولي  النقــد  من صنــدوق 
باتفــاق ميتد إلى ٤٨ شــهرا، 
مما يسمح بوجود آفاق للنمو 
الســنوات  االقتصادي خالل 
املقبلة، ويعــزز القدرة على 
احلصول على التمويل الكافي 
لتلبية االحتياجات اخلارجية 
البــالد، موضحــا أننــا ننفذ 
برنامــج إصــالح اقتصــادي 
وطنــى لضمــان اســتقرار 
األوضاع االقتصادية واحلفاظ 
على االنضباط املالي وزيادة 
تنافسية االقتصاد املصري.

أن مؤسســة  وأوضــح، 
«ســتاندرد آند بــورز» ألقت 
الضــوء في ســياق تقريرها 
األخيــر، املنشــور اخلميس 
املاضي، على توقعها باستمرار 
حتقيق االنضباط املالي خالل 
العام املالي احلالي استكماال 

٦٫٨٪ فــي العام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، 
وحتقيق فائــض أولي للعام 
اخلامــس علــى التوالي بلغ 
١٫٣٪ مــن النــاجت احمللي، في 

إجراءات امليكنة واسعة النطاق 
التي يتم تطبيقها لتحســني 

اإلدارة الضريبية.
إلــى أن  وأشــار الوزيــر 
التقرير أشاد بجهود احلكومة 
لترشــيد النفقات والتوســع 
في شــبكة وبرامــج احلماية 
مــن  املتبعــة  االجتماعيــة 
وزارة املاليــة، للتخفيف من 
آثار األزمة العاملية، وتتوقع 
مؤسسة ستاندرد آند بورز، 
أنه على مــدار الثالثة أعوام 
املقبلة ســيبلغ معــدل النمو 
االقتصادي في املتوسط نحو 
٤٪ سنويا، مدفوعا باألساس 
بالنمو القوى لقطاعي البناء 
إلــى  والتشــييد والطاقــة، 
جانب استمرار النمو القوى 
لقطاعــات مثــل تكنولوجيا 
واالتصــاالت،  املعلومــات 
وجتارة اجلملــة والتجزئة، 
التحويليــة،  والصناعــات 

والزراعة، والصحة.
كمــا أوضــح الوزيــر، أن 
التقرير يشــير إلى توقعات 
بتراجع وانخفاض قيمة عجز 
احلســاب اجلــاري بالقيمــة 
االسمية خالل الفترة املقبلة 
حتــى عــام ٢٠٢٦ على ضوء 
املســاندة والدعــم من خالل 
مرونــة نظام ســعر الصرف 
املتبع وتأثيره اإليجابي على 
زيــادة تنافســية وحصيلة 
الصادرات السلعية واخلدمية 
املصرية، إضافة إلى أداء قوي 
الســياحة  إليــرادات قطــاع 
والصادرات البترولية خاصة 
الغــاز الطبيعي التي وصلت 
حصيلتها الشهرية إلى نحو 
٧٠٠ مليــون دوالر شــهريا 
مؤخــرا، وقد أشــار التقرير 
أيضا إلــى التحســن الكبير 
في مؤشرات امليزان اجلاري 
للعام املالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، حيث 
حققت حصيلة الصادرات غير 
ارتفاعا ملحوظا  البتروليــة 
٢٩٪ ســنويا علــى ضــوء 
زيادة الصادرات من األسمدة 
واألدوية واملالبس اجلاهزة، 
كما مت حتقيــق فائض كبير 
على جانــب امليزان التجاري 
البترولي ٤٫٤ مليارات دوالر 
التوســع فــي  علــى ضــوء 
الصادرات من الغاز الطبيعي.

العام املالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، الفتا 
إلى النمو القوي في اإليرادات 
احلكومية بســبب توســيع 
القاعــدة الضريبيــة بفضل 

ملا حتقق في السنوات املاضية 
ومنها العام املالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢
حيث بلغ العجز الكلي ٦٫١٪ 
من الناجت احمللــي نزوال من 

مشتريات العرب من عقارات لندن 
تسجل أعلى مستوى منذ ٢٠١٥

وكاالت: يبــدو أن املســتثمرين العرب 
تدفقوا إلى بريطانيا لالستفادة من الهبوط 
احلاد في سعر صرف اجلنيه اإلسترليني 
املســتمر منــذ عــدة شــهور، إضافــة إلى 
االســتفادة من تباطؤ سوق العقارات في 
البالد والتراجع الذي تشهده األسعار، حيث 
سجلت مشتريات املستثمرين العرب من 
العقارات في وسط لندن أعلى مستوى لها 

منذ عام ٢٠١٥.
وأظهرت أرقام نشــرتها شــركة «نايت 
فرانك» العقارية العمالقة، أن مشــتريات 
املستثمرين العرب من عقارات وسط لندن 
ســجلت في النصف الثاني من عام ٢٠٢٢

ارتفاعا كبيرا، وقفزت إلى أعلى مســتوى 
منذ سنوات.

وقالت الشركة إن املستثمرين من منطقة 
الشرق األوسط استفادوا من ضعف اجلنيه 
اإلســترليني وتخفيف القيود املفروضة، 
وتدفقوا إلى العاصمة البريطانية من أجل 

االستثمار في السوق العقارية. 
واســتحوذ املشــترون من دول منطقة 
الشــرق األوســط على ١١٪ مــن املعامالت 
العقاريــة في بعــض املناطق املرموقة في 
لنــدن، ممــا يضعهم فــي املرتبــة الثانية 
مباشرة بعد املستثمرين القادمني من أوروبا 

واحملليني البريطانيني.
قالــت «نايت فرانك» إن آخر مرة حقق 
فيها املشــترون من الشرق األوسط نسبة 
أعلى مــن املبيعات فــي املنطقة كانت في 

عام ٢٠١٥.
وقال رئيس قسم األبحاث السكنية في 
«نايت فرانك»، تــوم بيل: مقارنة ببعض 
أجزاء العالم، كان املشــترون من الشــرق 
األوسط يتمتعون بحرية السفر إلى لندن 

واالستفادة من ضعف اجلنيه اإلسترليني، 
ممــا أدى إلــى خصومات تزيــد على ٤٠٪ 
مقارنــة بعــام ٢٠١٤ عندمــا مت اجلمع بني 

حتركات األسعار والعمالت.
وفي ذروة وباء كورونا خالل النصف 
األول من عام ٢٠٢٠، استحوذ املستثمرون 
من الشــرق األوســط على ٢٫٢٪ فقط من 
إجمالي املبيعات في مناطق وســط لندن، 
حيث فرضت دولهم - جنبا إلى جنب مع 
الكثير من دول العالم - سلسلة من القيود 
االجتماعية الصارمة للحد من الڤيروس.

وقال تقرير نشــرته وكالة «بلومبرغ» 
األميركيــة، إن لنــدن التــي اجتذبــت منذ 
فترة طويلة أحجاما ضخمة من االستثمار 
األجنبي، وجذبت معظم تدفقات رأس املال 
مقارنة بأي مدينة عاملية في النصف األول 
من عــام ٢٠٢٢، تواجه هذا العام حالة من 
عدم اليقني بشــأن تقييمــات العقارات مع 

ارتفاع أسعار الفائدة.
 (MSCI) وبحسب بيانات جمعتها شركة
ونشرتها «بلومبرغ»، فقد استحوذ صانعو 
الصفقات األجانب على ٥٧٪ من االستثمار 
العقاري في لندن العام املاضي، مقارنة بـ 

٦٥٪ في عام ٢٠١٥.
وقال هنري فاون، رئيس مكتب «نايت 
فرانك» اخلاص في الشرق األوسط: ال تنظر 
العائالت الثريــة إلى لندن على أنها مكان 
عابر، بل تتبنى وجهة نظر طويلة املدى، 
ويضيــف: اليــزال املســتثمرون متفائلني 
بشأن توقعات لندن، حيث يشعر العمالء 
اإلماراتيون الذين أحتدث معهم بأنها توفر 
حاليــا فرصة ال تضاهى في أي مكان آخر 
على مســتوى العالم وســتعود بقوة كما 

كانت دائما.

املستثمرون استفادوا من ضعف اإلسترليني وتراجع األسعار

برامج التدريب املتميزة مثل «متكن» فرصة نادرة ال بد من االستفادة منها
الترقية والراتب ليسا املعيارين الوحيدين للمسار الوظيفي الناجحاملبادرة بأداء املهام الصعبة ومساعدة اآلخرين مسار مضمون للتميز

التركيز على التعلم من فريق العمل واالبتعاد عن األمور الشخصية

الترقية مهمة.. ولكن
نصح املرزوق املشــاركني بالتركيز على التعلم واكتساب 
اخلبرات في بداية االلتحاق بالعمل والتحلي بالصبر، حيث ميكن 
أن تتأخــر الترقية لوقت طويل، لكن ذلك ال مينع من حتقيق 
قفزات فيما بعد خالل وقت قصير، طاملا حتلى الشخص بالعمل 
اجلاد وبذل اجلهد الالزم الستحقاق الترقية. وفي إشارة إلى 
بنك الكويت الوطني، أكد املرزوق أن الترقي في الوطني يرتكز 
على املهارة والتفوق في أداء املهام بســرعة ودقة، مؤكدا أن 
إدارة البنك توفر كل ما يلزم للنجاح واإلبداع. وشدد على أن 
جناح املسار الوظيفي ال يتوقف فقط على الترقية واحلصول 
على مرتب كبيــر، مؤكدا ضرورة التفكير في القيمة املضافة 
التي ميكن أن يحققها الشخص إذا انتقل للعمل مبكان جديد.

قناة السويس حتقق أعلى حصيلة تاريخية
أشار معيط إلى أن التقرير أشاد بتحقيق 
قناة السويس حلصيلة تعتبر األعلى تاريخيا 
وصلت ٧ مليارات دوالر ومن املتوقع أن تصل 
إلى ٨ مليارات دوالر خالل عام ٢٠٢٣، الفتا إلى 
ارتفاع إيرادات قطاع السياحة بشكل ملحوظ 
خالل العام املاضي فــي ضوء تعافي القطاع 
الذي حقق حصيلة بلغت ١٠٫٧ مليارات دوالر 
مع تنوع مصادر الســياحة لتشهد تدفقات 
قوية من أســواق متنوعة مثل دول اخلليج 
وأملانيا وبولندا، وزيادة حصيلة االستثمارات 
األجنبية املباشرة بنســبة ٧١٪ لتحقق نحو 
٩٫١٪ مليار دوالر مقارنــة بنحو ٥٫٢٪ مليار 
دوالر في العام الذي يسبقه، إضافة إلى تنوع 
مصادر االستثمارات األجنبية املتدفقة للعديد 
من القطاعــات وأهمها: الصناعات التحويلية 
والتشــييد والبناء واالتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات 
املالية والتطوير املؤسسي، إن مؤسسة «ستاندرد 
آند بورز» تناولت في تقريرها بشكل إيجابي، 
أهميــة إصدار وثيقة سياســة ملكية الدولة، 
وأكدت أنها تعكس رغبة الدولة ومؤسســاتها 
في تشــجيع وجذب القطــاع اخلاص لزيادة 

استثماراته وتواجده القوى بالسوق املصري 
وتعزيز مساهمته في النمو االقتصادي بصورة 

قوية خالل الفترة املقبلة.
أضاف أن الدولة تستهدف جذب استثمارات 
أجنبية مباشرة سنويا بنحو ١٠ مليارات دوالر 
خالل السنوات املقبلة، مع استمرار دفع جهود 
تنمية حصيلة الصادرات السلعية لتصل إلى 
١٠٠ مليار دوالر، وزيادة حصيلة قطاع السياحة 
إلى ٣٠ مليار دوالر سنويا، الفتا إلى أنه ميكن 
حتقيق هذه املستهدفات الطموحة في ظل الفرص 
االستثمارية الكبيرة والهائلة باالقتصاد املصري.

وأشار إلى أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» 
أوضحت في ســياق تقريرها إمكانية القيام 
االئتماني ملصر خالل  التصنيف  بتحســني 
الفترة املقبلة إذا كان التوسع االقتصادي في 
مصر مرتفعا وقويا، وإذا كان برنامج اإلصالح 
االقتصادي الوطني املطبق خالل الفترة املقبلة 
قادرا على جذب املزيد من التدفقات اخلارجية 
وحتقيق انخفاض ملحوظ في مستويات الدين 
احلكومي كنسبة من الناجت احمللي إضافة إلى 
القدرة على احلصول علــى متويل خارجي 
مستدام في ظل الظروف االقتصادية الدولية 

الصعبة خالل الفترة املقبلة.
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«ميد»: آمال انتعاش سوق املشروعات الكويتي خالل ٢٠٢٣.. متعثرة!
محمود عيسى

قالت مجلة «ميد» إن تنفيذ املشــروعات 
الرئيسية بالكويت سيكون ضحية اخلالفات 
السياسية القائمة بني السلطتني التنفيذية 
والتشريعية في الكويت، حيث تتعثر اآلمال 
في أن يشهد ٢٠٢٣ انتعاشا بنشاط املشروعات 
الكبرى مبراحل ما قبل التنفيذ بالبالد، مشيرة 
إلى أن استقالة احلكومة مؤخرا حتول دون 
حتقيــق أي تقــدم على هــذا الصعيد ملدة ٣

أشهر مقبلة على األقل.
وأضافت املجلة انه على مدى الســنوات 
األخيرة، أثر عدم االستقرار السياسي بشكل 
كبير على قدرة البالد إلقرار مشاريع البنية 
التحتية الكبرى، مضيفة أنه بعد اســتقالة 

احلكومة التي شكلت في أكتوبر ٢٠٢٢، فمن 
احملتمل أال تشهد األشهر الثالثة املقبلة على 
األقل تقدما يذكر في مضمار املشاريع الكبرى.

وعن انعكاسات هذا الوضع على الشركات 
اململوكة للقطاع العام، في ضوء غياب اليقني 
بشأن التكوين املستقبلي للقيادة السياسية 
في البالد، قالت املجلة إن هذه الشركات لن 
تكــون قادرة ورمبــا غير راغبة فــي اتخاذ 
القرارات الرئيسية الالزمة إلمتام مناقصات 

املشروعات الكبرى وترسيات العقود.
فيمــا ذكــرت املجلــة أن املشــاريع ذات 
امليزانيات املعتمدة قد تشــهد بعض التقدم 
إلى جانب العقــود األصغر حجما مثل تلك 
املتعلقة بخدمــات الصيانة، ومع ذلك، فإنه 
من املرجح أن تتوقف املشــاريع املهمة التي 

ميكــن أن تغير الفرص املســتقبلية للبالد، 
وتوفر فرص العمل وتعزز التنوع االقتصادي.

وتابعت «ميد» أن أحدث استقالة للحكومة 
تزامنت مع تدني نشاط املشروعات في البالد 
إلى مســتوى منخفض بالفعل، مشيرة إلى 
أنه من احملتمل أن يكون لذلك تأثير ســلبي 
كبير على االقتصاد الكويتي خالل السنوات 

القادمة.
وقالت إنه ملا كان مستوى نشاط املشاريع 
متدنيا، فقد عمدت العديد من الشركات الكبرى 
التي فازت ونفذت مشاريع كبيرة في الكويت 
على مدار العقد املاضي إلى تقليص وجودها 
فــي البالد للتركيز على الــدول األخرى في 
املنطقة والتي تشهد منوا سريعا في اإلنفاق 
على املشاريع كالسعودية واإلمارات وقطر.

السوق قد ال يشهد طرح مشاريع جديدة لـ ٣ أشهر مقبلة على األقل في ظل استقالة احلكومة

«برقان» يختتم إجنازاته في ٢٠٢٢ بحصد ٤ جوائز من «غلوبال فاينانس»

التطبيق املصرفــي الرقمي لبنك برقان على 
متوســط التقييــم ٤٫٦٥ جنمة، وهــو أعلى 
تصنيف تاريخي لتطبيقات iOS على متجر 
Android فــي الكويت ولتطبيقات App Store
علــى متجــر Google Play Store في الكويت. 
Apply Now وبفضــل توفيــر خدمــات مثــل
وeKYC، فضال عن شــراكتنا مع ماستركارد 
لتقدمي خدمة التحويالت الدولية الســريعة، 
واصل بنك برقان تعزيز مشاركته في االقتصاد 
الرقمي والشمول املالي املتقدم في كل أنحاء 

املنطقة وليس الكويت فقط.
ومن جانبه، قال ناصر القيسي رئيس مدراء 
اخلدمات املصرفية الشخصية في بنك برقان: 
كان عام ٢٠٢٢ نقطة حتول حقيقية لبنك برقان 
في تطوره الرقمي وأدائه املتميز في تسهيل 
حصول العميل على جتربة مصرفية رقمية 
ســريعة وآمنة، حيث يعكس إطالق العديد 
من اخلدمــات الرقمية املبتكــرة خالل العام 
مدى مرونة وتكامل اســتراتيجية البنك في 
تقدمي خدماته العديــدة عبر جميع القنوات 

واملنصات التكنولوجية.
جتدر اإلشــارة إلى أن اســتراتيجية بنك 
برقان التزال تركز بشكل كبير على التطوير 
التكنولوجــي وابتكار اخلدمــات واملنتجات 
الرقميــة لتلبيــة تطلعات عمالئــه وتعزيز 
جتربتهــم املصرفيــة بخدمــات تتواكب مع 
احليــاة العصريــة، لتكــون معامالتهم أكثر 
مرونة وسرعة ومالءمة في كل نقطة تواصل 

لهم مع البنك.

برقان في عام ٢٠٢٢ على التوعية املصرفية 
والعمل على التثقيف املالي بني جميع فئات 
الشــعب الكويتي، وكجزء من مساهمته في 
الشــمول املالــي واإلدارة املالية املســؤولة.
أطلــق بنك برقان خدمــة «أداة اإلدارة املالية 
الشخصية» (PFM)، والتي تعد عالمة فارقة في 
رحلة نشر الثقافة املالية التي ينتهجها البنك 
والتي مت تغيير اسمها الى «إدارة املصاريف».
ومت إطالق أداة اإلدارة املالية الشــخصية 
وإتاحتها على تطبيق برقان الهاتفي لتعزيز 
الثقافة املالية، وترسيخ العادات املالية األكثر 
ذكاء من خالل تســهيل إدارة الشؤون املالية 
الشــخصية للمستخدمني، ومتابعة وتنظيم 

وحتليل نفقاتهم في أي وقت وأي مكان.
وتعليقا على التأثير اإليجابي لالبتكارات 
الرقميــة لبنك برقــان على مــدار العام، قال 
دنيز جنكيز رئيس إدارة اخلدمات املصرفية 
الرقمية للمجموعة في بنك برقان: يتمثل تأثير 
التطــور الرقمي لبنك برقان على املجتمعات 
والشــركات واألفراد في العديد من اجلوائز 
التــي حصل عليها البنــك، وأبرزها حصول 

احلاليني لدى بنك برقان والعمالء اجلدد تقدمي 
طلب للحصول على متويل وبطاقات ائتمانية 
 «Apply Now» وحسابات جديدة باستخدام ميزة
علــى تطبيق برقــان الهاتفي، حيــث مت طرح 
هــذه اخلدمة في جميــع املنصات الرقمية ولم 
يعد العمــالء بحاجة إلى زيارة الفروع لتقدمي 
الطلبات، األمر الذي ساهم في معاجلة الطلبات 
واملوافقة عليها بشكل أسرع من أي وقت مضى.
وتعليقــا على اإلجنازات التي حققها البنك 
خــالل العام، قــال رائد الهقهــق، نائب رئيس 
اجلهاز التنفيذي ملجموعة بنك برقان والرئيس 
التنفيذي الكويت: شهد هذا العام إطالق البنك 
حللول رقمية عديدة متميزة أضيفت إلى باقة 
خدماته ومنتجاته التكنولوجية على منصاته 
الرقمية، وكل منها مصمــم لتلبية احتياجات 
عمالئنا املتنوعة وفق أحدث احللول املصرفية 
لالرتقاء بخدماته بأعلى مســتوى من اجلودة 

والسرعة. 
تعزير الوعي املالي

ركز جــزء كبير من التحول الرقمي لبنك 

ومصرفي على متجر App Store في الكويت، شهد 
العمالء التطور املتنامي لتطبيق بنك برقان طوال 
عام ٢٠٢٢، السيما مع إضافة العديد من املميزات 
واخلدمــات اجلديدة. إذ بدأ العــام بإطالق خدمة 
Fast International)«حتويالت دوليــة ســريعة»

Transfers) بالشراكة مع ماستركارد- وهي خدمة 
جديدة ومتطورة رقميا- متكن العمالء من حتويل 
األموال بعمالت مختلفة إلى أكثر من ٢٥ دولة حول 

العالم بشكل فوري وأسعار تنافسية.
 (eKYC) خدمة

وخــالل هذا العــام، أطلق بنك برقــان خدمته 
الرقمية «اعرف عميلك» اإللكترونية (eKYC)، والتي 
تســمح للعمالء بتحديث معلوماتهم الشخصية 
بسرعة وسهولة من خالل املنصات الرقمية لبنك 

برقان دون احلضور شخصيا لفروع البنك.
Apply Now خدمة

بعــد إطــالق منــوذج «اعــرف عميلــك» 
خدمــة  البنــك  أطلــق   ،eKYC اإللكترونــي 
«Apply Now» كميــزة جديــدة تتيــح للعمالء 

مع انتهاء عام ٢٠٢٢ (الذي شهد إطالق العديد 
من احللول الرقمية املميــزة)، اختتم بنك برقان 
العــام بحصــد أربــع جوائز مــن مجلــة غلوبال 
فاينانــس العامليــة، فضــال عن تتويــج تطبيقه 
املصرفــي الرقمــي بأعلــى تصنيف علــى متجر 
App Store ومتجر Store Google Play في الكويت، 

مبتوسط التقييم ٤٫٦٥. 
وتشمل اجلوائز األربع جائزة «أفضل بنك في 
حماية أمن املعلومات وإدارة عمليات االحتيال»، 
وذلــك لتطويره أحد أفضل أنظمــة األمن وإدارة 
عمليــات االحتيــال واتباع سياســات تخطيطية 
ســليمة في املنطقة. كما حصل البنك على جائزة 
«أفضــل واجهات برمجــة التطبيقــات املصرفية 
املفتوحة»، وذلك تقديرا البتكاره واجهات برمجة 
تطبيقات مصرفية آمنة وفعالة، حيث تعد واجهات 
برمجة التطبيقات أساســية في السماح لشركات 
التكنولوجيــا املاليــة واألطــراف املالية األخرى 
بالتعــاون والعمل مع بنك برقان لتعزيز وتقدمي 

خدمات مصرفية مبزايا عديدة.
وحصــد بنك برقان أيضا لقــب «أفضل موقع 
للخدمات املصرفية املتوافقة مع الهواتف الذكية»، 
نظرا لتجربة املستخدم السلسة التي يقدمها من 
خــالل مجموعة كبيــرة توفرها أجهــزة وحلول 
اخلدمات املصرفية أثناء التنقل. كما سلطت غلوبال 
فاينانس الضوء على دعم بنك برقان للشــركات 
الصغيرة واملتوسطة في جميع أنحاء املنطقة في 
عام ٢٠٢٢، وذلك بتكرميه بجائزة «أفضل اخلدمات 

املصرفية للشركات الصغيرة واملتوسطة». 
وتأكيدا ملكانتــه الرائدة كأفضل تطبيق مالي 

تطبيق «برقان» للهواتف األعلى تصنيفاً بني التطبيقات املصرفية بالكويت

ناصر القيسيدنيز جنكيزرائد الهقهق

الهقهـق: البنك أطلق حلـوًال رقمية عديـدة متميزة أضيفـت إلى باقـة خدماته على منصاتـه الرقمية
جنكيـز: البنـك واصـل تعزيـز مشـاركته باالقتصـاد الرقمـي والشـمول املالـي بأنحـاء املنطقـة 
القيسـي: عـام ٢٠٢٢ كان نقطـة حتـول حقيقيـة لـ «برقـان» في تطـوره الرقمـي وأدائـه املتميز
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

هجوم جديد في القدس ردًا على «مجزرة جنني» 
واجليش اإلسرائيلي يعّزز قواته في الضفة الغربية

عواصــم - وكاالت: أصيب 
مستوطنان إسرائيليان بجروح 
في إطالق نار بحي سلوان في 
القــدس الشــرقية نفــذه فتى 
فلسطيني يبلغ ١٣ عاما أصيب 
بدوره برصاص شرطة االحتالل، 
وذلــك غداة اعتداء على كنيس 
يهودي أوقع ٨ قتلى وأكثر من 
١٢ مصابا وقتل منفذه املقدسي 

البالغ ٢١ عاما.
وحملت القيادة الفلسطينية، 
حكومــة االحتالل املســؤولية 
الكاملة عــن التصعيد اخلطير 
الذي وصلت إليه األوضاع بسبب 
جرائمها التي أسفرت عن ارتقاء 
٣١ شهيدا خالل يناير اجلاري، 
واســتمرارها فــي ممارســاتها 
االســتيطانية االســتعمارية، 
فيما اعتبرت فصائل فلسطينية 
وفي مقدمتها حركتا «حماس» 
و«اجلهاد اإلسالمي»، هجومي 
القــدس مبنزلة «رد في الوقت 
واملكان املناســبني على جرائم 
االحتــالل اإلســرائيلي بحــق 
الفلســطيني وانتهاك  الشعب 

مقدساته».
من جهتها، أوضحت الشرطة 
اإلسرائيلية أنها «شلت حركة 
الــذي أصيــب  النــار  مطلــق 
بجروح»، مضيفة أنه «يبلغ من 
العمر ١٣ عاما»، ويدعى خيري 
علقم وهو فلسطيني من سكان 

القدس الشرقية.

ورئيــس أركان اجليــــــش 
اجلنرال هرتسي هاليفي.

وقــال جيش االحتــالل انه 
بعد تقييم للوضع، تقرر تعزيز 
تواجده العســكري في الضفة 

الغربية بكتيبة إضافية.
وتوعد بن غفير بـ «رد قوي 
وبتغيير األوامر املنظمة إلطالق 
النار»، مؤكدا أنه سيعمل على 
تغيير أوامر إطالق النار للجنود 

اإلسرائيليني.
هذا، وتوالت اإلدانات العربية 
والدولية للتصعيد اخلطير في 
األراضي الفلسطينية احملتلة، 
مشددة على وقف كل الهجمات 
على املدنيــني. وأعربت وزارة 

وحــذرت مصر من املخاطر 
الشــديدة للتصعيــد اجلــاري 
الفلســطيني  بــني اجلانبــني 
واإلســرائيلي، مؤكدة «إدانتها 
لكل العمليات التي تســتهدف 
املدنيني»، ومطالبة بـ «ممارسة 
أقصــى درجات ضبــط النفس 
ووقف االعتداءات واإلجراءات 
االســتفزازية لتجنب االنزالق 

إلى حلقة مفرغة من العنف».
بدورهــا، أكــدت اخلارجية 
العمــل  األردنيــة «ضــرورة 
الفــوري للحيلولة دون تفاقم 
دوامة العنف املتصاعدة وتكثيف 
التهدئــة  اجلهــود الســتعادة 
ووقف كل اإلجراءات األحادية 
واالستفزازية التي تدفع باجتاه 
املزيد من التصعيد والتوتر».

ودعا وزير خارجية االحتاد 
األوروبــي جوزيــف بوريــل 
إســرائيل الى اســتخدام القوة 
املميتــة إال كمالذ أخير، ودعت 
روســيا «جميع األطــراف إلى 
ممارســة أقصى درجات ضبط 
النفــس وجتنــب املزيــد مــن 
تصعيد التوتر». وأعرب األمني 
العام لألمم املتحــدة أنطونيو 
غوتيريش عن قلقه العميق إزاء 
التصعيــد احلالــي للعنف بني 
اإلســرائيليني والفلسطينيني، 
مشــددا على ضرورة ممارسة 
أقصــى درجات ضبــط النفس 

ومنع التصعيد بني اجلانبني.

اخلارجية السعودية عن حتذير 
اململكة من انزالق األوضاع بني 
الفلسطينيني واإلسرائيليني إلى 
املزيــد من التصعيــد اخلطير، 
وقالــت إن «اململكــة إذ تديــن 
كل استهداف للمدنيني، لتؤكد 
ضرورة وقف التصعيد وإحياء 
عملية السالم وإنهاء االحتالل».

وأعربــت وزارة اخلارجية 
عــن  بيــان  فــي  اإلماراتيــة 
«اســتنكارها الشــديد لهــذه 
األعمــال اإلجراميــة، ورفضها 
الدائــم جلميع أشــكال العنف 
واإلرهاب التي تستهدف زعزعة 
األمن واالستقرار وتتنافى مع 

القيم واملبادئ اإلنسانية».

إدانات ودعوات عربية ودولية لضبط النفس ووقف دوامة العنف

فتى فلسطيني يقف في مواجهة جنود االحتالل مبنطقة سلوان في القدس الشرقية أمس  (أ.ف.پ)

وأشــارت إلى توقيف ما ال 
يقل عن ٤٥ شخصًا.

وفي بيان منفصــل، لفتت 
الشــرطة إلى أن أفرادها بدأوا 
في مناوبات ١٢ ســاعة، تنفيذا 
ألمــر املفــوض العــام يعقوب 
شــبتاي، برفع جهوزيتها إلى 

أعلى مستوى.
وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية 
أنه تقرر تكثيف تواجد قوات 
اجليــش في الضفة الغربية 
ومنطقة خــط التماس بعد 
جلسة أمنية تقييمية شارك 
فيها رئيس الوزراء بنيامني 
نتنياهــو، ووزيــر األمــن 
الداخلــي ايتمار بــن غفير، 

حتضيرات رئاسية مبواكبة مؤمتر باريس.. و«املهاترات» القضائية تهمد
بيروت - عمر حبنجر

اللبنانية على  اليوميــات 
حالهــا: مهاتــرات قضائيــة 
حــول تفجير مرفــأ بيروت، 
ومواصفات رئاسية، تقارب هذا 
املرشح أو ذاك، وما من مرشح 
رسمي بعد سوى النائب ميشال 
معوض، ودوالر أميركي يعمل 
كاملنشار آكال الليرة اللبنانية 

على الطالع والنازل.
املهاتــرات القضائيــة بني 
التمييزيــة  العامــة  النيابــة 
واحملقق العدلــي، بدأت تهمد 
لسبب بسيط، وهو انها خرجت 
من النطاق القضائي، ودخلت 

عالم السياسة.
والدوالر األميركي، ورغم 
صعوده اجلنوني على حساب 
الليرة اللبنانية، إال ان ارتفاعه 
الصاعق هذا، كدأبه كل شهر، 
خفــف مــن حــدة االنفجــار 
االجتماعي، الذي يراهن عليه 
البعــض كمدخــل النتخابات 
الرئيــس املالئــم للمرحلــة 

الراهنة.
وطبعــا، الصــورة ميكن 
ان تغــدو مختلفــة، ومغايرة 
اعتبارا من صباح غد االثنني، 

أحد رشح نفسه رسميا، سوى 
ميشــال معــوض القريب من 
األجــواء التنموية األميركية، 
وال أحد يتبنى ترشــيح أحد 

نبيــه بري دورا أساســيا في 
التخريجة الرئاسية، في مرحلة 
مــا بعد مؤمتــر باريس، فيما 
يتريث حزب اهللا في قول كلمته 

العارمة، تقــول املصادر انها 
خرجت من الدائرة القضائية 
وأصبحت حالة سياسية، مع 
انتماء القضاة املعنيني كل إلى 
فريق. وباملناسبة، أعلن أهالي 
ضحايا املرفأ، أنه ال عالقة لهم 
بالتظاهرة الشــعبية الداعمة 
للقاضي طــارق البيطار قبل 
حصولها عصــر امس، حيث 
وزعت دعــوات للتجمع امام 
قصر العدل في بيروت، بداعي 
ان هدفهــا «إراقــة الدمــاء في 

الشارع».
وقد ســجل انتشار كثيف 
للجيــش اللبنانــي امس عند 
مداخــل منطقتي الشــياح - 
عــني الرمانة، وعــني الرمانة 
- الطيونــة، تفاديا للمخاطر 
التي يحكى عنها، حول انفالت 
الوضــع األمنــي، وحتســبا 
ملواجهات مشــابهة ملا حصل 
بني عني الرمانة - الطيونة في 
وقت سابق. أما على املستويات 
واالقتصاديــة،  املعيشــية 
فســتعقد حكومــة تصريــف 
األعمال جلسة وزارية ملعاجلة 
املاليــة والتربوية  الشــؤون 

األسبوع املقبل.
وســجل هبوط نسبي في 

من األسماء املتداولة، حتسبا 
حلرقه.

املصادر املتابعة تتوقع ان 
يلعب رئيس املجلس النيابي 

رسميا، الى ما بعد التفاهم على 
املرشح «الفافوري» على كلمة 

سواء.
بالنسبة للفوضى القضائية 

ســعر الدوالر، بعــد الصعود 
اجلنونــي، وأتى هذا التراجع 
الــذي جتاوز الـ ١٠ آالف ليرة 
بالدوالر الواحد، بعد االجتماع 
الثالثي الذي شارك فيه الرئيس 
ميقاتي ووزير املال يوســف 
خليل وحاكــم مصرف لبنان 
رياض سالمة، وتقرر فيه ان 
يعقد املجلس املركزي ملصرف 
لبنــان اجتماعــا غــدا االثنني 
التخــاذ املزيد مــن اخلطوات 

الضابطة حلركة الدوالر.
أســعار  تراجعــت  وقــد 
احملروقــات تلقائيا، لكن ذلك 

لم يشمل املواد الغذائية!
ونقلت «النهار» البيروتية 
عن صرافني ان أسباب انخفاض 
الــدوالر غيــر واضحــة، أمــا 
ارتفاعه فهو لعبة شهرية تهدف 
إلى سحب أكبر قدر ممكن من 
الدوالرات التي تأتي من اخلارج 

ومن منصة صيرفة.
إلــى ذلــك، هنــاك حتكــم 
املضاربني باألسعار، في األول 
من كل شــهر، حني يخفضون 
ســعر الــدوالر بالتزامــن مع 
دفــع الرواتب واألجور بهدف 
شراء اكبر كمية من الدوالرات، 

ليصار الى رفعه مجددا.

 انتشار للجيش حتسبًا لتظاهرات عمالية وسط حتذير من «فتنة دموية»

محتجون أمام قصر العدل في بيروت يطالبون بإقالة النائب العام التمييزي  (محمود الطويل)

حيث موعد التحركات العمالية 
االحتجاجية، املتأثرة بأجواء 
املمانعني، ما يرتقب معه نوع 
من الفوضى املطلوبة، والتي 
الحــت بوادرها فــي االحتدام 
احلاصــل بــني منطقتــي عني 
الرمانــة - الطيونــة اعتبارا 

من صباح أمس.
ويبــدو ان خطوات كبيرة 
حصلــت، مرتبطــة باملؤمتر 
اخلماســي املرتقــب عقده في 
باريــس بتاريــخ ٦ فبرايــر، 
ويضم املدراء العامني لوزارات 
اخلارجية في كل من الواليات 
املتحــدة األميركية وفرنســا 
والســعودية ومصــر وقطر، 
والذي عليه إقرار آلية الضغط 
علــى املســؤولني اللبنانيــني 
املعنيــني بانتخــاب رئيــس 

اجلمهورية.
وبانتظــار الســادس مــن 
فبرايــر، ميكــن ان حتــدث 
تطــورات كثيــرة، حتصــر 
املواجهة الرئاسية األساسية، 
بني قائد اجليش العماد جوزاف 
عون، ورئيس املردة سليمان 
فرجنية، حيث ستكون الكلمة 
األخيرة للرأي اخلارجي النافذ.
والالفــت حتى اآلن، انه ال 

السيسي: ضرورة تضافر جهود املجتمع الدولي حلصار اإلرهاب
خديجة حمودة وأ.ش.أ

شــهد الرئيس عبدالفتاح 
السيسي والرئيس األذري إلهام 
علييف، التوقيع على عدد من 
مذكرات التفاهم املشتركة بني 
اجلهات احلكومية املعنية في 
البلدين للتعاون في مجاالت 
الثقافة، واملوارد املائية، وبني 
التجــارة والصناعــة  وزارة 
املصريــة ووزارة االقتصــاد 
األذرية، وأعقــب ذلك انعقاد 
املؤمتر الصحافي املشترك بني 

اجلانبني.
جاء ذلك عقب املباحثات 
علــى مســتوى القمــة التي 
عقدها الرئيس السيسي مع 
نظيره األذري «علييف» مبقر 
قصر «زوجلوب» الرئاســي 
بباكــو، وذلك فــي ثاني أيام 
زيارته الرسمية ألذربيجان، 
وقد أقيمت للرئيس السيسي 
مراسم االســتقبال الرسمي، 
ومت عزف السالمني الوطنيني 
واستعراض حرس الشرف.

البلدين، من خالل تشــكيل 
مجلس مشترك لرجال األعمال، 
كمــا متــت مناقشــة تعزيز 
التعــاون بــني اجلانبني في 
عدد من القطاعات، وذلك في 
ضوء اإلمكانات الهائلة التي 
البلدان والفرص  يتمتع بها 

كاإلنشاءات والبنية التحتية، 
والنقل، والصناعات الدوائية، 

والسياحة والثقافة.
كما متت خالل املباحثات 
مناقشــة جهــود مكافحــة 
اإلرهاب والفكــر املتطرف، 
فــي ضــوء مــا متثلــه تلك 
الظاهــرة من تهديد حقيقي 
على مساعي حتقيق التنمية 
في املنطقة والعالم، حيث أكد 
الرئيس السيســي ضرورة 
تضافر جهود املجتمع الدولي 
حلصار تلك اآلفة على كافة 
املســتويات، ســواء فيمــا 
يتعلق بتمويــل اجلماعات 
اإلرهابية وتزويدها بالسالح 
والعناصر اإلرهابية، في حني 
أشاد الرئيس األذري علييف 
التــي  الشــاملة  باملقاربــة 
اتبعتها مصر في احلرب على 
اإلرهاب من خالل عالج جذور 
املشــكلة عبر دعم التنمية 
االقتصاديــة واالجتماعيــة 
ومحاربة الفكر املتطرف الذي 

يؤدي إلى اإلرهاب.

العديدة للتعاون بوجه عام، 
خاصة في مجال الطاقة سواء 
اجلديدة واملتجددة أو الغاز 
الطبيعــي، في ضوء ســعي 
مصــر للتحــول إلــى مركز 
إقليمــي للطاقة، عالوة على 
التعاون فــي مجاالت أخرى 

الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره األذري إلهام علييف خالل اجتماعهما أمس

وصرح املتحدث الرسمي 
باســم رئاســة اجلمهوريــة 
الســفير بســام راضــي بأن 
اجلانبني أكــدا أهمية العمل 
على تعزيز التبادل التجاري، 
وتوطيد الشراكات االقتصادية 
بــني القطــاع اخلــاص فــي 

واشنطن: «قانون قيصر» مازال ساري املفعول
وكاالت: أكدت وزارة اخلارجية األميركية على 
أن عقوبات «قانون قيصر» التزال سارية املفعول 
بالكامل. جاء ذلك فــي مؤمتر صحافي لنائب 
املتحدث باســم اخلارجية األميركية، فيدانت 
باتل، عقب صدور تقرير منظمة حظر األسلحة 
الكيميائية، حول الهجوم باألسلحة الكيميائية 
على مدينة دوما في، ويفند االتهام الروســي 
للمعارضة بأنها هي التي قامت بالهجوم. ونفى 
نائب املتحدث باســم اخلارجية األميركية أي 

خطط لدى إدارة بايدن برفع العقوبات، وبشكل 
خــاص «قانــون قيصر»، مؤكــدا أن الواليات 
املتحدة «ستواصل استخدام األدوات املوجودة 
في جعبتها للمحاسبة». وردا على سؤال حول 
إمكانيــة رفع العقوبات نظــرا لتفاقم الوضع 
اإلنســاني واالقتصادي في سورية، قال باتل 
إن الواليــات املتحــدة «هــي املانح الرئيســي 
للمساعدات اإلنسانية للشعب السوري، مبا في 
ذلك الالجئني السوريني واملجتمعات املضيفة».

جمعيات خيرية ُتقلِّص مساعداتها تزامنًا 
مع ارتفاع عدد احملتاجني إلى ١٥ مليون سوري

وكاالت: أوقفت جمعيات خيرية ســورية 
الســيما في دمشق دعم العمليات الطبية ذات 
الكلفــة الكبيرة، وخفضت حجم مســاعداتها 
للمســتحقني وسط توقفها عن إرسال رسائل 
تسلم معوناتهم بانتظار خروج قوائم جديدة 
تقلص عدد املستفيدين في بداية شهر فبراير 
املقبل، ما أثار اســتياء معظم املستفيدين من 
اجلمعيات في ظل ارتفاع أسعار السلع وفقدان 

أكثر من ٩٠٪ من السكان قدرتهم الشرائية.

وقالت مصادر من إحدى اجلمعيات بدمشق 
بحســب موقع «تلفزيون سوريا» إن عمليات 
تخفيض املســاعدات النقدية والعينية لألسر 
املستفيدة جتري وفق دراسات وجرد سنوي 

لوضع العوائل املسجلة.
وفي وقت ســابق، كشــف فريق «منسقو 
استجابة سوريا» أن أعداد احملتاجني للمساعدات 
اإلنسانية في سورية وصلت إلى أكثر من ١٥

مليونا مع بداية العام احلالي ٢٠٢٣.

إدانات عربية وإسالمية حلرق الدمناركي 
املتطرف بالودان نسخة املصحف في كوبنهاغن

أدانــت دول عربيــة  ـ وكاالت:  عواصــم 
وإسالمية حرق نسخ من املصحف الشريف 
فــي العاصمــة الدمناركيــة كوبنهاغــن على 
يد الســويدي الدمناركي راســموس بالودان 
واعتبرتها خطوة استفزازية جديدة ملشاعر 

ماليني املسلمني حول العالم.
وأعربت وزارة اخلارجية السعودية عن 
إدانة اململكة واســتنكارها الشــديدين، إقدام 
متطرفني في العاصمة الدمناركية كوبنهاغن 

بحرق نسخ من املصحف الشريف.
وجددت الوزارة التأكيد على موقف اململكة 
الرافض بشــدة لــكل هذه األعمال الســافرة، 
التي تكررت مع األسف في عدد من العواصم 
األوروبية خالل اآلونة األخيرة بدعوى حرية 
التعبيــر، دون وجود رد فعــل واضح جتاه 

إيقاف هذه املمارسات.
وشددت وزارة اخلارجية السعودية على 
مطالبة اململكة لكل احلكومات األوروبية، التي 
وقعت فيها هذه االنتهاكات املتطرفة، بأهمية 
التصدي بشــكل عاجل لكل هذه املمارســات 
التي تســهم في تأجيج الكراهيــة والصراع 

بني أتباع األديان.
من جانبه، دان األمني العام ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية د.نايف احلجرف إقدام 
املتطرفــني بإحــراق املصحف الشــريف في 
العاصمــة الدمناركية كوبنهاغــن، وذلك في 
خطوة استفزازية ممنهجة ومتكررة والتي من 
شأنها تأجيج مشاعر املسلمني حول العالم.

وأكد د.احلجــرف موقف مجلس التعاون 
الثابت والداعي إلى أهمية نشــر قيم احلوار 
والتسامح والتعايش ونبذ الكراهية والتطرف، 
خالف ما تكرر من هذه املمارســات املؤســفة 
في عدد من العواصم األوروبية خالل اآلونة 
األخيرة بدعوى حرية التعبير، دون وجود رد 
فعل واضح جتاه هذه املمارسات من اجلهات 

املعنية، مشــددا على ضرورة تدخل املجتمع 
الدولي وبشكل عاجل إلى حتمل املسؤوليات 

لوقف مثل األعمال املرفوضة.
كمــا أدانــت وزارة اخلارجيــة وشــؤون 
املغتربــني األردنية اســتمرار أحد املتطرفني 
بإحراق نسخ من املصحف الشريف، وآخرها 
إحراقه لنســختني من املصحف في العاصمة 

الدمناركية كوبنهاغن.
وأكــدت الوزارة، في بيــان، على خطورة 
السماح بهذه املمارسات املتطرفة واملتعصبة 
التي متثل مظهرا خطيرا يســهم في تصاعد 
ظاهرة اإلسالموفوبيا املغذية للعنف والتطرف 
واإلســاءة لألديان، والتــي ال ميكن اعتبارها 

شكال من أشكال حرية التعبير أبدا.
وشددت الوزارة، مرة أخرى، على وجوب 
احترام الرموز الدينيــة، والكف عن األفعال 
واملمارسات التي تؤجج الكراهية والتمييز، 
وضرورة تضافر اجلهود الدولية لنشر وتعزيز 
ثقافة الســالم وقبول اآلخــر، وزيادة الوعي 
بقيم احترام الكرامة اإلنســانية، وإثراء قيم 

الوئام والتسامح.
في السياق، أدانت باكستان حرق نسخة من 
القرآن الكرمي، وأوضحت وزارة اخلارجية في 
بيان أن تكرار هذا الفعل الدنيء في الدمنارك 
والسويد يدل على سوء استغالل حرية التعبير 
عن الرأي لنشر الكراهية الدينية والتحريض 
علــى العنف ضد املســلمني، مضيفة أن هذه 
الظاهرة تشكك في اإلطار القانوني الذي يختبئ 
وراءه املتشددون لنشر الكراهية دون عقاب، 
وذلك في وقت تتزايد فيه احلاجة إلى الوئام 
بني األديان واالحترام املتبادل للتعايش السلمي 

ومكافحة التيار املتنامي لإلسالموفوبيا.
وقــال البيان إن باكســتان تعتقد أنه من 
مسؤولية احلكومات الوطنية، وكذلك املجتمع 
الدولي منع هذه األعمال العنصرية ضد اإلسالم.

السعودية: ممارسات تسهم في تأجيج الكراهية والصراع بني أتباع األديان
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أفقياً:

أحد البحار من ١١ حرفًا

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

البحر األسود

شكران مرجتى

للامتحالاا

بمهولءامخا

ربرغحووءغل

حبقلارسارا

قرشلاداتاح

لبحسااءشءت

لمجلاتللبب

الرابيةاها

مخزلقاعلاس

ستاصقانلاا

ملاعنمالاو

ردايبيراند

١ - مخالف - من األسماء احلسنى، ٢ - صديق - 
علم مذكر، ٣ - والدة - أصل (معكوسة) - شق، 
بالية - برد،   - ٤ - رواية لنجيب محفوظ، ٥ 
٦ - طلبه - فاصل، ٧ - فنانة خليجية، ٨ - قاتل 
(معكوسة) - متشابهان، ٩ - يخاصم، ١٠ - أفقي 

- من العنب والتمر.

االحتباس
القبح 

اجلمل
ناري

األمن
وهم

الشرق
بيادر

االحتمال
ناري

الرابية
سحب

خمائل
غرب
عالم

ناري

الناقصات
غرائبه
وسائل
العاقل

وردات
الشتاء

زخم

١ - سفن - لئيم، ٢ - الفعل احلسن - أحصى، ٣ - عالمة 
موسيقية - من األوقات - متشابهان، ٤ - توقف - عكس 
ضال، ٥ - سرقها، ٦ - عكس أوائل - للجزم، ٧ - من 
الزهور (معكوسة) - أرشد (معكوسة) - من اخلضار، 
٨ - نسبة للصيف - طليق - من األقارب، ٩ - عكس 

مكثر - ظالم، ١٠ - صديد - قانط - جاف.

أفقياً: عموديًا:
١ - مارق - الصمد، ٢ - وليف - وفيق، ٣ - أم - أس 
(معكوسة) - فلق، ٤ - خان اخلليلي، ٥ - رثة - درب 
(معكوسة)، ٦ - رامه - حد، ٧ - زهرة اخلرجي، ٨ - 
سم (معكوسة) - ا ا، ٩ - يعادي، ١٠ - مداي - الدبس.

١ - مواخر - زنيم، ٢ - املأثرة - عد، ٣ - ري - نهار - ا 
ا، ٤ - قف - مهتدي، ٥ - سلبها، ٦ - أواخر - لم، ٧ - فل 
(معكوسة) - دل (معكوسة) - خس، ٨ - صيفي - حر - 

جد، ٩ - مقلل - دجى، ١٠ - قيح - يابس.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم الصحة

تأثير وقت تناول الطعام في الوزن

دحض خبراء كلية الطب بجامعة جونز 
هوبكنز مقولة تأثير وقت تناول الطعام في 
الوزن، وزعم أن الصيام املتقطع خالل اليوم 
يؤدي إلى تخفيض الوزن بصورة ملحوظة. 
Journal of the American Heart وتشير مجلة

Association إلى أن الباحثني تابعوا مدة ستة 
أشهر حالة ٥٤٧ شخصا طلب منهم تسجيل 
وقت تناولهم الطعام ووقت خلودهم للنوم. 
كما طلب منهم تسجيل عدد مرات تناولهم 
النوم والفترة  الطعام بعد االستيقاظ من 
الفاصلة بينها وقبل الذهاب إلى النوم، واتضح 
الطعام كان ١١٫٥ أن متوسط فترة تناولهم 

ساعة يوميا.
ولم يكتشف الباحثون أي عالقة بني التقيد 
بوقت تناول الطعام (كما يستخدم غالبا في 
حميات الصيام املتقطع) وفقدان الوزن. ولكن 
تناول كمية أقل من الطعام كان له تأثير أكبر 
في تخفيض الوزن. ويؤكد الباحثون على أنه 
ال توجد استراتيجية موحدة جلميع األشخاص. 
أما نوعية الطعام فأهميتها كبيرة، فمثال ١٠٠

سعرة حرارية من تناول احللويات، ال تعادل 
١٠٠ سعرة حرارية يحصل عليها اجلسم من 

تناول عصيدة شوفان مع مكسرات.

كيف يؤذي الطقس البارد بشرتنا وكيف تتم حمايتها؟

يعد الطقس البارد قاسيا على اجللد، حيث 
تؤدي درجات احلرارة املنخفضة ومستويات 
الرطوبة املنخفضة إلى هواء جاف يسحب 
الرطوبة من اجللد ويجعل البشرة باهتة وجافة 
ومتقشرة، وميكن أن تؤدي ظروف التجمد 
البشرة وتفاقم املشكلة لتواجه  إلى إتالف 
خطر أربع حاالت مقلقة، وقد تكون خطيرة 

أحيانا، بحسب خبراء األمراض اجللدية.
١ - تورم األصابع: تورم األصابع عبارة 
عن تورمات صغيرة مثيرة للحكة على اجللد، 
وعادة ما تؤثر على أطراف اجلسم، مثل أصابع 
اليدين، والكعب، واألذنني،  القدم، وأصابع 
واألنف، وميكن أن يكون تورم األصابع مزعجا، 
ولكنه نادرا ما يسبب أي ضرر دائم، كما تقول 
هيئة اخلدمات الصحية الوطنية (NHS) على 
موقعها على اإلنترنت، وعادة ما حتتفي هذه 
احلالة في غضون أسابيع قليلة إذا مت جتنب 

املزيد من التعرض للبرد.
٢ - قضمة الصقيع: «أصابع اليدين والقدمني 
واألذنني أو أي شيء يخرج من جسمك ميكن أن 
يكون عرضة خلطر اإلصابة بقضمة الصقيع، 
حيث يوجد نقص في إمدادات الدم»، وتبدأ 
أعراض عضة الصقيع عادة مع شعور األجزاء 

املصابة بالبرودة واأللم.
٣ - العدوى: غالبا ما يترك الطقس البارد 
اجللد جافا ومبجرد أن يصاب اجللد باجلفاف، 
تزداد احتمالية إصابته بااللتهاب ويزيد احتمال 
اإلصابة بالعدوى؛ ألنك حتدث تشققات في 
الطبقة العليا من اجللد، واملصابون باألكزميا 
معرضون بشكل خاص لإلصابة بالعدوى؛ 
ألن بشرتهم تكون بطبيعة احلال أكثر جفافا 

وعرضة للتشقق.
٤ - التهاب السبلة الشحمية: التهاب السبلة 
الشحمية البارد، الذي يظهر على شكل عقيدات 
متضخمة وحمراء ومؤملة على اجللد، يتطور 
التعرض للبرد،  إلى ٧٢ ساعة من  بعد ١٢ 
السبلة الشحمية  التهاب  ويصف مصطلح 
البارد مجموعة متنوعة من االضطرابات 
االلتهابية التي تصيب بشكل رئيس الطبقة 

الدهنية املوجودة أسفل اجللد.
البرد، فإن  أما كيف حتمي بشرتك من 
أفضل نصيحة فيما يتعلق بالطقس البارد 
وتأثيره على اجللد، هي وضع كميات كبيرة 

من كرمي الترطيب.

املصدر: «ذي صن»

املصدر: «لينتا. رو»



17
فنـوناالحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣

يوسف العماني.. 
مطرب من عالم ثاٍن

العماني أغنية «غالي علي» والتي 
غنى فيها مقطعا باللغة اإلجنليزية، 
وعندما وجد جتاوبا من احلضور 
مــع غنائه باالجنليزية «شــبكها» 
بأغنية املطرب العاملي الراحل فرانك 
سيناترا «Killing Me Softly - تقتلني 
بنعومــة»، وداعبهم العماني قائال: 
«ويــن وزارة التربية أنــا بعلمهم 

اجنليزي».
وقبــل ان يوشــك احلفــل على 
االنتهاء قــدم النجم احملبوب عددا 
آخر من األغاني لتكون مسك ختام 
هذا احلفل املميز، حيث شدا بـ «عني 
ورمني» وهي أغنية فلكلورية غناها 
العديد من املطربني أشهرهم املطربة 
السعودية الراحلة عتاب، ومن ثم 
غنى رائعة املطرب البحريني الكبير 
أحمد اجلميري «شــويخ من أرض 
مكناس»، كما قــد للمطرب الراحل 
أبوبكر سالم أغنيتني، األولى «عادك 
إال صغير»، والثانية «يا سمار» التي 
متايل على أنغامهــا كل احلضور، 
ومن بعدها شدا بأغنية «حتريتك» 

للمطرب الراحل صالح احلريبي.
واختتم العماني حفله الســاهر 
باألغنيــة الوطنية «فــوق القمة»، 
ليسدل الستار على واحدة من أجمل 
احلفالت الناجحة التي شهدها مركز 
جابر األحمــد الثقافي، حيث خرج 
هذا احلدث الغنائي بأفضل صورة 
بدايــة من املســرح املجهز بشــكل 
جميل وتقنيات حديثة على مستوى 
الصوت واإلضــاءة، باإلضافة الى 
املجهود الكبيــر الذي بذله منظمو 
احلفل من قبــل املركز الذين كانوا 
متعاونني مع احلضور بشكل راق 

جدا.

أغنية «قلبي معذب» التي تفاعلوا 
معها بشكل كبير ورددوا كلماتها، 
ثــم قدم العماني ثاني أغنية له من 
اختيار احلضور وهي «يعشقني»، 
ومن بعدها غنى «شكرا» و«يا نور 
العني» لينتقل مرة اخرى باجلمهور 
الــى املغرب العربي فقــدم األغنية 
الشــهيرة «كان يا مكان» للمطرب 

املغربي عبدالوهاب الدكالي.
وشدا يوسف بعد ذلك بأغنية «يا 
رايح» للمطــرب اجلزائري دحمان 
احلراشي، وعقب هذا الكم من األغاني 
اجلميلة واملتنوعة قدم رائعة املطرب 
اللبناني الراحل وديع الصافي «الليل 
يا ليلــى»، وأعقبها بأغنية «ُمتيم» 
للمطرب اليمني كرامة مرسال والتي 
تفاعــل معها اجلمهور بشــكل غير 

طبيعي.
ومــن مفاجــآت احلفــل تقــدمي 

احلماس داخل املسرح وقدم أغنية 
«تصدق وال أحلفلك» للراحل طالل 
مــداح، لينتقــل بعدهــا باحلضور 
الى املغــرب العربي ليقــدم أغنية 
مغربيــة قدمية بعنــوان «هي هي 
جاية تصفــار وتخضار» للمطربة 
احلاجــة احلمداوية، ثم عاد مجددا 
الى اخلليج وشدا بأغنية «شكواي» 
للمطرب عبداحملسن املهنا، وتالها 
بـ«آه يا األســمر يا زين» للمطرب 

الكبير عبدالكرمي عبدالقادر.
وعقــب هذه الباقــة من األغاني 
التــي «تســلطن» معهــا اجلمهور، 
بدأ يوســف في تقدمي مجموعة من 
أغانيه اخلاصة، وقبل كل أغنية كان 
يجري عملية تصويت بني اجلمهور 
على الهواء مباشرة، واألغنية التي 
حتظــى بتأييد كبيــر منهم يقدمها 
لهم، وكان االختيار األول للجمهور 

ياسر العيلة

املطرب يوســف العماني، فنان 
متعدد املواهب، يغني منذ ٢٣ عاما 
ويكتــب ويلحن ويعــزف على آلة 
العود، باإلضافة الى إجادته للغناء 
بأكثر من لغة ولهجة، ويعد واحدا 
من أهم األصوات اجلميلة واملثقفة 
موســيقيا علــى مســتوى اخلليج 

والوطن العربي. 
اجلمهور كان على موعد مســاء 
اجلمعة املاضي مع العماني من خالل 
حفل غنائي رائع أقيم في املســرح 
املفتوح مبركز الشيخ جابر األحمد 
الثقافي مبصاحبة الفرقة املوسيقية 
بقيادة د.بسام البلوشي، وبحضور 
حاشــد لم متنعه بــرودة اجلو من 
التواجــد واالســتمتاع مبطربهــم 
احملبوب الذي أحاطهم بأجواء من 
الدفء التي صاحبت روعة األغاني 
التــي اختارها لهم فــي هذه الليلة 
املميزة، فلم يتوقف اجلمهور حلظة 
عــن التصفيق وترديد الكلمات مع 
كل أغنية قدمها جنمهم احملبوب ما 

أنساهم برودة الطقس.
وعقب استقبال يوسف العماني 
أحسن استقبال من قبل احلضور، 
داعبهم قائال: «إن شاء اهللا نقضي 
معا سهرة مميزة، وكل ما تطلبوه 
من أغان سأقدمها لكم»، وبدأ بأولى 
أغنياته «ربوع الشــمال» للمطرب 
الراحل سلمان زميان والتي أطلقت 
شرارة احلماس منذ الوهلة األولى، 
معلنة اننا أمام حفل مختلف ومميز، 
حيث قدم العماني قائمة أغان اقتربت 
من ٢٥ أغنية على مدار ١٣٠ دقيقة.

وبذكاء املطرب، استثمر العماني 

في حفل رائع أقيم باملسرح املفتوح 
في مركز جابر األحمد الثقافي وسط حضور غفير

(زين عالم) جمهور من مختلف األعمار في حفل يوسف العماني 

سيلفي يجمع العماني مع الزميل ياسر العيلة

قـدم أغاني بـكل اللهجـات واللغـات وقتل اجلميـع بنعومةذكاء فـي اختيـار أغـاٍن لكبـار املطربـني القـت اإلعجـاب

ملشاهدة الڤيديو

«دار الهوى» يحتاج تغيير موعد بثه!
مفرح الشمري 

يحســب لتلفزيــون 
الكويــت دعمــه للتراث 
خــالل  مــن  الكويتــي 
ايجــاد برامج مباشــرة 
إلبــرازه  وتلفزيونيــة 
للجيل احلالي ولكل من 
يتابع شاشــة تلفزيون 
الكويت في اخلارج وهذا 
أمر ُيشكر عليه القائمون 
علــى تلفزيــون الكويت 

وعلى رأســهم الوكيل املســاعد لقطاع 
التلفزيــون تركي املطيري، ولكن مثل 
مــا يقولــون «احللو ال يكمــل» ألن ما 
يعيب مثل هذه البرامج توقيت بثها على 
شاشة التلفزيون والدليل برنامج «دار 
الهوى» الذي يسلط الضوء على الفنون 
الشعبية وفرقها البرية والبحرية وهي 
خطــوة لدعم هذه الفنون ولكن أيعقل 
أن يبث هذا البرنامج بعد منتصف ليل 
اجلمعة «فجر السبت» من كل اسبوع؟ 
وهــو برنامج املراد بــه تعريف اجليل 

احلالي بفنونها الشــعبية ودورها في 
احملافظة على التراث الكويتي الغنائي 
الشعبي الذي اليزال عالقا في األذهان 

عند أهل الكويت واخلليج.
 برنامــج «دار الهــوى» جهد جميل 
يحســب لفريقه بقيادة املخرج القدير 
جوهــر اجلويهل وخطــوة داعمة من 
تلفزيون الكويت لفرقنا الشعبية ولكن 
نتمنى أن يتم تغيير موعد بثه ليحقق 

الهدف املرجو من ورائه.. 
فهل من مجيب؟!

لتحقيق الهدف املرجو من ورائه

جنالء بدر: «معنديش خطوط حمراء»جنالء بدر: «معنديش خطوط حمراء»
القاهرة - محمد صالح

بــدر  الفنانــة جنــالء  رفضــت 
التصنيف السائد في السينما املصرية 
منذ التســعينيات حول «الســينما 
النظيفة»، مؤكدة أن الفن بطبيعته 
ال يعــرف التصنيف، وال توجد فيه 
خطوط حمــراء، وقالت: «معنديش 
خطوط حمــراء وأرفــض مصطلح 
السينما النظيفة ألن الفن ليس فيه 

تصنيف».
وأكدت جنــالء، خالل حوارها مع 
برنامج «ســبوت اليــت»، أن الفنان 
يبحث دائما عن شخصية يخرج فيها 
مخزونه الفني، وعندما يجد سيناريو 
جيدا ومخرجا متميزا وطاقم عمل جيدا 
يبدع في الدور، موضحة أن شخصيتها 
مبسلسل «في كل أسبوع حكاية» كانت 
«وش الســعد» عليها، الفتة الى أنها 
ستشارك في مسلسل «سر السلطان» 
مــن إخراج خالد يوســف، وقالت إن 
هناك تكتمــا كبيرا من القائمني على 

العمل حلني االنتهاء من املسلسل املقرر 
عرضه ضمن مسلسالت رمضان املقبل.

وفي إشارة النتقال خالد يوسف من 
عالم السينما إلى الدراما التلفزيونية 
ألول مرة، ردت بدر: املخرج السينمائي 
يتميز برؤيــة مختلفة عــن املخرج 
الدرامي، وهذا ما مييز خالد يوســف 
في إخراجه ملسلسل «سر السلطان»، 
والــذي يعــد أول مسلســل درامــي 
يخوض من خاللــه جتربة اإلخراج، 
موضحة أنه مهتم بكل كادر ومشهد 
يقوم بتصويره، مؤكدة أنها تستمتع 
بتعليقات «السوشــيال ميديا» على 
أعمالهــا الفنيــة، وتقابــل تعليقات 
تضحكها من قلبها، كما أنها حتب أن 

تستمع لكل اآلراء.
وأوضحــت جنالء بــدر أن بعض 
الفنانني، يفكرون في عمل مشــروع 
بجانب مهنة التمثيل، وذلك يحتاج إلى 
عناية في االختيار وتركيز، مضيفة 
أنها حتب مهنة الديكور، ومن املمكن 

أن تعمل بها.

مادلني طبر تضع سهير رمزي في ورطة!

فاجــأت الفنانــة مادلني طبــر ُصناع 
مسلســل «أم البنات» باعتذارها عن عدم 
اســتكمال تصويــر مشــاهدها فيه، رغم 
انطــالق عجلة التصوير منــذ أيام عدة، 
لتضــع بذلك بطلة العمل الفنانة ســهير 
رمزي في ورطة، حيث لم يتبق على حلول 
شــهر رمضان إال شــهر ونصف الشهر، 
وبالتالي أصبح من املتعذر التعاقد مع فنانة 
بديلة النشغال أغلبهن في أعمال أخرى.

وأعلنــت مادلــني عبــر صفحاتها في 
مواقع التواصــل االجتماعي، قائلة: «إنه 
موسم االعتذارات عندي، اعتذرت عن «أم 
البنات» للمنتج أ.محروس املصري إخراج 

أ.عبدالعزيز حشــاد، واعتذرت أيضا عن 
بطولة «تعويذة رشــيدة» بدور رشيدة 
للمنتج واملخرج أ.حامت صالح، ألني مش 
هاجي على نفســي بأي حاجة فنية مش 
مكتملة العناصر إخراجا نصا إنتاجا كاست 
ممثلني ومعنويا وماديا التوليفة كلها، إن 
لم تكتمل من وجهة نظري، فاألفضل مع كل 
االحترام االنسحاب... تاريخي بيكفيني».
وذكرت مجلة «لها» أن سبب انسحاب 
طبر من املسلســل هــو خالفات مع جهة 
اإلنتــاج، التــي لــم توفر بعــض األمور 
التي طلبتها طبر ليتســنى لها استكمال 

التصوير.

نانسي عجرم..  «بدي حدا حبو» نانسي عجرم..  «بدي حدا حبو» 
بيروت - بولني فاضل

أطلقت الفنانة نانسي عجرم أغنيتها 
اجلديــدة «بدي حدا حبو» على موقع 
«يوتيوب»، وذلك مع اقتراب االحتفال 
بيوم احلب الذي يأتي في الرابع عشر 
من فبراير املقبل، واألغنية من كلمات 
أحمد ماضي، أحلان زياد برجي، توزيع 
هادي شرارة، بينما الڤيديو كليب من 
إخراج سمير سرياني، وحتظى االغنية 

بتفاعل كبير اجلمهور.

وكانت نانسي قد روجت لألغنية 
عبــر حســاباتها على «السوشــال 
ميديا»، حيــث شــاركت متابعيها، 
لقطــة مــن ڤيديــو كليــب األغنية، 
وكتبت في تعليقهــا على الڤيديو، 
الذي شاركته عبر حسابها الرسمي 
على «انستغرام»: «قرب عيد احلب.! 
محمسني؟.. بدي حدا حبو..على قناتي 
الرسمية على يوتيوب وعلى شاشة 
lbci Lebanon»، وتفاعل عدد كبير من 

جمهور ها مع األغنية.
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إشادات خليجية بـ «مسيرة العرفان» للدراجات الهوائية

أعلنت رئيســة اللجنــة املنظمة 
للمبادرة اخلليجية للدراجات الهوائية 
ومدير عام شركة «ستارت لني» سارة 
احلبيل أن النسخة الثانية للمبادرة 
التي ستقام عام ٢٠٢٤ ستشمل عدة 
دول خليجيــة، علــى أن تختتم في 
املنامة عاصمــة البحرين، جاء ذلك 
عقب اختتام املرحلة الثالثة واألخيرة 
للمبادرة اخلليجية األولى للدراجات 
الهوائية مســاء أمس التي استمرت 
على مدار ٣ أيام حتت شعار «مسيرة 
العرفــان»، وشــهدت مشــاركة ٩٠

رياضيــا مــن ١١ دولة قطــع خاللها 
املشاركون أكثر من ٢٠٠ كيلومتر.

مــن دول خليجيــة». مــن جانبها، 
أكدت رئيسة رابطة املرأة األميركية 
باميــال خريبط على جناح املبادرة، 
مشــيدة باجلهــود الكبيــرة للجنة 
املنظمة، وقالت: «رسالتي من خالل 
املشــاركة هي أن نكون أكثر فاعلية 
في اجلانب الرياضي، فالصحة أوال، 
وعلينا ممارسة هواية رياضية بشكل 
منتظم للمحافظة على صحتنا، مما 
يساعدنا على أن نكون أكثر فاعلية 
في املجتمع». بدوره، أبدى السعودي 
سعد الهنيدي سعادته باملشاركة في 
املبادرة، مؤكدا أنه لم يجد أي مشكلة 
في قطع أكثر من ٢٠٠ كيلومتر خالل 

٣ أيام. من جهته، قال البحريني صقر 
الكواري إن املراحل الـ ٣ كانت مبنزلة 
حتد شخصي لكل مشارك، وقد أجنزت 
بنجاح من قبل أغلب املشاركني، كما 
أشار السعودي عبداهللا البواردي إلى 
أنه لم أواجه مشاكل تذكر في «مسيرة 
العرفان» وجميع التحضيرات كانت 

مهيأة لنجاح املبادرة.
بدورهــا، أكــدت اللبنانية إميان 
الشــريف انهــا اســتمتعت كثيــرا 
باملشاركة ومتثيل «دوري السيدات» 
في هذه املبادرة، التي شهدت أجواء 
رياضيــة رائعــة على مــدى ٣ أيام 

متتالية.

جانب من مسيرة الدراجات الهوائية

وأشــادت احلبيل بالدعم الكبير 
الذي قدمته وزارة الداخلية، ما ساهم 
في جناح الفعالية الرياضية، والنائب 
البحريني الســابق جمال بوحسن، 
وكذلك خالد البدر من شركة دلومنيا، 
وفريــق M٢R للدعايــة واإلعــالن، 
وقالــت: «ســعدنا بإقامــة املبــادرة 
اخلليجيــة بنجــاح، حيــث وعلــى 
مــدى ٣ أيام لم نشــهد أي إصابة أو 
حادث يعكر صفــو الفعالية، وقدم 
كل فريق مشارك رسالته اإلنسانية 
بأفضــل صــورة ممكنــة، ونأمل أن 
حتقق النسخة املقبلة جناحا أكبر، 
خاصة أن فعالياتها ستقام في أكثر 

عبدالكرمي: الكويت مهد الكرة اخلليجية وستعود للعاملية
مبارك اخلالدي

قدم نادي اجلهراء محترفه اجلديد 
الالعب القطري عبدالكرمي حسن خالل 
مؤمتر صحافي أقيــم أول من أمس. 
واستهل املؤمتر بعرض بروجكتور 
تضمن أغنية ترحيبية بقطر وأهلها، 
حتــدث بعدها رئيــس مجلس ادارة 
نادي اجلهراء خالد اجلار اهللا مرحبا 

بالالعب.
وأضــاف: اننا نتطلع الى حتقيق 
املزيد من البطوالت مبشاركة عبدالكرمي 
معنا، وواثقون بأنه سيقدم املستوى 
املنتظر منه وسيكون إضافة لالعبينا 
احملليني واحملترفني، مشــيرا الى أن 
التعاقد مع الالعب ملدة ســنة كاملة، 
وهو عقد يتوافق وصحيح القانون، 
ونادي السد عزيز علينا وعلى الالعب، 
وهذا هو االحتراف، رافضا اإلفصاح عن 
قيمة الصفقة. وقال اجلاراهللا إن ادارة 
النادي متتلك رؤية شــاملة لتطوير 
جميــع األلعــاب عبر االعتمــاد على 
التعاون  األكادمييات وبروتوكوالت 
مــع أندية متطورة. مــن جهته، عبر 
الالعب عبدالكرمي حسن عن سعادته 
بتواجــده في الكويــت وحتديدا في 
اجلهراء، متوجها بالشــكر الى إدارة 
نادي اجلهراء على حفاوة االستقبال 
وجلماهيــر اجلهراء علــى ترحيبهم 

كرة قدم، وأعتذر عن عدم الرد عليها 
وأتركها ألهل االختصاص وهم وكيل 
أعمالــي واحملامــي اخلــاص وإدارة 

النادي.
 وحول اختياره التوقيع للجهراء 
رغم مــا يقال عن تواضع مســتوى 
الكويتيــة، قــال  الــدوري والكــرة 
عبدالكــرمي: لقــد تلقيــت العديد من 
العروض من أندية خليجية وعربية 
لكــن جدية ادارة نــادي اجلهراء هي 
الســبب الرئيسي للتوقيع معه، كما 

ان الكويت من املعروف انها مهد الكرة 
اخلليجيــة وكانت في يوم من األيام 
تســمى برازيل اخلليج، وفي الوقت 
الراهن دخلــت مرحلة التطوير عبر 
االحتراف الكامــل للدوري الكويتي، 
وأمتنــى تواجــد جنــوم آخرين في 
الدوري الكويتي من العرب وآســيا، 
فالتطوير ال يأتي بني يوم وليلة لكنه 
يحتــاج إلى وقت طويــل رمبا ميتد 
لســنوات، لكن من املؤكد أن الكويت 

ستعود للساحة العاملية.

خالل حفل تقدمي جنم الكرة القطرية في اجلهراء

خالد اجلاراهللا وعبد الكرمي حسن وطواري مدلول وعادل الدعاس خالل املؤمتر الصحافي         (زين عالم)

بتواجدي بينهم. وأثمن بتقدير عال 
تطلعات اجلهراء بالتعاقد معي وأمتنى 
ان أكون اضافة لهم خالل هذه الفترة.

وحول ما رافق التعاقد من ردود 
فعل، قال عبدالكرمي ان نادي الســد 
هــو النادي الذي نشــأت وترعرعت 
فيه وبدأت معه مسيرتي االحترافية 
وحققت معــه انا وزمالئي الالعبون 
العديد من االجنازات على املســتوى 
اجلماعي والفــردي، أما فيما يتعلق 
باألمــور القانونية، فأنــا هنا العب 

خالص العزاء
يتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء 
وصادق املواساة من الزميل عبد الكرمي 
الشــمالي رئيس قسم الرياضة بجريدة 

«اجلريدة»، لوفــاة والدة زوجته، تغمد 
اهللا الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها 

وذويها الصبر والسلوان.

«طائرة» العربي يتخطى كاظمة
يعقوب العوضي

فاز العربي على كاظمة بنتيجة ٣-٢ في 
املباراة التي جمعتهما اخلميس املاضي ضمن 
منافسات الدوري املمتاز للكرة الطائرة على 
صالة االحتاد مبجمع الشيخ سعد العبداهللا 
في ضاحية صباح الســالم، ورفع األخضر 
رصيــده إلى ١٦ نقطة، مضيقا اخلناق على 

متصدر الترتيب العــام والغرمي التقليدي 
القادســية صاحب الـ ١٨ نقطة، فيما أصبح 

رصيد كاظمة ١٧ نقطة أيضا.
وفي لقاء آخر، فاز الكويت على اجلهراء 
بثالثيــة نظيفة ورفع رصيده إلى ١٧ نقطة 
محتــال املركــز الثالث بفارق األشــواط عن 
العربي الوصيف، بينما جتمد رصيد اجلهراء 

عند ١٣ نقطة.

أبو املجد وصل لتدريب أزرق «اليد»
يعقوب العوضي

وصــل إلى البــالد قائد 
الفنــي ملنتخبنــا  اجلهــاز 
الوطني لكــرة اليد املدرب 
أبو املجد  املصري مجــدي 
ومدرب حراس املرمى محمد 
محمود مساء أول من أمس 
لتسلم مهام قيادة املنتخب 
األول ومنتخب الشباب في 
االســتحقاقات اخلارجيــة 
املقبلة، وكان في استقبالهما 
الوطنية  املنتخبــات  مدير 
محمــد اخلميــس ومديــر 
املنتخب عبدالعزيز الزعابي.
منتخبنــا  وينتظــر 
الوطني للشباب استحقاق 
صعــب فــي بطولــة كأس 
العالــم التــي ســتقام فــي 
أملانيــا واليونان خالل في 
الفترة من ٢٠ يونيو حتى 
٢ يوليو املقبلني، وأوقعت 
القرعــة أزرق الشــباب في 
املجموعة الثالثة إلى جانب 

كل من البرتغال، والبرازيل 
وكوســتاريكا، كما ينتظر 
األزرق الشــباب مشــاركة 
دوليــة أخــرى ممثلــة في 

البطولة العربية الـ ١٢.
وفي هذا السياق أكد مدير 
املنتخبــات الوطنية محمد 
اخلميس، أن هناك دراســة 
متأنية ودقيقة للمشاركات 
اخلارجية أقيمت بالتعاون 
مع اجلهازين الفني واإلداري 

واالحتاد للوقوف على خطة 
اإلعداد املناسبة للمشاركة 
فــي البطــوالت املختلفــة، 
مضيفــا أن أزرق الشــباب 
يعتبر نواة املنتخب األول، 
ونسعى للوصول بهما إلى 
الفنيــة،  أفضــل احلــاالت 
ورغم العوائق التي تواجه 
املنتخبات الوطنية إال أننا 
منلك ثقة كبيرة في أبنائنا 
الالعبني لتحقيق اإلجنازات.

محمد اخلميس وعبدالعزيز الزعابي في استقبال مجدي أبو املجد ومحمد محمود

سيال آخر املنضمني إلى «البرتقالي»
عبدالعزيز جاسم 

أنهــى الفريــق األول لكــرة القدم بنــادي كاظمة ملف 
احملترفني بعدما تعاقد مع العب الوســط الغيني أبوبكر 

سيال (٢٩ عاما) بدال من النيجيري مايكل أومو. 
وســبق لســيال خوض جتربة احترافيــة في املالعب 
الســعودية مع فرق العني واخلليج والطائي، وكذلك في 
اإلمارات مع نــادي اإلمارات، وكانت له جتربة احترافية 

مع شبيبة القيروان اجلزائري. 
كما ضم البرتقالي املهاجم ضاحي الشــمري قادما من 
اجلهراء، واستعاد خدمات مدافعه بدر ذكر اهللا بعد انتهاء 
فترة دراســته، فيما أعلن النادي التخلي عن خـــــدمات 

الغيني أبوبكر سيالاملدافع محمــد صفر.

سارة احلبيل وأعضاء اللجنة املنظمة

يحيى حميدان 

متكن القادسية من عبور الفحيحيل بركالت الترجيح 
٤-٣ بعد تعادلهما ١-١ في الوقتني األصلي واإلضافي 
في املباراة التي أقيمت على ستاد علي صباح السالم 
ضمــن الــدور ربع النهائي من مســابقة كأس ســمو 
األمير، ليلتقي الكويت في «املربع الذهبي» في موعد 

مثير ومنتظر. 
خلت أحداث الشوط األول من االثارة بعدما انحصر 
اللعب في وسط امللعب مع غياب العبي الطرفني عن 
تشكيل اخلطورة الالزمة، حيث لم يسدد أي طرف أي 
تســديدة صوب املرمى.  ودافع القادسية بشكل جيد 
وحّد من حتــركات هجوم الفحيحيل، الذي كان خط 
وسطه أفضل بوجود عبداحملسن العجمي والكونغولي 
فابريــس نغوما، فيمــا كان العاجي مامادو ســورو 
واملالي إبراهيما تانديا وحيدين في مقدمة «األصفر» 
وانقطعت االمدادات عنهما، رغم اجتهادهما الواضح 
فــي العودة للخلــف ومحاولة بنــاء الهجمات، اال أن 
مشاري العازمي وسلمان البوص لم يقوما بدورهما في 
إيصال الكرة للثلث الهجومي «القدساوي» كما يجب.  

وأجرى مدرب الفحيحيل، السوري فراس اخلطيب، 
تبديال اضطراريا في وقت مبكر بعدما أصيب مواطنه 
عبداهللا الشامي ونزل نايف حميد عوضا عنه (٣٠). 
وقبل انطالق الشوط الثاني، دفع مدرب «األصفر»، 
الصربي بوريــس بونياك، بعيد الرشــيدي بدال من 
البوص، وهو ما أحيا اجلهة اليمنى، وشكلت ثنائيات 
الرشيدي والظهير راشد الدوسري خطورة واضحة. 
وجــاء التهديد الفعلي األول من الفحيحيل بعدما 
استخلص يعقوب الطراروة الكرة من مدافع القادسية 
خالد إبراهيم وسدد الكرة صوب املرمى ليتصدى لها 

احلارس جراغ (٥٠). 
وقام العبو القادســية بعدة نقالت للكرة قبل أن 
تصل للدوســري وحولها صوب مامادو ليضعها في 
شباك حارس «األحمر» خالد العجاجي بطريقة جميلة 
(٦٠).  ومــن ركلــة ركنية نفذها نايــف حميد، عادل 
املهاجم التونسي يوسف بن سودة النتيجة للفحيحيل 
(٧٠).  ولم تتغير النتيجة بعد ذلك عند نهاية الشوط 
الثاني، ليتأجل احلسم للوقت اإلضافي، وبقي الوضع 
على ماهو عليــه واحتكم الفريقان لركالت الترجيح 

التي ابتسمت ملصلحة القادسية.

يحيى حميدان - هادي العنزي

يستعد نادي الكويت إلبرام صفقة جديدة 
قبل غلق باب االنتقاالت الشــتوية بعد غد 
الثالثاء، وذلك لتعزيز صفوف فريق الكرة 
فيما تبقى من منافسات املوسم احلالي الذي 
ينافس خالله فــي بطولتي الدوري املمتاز 

وكأس سمو األمير.
وينتظر أن يغادر احملترف العماني أرشد 
العلــوي صفوف «األبيــض» لعدم ظهوره 
باملستوى املأمول منذ التعاقد معه الصيف 

املاضي.
هذا، وأبدى مدرب الكويت، البحريني علي 
عاشور، عدم رضاه عن مستوى فريقه عقب 
جتاوزه الساملية بهدف نظيف بعد التمديد 

لوقت إضافي في ربع نهائي كأس سمو األمير.
وأشار عاشــور، في املؤمتر الصحافي 
عقب املباراة، إلى أن الكويت حقق األهم وهو 
التأهل و«نعتــذر للجماهير الكويتاوية عن 
هذا املستوى ونعدهم باألفضل في املباريات 

املقبلة».
وقال عاشور: «مباريات الكؤوس حتتاج 
لألداء البطولي والكفاح، وأطمئن اجلماهير 
بأن األبيض بخير، ورمبا يعود عدم ظهورنا 
باملســتوى املطلوب الى خوضنا ١٢٠ دقيقة 
وركالت ترجيح أمام التضامن قبلها بثالثة 
أيام فقط، حيث وضح على الالعبني التعب 
الذهني، وخطورة الساملية كانت في الكرات 

املرتدة».
وبني عاشور أن الكويت طوى حاليا صفحة 

كأس األمير وسيوجه تركيزه نحو لقاء العربي 
في اجلولة الـــ ١٢ من دوري «زين» املمتاز 

اجلمعة املقبل.
من جانبه، أشاد مدرب الفريق األول لكرة 
القدم بنادي الســاملية محمد إبراهيم بأداء 
العبي السماوي رغم اخلسارة من الكويت 

٠-١ أول من أمس.
 وقال إبراهيم: خرجنا من مسابقة أغلى 
الكؤوس، لكن قدمنا مباراة كبيرة على مدار ١٢٠
دقيقة، وأهدرنا العديد من الفرص احلقيقية.

وأشار إبراهيم إلى أن الساملية كان الطرف 
األفضل في املواجهة، ونحن راضون متاما 
عن أداء الفريق، وعلينا جتاوز هذه اخلسارة 
سريعا، خاصة أن نهائي كأس سمو ولي العهد 

في االنتظار، ونأمل األفضل دائما.

روسمير: العربي استحق الفوز.. و املشعان: األخضر املرشح األبرزالكويت يبحث عن بديل للعلوي..  وإبراهيم: السماوي لم ُيوفق في التسجيل
مبارك اخلالدي - عبدالعزيز جاسم

أشاد مدرب الفريق األول لكرة القدم بالنادي العربي 
البوسني روسمير ســفيكو بفوز األخضر على فريق 
النصــر أول من امس بهدف دون رد والتأهل إلى الدور 

نصف النهائي لبطولة كأس سمو األمير.
وأشاد عقب املباراة بأداء الالعبني والروح والتركيز 
العالي الذي أظهروه خالل املباراة، مضيفا اننا كنا الطرف 
األفضل وافتقدنا احلظ في بعض الفرص ونستحق الفوز 
رمبا بهدفني او ثالثة، مشيرا الى ان العنابي لم يكن سهال.
وذكر انه لدينا أيام قليلة لالستشــفاء لنقوم بعدها 
بإعادة ترتيب أوراقنا وخوض املباراة القادمة ولكن من 
املهم ان نســتمر على هذا األداء وهذه الروح، الفتا الى 

ان ملف الالعبني احملترفني يدرس بعناية.
من جانبه، قال مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي 

النصر محمد املشــعان بعد اخلســارة من العربي ٠-١
واخلروج من كأس ســمو األميــر أول من أمس ضمن 
الدور ربع النهائي، ان البطولة كانت مهمة للفريق وحاولنا 
الوصول الى نصف النهائي، مشيرا إلى أن الفريق قدم 
مباراة جيدة رغم الظروف وقــوة املنافس الذي يعتبر 

املرشح األبرز لنيل اللقب.
وتابع بالقول: العنابي لم يبدأ املباراة بالشكل املطلوب، 
لذلك أجريت تبديلني مبكرين لتغيير طريقة اللعب وجنحنا 
في بعض اجلزئيات وأتيحت لنا فرص لكن لم نستغلها، 
موضحا أنه في مباريات الكؤوس دائما الهدف األول يغير 

الكثير من األمور.
ولفت املشعان الى أن النصر أكمل عقد احملترفني، لكن 
املشكلة تكمن في إجراءات تأشيرة الدخول فنحن نلعب 
مبحترف واحد منذ ١ ديسمبر املاضي، وهو أمر صعب 

لكنني راض عن أداء الالعبني بشكل عام.

ملشاهدة الڤيديو

القادسية يضرب موعدًا مع الكويت القادسية يضرب موعدًا مع الكويت 
في نصف نهائي كأس األميرفي نصف نهائي كأس األمير

القادسية عانى في تخطي عقبة الفحيحيل 
(محمد هاشم)
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لوريان يوقف انطالقة رين

معكسر أردني 
لـ«أزرق السيدات» للمبارزة

الدوحة تستضيف «األبطال»

األهلي يصل املغرب

حرم لوريان ضيفه رين من الضغط على مرسيليا وموناكو 
عندما تغلب عليه ٢-١ على ملعب «موستوار» في افتتاح املرحلة 

العشرين من بطولة فرنسا في كرة القدم.
وحسم لوريان نتيجة املباراة في شوطها األول بتسجيله هدفني 
عبر الدولي التونســي منتصر الطالبي (١٣) وثيو لو بري (٣١)، 
فيما سجل رين هدفه الوحيد في الدقيقة ٧٣ عبر فالفيان تاي.

وكان ريــن اخلامس يأمل في اســتغالل القمة املرتقبة بني 
مرسيليا الثالث (٤٢ نقطة) وموناكو الرابع (٣٧ نقطة) على ملعب 
«فيلودروم»، لتجاوز فريق اإلمــارة أو تقليص الفارق عن 
الفريق املتوسطي، لكنه مني بخسارته اخلامسة هذا املوسم.

ويلتقي اليوم أوكسير مع مونبلييه، وبريست مع أجنيه، 
وستراســبورغ مع تولوز، وكليرمون فيران مع نانت، 
وأجاكسيو مع ليون، وباريس سان جرمان مع رميس.

هادي العنزي

أكدت رئيسة اللجنة النسائية في احتاد املبارزة لولوة األيوب، 
أن اإلجناز الذي حققه منتخب الكويت للســيدات في البطولة 
العربية للمبارزة التي أقيمت في البحرين مؤخرا جاء بعد عمل 
جاد ومدروس لسنوات طوال ودعم كبير من قبل مجلس إدارة 
احتاد املبارزة برئاسة عبداهللا الوعالن وتعاون مثمر بني اللجنة 
الفنية لالحتاد بقيادة املدير الفني عبدالكرمي الشمالن ومدرب 

منتخب الكويت للسيدات اإليطالي دييغو.
وأشارت األيوب إلى أن «أزرق» املبارزة للسيدات يقيم حاليا 
معســكرا تدريبيا في العاصمة األردنية عمان يستمر حتى ٥

فبراير حتضيرا للمشاركة في بطولة آسيا للمبارزة مارس املقبل 
واملزمعة إقامتها في العاصمة األوزبكية طشقند.

وذكرت أن البطولة العربية للمبارزة شهدت منافسات قوية 
في فئة السيدات مبشاركة أفضل املنتخبات العربية في رياضة 
املبارزة، مضيفة أن «امليدالية البرونزية التي حققتها الالعبات 
العنود الهزمي، وســهاد النقيب، ونور السعيد، وفوز الرفاعي، 
لفئة العمومي للفرق، جاءت بعد عطاء كبير وروح عالية قدمتها 
الالعبــات خالل البطولة رغم صغر عمرهن مقارنة باملنتخبات 
األخرى، ونأمل حتقيق مزيد من اإلجنازات في الفترة املقبلة».

الدوحة - فريد عبدالباقي

وافق االحتاد اآلسيوي لكرة القدم على إقامة مباريات دوري 
أبطال آسيا لكرة القدم ٢٠٢٢، والتي تستضيفها الدوحة، ملنافسات 
دور الـ ١٦ وربع النهائي وقبل النهائي ملنطقة الغرب وذلك بنظام 
التجمع، حيث يستضيف ستاد اجلنوب لقاء الهالل السعودي 
وشــباب األهلي دبي اإلماراتي، وأيضا لقاء الشباب السعودي 
وناساف األوزبكي، فيما يقام لقاء الدحيل القطري مع مواطنه 
الريان على ســتاد الثمامة في الـ ٦:٠٠ مساء األحد ١٩ فبراير 
املقبل، وفي اليوم التالي وعلــى نفس امللعب يلتقي الفيصلي 

السعودي مع فوالد خوزستان اإليراني في ال٦:٠٠ مساء.

القاهرة - سامي عبدالفتاح

وصلت بعثة النادي األهلي امس الى املغرب للمشــاركة في 
بطولة كأس العالم لألندية التي تقام خالل الفترة من ١ الى ١١ فبراير 
املقبل. ويترأس بعثة الفريق رئيس مجلس إدارة النادي محمود 
اخلطيب. ويلعب األهلي مع أوكالند ســيتي األربعاء املقبل في 
الدور التمهيدي، وسيواجه املتأهل من هذه املباراة فريق سياتل 
ساوندرز بطل أميركا الشمالية ٤ فبراير املقبل، والفائز سيلتقي 
ريال مدريد اإلسباني في ربع النهائي. ويشارك األهلي في كأس 

العالم لألندية للمرة الثامنة في تاريخه.

لولوة األيوب مع منتخب سيدات املبارزة

نابولي لالنقضاض على «ذئاب مورينيو»نابولي لالنقضاض على «ذئاب مورينيو»
تتجه األنظار إلى املوقعة املرتقبة بني نابولي 
احمللق في الصدارة وروما في املرحلة العشرين 
من الدوري اإليطالي لكرة القدم، فيما ميلك ميالن 
املترنح فرصة إلحياء آمال الدفاع عن لقبه بعد 
اتســاع الهوة الى ١٢ نقطة، عندما يستضيف 

ساسوولو في اليوم ذاته.
وشكلت اخلســارة االخيرة للروسونيري 
امام التسيو برباعية نظيفة ضربة كبيرة آلماله 
في االحتفاظ باللقب، إذ بات نابولي ينفرد في 
الصدارة بشكل مريح جدا، فيما ضيق التسيو 
وانتر ميالن وروما اخلناق على ميالن الوصيف 

وباتوا متأخرين عنه بنقطة واحدة فقط.
لذلك، تبدو مباراة نابولي وروما مفصلية 
في حتديد مســار املنافســة على اللقب، إذ إن 
فــوز نابولي ســيضعه في موقــف قوي جدا، 
فيما ان خسارته ستحيي آمال الفرق املنافسة، 
لكنها ستشــعل ايضا معركــة مركز الوصافة 
بالدرجــة االولى، فضال عن الســباق احملموم 
للتأهل الــى دوري ابطال أوروبا والذي عززه 
خــروج يوڤنتــوس من دائرة املنافســة عقب 
تعرضه لعقوبة حســم ١٥ نقطــة من رصيده 

التهامه بتزوير البيانات املالية اخلاصة بانتقال 
بعض الالعبني.

واعتــرف مدرب ميــالن ســتيفانو بيولي 
بصعوبــة االحتفاظ باللقب «تبدو اآلن الكثير 

من األمور ال تعمل».
فــي املقابــل، أصر مديــر الفريــق واملدافع 
التاريخي السابق باولو مالديني ان املوسم «ال 
يبدو انه كارثة ضخمة»، اال انه انتقد التعاقدات 
الصيفية مبا فيها املهاجم البلجيكي شارل دي 
كيتالر واألميركي سيرجينو ديست الذي كان 
اداؤه الثالثاء املاضي في مركز الظهير األيسر 
مكان الالعب الفرنســي املصاب تيو هرنانديز 

كارثيا.
ويستضيف ميالن نظيره ساسوولو املتعثر، 
مع آمال متضائلة في ظل تصميم نابولي الباحث 
عن لقبه األول منذ العام ١٩٩٠ والذي جنح في 
حتقيق ٥٠ نقطة بعد مرور نصف املوسم فقط.

في املقابل، يواصل يوڤنتوس سعيه لالرتقاء 
من جديد في الترتيب بعد العقوبة املدوية التي 
تعرض لها وذلك عندما يواجه مونزا املتطور.

كما يلتقي التسيو مع فيورنتينا.

ميالن للبقاء في دائرة املنافسة.. ويوڤنتوس لتعويض «نقاط العقوبة»

سابالينكا حترز أول ألقابها الكبرى في «أستراليا املفتوحة»  
وحلم ديوكوڤيتش «القياسي» يصطدم بتسيتسيباس اليوم

انهت البيالروســية أرينا ســابالينكا املصنفة خامسة عامليا 
انتظارها لتحرز أول لقب كبير في مسيرتها، بعد تغلبها في نهائي 
بطولة أستراليا املفتوحة على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الـ ٢٥

وبطلة وميبلدون في مواجهة مشوقة، ٤-٦، ٦-٣ و٦-٤.
وعوضت ســابالينكا (٢٤ عاما) تأخرها في املجموعة االولى 
لتتمكن من هزمية بطلة وميبلدون، بعد مباراة دامت لســاعتني 
و٢٨ دقيقة على ملعب رود ليفــر، لترتقي الى املركز الثاني في 
التصنيف العاملي. وقالت سابالينكا مخاطبة فريقها بعد حصولها 
على الكأس «شكرا لفريقي، الفريق األكثر جنونا في البطولة. لقد 

مررنا بالكثير من املطبات العام املاضي».
وأضافت «شــكرا جزيال لكم على مــا تفعلونه من أجلي. أنا 

أحبكم يا رفاق».
ولدى الرجال، يبدو الصربي نوفاك ديوكوڤيتش مرشحا قويا 
للتفوق على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس اليوم في نهائي 
البطولة، ومعادلة الرقم القياسي في عدد مرات احراز البطوالت 

الكبرى الذي يحمله اإلسباني رافايل نادال (٢٢).
وصحيح ان ديوكوڤيتش قد خرج فائزا من مبارياته النهائية 
التســع في ملبورن، إال ان اليوناني لن يكون لقمة ســائغة أمام 

ديوكوڤيتش الذي يخــوض النهائي الـ٣٣ في البطوالت الكبرى 
(رقم قياسي).

وفيما ســيعادل ديوكوڤيتش رقم نادال املميز بحال فوزه، 
يخوض تسيتســيباس النهائي الكبير الثاني فقط له، بعد روالن 

غاروس الفرنسية في ٢٠٢١.
وما يزيد من قوة املنافسة في متنزه ملبورن، ارتقاء الفائز من 
املباراة إلى املركز االول في التصنيف العاملي لالعبني احملترفني، 
بدال من اإلســباني كارلوس ألكاراز الغائب عن النسخة احلالية 

بسبب اإلصابة.
قال ديوكوڤيتــش (٣٥ عاما) «الفوز فــي البطوالت الكبرى 
واالرتقاء إلى املركز األول عامليا، رمبا أهم قمتني ميكن تسلقهما 

في عالم التنس االحترافي».
وكان ديوكوڤيتش قد وقف حجر عثرة أمام تسيتسيباس في 
النهائي الوحيد له حتى اآلن في البطوالت الكبرى، عندما تغلب عليه 
في روالن غاروس بخمس مجموعات، معوضا تخلفه مبجموعتني.

لكن ابن الرابعة والعشــرين يعتقد انه نضج مبا فيه الكفاية 
كالعب وشخص وبات مؤهال ألن يصبح أول يوناني يحرز لقبا 

كبيرا في عالم التنس.

سيتي يقصي أرسنال.. وليدز وليستر يتأهالن
وليڤربول يواجه برايتون في  كأس االحتاد

أطاح مان سيتي بضيفه 
أرســنال متصــدر الــدوري 
مــن مســابقة كأس االحتاد 
اإلجنليــزي فــي كــرة القدم 
عندما تغلب عليه ١-٠ على 
ملعب «االحتاد» في مانشستر 

وبلغ الدور اخلامس.
الدولي  املدافــع  وســجل 
الهولنــدي ناثــان أكي هدف 
املباراة الوحيد في الدقيقة ٦٤.
وأضاف ســيتي أرسنال 
إلى قائمة ضحاياه وحتديدا 
القطب الثاني للعاصمة لندن 
تشلســي بعدمــا كان تغلب 
عليــه برباعيــة نظيفــة في 

الدور الثالث.
وحقق مان ســيتي االهم 
أمام أرسنال في ظل الصراع 
املثيــر بينهمــا علــى لقــب 

الدوري.
ويتصدر أرسنال الدوري 
عن جدارة وبعروض رائعة 

بينــه وبــني رجــال املــدرب 
اإلسباني جوزيب غوارديوال 
مع مباراة أقل لفريق مواطن 

األخير ميكيل أرتيتا.
وكانت املواجهة األولى بني 
الفريقني هذا املوســم بعدما 
تأجلت مباراتهما التي كانت 
مقــررة فــي ذهــاب الدوري 
في ١٩ أكتوبر املاضي ضمن 
املرحلة الثانية عشرة إلى ١٥

فبراير املقبل، وبالتالي فإن 
فوز سيتي ســيمنحه زخما 
معنويا هائال قبل مواجهتهما 
االولــى فــي الــدوري علــى 
ملعب اإلمارات والثانية في 
٢٦ أبريــل املقبل على ملعب 
االحتاد ضمن املرحلة الثالثة 

والثالثني.
كما تأهل ليســتر سيتي 
إلى ذات الدور بعد فوزه ١-٠

على وال ســال، وجنح ليدز 
بعبور ستانلي بنتيجة ٣-١.

وفي ذات البطولة، يحل 
اليوم ليڤربــول ضيفا على 

برايتون.

آخرها فــوزه ٣-٢ على مان 
يونايتد، اجلار اللدود لسيتي، 
معيدا الفارق الى خمس نقاط 

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إسبانيا (املرحلة الـ ١٩)

٤beIN Sports HD١بلد الوليد ـ ڤالنسيا
٦:١٥beIN Sports HD١أوساسونا ـ أتلتيكو مدريد
٨:٣٠beIN Sports HD١سلتا ڤيغو ـ أتلتيك بلباو

١ ١١beIN Sports Premiumريال مدريد ـ ريال سوسييداد

إيطاليا (املرحلة الـ ٢٠)
٢:٣٠StarzPlay Appميالن ـ ساسولو
٥StarzPlay Appيوڤنتوس ـ مونزا

٨StarzPlay Appالتسيو ـ فيورنتينا
١٠:٤٥StarzPlay Appنابولي ـ روما

أملانيا (املرحلة الـ ١٨)
٥:٣٠beIN Sports HD٣شالكه ـ كولن

٧:٣٠beIN Sports HD٣باير ليڤركوزن ـ دورمتوند

فرنسا (املرحلة الـ ٢٠)
٢ ٥beIN Sports HDنيس ـ ليل 

٥beIN Sports HD٢أوكسير ـ مونبلييه
٥beIN Sports HD٤كليرمون ـ نانت

٥beIN Sports HD٦ستراسبورغ ـ تولوز
٥beIN Sports HD٧بريست ـ أجنيه
٧:٠٥beIN Sports HD٢أجاكسيو ـ ليون
١٠:٤٥beIN Sports HD٢باريس ـ رميس

كأس االحتاد اإلجنليزي (الدور الـ ٤)
١ ٤:٣٠beIN Sports Premiumبرايتون ـ ليڤربول

١ ٥beIN Sports Xtraستوك سيتي ـ ستيفيناج
١ ٧:٣٠beIN Sports Premiumريكسهام ـ شيفيلد يونايتد

بشق األنفس.. برشلونة يهزم جيرونابشق األنفس.. برشلونة يهزم جيرونا
عندما يستقبل في حتد صعب 

ثالث الترتيب سوسييداد.
حجز «لــوس بالنكوس» 
بطاقتــه إلــى املربــع الذهبي 
للــكأس بفوز مســتحق على 
جــاره اللــدود أتلتيكــو ٣-١

في ديربــي العاصمة، إال انه 
خسر الفرنسي فيرالن مندي 
والبرازيلي رودريغو صاحب 
هــدف التعادل بعــد مجهود 
فــردي رائــع لإلصابــة. كما 
حتوم الشكوك حول مشاركة 
املدافع النمساوي دافيد أالبا 
الذي أدرج أنشيلوتي اسمه 
على قائمة املشــاركني أمام 
أتلتيكــو، قبــل أن يعلــن 
انســحابه من دون حتديد 
األســباب. في حني ال يشذ 

الفرنسي أورليان تشواميني 
عن نظيــره. ويلتقــي اليوم 
أيضا بلد الوليد مع ڤالنسيا، 
وأوساسونا مع أتلتيكو مدريد، 
وسلتا فيغو مع أتلتيك بلباو.

الوحيــد  الهــدف  خوســيلو 
إلسبانيول في الدقيقة الثالثة 
من الوقت بدل الضائع. وهو 
الفــوز الســادس ألمليريا هذا 
املوســم واألول بعــد ثــالث 
تعــادالت وخســارة فرفــع 
رصيده الى ٢٢ نقطة وارتقى 
الى املركز احلادي عشر مؤقتا، 
فيما مني إسبانيول بخسارته 
السابعة هذا املوسم واألولى 
بعد فوزين متتاليني ومبارياته 
االربع األخيرة فتجمد رصيده 
عنــد ٢٠ نقطــة وتراجع الى 

املركز الرابع عشر.
إلــى ذلــك، يــدرك مدرب 
ريال مدريــد اإليطالي كارلو 
أنشيلوتي انه يحتاج للفوز 
والنقاط الثــالث للبقاء على 
مسافة قريبة من غرميه اللدود، 

لويس سواريس في الدقيقة 
٢١، قبل أن يضيف هدفني في 
البرازيلي  الثانــي بواســطة 

 (٦١) باتيســتاو  ليــاو 
وفرانشيسكو بورتيو 

وســجل   .(٧٧)

بـ ٢٥ نقطة في املركز العاشر.
كمــا أكــرم أمليريــا وفادة 
ضيفه إسبانيول عندما تغلب 
عليه ٣-١ في افتتاح املرحلة.

وأنهى أمليريا الشوط األول 
متقدمــا بهــدف الكولومبــي 

وفي مبــاراة ثانية ضمن 
ذات اجلولة، تغلب قادش على 
ضيفه ريــال مايوركا، ليرفع 
الفائز رصيده إلى ١٩ نقطة في 
املركز اخلامس عشر، فيما بقي 
اخلاسر على رصيده السابق 

تغلــب برشــلونة علــى 
مســتضيفه جيرونا ١-٠ في 
املواجهة التي جمعت الفريقني 
مساء أمس ضمن اجلولة الـ ١٩

للدوري اإلسباني لكرة القدم، 
ليرفع «البرسا» رصيده إلى 
٤٧ نقطة في صدارة الترتيب 
وبفــارق ٦ نقــاط عــن ريال 
مدريــد الثانــي الــذي يلعب 
اليوم، فيما بقي اخلاسر عند 
رصيده الســابق ٢١ نقطة في 
املركز الـ ١٢. وقد انتهى الشوط 
األول ســلبا بــني الفريقــني، 
ومتكن العب الوسط بيدري 
من تســجيل هدف «البارسا» 
بعد متابعة لعرضية انســو 
فاتي (٦١)، وقد بدا برشلونة 
متأثرا بغياب الهداف الپولندي 
روبرت ليڤاندوڤسكي، بسبب 
عقوبــة االيقــاف، كمــا زادت 
معاناته بعد خروج الفرنسي 
عثمــان دميبلي لإلصابة بعد 

مرور ٢٥ دقيقة فقط.

«امللكي» في مواجهة نارية أمام سوسييداد الليلة
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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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األحد
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

تخفيض أسعار قسائم الصباحية 
وأبوحليفة وخيطان اجلنوبي 

من ١٠ آالف إلى ٥ آالف دينار.

إدانات عربية وإسالمية حلرق 
الدمناركي راسموس بلودان 

نسخًا من املصحف.

خوش قرار.إال كتاب اهللا.

«العمر ينزع اخلوف من قلب املرأة»
سالي فيلد، املمثلة األميركية، تؤكد 
أن املرأة تشــعر بكثير من اخلوف 
في سن املراهقة والشباب، لكنها مع 
التقدم في العمر تصبح أكثر شجاعة 

وفهما للعالم.

«٦ ساعات تدريب و٦ آالف سعر حراري يوميا»
جوناثان ماجورز، املمثل األميركي 
(٣٣ سنة) عن جدول تدريبه مدة ٤

أشهر لتجسيد شخصية املالكم في 
فيلم كريد ٣. ويضيف: أتناول كميات 

بروتني هائلة بقدر وزني.

«ظننت البشرية ستنقرض بڤيروس كوفيد»
ســتيفن ســبيلبرغ، املخرج 
األميركي، يعترف بأنه أخرج فيلمه 
األخير: ذا فابلمانز، وهو يخشى أن 
يكون فيلمه األخير بسبب احتمال 
انقراض البشــرية بسبب ڤيروس 

كوفيد.

«الثروة تفسد األوالد»
ماري أوزموند، املغنية األميركية، 
تفصح عن قرارهــا عدم ترك أي 
البالغة  ميراث ألطفالها من ثروتها 
٢٠ مليــون دوالر. وتؤكد: الثروة 
تنزع من أوالد األثرياء حب العمل.

أبعد من الكلمات

العظمى:  ١٨
الصغرى:  ٠٨

أعلى مد: ١٠:٥٢ ص ـ ٥:٢٠ م
أدنى جزر: ١١:١٢ ظ

٥:١٧الفجر
٦:٣٩الشروق

١٢:٠١الظهر
٣:٠٢العصر

٥:٢٣املغرب
٦:٤٣العشاء

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

البقاء هللا

٢٩ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  ناصر عادل محمد نور العوضي:
- ت: ٥٥٥٥٥٧٥٢ - النساء: اجلابرية - ق٩ - ش١٦ - م٤٠ - ت: 

٩٩٦٧١٢٣٨ - شيع.
لطيفة عبداهللا علي الشطي: (أرملة يوسف حسن علي الشطي) ٩٠
عاما - الرجال: العزاء في املقبرة - ت: ٩٩٦١٦٥٠٣ - ٩٩١٦٠٤٨٠
- النســاء: الرميثيــة - ق١ - ش١٣ - م١١ - ت: ٦٩٦٨٦٠٦٦ - 

٩٩٩٩٩٢١٧ - شيعت.
طيبة نصيب مبارك احلنيف: (زوجة فالح فهاد مترك العجمي) ٧٣
عاما - الرجال: العزاء في املقبرة - ت: ٩٩٤١٤٠٤٤ - ٩٩٣٦٨٢٦٢
- النســاء: العقيلــة - ق١ - ش١١٨ - م٥ - ت: ٩٧٥٧٤٢٦٦ - 

٩٩٤٠٩٠٠٧ - شيعت.
عائشة سعد محمد احلقان: (أرملة راشد أحمد احلقان) ٨٠ عاما 
- الرجال: العزاء فــي املقبرة - ت:٩٩٦٦٩٣٤٠ - ٩٩٠٥٧١٧٧
- النســاء: الفنطاس - ق٢ - ش١٧ - م٢٣ - ت: ٩٤٩٨٥٨٧٨ - 

٩٩٨٧١٤٢٠ - شيعت.
٩١ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة - ت:  هيا صالح حمد العجيل:

٥٠٥٤٧١١٤ - النساء: مشرف  ق٤ - ش٢ - م٢٧ - شيعت.
٤٤ عاما - الرجال: ضاحية عبداهللا  جراح مرزوق احلمد الدوسري:
املبارك - ق٥ - ش٥١٥ - م٥ - (العزاء اليوم األحد فقط) - ت: 
٦٥٠٠٠١١١ - ٩٦٠٩٦٨٠٠ - النســاء: بيان - ق١ - طريق ١٢ - 

م١٤١- (العزاء اليوم األحد) - ت: ٦٦١٦٥٦٠٦ - شيع.

أمن

تعميم أوصاف «رباعية» أطلق قائدها 
النار عشوائيًا مقابل «املركزي»

١٣٦٣ حادثًا وضبط مستهترين 
واحتجاز ٨٣ مخالفًا وحدثًا في ٦ أيام

سقوط «بدون» بكيلو حشيش 
و٢٠٠٠ حبة «الريكا» في سلوى

سعود عبدالعزيز

علمــت «األنباء» أن وزارة الداخليــة، وفي اطار جهودها 
لضبط شخص أطلق النار من سالح آلي، قامت بتعميم أوصاف 
مركبــة رباعية على عموم الدوريات، وطلبت ضبط املركبة 
ومن يستقلها، الى جانب تكليف اإلدارة العامة للمرور بحصر 

املركبات ذات املواصفات نفسها في محاولة لتحديد املتهم.
وكانت وزارة الداخلية أصدرت بيانا ذكرت فيه ان مباحث 
الســالح كلفت بضبط شــخص يبدو في العقــد الثالث قام 
بإطــالق وابــل من األعيرة النارية من ســالح كالشــينكوف 
ألســباب غير معروفة مقابل منطقة الفردوس وحتديدا على 
مقربة من السجن املركزي. وذكر مصدر امني لـ «األنباء» ان 
احمليــط الذي ارتكبت فيه الواقعة لــم يكن يقام فيه عرس، 
مؤكدا ان ضبط مطلق النار ومســاءلته مسألة وقت، والفتا 

إلى أن املتهم ستوجه إليه عدة تهم. 
من جهة أخرى، نقل شــاب إلى مستشــفى الفروانية إثر 
إصابته بطلق ناري من ســالح «أم صجمة» من مجهول في 
منطقة كبد، ووصفت حالة املصاب باملســتقرة، ومت إخطار 

املباحث للتحقيق وضبط اجلاني.

منصور السلطان

كشــفت اإلحصائيــة اخلاصة بقطاع املــرور والعمليات في 
الفترة من ٢٠ - ٢٦ يناير اجلاري عن وقوع ١٣٦٣ حادثا مروريا 
من بينها ٢٦٩ حادثا مروريا جسيما، فيما مت احتجاز ٨٣ مخالفا 
فــي نظارة املرور منهم ٦٦ بالغــا و١٧ حدثا مخالفا على خلفية 
قيادة مركبة من دون رخصة سوق. وحررت دوريات املرور عدد 
٢٧٨٧٨ مخالفة متنوعة ومن بني هذه املخالفات مت حترير عشرات 
املخالفات ألشــخاص تداول نشــطاء مقاطع لهم، وهم يقومون 
باالستهتار والرعونة وتعريض حياة مستخدمي الطريق للخطر.

محمد اجلالهمة

أحال مدير عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات العميد محمد 
قبازرد الى نيابة املخدرات واخلمور ثالثينيا من غير محددي 
اجلنسية، وذلك على خلفية االجتار في املواد املخدرة واملؤثرات 
العقلية، وارفق في ملف االحالة كيلوغراما من مخدر احلشيش 

ونحو ٢٠٠٠ حبة الريكا مجزأة وجاهزة للبيع.
وبحســب مصــدر امني، فــإن معلومــات وردت الى رجال 
املكافحة عن شخص يتاجر باحلبوب املخدرة، وانه يبيع هذه 
السموم لكل الشرائح ومن اجلنسني، وعليه قام رجال املباحث 
بإجراء املزيد من التحريات والتي اكدت اجتار الشخص باملواد 
املخدرة، وانه يقيم في منطقة ســلوى، ويبيع املخدرات اسفل 
شقة يقيم بها، وعليه مت التواصل مع النيابة العامة واستخراج 
اذن نيابي ومت ضبطه متلبســا اثناء قيامه ببيع ١٠ حبات من 
حبــوب الالريكا، وباالنتقال الى شــقته مت العثــور على بقية 

املضبوطات واعترف باالجتار بها الى جانب ميزان حساس.

لقطة من احد مقاطع االستهتار والرعونة

حزن في هندوراس بعد نفوق 
«غامض» لزرافة شهيرة

حّل لغز سفينة غرقت منذ ٣٥٠ عامًا قبالة إجنلترا

تيغوسيغالبا ـ أ.ف.پ: نفقت زرافة شهيرة في إحدى حدائق 
حيوانات هندوراس «بني ليلة وضحاها» ومن دون أسباب واضحة، 
على ما أعلنت النيابة العامة اجلمعة. وكانت الزرافة «بيغ بوي» 
احليــوان املفضل لألطفال الذين يزورون حديقة حيوانات جويا 
غراندي، الواقعة على بعد ١٥٠ كيلومترا شــمال تيغوســيغالبا، 
والتي تضم أيضا أســودا ومنورا بنغالية وبوما وجماال وحميرا 
وحشــية ونعامات والما وغيرها مــن احليوانات البرية. وأبدى 
عدد كبير من سكان هندوراس حزنهم لنفوق الزرافة البالغة ١٥

سنة، ناشرين صورا لها عبر مواقع التواصل، فيما أكدت وسائل 
اإلعالم احمللية أن نفوقها مبكر ألن الزرافات التي تعيش في األسر 

عادة ما يصل عمرها إلى ٣٥ عاما.
وقالت الطبيبة البيطرية أورلني فيالسكيز التي عاجلت الزرافة، 
فــي حديث إلــى وكالة «فرانس بــرس»، ان «بيغ بوي نفقت بني 
ليلة وضحاها، ولم تكن تعاني أي مرض»، مشيرة إلى ان الزرافة 
«دفنت في حديقة احليوانات». وكان سيرك غواتيمالي قد أعطى 
الزرافــة إلى زعماء عصابة «لوس كاتشــيروس» الذين أنشــأوا 
حديقة احليوانات على غرار ما فعله تاجر املخدرات الكولومبي 
بابلو إســكوبار داخــل مزرعته في نابوليــس، على ما أوضحت 
السلطات الهندوراســية. وصودرت مجموعة احليوانات البرية 

التي كانت بحوزتهم في ١٩ سبتمبر ٢٠١٣.

الوكالــة  لنــدن - أ.ف.پ: أعلنــت 
احلكوميــة حلماية التراث فــي إجنلترا 
«هيستوريك إنغالند» اجلمعة أن علماء 
متكنوا أخيرا من كشــف هوية ســفينة 
جنحت قبالة ســواحل إجنلترا قبل ٣٥٠

عامــا، وهــو لغز كبير بقي بــال حل منذ 
اكتشافها.

هــذه الســفينة التــي اصطلــح منذ 
اكتشافها عام ٢٠١٩ على تسميتها «حطام 
إيســتبورن املجهول»، نسبة إلى مدينة 
في جنوب شرق إجنلترا شهدت غرقها، 

حددت هويتها على أنها ســفينة «كالين 
هوالنديا» احلربية الهولندية التي أغرقها 
اإلجنليز في عام ١٦٧٢. وجرى التعرف إلى 
حطام السفينة التي غرقت على عمق ٣٢

مترا حتت سطح البحر، من جانب فريق 
بحثي من «هيستوريك إنغالند» وزمالء 
هولنديني لهم، بالتعاون مع متخصصني 

في علم اآلثار حتت املاء.
وقالت «هيستوريك إنغالند» في بيان 
«حالة احلطــام الفتة وميكن أن تعطينا 
معلومــات غنية عن كيفية بناء الســفن 

الهولندية في القرن السابع عشر واألنشطة 
على متنها». وبحسب الوكالة، وجد العلماء 
«جزءا كبيرا من الهيكل اخلشبي إضافة 
إلى مدافــع وبالط رخامي إيطالي وقطع 
فخار إيطالي» حتت املاء. وقد حللها العلماء 

لتحديد هوية السفينة.
وقد غرقت ســفينة كالين هوالنديا، 
التي شــاركت في جميع املعارك الكبرى 
في احلرب اإلجنليزية الهولندية الثانية 
بني ١٦٦٥ و١٦٧٧، وعلى متنها شحنة من 
البالط الرخامي مخصصة لبناء املنازل.

الزرافة «بيغ بوي» حازت اعجاب اجلميع في حديقة حيوانات جويا غراندي

مدفعان كانا على منت السفينة الهولندية الغارقة إحدى قطع الفخار التي تعود إلى السفينة الغارقة

احلربي: ٣٩٠ مليون أوروبي يتغذون على احلشرات بحلول ٢٠٣٠

قالــت خبيرة علم احلشــرات 
واألستاذ املساعد بقسم العلوم في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي د.جنان 
احلربي إن املطابخ املتخصصة في 
صنع أطباق قائمة على احلشــرات 
في ســباق ماراثوني، مشيرة إلى 
أن اخلبــراء يتوقعــون أن القيمة 
الغذائية الفائقة واالستدامة ستجعل 
احلشرات الصاحلة لألكل عنصرا 
أساسيا ودائما في العديد من األنظمة 
أن  الغذائية األوروبية حيث يتوقع 
يصل عدد املستهلكني الى ٣٩٠ مليونا 

بحلول عام ٢٠٣٠. 
وأضافــت احلربي في تصريح 
لـ «األنباء»: مهدت موافقة االحتاد 
األوروبــي في العــام املاضي على 
الوجبــة الصفــراء املجففة  دودة 
لالستهالك اآلدمي التي طرحتها شركة 
«أقرونوترس» للتكنولوجيا احليوية 
ومقرها فرنسا بالتعاون مع شركة 
«أســتانور فينشر» لالستثمار في 
تكنولوجيا األغذية الزراعية في فتح 
الباب لطلبات جديدة مقدمة من قبل 

العديد من شركات الغذائية للموافقة 
على املزيد من احلشرات واملنتجات 
احلشــرية مثل بروتني احلشرات 

منزوع الدهن. 
وتابعت: أضيفت مؤخرا أحدث 
دفعة من احلشرات الى قائمة احلشرات 
املرخصة مســبقا من قبل االحتاد 
الديدان واخلنافس  األوروبي وهي 
الســوداء الالمعــة والصرصــور 
املنزلي (اجلندب)، لتصبح مرخصة 
لالستهالك اآلدمي إلى جانب اجلراد 
وجندب احلقل املعروف بسوير الليل. 
وأعطى االحتــاد األوروبي الضوء 
الثالثاء ٢٤ األخضر بداية من يوم 
يناير اجلاري للشركات األوروبية 
للبدء في بيع تلك احلشرات كمنتج 
غذائي، إما على شكل حشرة كاملة 
أو على شــكل مسحوق ميزج مع 
بقية املنتجات التي تســتخدم في 
تصنيع اخلبز والبيتزا واملعجنات 
والصوص واآليس كرمي والشوكوالتة 

والبسكويت واحلساء والبهارات. 
وذكرت احلربي أن جميع الشركات 

ليســت مجبرة على كتابة أســماء 
احلشــرات على تلك املنتجات التي 
حتتوي على مساحيق من احلشرات 
وإذا كانت لديها الرغبة في ذلك يجب 
أن تضع األسماء الالتينية اخلاصة بكل 
حشرة لتكون أكثر جاذبية وتشويقا 
للمستهلكني. وهذا يعني انه ميكن 
للشخص أن يأكل منتجات حتتوي 

على حشرات دون أن يعلم. 

وأوضحت كذلك أن احلشــرات 
تعتبر طعاما شــهيا فــي املطاعم 
النمل  العالــم خاصة  الراقية حول 
األسود الذي يقدم فقط في املناسبات 
العاملية والرياضية. ومتثل احلشرات 
وجبات غذائيــة صحية في العديد 
من البلدان مثل املكســيك وتايلند 
الدول األفريقية وشــمال  وبعض 
أميركا وغيرها. كما أنها استحوذت 
على اهتمام العلماء وشركات القطاع 
الغذائي التي تتطلع إلى إطعام سكان 
الكوكب املتزايدين. ويعتقد اخلبراء 
أن احلشرات ستكون الغذاء األفضل 

للرياضيني وكبار السن. 
واســتطردت احلربــي: يبحث 
بدائــل للحوم  املســتهلكون عن 
ومنتجــات األلبان خاصة مع تزايد 
الكوليسترول  العصر مثل  أمراض 
وارتفــاع ضغــط الــدم وأمراض 
القلب. ويعتبر الكثير أن احلشرات 
هي البديل األفضل حيث ان الوزن 
اجلاف للحشــرات يحتوي على ما 
بــني ٣٥٪ و٦٠٪ من البروتينات إلى 

جانب األحماض األمينية األساسية 
والڤيتامينات واألمالح التي ال توجد 
في اللحوم والبيض ونسبة الدهون 
الضارة فيها تــكاد تكون معدومة. 
والســيما أن احلشــرات جتــذب 
املستهلكني املهتمني باالستدامة بسبب 
الضغط املنخفض بشكل كبير الذي 

تضعه على املوارد الطبيعية. 
حيث ان احلشرات تنتج غازات 
دفيئة أقل مــن ١٠ إلى ١٠٠ مرة من 
نظيراتها احليوانية. ومع ذلك، فإن 
إدخال املنتجات الغذائية للحشرات 
لن يكون مبن دون قيود حيث يضع 
االحتاد األوروبي إرشادات صارمة 
بشأن ما ميكن إطعامه بالضبط لتلك 

احلشرات. 
وختمت احلربي بالقول: باعتقادي 
ميكن أن يؤدي استبدال شرائح اللحم 
والهمبرغر بالصراصير إلى خفض 
تلوث الهواء بالغازات الدفيئة وإبطاء 
انقراض بعض األنواع من الكائنات 
احلية، ولكــن إقناع الناس بتناولها 

سيكون أمرا صعبا.

أكدت لـ «األنباء» أن هذه الكائنات بال دهون ضارة و٣٥ - ٦٠٪ من وزنها بروتينات وأحماض أمينية أساسية وڤيتامينات وأمالح غير موجودة باللحوم والبيض

د.جنان احلربي

االحتاد األوروبي أضاف مؤخرًا الديدان واخلنافس السوداء الالمعة والصرصور املنزلي لقائمة احلشرات املرخصة

ملشاهدة الڤيديو

الهند: تصادم طائرتني عسكريتني 
يودي بحياة أحد الطيارين

نيودلهي - أ.ف.پ: لقي طيار باجليش الهندي حتفه وأصيب 
اثنان آخران في حادث حتطم طائرتني يرجح اصطدامهما خالل 
مناورات جنوب العاصمة نيودلهي، على ما ذكرت القوات اجلوية 
الهندية السبت. وقع احلادث نحو الساعة ١٠ صباحا، بحسب 
شهود، بني طائرة من طراز سوخوي سو-٣٠ روسية الصنع 
وعلى متنها طياران وطائرة ميراج ٢٠٠٠ فرنسية الصنع تقل 
طيارا. وقال ســالح اجلــو في بيان إن أحــد الطيارين الثالثة 
توفي متأثرا بجراحه. وأوضح سالح اجلو أن الطائرتني اللتني 
حتطمتا السبت أقلعتا صباحا من قاعدة غواليور بوالية ماديا 
براديش في «مهمة تدريب روتينية تشغيلية على الطيران».

وحتطمت إحداهما في غابات باهادغاره، وسط الوالية، على 
مسافة ٣٠٠ كيلومتر جنوب نيودلهي.

وحتطمت الطائرة الثانية في والية راجاستان ومت رصدها 
من قبل اجليش، وفقا لصور عناصر خدمة اإلنقاذ احمللية.

ملشاهدة الڤيديوجانب من حطام طائرة سوخوي سو-٣٠ (أ.ف.پ)

أميركا: صدمة بعد ڤيديو ضرب الشرطة ملواطن أسود
ممفيس ـ أ.ف.پ: نشــرت 
ممفيــس  مدينــة  ســلطات 
األميركية اجلمعة مقطع ڤيديو 
مؤملا يظهر شرطيني ينهالون 
ضربــا علــى رجل أســود في 
التاســعة والعشــرين أفضى 
إلى وفاته، ما أثار احتجاجات 
محــدودة فــي عدد مــن املدن 
األميركيــة، تنديــدا بســلوك 
الشــرطة دون أن تتطور إلى 
يخشــاها  كان  اضطرابــات 

املسؤولون.
ووجهت إلى ٥ من عناصر 
شــرطة ممفيــس، وجميعهم 
أيضا من الســود، تهمة القتل 
من الدرجة الثانيــة إلقدامهم 
على ضــرب تايــري نيكولز، 
الذي توفي في املستشفى في 
١٠ يناير بعــد ثالثة أيام على 

نيكولــز ويحاولــون تثبيته 
باستخدام صاعق ثم مطاردته 

بعد محاولته الفرار منهم.
وتظهــر مشــاهد الحقــة 
من الڤيديــو الذي ميتد قرابة 

الساعة وتسمع في أجزاء منه 
أصــوات نيكولز وهــو يبكي 
وينــادي والدتــه ويئن بينما 
كان الشرطيون ينهالون عليه 

لكما وركال.
وخــالل مؤمتــر صحافي 
في وقت سابق اجلمعة، دعت 
والدة الضحية روفون ويلز إلى 
التــزام الهدوء، لكنها توجهت 
إلى الشــرطيني الذين ضربوا 
ابنها «حتى املــوت» على حد 
تعبيرها، بالقول «لقد تسببتم 
بالعار لعائالتكم بفعلتكم هذه».

ونيكولــز أب لطفل عمره 
أربعة أعوام، وكان يعمل لدى 
شــركة فيديكس، وكان يحب 
التزحلق على ألواح الركمجة 
والتقاط الصــور، وكان على 
ذراعه وشم يحمل اسم والدته.

(أ.ف.پ) لقطة من الفيديو الذي نشرته سلطات مدينة ممفيس  

توقيفه بشبهة القيادة املتهورة.
ويظهر مقطع ڤيديو طويل 
الشــرطة  التقــط بكاميــرات 
الشــوارع  وكاميــرا ملراقبــة 
عناصــر الشــرطة يعتقلــون 
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