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تسهيالت غير مسبوقة للكيانات االستثمارية واملستثمرين األجانب
إقامة عادية لـ ٥ سنوات قابلة للتجديد والسماح بالبقاء خارج الكويت ألكثر من ٦ أشهر دون إذن بالغياب

استصدار زيارة جتارية للمستعان بهم
من العمالة املتخصصة واالستثناء من احلصول 
على الشهادة اجلامعية مع اإلقامة لـ ٣ أشهر

اإلذن باحلصول على سمات دخول للجنسيات
املمنوعة وذلك بعد إجراء التدقيق واحلصول 
على التصريح األمني وفقًا للضوابط واألسس املقررة

السماح باستصدار االلتحاق بعائل وسمات دخول 
لعدة سفرات ال تزيد مدتها على سنة  جتيز حلاملها 

الدخول املتكرر إلى البالد دون التقيد مبدة البقاء 

تسهيل إجراءات املستثمرين وعائالتهم
للحصول على رخص قيادة وتخصيص «شؤون 
إقامة مبارك الكبير» ملعامالت «تشجيع االستثمار»

«الداخلية» تتجه إلى منحها وتشمل اإلقامات للمديرين والعاملني وأفراد أسرهم.. وسمة دخول لعدة سفرات ملدة ٦ أشهر إلنهاء إجراءات ترخيص الكيان االستثماري

زيادة مخصصات الطلبة تستحق من أبريل ٢٠٢٣
املزرم   إعادة تقييم دور مركز التواصل احلكومي ضرورية إلحياء ما كان ينفذه أثناء تولي طارق
واملتمثل في إعالن القرارات الرسمية وأثبت جناحًا وجدارة في الردود أثناء املؤمترات 
الصحافية خالل فترة  «كورونا» ومتيز باألمانة والسرية واحليادية في التعامل مع اجلميع

مرمي بندق

علمت «األنبــاء» أن زيادة مخصصات 
الطلبة مســتحقة اعتبارا من أبريل ٢٠٢٣، 
ومت إدراجهــا في ميزانيــة الدولة اجلديدة 
التي اعتمدها مجلس الوزراء قبل استقالة 
احلكومة بناء على مخاطبته لوزارة املالية 
إلدراج زيادة مخصصات الطلبة املبتعثني 
للدراسة في اخلارج في ميزانية ٢٠٢٤/٢٠٢٣

التي يعمل بها اعتبارا من أبريل املقبل حسب 
نص الدستور.

وردا على ســؤال حول ماهية الوضع 
إذا تأخــر إقــرار امليزانيــة فــي موعدها 
الدستوري، أجابت املصادر: في حالة تأخر 
إقــرار امليزانية في موعدها الدســتوري، 
فلن يؤثر ذلك على حق الطلبة املشمولني 
بالصرف اعتبارا من التاريخ الدستوري 
إلقرار امليزانية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء 

الصادر في هذا الشأن.
هذا، وقالت مصادر خاصة في تصريحات 

لـ «األنباء» إن إصدار مجلس الوزراء مشاريع 
مراسيم تعيني القياديني يعتبر من قضايا 
تصريف العاجل من األمور، خصوصا أن هذه 
املراسيم تهدف إلى شغل الشواغر في مواقع 
حساسة منها منصب رئيس األركان العامة 
للجيش على سبيل املثال وليس احلصر.

وردا على ضرورة إعادة تقييم دور مركز 
التواصــل احلكومي في ظل مــا يتردد من 
معلومات بعضها غير دقيق، أجابت املصادر: 
املرحلة احلالية دقيقة حتتاج إلى أن نعيد 
التركيز على دور مركز التواصل احلكومي 
ليتم التطرق إلى القضايا املطروحة مثلما 
تعودنا من رئيس املركز الناطق الرســمي 
للحكومة السابق م.طارق املزرم في اإلعالن 
عن القرارات الرسمية والتوضيحات والردود 

التي كان ينشرها املركز.
وشددت املصادر على أن املرحلة احلالية 
حتتــاج إلى إحيــاء دور الناطق الرســمي 
للحكومــة مــن خــالل تنظيــم املؤمتــرات 
الصحافية أســوة مبا كان يتم أثناء تولي 

الناطق الرســمي للحكومة م.طارق املزرم 
مهام منصبــه، والذي أثبــت التزامه التام 
بإعالن القرارات الرســمية، وأثبت جناحا 
وجدارة ومهنية عالية في توضيح احلقائق 
وتوضيح أي غموض عندما أســندت إليه 
مهمة عقد املؤمترات الصحافية أثناء جائحة 
«كورونا»، وجتسد ذلك في ردوده الدقيقة 
والشــاملة علي جميع األســئلة املختلفة، 
إضافة إلى األمانة والسرية واحليادية في 

التعامل مع وسائل اإلعالم املختلفة.
وزادت املصادر: رغــم أن م.املزرم كان 
يتواجد في االجتماعات الرسمية فلم يعرف 
عنه تسريب املعلومات، ولم يعرف عنه أيضا 
تسريب أي من املعلومات التي أنيط مبركز 
التواصل نشرها عبر حسابه على «تويتر» 
إلى أي وســيلة إعالمية، بــل أثبت التزاما 
مطلوبا في التعامل مع اجلميع مبســطرة 
واحــدة رغم أنه من املعروف تعرضه مثل 
أي قيادي إلى اتصاالت وضغوط تفرضهما 

طبيعة العمل اإلعالمي.

مدرجة في ميزانية الدولة اجلديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء قبل استقالة احلكومة.. ومشاريع مراسيم تعيني القياديني تعتبر من تصريف العاجل خصوصاً التي تهدف إلى شغل املناصب واملراكز احلساسة

«الصحة العاملية»: جائحة «كوفيد -١٩» 
التزال حالة طوارئ عاملية قصوى

عواصم ـ وكاالت: أبقت منظمة الصحة العاملية على حالة 
الطوارئ القصوى حيال جائحة «كوفيد-١٩» بعد ثالث سنوات 
علــى إعالن هذا الوباء حالة صحيــة طارئة ذات أبعاد عاملية. 
وقالــت املنظمة الدولية، في بيــان، إن هذه اجلائحة متر على 
األرجــح بـ«مرحلــة انتقالية» ومن ثم التــزال اإلدارة احلذرة 
ضروريــة خاللها من اجل «التخفيف من التداعيات الســلبية 
احملتملة»، وذلك بناء على توصيات جلنة الطوارئ باملنظمة 

حول اجلائحة.  التفاصيل ص١٦التفاصيل ص١٦

املويزري: ال سحب لتقارير «املالية»
سامح عبداحلفيظ ـ رشيد الفعم

اللجنة  استعرض رئيس 
املالية البرملانية النائب شعيب 
املويزري ما ورد في رد البنك 
املركزي بأن إجمالي القروض 
االستهالكية واإلسكانية حتى 
٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ بلغ ما يقارب 
١٤٫٧ مليار دينار، منها ١٫٧ مليار 
دينــار قروضــا اســتهالكية، 
والقروض اإلسكانية تبلغ ١٢٫٩
مليار دينار. وقال املويزري، 
خالل مؤمتر صحافي عقده في 
مجلس األمــة أمس، إنه متت 
عدة مراسالت بني اللجنة املالية 
واحلكومة بخصوص االقتراح، 
ولكن احلكومــة ال تريد الرد 

دينارا عالوة غالء املعيشــة، 
موضحا أن اللجنة طلبت من 
احلكومــة تقدمي بدائل بزيادة 
الرواتب واملعاشات التقاعدية 
واملساعدات االجتماعية وإلغاء 
الفوائد الفاحشة على قروض 
االســتبدال ولكن احلكومة لم 
ترد. واعتبــر أن وزير املالية 
هو سبب املشكلة في احلكومة 
بإساءته للعالقة بني السلطتني 
وعدم احترام الدستور ومجلس 
األمة واللجان البرملانية بإيصال 
معلومــات غير صحيحة لكل 
األطراف. وأضاف: أما بشــأن 
زيــادة احلد األدنــى للمعاش 
التقاعدي فقد رفضت احلكومة 
االقتراح ووعدت بتقدمي بديل 

وحتــى اآلن لم تقدمه، وكذلك 
احلال حول قانون إلغاء فوائد 
قــروض االســتبدال وخفض 
نسبة استقطاع القرض احلسن 

من ١٥٪ إلى ٥٪. 
وبــني أن عــدد القيــادات 
رواتبهــم  بإلغــاء  املطالــب 
االستثنائية ال يتجاوزون ٣٠٠

شخص، مضيفا ان احلديث عن 
أن مبالغ الرواتب االستثنائية 
تصل إلى ٣ مليارات غير دقيق، 
ألن أغلب هذه املبالغ تصرف 
للفئات العســكرية والشهداء 
واحلــاالت الفرديــة، مشــددا 
على عدم نية اللجنة ســحب 
أي تقرير في اجللسات املقبلة.

شعيب املويزري

بحجة احملافظة على املال العام، 
مؤكــدا أن املقتــرح لن يضع 
كلفة على املال العام ألن شراء 
التفاصيل ص٩القروض سيكون مقابل الـ ١٢٠

10أحمد خميس

واشنطن ُتلقي بثقلها وتدعو الفلسطينيني 
واإلسرائيليني إلى عدم «تأجيج التوترات»

عشرات القتلى واجلرحى في تفجير انتحاري داخل 
مسجد للشرطة في بيشاور و«طالبان باكستان» تتبّنى

عواصــم - وكاالت: قتــل ٤٧
شخصا على األقل وأصيب نحو ١٥٠

آخرين بجروح، معظمهم من عناصر 
الشرطة في هجوم امس على مسجد 
داخل املقر العام لشــرطة بيشاور 
شــمال غــرب باكســتان. ووســط 
إدانة دوليــة أعلنت حركة طالبان 
باكستان مسؤوليتها عن الهجوم.

ووقــع االنفجــار، أثنــاء الصالة. 
وقالت مصادر رســمية من شرطة 
بيشاور في تصريحات صحافية، 
إن االنتحاري كان يســتهدف أفراد 
الشــرطة، مضيفة أن املفجر متكن 
مــن التســلل إلى املنطقة شــديدة 
احلساســية قبل أن يفجر نفســه 

في املسجد.

عواصمـ  وكاالت: ألقت الواليات 
املتحــدة بثقلها الديبلوماســي 
ســعيا لوقــف التصعيــد فــي 
األراضــي الفلســطينية، حيث 
دعا وزيــر اخلارجيــة أنتوني 
بلينكن اجلانبني إلى عدم «تأجيج 
التوترات». وقال لدى وصوله إلى 
تل أبيب قادما من القاهرة «تقع 
علــى عاتق اجلميع مســؤولية 
اتخاذ تدابير لتخفيف التوترات 
بدال من تأجيجها».  وكان بلينكن 
بحث في بداية زيارته املكوكية، 
التي تشــمل أيضا رام اهللا، مع 
الرئيــس املصــري عبدالفتــاح 
السيسي «خفض حدة التوتر».
واتخــذت زيــارة بلينكــن 
املقررة منذ فتــرة طويلة إلى 
مصر التي تلعب تاريخيا دور 
الوســيط لدى الفلسطينيني، 
منعطفــا مختلفا مــع تدهور 
شــديد ومفاجــئ فــي الوضع 
أيــام.  األمنــي منــذ بضعــة 
واســتقبل السيســي بلينكن 
وشكلت التطورات األخيرة بني 

اإلســرائيليني والفلسطينيني 
املوضوع الرئيسي للنقاشات. 
وقــال الوزير عقــب اللقاء إن 
واشــنطن لديها إميان راســخ 
«بحــل الدولتــني التفاوضــي 

باعتباره السبيل الوحيد حلل 
دائم للصراع». وقال املتحدث 
باسم وزارة اخلارجية األميركية 
إنهمــا «بحثــا  نيــد برايــس 
اجلهود اجلارية خلفض حدة 

التوتــرات بني اإلســرائيليني 
والفلســطينيني»، مؤكدا دور 
القاهــرة «املهم» فــي «تعزيز 

االستقرار اإلقليمي».

فلسطينيون من عرب ٤٨ يحتجون على عمليات اجليش اإلسرائيلي في الضفة الغربية        (أ.ف.پ)

٤٢ مليار دينار إنفاق املواطنني 
واملقيمني في ٢٠٢٢.. األعلى تاريخيًا

مصطفى صالح - علي إبراهيم - عالء مجيد

سجل اإلنفاق االستهالكي للمواطنني واملقيمني بالكويت 
خالل عام ٢٠٢٢ قفزة كبيرة بنسبة ٢٢٪ ليبلغ مستوى قياسيا 
غير مسبوق عند ٤١٫٩ مليار دينار، وذلك مقارنة بإنفاق بلغ 
٣٤٫٣ مليار دينار خالل ٢٠٢١، أي بزيادة بلغت ٧٫٦ مليارات 
دينار. وكشفت بيانات بنك الكويت املركزي عن منو االئتمان 
املمنوح من البنوك الكويتية خالل العام املاضي بنسبة ٨٫٦٪ 
ليبلغ مستوى ٥٢٫٤ مليار دينار، وذلك مقارنة بـ ٤٨٫٣ مليار 
دينــار بنهاية عام ٢٠٢١، ما يعني أن البنوك الكويتية قدمت 
قروضا وتسهيالت ائتمانية بقيمة ٤٫١٦ مليارات دينار خالل 
٢٠٢٢. وقــد بلغ إجمالي التســهيالت االســتهالكية املوجهة 
لشراء سلع معمرة وسيارات، ١٫٩٦ مليار دينار، ليبلغ صافي 
القروض املمنوحة نحو ١٢٢ مليون دينار خالل العام املاضي، 
فيما شهدت القروض املقسطة والتي متنح للكويتيني بغرض 
ترميم أو شــراء سكن خاص ارتفاعا خالل ٢٠٢٢ بقيمة ١٫٣٥

مليار دينار لتسجل مستوى ١٥٫٧٤ مليار دينار. وفي املقابل، 
ارتفعت الودائع لدى القطاع املصرفي الكويتي بنهاية العام 

املاضي إلى ٤٦٫٩ مليار دينار.

القريفة ُمبّشرًا املزارعني: صرف 
الدعم في حساباتكم خالل أيام

محمد راتب

زف مديــر عــام الهيئة العامة لشــؤون الزراعة والثروة 
السمكية م.مشعل القريفة البشرى للمزارعني باعتماد الدعم 
عن شهور أبريل ومايو ويونيو مليزانية السنة املالية ٢٠٢٢، 
وأنها ستكون في حساباتهم خالل أيام، مشيرا إلى قرب اعتماد 
األشهر الـ ٣ التالية يوليو وأغسطس وسبتمبر. وكشف عن 
أنه سيتم خالل األسبوعني املقبلني اعتماد دعم النخيل، مؤكدا 
حرص الهيئة على حتقيق االكتفاء احمللي وتشجيع املزارعني 
على االستمرار في اإلنتاج وتعزيز األمن الغذائي وعدم التخلف 
عن ذلك بسبب كثرة االلتزامات واملصروفات. وتابع القريفة: 
إن خطط الهيئة املســتقبلية وضعت ضمن أولوياتها زيادة 
الدعم املالي للمزارع الكويتي والتوسع في تنظيم املهرجانات 
لتسويق املنتج احمللي في األسواق التعاونية بالتعاون مع 

وزارة الشؤون االجتماعية والتنمية املجتمعية.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت PDF الصفحة

مسعفون ينقلون جثة أحد ضحايا التفجير االنتحاري مبسجد الشرطة في بيشاور               (أ.ف.پ)

«املالية» طلبت من احلكومة تقدمي بدائل بزيادة الرواتب واملعاشات التقاعدية 
واملساعدات االجتماعية وإلغاء الفوائد الفاحشة على قروض االستبدال لكنها لم ترد

التفاصيل ص١٦

12اقتصاد

د.علي مال علي

استشاري أمراض الدم 
والسرطان لألطفال ومدير 

املستشفى د.علي مال علي: 
تبرع «الوطني» السخي 

أعطى إشارة البدء لتدشني 
مبنى املستشفى اجلديد

مستشفى بنك الكويت الوطني لألطفال

التفاصيل ص ١٠

«منتدى 
بابسون العاملي 
لريادة األعمال 
٢٠٢٣» ينطلق 

في جامعة 
الشرق األوسط 

األمريكية 
(AUM)
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استئناف إجراءات تعيني املعلمني 
الكويتيني في املناطق التعليمية

عبدالعزيز الفضلي

استأنفت وزارة التربية إجراءات تعيني املعلمني الكويتيني 
والتي أوقفتها مؤقتا في شهر ديسمبر املاضي. وكشفت مصادر 
تربويــة مطلعة لـ «األنبــاء» عن أن املناطــق التعليمية بدأت 
باســتقبال املعينني اجلدد املرشــحني من قبل ديــوان اخلدمة 
املدنية، مشيرة إلى أن العمل جار على إجناز إجراءاتهم الطبية 
متهيدا ملباشرة أعمالهم مع الفصل الدراسي الثاني بدءا من يوم 
األحــد ٥ فبراير املقبل. وأوضحت املصــادر أن وزارة التربية 
ومن خالل هذه اخلطوة تسابق الزمن لسد النقص في الهيئات 
التعليمية، مشيرة إلى أن إيقاف التعيني كان بسبب اختبارات 
الفصــل الدراســي األول بجميــع املناطق التعليمية في شــهر 
ديسمبر املاضي، إضافة إلى الدخول في إجازة الربيع وإغالق 

 التفاصيل ص ٥املدارس خالل هذه الفترة.

غير مخصص للبيع
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«فريا دي كويت» مهرجان ترفيهي فني ثقافي يقام للمرة األولى في الكويت

حنان عبداملعبود

فــي حفــل اســتعراضي 
موســيقي فنــي، مت اطــالق 
الفريا» اإلسباني  «مهرجان 
فــي الكويت للمــرة األولى، 
بحضور السفير اإلسباني في 
الكويت ميغيل مورو اغيالر 
وممثل ملك إسبانيا ونخبة 
مــن الشــخصيات البــارزة 

باملجتمع.
وأعرب السفير اإلسباني، 
في تصريحات لـ «األنباء»، 
عن ســعادته باملشاركة في 
هذا احلدث الذي يضم الكثير 
مما يخص الثقافة واحلضارة 
االسبانية العريقة، الفتا الى 
أن احلدث يظهر عمق العالقة 
الشــعبني  بــني  التاريخيــة 
اإلسباني والكويتي، ومدى 

متانتها. 
كما لفت الى أهمية احضار 
الروح االســبانية عبر الفن 
والثقافــة واملوســيقى مــن 
مختلــف املناطق بإســبانيا 
والتي يعرفها الشعب الكويتي 
من خالل زياراته إلسبانيا، 
الفتا الى أن املهرجان فرصة 
للتعرف عليها أكثر من خالل 

هذا احلدث. 
الســفير  أعــرب  كمــا 
االســباني عــن أملــه في أن 
يرتفع عدد الكويتيني املهتمني 
بزيارة إسبانيا ما يساهم في 
العالقات  تنميــة وتطويــر 
بني البلدين، ووجه الشــكر 
الفكــرة ومنفذتها  لصاحبة 

ونخبة من الشخصيات الهامة 
الذين نفتخر بحضورهم.

وأضافــت املســعود ان 
مهرجان «فريــا دي كويت» 
يقام للمرة األولى بالكويت، 
وهو مهرجــان ترفيهي فني 
ثقافي للعائلة، يضم عددا من 
احملالت التي تقدم منتجاتها 
القادمة من إسبانيا جلمهور 
الكويت، باالضافة الى حضور 
اشهر الشيفات املتخصصني 
في األطعمة اإلســبانية من 
وماربيــا  وملجــا  مدريــد 
لعــدة مطاعم كبرى، اضافة 
الــى الفعاليــات الترفيهية، 
والفلكلـــــور اإلسبــــــاني 

الفالمنغو.
واضافت انه سيكون هناك 

املهرجــان وهم شــركة زين 
واخلطــوط  لالتصــاالت، 
الكويتية، وجريدة  اجلوية 
«األنبــاء»، ووزارة االعــالم 
وعدة شركات، متمنية جناح 
املهرجان، داعية اجلمهور الى 
التسجيل للحضور على موقع 
حجــز التذاكــر االلكتروني، 
مشــيرة الــى ان املهرجــان 
مستمر حتى ٤ فبراير املقبل.

املعرض الفني

وعلــى هامش احلفل، مت 
تدشني معرض وورشة للفن 
التشــكيلي تضمن عددا من 
األعمال لنخبة من الفنانات 
البدايــة،  الكويتيــات. فــي 
قالــت الفنانــة التشــكيلية 

باملشــاركة فــي مثــل هــذه 
األنشــطة املتميــزة والتــي 
يكون فيها ترابط بني الدول 
من اجلوانب الثقافية، حيث 
املشــاركة فــي «فريــا دي 
الكويت» اإلســبانية والتي 
تخلــق تبــادال بيننــا وبني 
الفنانــني االســبان، حيــث 
املشاركة تتسم بكونها لطيفة 
وتعكــس الكثير مــن أمور 

الفلكلور الثقافي والفني.
وعن لوحتها، قالت: أحب 
رسم اخليول، ولكن من أجل 
املزج بني الروح اإلســبانية 
والكويتية قمت بوضع ملسة 
إسبانية من شفافية الروح 
اإلسبانية والرقص املميز لهم.
بدورها، أعربــت الفنانة 

للمرة األولى تنظيم عشــاء 
فاخر علــى أنغام ورقصات 
الفالمنغو كذلك هناك ألعاب 
مخصصة لألطفال والكبار، 
وألعاب تشجيعية وتعليمية.
ان  املســعود  وقالــت 
املهرجان يضم مرسما وتتبعه 
ورشة للفن التشكيلي، حيث 
يشارك فيه نخبة من الفنانات 
التشكيليني بالكويت قدموا 
عــددا مــن اللوحــات التــي 
حتاكــي األلفــة والدمج بني 
الفن التشــكيلي اإلســباني 
والكويتي، اضافة الى فنانني 
من أســبانيا يشــاركون في 

املعرض.
وفــي ختــام تصريحها، 
لرعــاة  بالشــكر  تقدمــت 

شيماء أشكناني انها تشارك 
بثالثة أعمال اثنني «فيجر» 
والفالمنغو حيث الفيجر على 
شكل نساء يرتدين احلروف 
مبســاحات لونيــة، ولوحة 
أخرى عادية للمشاركة بروح 
تعاونية كويتية -إسبانية.

وعن الفريا، قالت: «ولهنا» 
علــى هذه األشــياء، بالفعل 
«وناسة» نحن بحاجة اليها 
بالكويت ونتمنى أن يستمتع 
املهرجــان  بهــذا  اجلميــع 
ويستفيد من اإلملام بالثقافة 

والفن اإلسباني.
الفنانــة  كمــا شــاركت 
املنيفي  التشــكيلية هنوف 
بلوحــة متميــزة مزدوجة، 
وقالــت نشــعر بالســعادة 

التشكيلية د.ريهام الرغيب 
عــن ســعادتها باملشــاركة 
بلوحــات فنية بهدف الدمج 
بني الفن التشكيلي الكويتي 
واإلســباني. وقالت: رسمت 
الكويتيــة املتميــزة  املــرأة 
بالعباءة الســوداء اجلميلة 
وهي ممســكة مبروحة اليد 
اإلسبانية املميزة أو «املهفة» 
كما نطلق عليها بلونها األحمر 
اجلميل، وقد اخترت مالمح 
مميزة للمرأة اخلليجية بشكل 
عام والكويتية بشكل خاص.
الفنانــة  أعربــت  كمــا 
التشــكيلية اميــان املســلم 
عــن ســعادتها باملشــاركة، 
وقالت «من الرائع املشاركة 
مع زميالتــي الفنانات بهذا 
املعرض املقــام على هامش 
املهرجــان، فــي هــذا املكان 
اجلميــل، وقــد قدمت خالل 
املعــرض لوحــة بعنــوان 
«جــادك الغيــث اذا الغيــث 
همــى» حرصت خاللها على 
ابراز هويــة الرجل العربي 
بلباسه من الغترة والعقال 
والدشداشة، بطريقة املدرسة 
واســتخدمت  االنطباعيــة 
خاللهــا تقنيــة الدمــج بني 
الســكني واأللــوان الثقيلــة 

بالعمل الفني.
ويضــم حفــل االفتتــاح 
للفــن  معــرض  تدشــني 
التشكيلي الى جانب ورشة 
للرســم يشرف عليها نخبة 
التشــكيليني  الفنانات  مــن 

الكويتيني واإلسبان.

افتتحه السفير اإلسباني بحضور عدد كبير من الشخصيات البارزة في املجتمع ويستمر حتى ٤ فبراير املقبل

الفنانة التشكيلية د.ريهام الرغيبالسفير اإلسباني ميغيل مورو اغيالر الفنانة التشكيلية إميان املسلمالفنانة التشكيلية هنوف املنيفيالفنانة التشكيلية شيماء أشكناني

(هاني الشمري) أبرار املسعود مع اللوحات املشاركة في املهرجانالسفير اإلسباني ميغيل مورو اغيالر ورئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق وأبرار املسعود ووليد اخلشتي وبعض احلضور باملهرجان  

الشيخ أحمد الداوود متوسطا السفير اإلسباني وعدداً من احلضور في املهرجان الزميل يوسف خالد املرزوق يطلع على لوحات الفنانة التشكيلية شيماء أشكناني

رقصات الفالمنغو املميزة الفالمنغو اإلسباني أمتع احلضور

جتهيز األطعمة التقليدية بإسبانياعزف موسيقي مواكب لالحتفال

«األنباء» راٍع ملهرجان الفريا اإلسباني

أبرار املسعود على التنظيم 
وكذلــك جريــدة «األنبــاء» 
للمشــاركة والرعاية، بهدف 
ايصال الثقافة اإلسبانية الى 
أكبر عدد ممكن من الكويتيني.

تراث عريق

الرئيسة  بدورها، قدمت 
التنفيذية ملجموعة املستقبل 
ابرار املسعود الشكر جلريدة 
«األنباء» على الدعم والتواجد 
الدائم في كل الفعاليات، مبينة 
انه مت اطالق مهرجان «فريا 
دي كويــت»، وهو املهرجان 
اإلسباني العريق، الذي يقام 
في إسبانيا وله تاريخ قدمي، 
بحضور السفير اإلسباني في 
الكويت وممثل ملك إسبانيا 

أبرار املسعود: الفعالية ترفيهية فنية ثقافية للعائلة وتضم منتجات إسبانية بحضور أشهر الشيفات لعدة مطاعم كبرى إضافة إلى الفلكلور اإلسباني

السـفير اإلسـباني لـ «األنبـاء»: املهرجان يظهـر عمق العالقـات بني الشـعبني اإلسـباني والكويتي ونأمـل زيادة عـدد الكويتيـني املهتمني بزيارة إسـبانيا

ملشاهدة الڤيديو
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األمير عّزى رئيس باكستان بضحايا تفجير مسجد بيشاور: 
عمل إرهابي شنيع يتنافى مع كل الشرائع والقيم اإلنسانية

ولي العهد بعث ببرقية تعزية إلى الرئيس الباكستاني 
بضحايا التفجير االنتحاري داخل مسجد مبدينة بيشاور

بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه 
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة 
العربية السعودية الشقيقة، أعرب 
فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بوفاة املغفور له بإذن اهللا 
تعالى صاحب الســمو امللكي األمير 
عبداإلله بن سعود بن عبدالعزيز آل 
سعود، سائال سموه املولى تعالى أن 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه 
فسيح جناته وأن يلهم ذويه واألسرة 
املالكة الكرمية جميل الصبر وحسن 
العزاء. كما بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية 
إلى أخيه صاحب اجلاللة امللك حمد 
بــن عيســى آل خليفة ملــك مملكة 
البحرين الشقيقة، أعرب فيها سموه 
عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
بوفــاة املغفور له بــإذن اهللا تعالى 
الشــيخ خالد بن خليفــة آل خليفة، 
سائال سموه املولى تعالى أن يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح 

جناتــه وأن يلهم ذويه واألســرة املالكــة الكرمية جميل 
الصبر وحسن العزاء.

من جهة أخرى، بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 

األحمد ببرقيــة تعزية إلى الرئيس 
د.عــارف علــوي رئيــس جمهورية 
باكستان اإلسالمية الصديقة أعرب 
فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بضحايا التفجير االنتحاري 
داخل مســجد في مدينة (بيشــاور) 
شمال غربي باكستان، والذي أسفر 
عن سقوط أكثر من خمسة وثالثني 
شخصا والعديد من املصابني، مؤكدا 
الكويت وإدانتها  ســموه اســتنكار 
الشديدة لهذا العمل اإلرهابي الشنيع 
الذي استهدف أرواح األبرياء اآلمنني 
والذي يتنافى مع كافة الشرائع والقيم 
اإلنسانية، سائال سموه الباري جل 
وعال أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته 
ومغفرته ومين على املصابني بسرعة 

الشفاء والعافية.
من جهة اخرى، بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة 
إلى أخيه صاحب اجلاللة الهاشمية امللك 
عبداهللا الثاني ابن احلسني ملك اململكة 
األردنية الهاشــمية الشقيقة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة عيد 
ميالد جاللته، متمنيا ســموه جلاللته دوام الصحة والعافية 
وللمملكة األردنية الهاشــمية الشــقيقة وشــعبها الكرمي كل 

التقدم واالزدهار في ظل القيادة احلكيمة جلاللته.

بعث ســمو ولــي العهد 
األحمــد  مشــعل  الشــيخ 
ببرقيــة تعزية إلــى أخيه 
خــادم احلرمني الشــريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود، حفظه اهللا، ملك 
العربية السعودية  اململكة 
الشــقيقة ضمنهــا ســموه 
خالــص تعازيــه وصــادق 
مواســاته بوفاة املغفور له 
بــإذن اهللا تعالــى صاحب 
السمو امللكي األمير عبداإلله 
بن سعود بن عبدالعزيز آل 
ســعود، مبتهال سموه إلى 
الباري جل وعال أن يتغمد 
بواســع رحمتــه  الفقيــد 

ويسكنه فسيح جناته.
كما بعث سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تعزية إلى أخيه امللك حمد 
بــن عيســى آل خليفة ملك 
مملكة البحرين الشــقيقة، 
ضمنها سموه خالص تعازيه 

وصادق مواساته بوفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى 
الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، مبتهال سموه إلى 
الباري جل وعال أن يتغمد الفقيد بواســع رحمته 

ويسكنه فسيح جناته.
مــن جهة اخــرى، بعث 
ســمو ولــي العهد الشــيخ 
مشعل األحمد ببرقية تعزية 
إلــى إلى الرئيــس د.عارف 
علــوي رئيــس جمهورية 
باكستان اإلسالمية الصديقة، 
ضمنها سموه خالص تعازيه 
وصادق مواساته بضحايا 
التفجيــر االنتحاري داخل 
مسجد في مدينة (بيشاور) 
شمال غربي باكستان، مبتهال 
سموه إلى املولى تعالى أن 
يتغمــد الضحايــا بواســع 
رحمتــه ومغفرتــه وميــن 
على املصابني بسرعة الشفاء 

العاجل.
مــن جهة اخــرى، بعث 
العهد الشــيخ  ســمو ولي 
مشــعل األحمــد ببرقيــة 
تهنئة إلى صاحب اجلاللة 
امللــك عبــداهللا الثاني ابن 
احلسني ملك اململكة األردنية 
الهاشــمية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه 
مبناسبة عيد ميالد جاللته، متمنيا سموه جلاللته 

موفور الصحة ودوام العافية.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

اخلالد يرعى اختتام مترين «الردع 
احلاسم ٦» في مبنى القوات اخلاصة

منصور السلطان

بحضور ورعاية النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر الداخليــة ووزير 
الدفاع باإلنابة الشيخ طالل 
اخلالد والوكالء املساعدين 
في وزارة الداخلية سيختتم 
مترين «الردع احلاسم ٦» 
الذي سيقام صباح يوم غد 
األربعــاء في مبنى القوات 

اخلاصة.
وسيشمل اخلتام مترينا 

بالذخيرة احلية في ٣ مواقف ميدانية داخل 

القوات اخلاصة  معســكر 
مبشاركة الطيران العمودي 
التابــع لــوزارة الداخلية، 
حيث سيتنقل الوزير بني 
املواقع الثالثة مســتخدما 
مدرعات القــوات اخلاصة 
لإلشــراف علــى جاهزيــة 

رجال القوات اخلاصة.
ويأتي التمرين للوقوف 
على جاهزية رجال القوات 
اخلاصة ومدى االستعدادات 
فــي حــال حدوث طــارئ، 
اكتســاب  إلــى  باإلضافــة 

اخلبرات في التعامل مع األحداث.

الشيخ طالل اخلالد

نائب وزير اخلارجية بحث مع السفيرة 
البريطانية العالقات الثنائية املتميزة

التقـــى نائــب وزير 
اخلارجيــــــة السفيــــر 
منصــور العتيبي أمس 
االثنني مع سفير اململكة 
املتحـــــدة لبريطانيــــا 
العظمـــــى وإيرلنـــــدا 
الشماليـــة الصديقة لدى 
الكويت بيليندا لويس، 
حيـث مت خالل اللقاء بحث 
املتميزة  العالقات  أوجه 

بني البلدين الصديقني.
نائــب  تلقــى  كمــا 
وزير اخلارجية السفير 
منصور العتيبي اتصاال 
هاتفيــا أمس االثنني من 
قبــل مبعــوث أوكرانيا 
اخلاص لشؤون الشرق 

األوســط وأفريقيا مكســيم صبح، حيث 
تناول االتصال استعراض أوجه العالقات 

الثنائية بني الكويت وجمهورية أوكرانيا 
وسبل تطويرها.

تلقى اتصاالً هاتفياً من مبعوث أوكرانيا لشؤون الشرق األوسط وأفريقيا

السفير منصور العتيبي مستقبال السفيرة بيليندا لويس

رسالة خطية لألمير من الرئيس اجلزائري تسّلمها وزير اخلارجية

احلرس نفذ «أسد اجلزيرة ٥».. حماية املنشآت احليوية

تسّلم وزير اخلارجية الشيخ سالم 
العبداهللا رســالة خطيــة موجهة إلى 
صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمــد،  حفظــه اهللا ورعــاه، مــن 
أخيه رئيــس اجلمهوريــة اجلزائرية 
الشــقيقة  الشــعبية  الدميوقراطيــة 
عبداملجيــد تبــون تتصــل بالعالقات 
الثنائية الوثيقــة التي تربط البلدين 
الشقيقني وســبل تعزيزها في جميع 
املجــاالت، باإلضافة إلى القضايا محل 
االهتمام املشترك ومنها مخرجات القمة 

العربية التي عقدت في اجلزائر.
جــاء ذلــك خــالل اســتقبال وزير 
اخلارجية ملبعوث الرئيس اجلزائري 
املدير العام لالتصال واإلعالم والتوثيق 
والناطــق الرســمي لوزارة الشــؤون 

اخلارجيــة باجلمهوريــة اجلزائريــة 
السفير عبداحلميد عبداوي أمس االثنني 
مبناسبة زيارته الرسمية إلى الكويت.

كما مت خالل اللقاء بحث أطر تعزيز 
التعاون الثنائي بني البلدين الشقيقني 
في مختلــف املجاالت ومناقشــة آخر 
التطــورات على الســاحتني اإلقليمية 

والدولية.
رسالة خطية باألوضاع الراهنة في فلسطني

مــن جهــة أخــرى، تســلم وزيــر 
اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا رسالة 
خطية من وزير اخلارجية واملغتربني في 
دولة فلسطني الشقيقة د.رياض املالكي 
تتعلق باألوضاع الراهنة في فلسطني 
وآخر مستجدات القضية الفلسطينية. 

جاء ذلك خالل اســتقبال الشيخ سالم 
العبداهللا سفير دولة فلسطني لدى البالد 
رامي طهبــوب أمس االثنني في ديوان 
عام وزارة اخلارجية. وجدد العبداهللا 
خالل اللقاء إدانة واســتنكار الكويت 
الشــديدين للعــدوان الوحشــي الذي 
شرعت به قوات االحتالل اإلسرائيلي 
على مدينة جنــني في الضفة الغربية 
احملتلــة والذي أســفر عن استشــهاد 
وإصابــة العديــد من األبريــاء العزل، 
مدينا كذلك االنتهاكات املتكررة لالحتالل 
اإلسرائيلي ومحاوالته املستمرة لتغيير 
الوضع التاريخي والقانوني القائم في 
القدس ومقدســاته، األمر الذي يشكل 
انتهــاكا صارخا لقــرارات الشــرعية 
الدولية والقانون الدولي. كما جدد دعوة 

الكويت للمجتمع الدولي إلى التحرك 
السريع والفاعل لوقف هذه االنتهاكات 
اإلســرائيلية وتوفير احلماية الكاملة 
للشعب الفلسطيني الشقيق وممتلكاته، 
السيما في القدس ومقدساتها، محذرا من 
مغبة هذه االنتهاكات التي تنذر باملزيد 
من التصعيد محمال سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي املسؤولية كاملة لتداعيات 
هذه االنتهاكات واالعتداءات املتكررة.

من جانبه، أثنى السفير طهبوب 
على مواقف الكويت املبدئية والثابتة 
جتاه القضية الفلسطينية ووقوفها 
بجانب الشعب الفلسطيني ونضاله 
ألجل دولة فلسطني وحصول شعبها 
علــى حقوقــه املشــروعة وإقامة 

دولتهم املستقلة.

برعايــة وحضــور نائــب رئيس 
احلرس الوطني الشيخ فيصل النواف، 
ووكيل احلرس الوطني الفريق الركن 
م. هاشم الرفاعي، وكبار القادة، نفذ 
رجــال احلرس الوطني مترين أســد 
اجلزيرة (٥)، وذلك في معسكر الشيخ 

سالم العلي.
ونقل نائب رئيس احلرس الوطني 
إلى املشــاركني حتيات ســمو الشيخ 
سالم العلي رئيس احلرس الوطني، 
مشيدا مبستوى القوات املشاركة في 

التمرين، ومؤكدا أن التمارين امليدانية 
الكبرى تؤتي ثمارها في مواكبة أحدث 
املستجدات التدريبية وصقل خبرات 
املنتســبني عبر إذكاء روح املنافســة 
بينهم مما يرفع مستوياتهم في تنفيذ 
اخلطط العســكرية واألمنية لصون 
أمن البــالد وحماية مقدراتها في ظل 
القيادة الرشيدة لصاحب السمو األمير 
القائد األعلى للقوات املسلحة الشيخ 
نواف األحمد وسمو ولي عهده األمني 

الشيخ مشعل األحمد.

ويعــد متريــن أســد اجلزيرة من 
التماريــن العســكرية الكبرى، حيث 
تشمل فعالياته تدريب قوات احلرس 
الوطني على حماية املنشآت احليوية 
والبنية التحتية للكويت، وتفعيل دور 
احلرس الوطني في إسناد أجهزة الدولة 
بجهــود اإلنقاذ في حــاالت الطوارئ 
واألزمات، انطالقا من البروتوكوالت 

املوقعة مع أجهزة الدولة املختلفة.
وتخلــل ســيناريو متريــن أســد 
اجلزيــرة ٥ عدة فرضيــات تدريبية 

للتعامل مع فض أحداث شغب، وحماية 
الشخصيات، وعزل وتطويق واقتحام 
مبنى وتطهيره والكشف عن متفجرات 
والتخلص منها، كما شــمل تدريبات 
عملية على كيفية التعامل مع حوادث 
الســيارات وجتمعــات امليــاه وإنقاذ 
العالقني، وتسرب غاز داخل منشأة، 
وتعاملت فرق إطفاء احلرس الوطني 
مع فرضية حدوث حريق، إضافة إلى 
تنفيذ رمايات دقيقة من أوضاع ثابتة 

ومتحركة.

تتصل بالعالقات الثنائية الوثيقة وسبل تعزيزها في املجاالت كافة

فيصل النواف: التمارين امليدانية الكبرى تصقل خبرات املنتسبني عبر إذكاء روح املنافسة بينهم

جانب من التمرين على إطفاء حريق

وزير اخلارجية يتسلم الرسالة اخلطية املوجهة إلى صاحب السمو من الرئيس اجلزائري

الشيخ فيصل النواف والفريق الركن م. هاشم الرفاعي يتابعان مترين «أسد اجلزيرة ٥»

سموه عزى خادم احلرمني وملك البحرين بوفاة املغفور لهما عبداإلله بن سعود وخالد بن خليفةصاحب السمو عزى خادم احلرمني وملك البحرين بوفاة املغفور لهما عبداإلله بن سعود وخالد بن خليفة

رئيس الوزراء عّزى رئيس باكستان بضحايا 
التفجير االنتحاري داخل مسجد بيشاور

بعث سمو الشيخ أحمد 
نــواف األحمــد الصبــاح 
رئيــس مجلــس الــوزراء 
ببرقيــة تعزيــة إلى خادم 
احلرمــني الشــريفني امللك 
ســلمان بن عبدالعزيز آل 
ســعود، حفظه اهللا، ملك 
اململكة العربية السعودية 
الشــقيقة، ضمنها ســموه 
خالــص تعازيــه وصادق 
مواساته بوفاة املغفور له 
بــإذن اهللا تعالى صاحب 
السمو امللكي األمير عبداإلله 

بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصبــاح رئيس مجلس الــوزراء ببرقية 
تعزية إلى أخيه صاحب اجلاللة امللك حمد 
بن عيســى آل خليفة ملك مملكة البحرين 
الشــقيقة ضمنها ســموه خالص تعازيه 
وصادق مواســاته بوفاة املغفور له بإذن 

اهللا تعالى الشيخ خالد بن 
خليفة آل خليفة.

من جهة اخــرى، بعث 
رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح ببرقية تعزية إلى 
الرئيــس د.عــارف علوي 
رئيس جمهورية باكستان 
اإلسالمية الصديقة، ضمنها 
ســموه خالــص تعازيــه 
وصادق مواساته بضحايا 
التفجير االنتحاري داخل 
مسجد في مدينة (بيشاور) 

شمال غربي باكستان.
من جهة اخرى، بعث سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء 
ببرقية تهنئة إلى صاحب اجلاللة الهاشمية 
امللك عبداهللا الثاني ابن احلسني ملك اململكة 
األردنية الهاشمية الشقيقة ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة عيد ميالد جاللته.

سموه عزى خادم احلرمني وملك البحرين بوفاة عبداإلله بن سعود وخالد بن خليفة

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

الشيخ سالم العبداهللا لدى تسلمه الرسالة اخلطية من السفير الفلسطيني رامي طهبوب

ملشاهدة الڤيديو

احتاد البترول ونقاباته: دعم كامل خلريجي التخصصات النفطية
أسامة أبو السعود

اعتصــم عدد كبير من خريجي التخصصات النفطية 
فــي مبنــى احتاد البتــرول اعتراضا على مــا وصفوه بـ 
«االختبارات التعجيزية» للتعيني في القطاع النفطي. واعلن 
نائب رئيس احتاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات 
حســني امليل دعم االحتاد الكامــل خلريجي التخصصات 
النفطية املتضررين من اختبارات النفط، مؤكدا ان احتاد 
البترول يتواصل مع املسؤولني في مؤسسة البترول لنقل 
وجهات نظرهم. ومن جهته، دعا رئيس نقابة نفط الكويت 

عباس عوض الى وضع حد ملا يحدث مع اخلريجني اجلدد، 
مطالبا بضرورة ربط التخصصات بسوق العمل، مؤكدا 
دعم النقابة الكامل للخريجني اجلدد من حملة التخصصات 
النفطية. ولفت عوض الى ان القطاع النفطي فيه العديد من 
الشواغر التي ميكن ان تستوعب هذه الكفاءات الوطنية.

 ومن جهته، اكد رئيس نقابة العاملني بشركة نفط 
اخلليج محمد العبيدلي دعمه للخريجني اجلدد، مؤكدا 
ان احتــاد البترول والنقابات النفطية لن تدخر جهدا 
في املطالبــة بحقوقهم العادلة حتى الغاء الشــروط 

جانب من اعتصام اخلريجني واخلريجات         (أحمد علي)التعجيزية لتوظيفهم.

سموه هنأ ملك األردن عبداهللا الثاني مبناسبة عيد ميالده صاحب السمو بعث ببرقية تهنئة إلى ملك األردن مبناسبة عيد ميالده

سموه بعث ببرقية تهنئة إلى ملك األردن مبناسبة عيد ميالده

يشمل تدريباً بالذخيرة احلية في ٣ مواقف ميدانية
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العالــم، الفتــا إلــى أن العمــل 
بالبخور أمر مميز يحتاج إلى دقة 

وعناية.
ومن لبنان تشارك مصممة 
االكسســوارات واألحجــار 
الكريمة ماغي بارود بمجموعة 
متميزة من تصاميمها، حيث 
تعتبر المرأة الكويتية ذواقة، 
كما أن تفكيرها متقارب مع 
المرأة اللبنانية وكذلك ذوقها، 
مشيدة بتنظيم المعرض الذي 
يتميز برقيــه، الفتة إلى أن 
المرأة العربية تختلف بذوقها 
عن المرأة األوروبية في اقتناء 
االكسســوارات واألحجــار 

الكريمة وتعرف أهميتها.
أثاث وإكسسوارات

ويشارك «كان زمان» لألثاث 
واالكسســوارات المنزلية في 
المعرض، حيــث أكد صاحبه 
محمد البرجــس أن المعرض 
فرصة جيدة إلبراز نوعية األثاث 
واالكسسوارات الفرنسية التي 
يقدمها والتي تتميز بالجودة 
والمتانة والذوق الرفيع، الفتا 
إلى أن محله يحتوي على األثاث 
واالكسســوارات الكالسيكية 

والمودرن.

من التصاميم الفريدة وغير 
املتكررة.

عطور وبخور

أحـــــــد املشــاركـيـــــــــن 
عبداللطيــف الــوزان من محل 
«عــود جــود» والــذي يختص 
بالعطــورات والبخور، حتدث 
عن تواجده في املعرض كفرصة 
لعرض املنتجــات التي يقدمها 
وخاصــة مــن العــود الفاخــر 
والبخــور مــن مختلــف دول 

السلس اخلفيف على البشرة 
واملقاوم للحساسية وامللوثات 
التي ميكن أن تؤثر سلبيا على 
مزاجنا، واســتخدمنا األلوان 
الطبيعيــة التي تبعــث فينا 
الشــعور بالراحــة واألمــان 
النفســي. وقالــت: تعودنا أن 
نبحــث عــن حلــول صعبــة 
حتى جند «الراحة النفسية»، 
لكنها موجودة هنا واآلن وفي 
تفاصيل يومنا، هنا نهتم بكل 

ما يعزز صحتك النفسية.

إلى أنها تستهدف التميز سواء 
من حيث املنتج أو التقدمي.

منصة «هنا»

الشــيخة  هــذا وتشــارك 
ماجــدة الصبــاح مبجموعــة 
مــن التصاميم يعــود ريعها 
الــى منصة «هنا» التي تعنى 
بالعالجات النفسية بعيدا عن 
األدوية، وتتميز املجموعة التي 
تقدمها بالرقي واألناقة واأللوان 

الهادئة.

مجوهــرات  صاحــب 
«قردالــة» ضاري النفيســي 
لفــت إلــى أن املشــاركة في 
املعرض تأتي بهدف التواجد 
في مكان واحــد مع عدد من 
املنتجات األخرى ذات الذوق 
الرفيــع واملتميــز، مشــيرا 
إلى أن البوتيــك اخلاص به 
يشارك مبجموعات متنوعة 
مــن املجوهــرات ملصممــني 
كويتيني ومن خارج الكويت 
وتركز على االستعمال اليومي 

وقالــت الشــيخة ماجــدة 
الصبــاح، إن املجموعة تأتي 
here by houna حتت عنــوان

راحتك في لبسك، حيث اكتشفنا 
من خــالل بحثنــا وعملنا ان 
املالبس التي نلبسها والقماش 
الذي يحيط بأجسادنا لفترة 
طويلة من يومنا لهما أثر كبير 
على شعورنا بالراحة والعافية 

النفسية.
وأضافــت: صممنــا لكــم 
مالبس مصنوعة من القماش 

فرصة للتالقي والترويج لهذه 
املنتجات املتنوعة ما بني املالبس 
والعطورات واألحجار الكرمية 
واملجوهــرات. بدورها، قالت 
هناء جعفر إحــدى املنظمات 
إنه يتم تنظيم املعرض للمرة 
الثانية بتوسع وشمولية أكثر، 
حيــث اقتصر في املرة األولى 

على السجاد واملجوهرات.
وأضافــت ان مثــل هــذه 
املعارض تتميز بأنها مفتوحة 
األجواء وليست مغلقة، مشيرة 

دارين العلي

جمــع معــرض «غولــدن 
ديزي» الــذي افتتح أمس في 
مجمع «ديزاين ديستركت» في 
الشــويخ لفيفا من املصممني 
احملليــني والعــرب املميزيــن 
لعــرض أجمــل تصميمــات 
واملجوهــــــرات  املالبـــــس 
واألحجار الكرمية والســجاد 

واالكسسوارات املنزلية.
ومتيز املعرض الذي يستمر 
ملــدة ٣ أيــام ابتــداء من أمس 
بأجوائه املفتوحة القائمة على 
عرض املنتجات بأسلوب راق 
يسمح لزوار املعرض باالطالع 
علــى مختلــف املنتوجــات 

واملعروضات.
وقالــت إحــدى منظمــات 
املعــرض آالء كايــد إن الهدف 
من املعرض هو جمع نخبة من 
املوهوبني في مجاالت مختلفة 
ســواء في تصميــم األزياء أو 
املجوهــرات واالكسســوارات 
واألثاث املنزلي إلبراز مواهبهم 
ومعروضاتهــم حتت ســقف 
واحد. ولفتــت إلى وجود ٢٨

مشاركا ومشاركة من الكويت 
وخارجها، مشيرة إلى أنه يعد 

أميرة بهبهاني

جناح يعرض اإلكسسوارات املنزلية

«غولدن ديزي» جمع نخبة من مصممي األزياء واملجوهرات واألحجار الكرمية
معرض متكامل مت افتتاحه أمس ويستمر على مدى ٣ أيام في «ديزاين ديستركت» في الشويخ

محمد البرجس في جناح «كان زمان» عبداللطيف الوزان يستعرض مجموعة من البخور الفاخرة آالء كايدجانب من املعروضات

(قاسم باشا)  من معروضات الشيخة ماجدة الصباح 

رمي نـاس: مـزج األلـوان وتركيبهـا أمـر صعـب للبعـض إال أنـه في احلقيقـة متعـة وحياةمنظمـات املعـرض: هدفنا جمـع نخبة مـن املوهوبني حتت سـقف واحد بأسـلوب متميز

مشغوالت من مجوهرات «قردالة»ضاري النفيسيماغي بارود

ملشاهدة الڤيديو

إطالق مهرجان املنتجات الوطنية في «تعاونية الفنطاس»
محمد راتب

صــرح رئيــس مجلس 
الفنطــاس  إدارة جمعيــة 
التعاونية يوسف احلقان 
بأن اجلمعية قامت بإطالق 
مهرجان املنتجات الوطنية 
في منطقة الفنطاس برعاية 

وزارة الشؤون االجتماعية 
والتنمية املجتمعية، واحتاد 
التعاونيــة  اجلمعيــات 
االستهالكـيـــــة، وذلـــــك 
دعمــا للمنتجــات احمللية 
واملزارع الكويتي، وتعريفا 
للمواطنني واملقيمني بجودة 
األصناف وتنوعها تشجيعا 

لهم على الشراء.
افتتــاح  وقــد حضــر 
املهرجان إلى جانب رئيس 
مجلس اإلدارة كل من نائب 
رئيس مجلس اإلدارة فهد 
العجمي، وأمني الصندوق 
ورئيس جلنة املشــتريات 
عبــداهللا خالــد الغريــب، 

وأمني السر صباح عايض 
العتيبــي، ورئيــس جلنة 
الشؤون االجتماعية قتيبة 

البديح.
وذكــر أن املعرض ضم 
مجموعــة مــن املنتجــات 
التي وفرتها بعض املزارع 
واملنتجني احملليني، مؤكدا 

استمرار مثل هذه الفعاليات 
خلدمــة املنتــج الوطنــي، 
ومبينا أن مشاركة اجلمعية 
في املعــرض جاءت بهدف 
دعم املنتج احمللي الذي أثبت 
جودته ومنافســته القوية 
في السوق، وحظي بإقبال 

املستهلك الكويتي.

يوسف احلقان خالل انطالق املهرجان
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معطي املشورة شخص يتمتع بخبرة 
التخصصات وميارس  وظيفية متعددة 

دور املرشد أو املوجه!
من منا ال يحتاج إلى مشورة في حياته؟

لنترك النرجسية وتضخم األنا!
يقول اإلمام علي بن أبي طالب ے:

من اســتبد برأيه هلك ومن شاور 
الرجال شاركها في عقولها.

القرآن الكرمي في آياته العظيمة يعظنا 
ويوجهنا في رسائل إميانية ربانية فيها 

اخلير واملشورة لنا، كما فيما يلي:
- (.. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم 

في األمر..) آل عمران: ١٥٩.

- (.. فاســألوا أهل الذكــر إن كنتم ال 
تعلمون..) النحل: ٤٣.

- (.. وأمرهم شورى بينهم..) الشورى: ٣٨.

- (.. وأنا لكم ناصح أمني..) األعراف: ٦٨.
لهذا كله أقول لقارئي الكرمي في كل 
مكان داخل الكويت وخارجها: «من شاور 
لم يعدم في الصواب مادحا، وفي اخلطأ 

عاذرا»!
كثيرا ما أقف طويال أمام قول لقمان: 
يا بني شاور من جرب األمور، فإنه يعطيك 
من رأيه ما حصله باجلهد واملال، وأنت 

تأخذه باملجان!
يقول أمير الشعراء أحمد شوقي:

آفة النصح أن يكون جداال
وأذاه أن يكون جهارا

٭ ومضة: من األقوال املأثورة التي تعلمناها 
من احلياة في الكويت ان املستشار لقب 
يعني (التجميد) لكنه في حقيقة األمر كما 
قال ابن املســيب وهو تابعي (عالم أهل 
املدينة وســيد التابعني في زمانه وأحد 
رواة احلديث وأحد فقهاء املدينة السبعة 

من التابعني) يقول:
ما استشرت في أمر واستخرت
فُأبالي على أي جنبي سقطت

٭ آخر الكالم: ما شاء اهللا عندنا في الكويت 
مستشــارون وحكماء وأصحاب رأي 

وفكر وجتربة علينا أن نســتفيد منهم 
في مشاوراتنا!

٭ زبدة احلچي: املشورة ما ينصح به من 
رأي وغيره، مثل طلــب الرأي في أمر 
ما، وهناك في الدنيا ومسرحها عشرات 
املشورات، من أبرزها املشورة احلكومية 
واملشورة الزوجية واملشورة الصحية..).

قال الشاعر:
ال حتقر الرأي يأتيك احلقير به

فالنحل وهو ذباب طائر العسل
تبقى احلقيقة: املستشــار يجب أن 
يكون محترفا ميلك خبرة إدارية وقانونية 
وله قدرة على التعامل مع الغير وهناك 

فرق بني املستشــار واالستشــاري، 
فاملستشارون يعملون عادة مع العمالء 
بينما االستشاريون يعملون على معاجلة 

مشكلة محددة.
هناك جهات اليوم متنحك (شــهادة 
مستشار) بعد حضور الدورة التدريبية 
اخلاصة باملستشارين واجتيازها بنجاح 
والبعض يكســبها من خــالل اخلبرة 

التراكمية في احلياة.
قال الشاعر:

وأكثر من الشورى فإنك إن تصب
جتد مادحا أو تخطئ الرأي تعذر

..في أمان اهللا.

ومضات

املشورة
في احلياة!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

«التربية» تستأنف تعيني املعلمني 
الكويتيني في املناطق التعليمية

عبدالعزيز الفضلي

اســتأنفت وزارة التربيــة إجراءات تعيــني املعلمني 
الكويتيني والتي أوقفتها مؤقتا في شهر ديسمبر املاضي.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «األنباء» أن املناطق 
التعليمية بدأت باســتقبال املعينني اجلدد املرشحني من 
قبل ديوان اخلدمة املدنية، مشــيرة إلــى أن العمل جار 
على إجناز إجراءاتهم الطبية متهيدا ملباشرة أعمالهم مع 
الفصل الدراسي الثاني بدءا من يوم األحد ٥ فبراير املقبل.
وأوضحت املصادر أن وزارة التربية ومن خالل هذه 
اخلطوة تسابق الزمن لسد النقص في الهيئات التعليمية 
منوهة إلى أن إيقاف التعيني كان بسبب اختبارات الفصل 
الدراسي األول بجميع املناطق التعليمية في شهر ديسمبر 
املاضــي إضافة إلــى الدخول في إجــازة الربيع وإغالق 

املدارس خالل هذه الفترة.

..وتوقف ٥ خدمات حضوريًا
عبدالعزيز الفضلي

تلقى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث 
العلمــي د.حمــد العدوانــي كتابــا من الهيئــة العامة 
للمعلومات املدنية حصلت «األنباء» على نسخة منه 
يفيد بإيقاف تقدمي ٥ خدمات حضورية تقدمها وزارة 
التربية ملراجعيها، وذلك لوجودها على تطبيق «سهل» 
الــذي حقــق جناحا كبيرا في خدمــة املواطنني، وهي 
نتيجة الثانوية العامة، وأرقام جلوس لطالب الثاني 
عشر، واالستعالم عن غياب الطلبة، ومنوذج حتويل 

طبي، ونتائج صفوف النقل.

«ترجمة العلوم الصحية» استحدث 
سلسلة الثقافة الصحية لألطفال

في إطار حتقيق أهداف 
العربــي لتأليف  املركــز 
وترجمة العلوم الصحية 
ونشــر الثقافة الصحية 
في الوطن العربي باللغة 
العربيـــــــة الصحيحــة 
املركز سلسلة  استحدث 
الثقافة الصحية لألطفال 
لتضاف الى إجنازاته، وقد 
أتت فكرة هذه السلسلة 
من تلمس حاجة األطفال 
الــى ثقافة بلغــة عربية 
سلسة وسليمة. وتتوافر 
في هذه السلسلة وضوح 
احلقائق العلمية في لغة 
بسيطة ميسرة وموجزة، 
وعرض احلقائق بصورة 
جاذبة ومشوقة وممتعة، 
بالصــور  واالســتعانة 
املرافقة بال  التوضيحية 
تعقيد، ثم إخراج الكتيب 
إخراجا فنيا جميال ومبهرا 
جاذبا، وتســتهدف هذه 
السلسلة استثمار طاقات 
األطفــال العقلية لتنمية 
القائــم علــى  التفكيــر 

احلقائق واألدلة والبراهني املناســبة ملرحلتهم العمرية، 
وقد صدر من هذه السلسلة كتيب (البكتيريا)، وكتيب 

(الفطريات).
وتتضمــن هــذه السلســلة مجموعة مــن الكتيبات 
ســتصدر تباعا، حيث يلي كتيبي البكتيريا والفطريات 
كتيب الڤيروســات، وهكذا، وقد اشتمل كتيب البكتيريا 
علــى تعريف البكتيريــا، وتركيب خليتهــا، وتكاثرها، 
وأشكالها، وانتشارها، وتغذيتها، والنافع منها والضار، 
واختتــم الكتيب باحلديث عن طــرق مكافحة البكتيريا 
الضــارة باملضادات احليوية والتطعيم، وتضمن كتيب 
الفطريات تعريفا بالفطريات، وتركيب خليتها، وتكاثرها، 
وأشكالها، وتغذيتها، والنافع منها والضار، وسوف تكون 
األعداد القادمة من هذه السلســلة عن موضوعات مهمة 
منها الڤيروسات، وصحة الفم واألسنان، وصحة العني، 

والغذاء الصحي.

د.مرزوق يوسف الغنيم

غالف الكتاب

«مناء» تغيث الالجئني في لبنان
قدمت منــاء اخليرية 
التابـعـــــة لإلصـــــالح 
االجتماعي سالال غذائية 
ومساعدات متنوعة ألكثر 
من ٤٠٠ الجئ سوري، كما 
قدمت الكســوة ألكثر من 
٦٠٠ الجــئ في عــدد من 
مخيمات منطقة عرســال 
احلدودية شــمال شــرق 
لبنان. وقــال مدير إدارة 
اإلغاثــة فــي اجلمعيــة 
خالد الشامري: إن السلة 
الواحــدة حتتــوي مواد 

غذائية تكفي األسرة ملدة شهر، الفتا إلى أن املساعدات تضمنت 
مواد للتدفئة وبطانيات إلعانة الالجئني في عرسال التي يتسم 

فصل الشتاء فيها بقساوته.
وبني الشامري أن باب التبرع أمام أهل اخلير مازال مفتوحا 
للمشاركة في حملة «كن عونا لهم»، مؤكدا أن املشروع جتوز 
https:// فيه الزكاة، وميكن التبرع عن طريق موقع مناء اخليرية
٧u٢٨٩/www.namaakw.net، أو عبر االتصال باخلط الســاخن 

١٨٨٨٨٣٣ املخصص الستفسارات الداعمني وتبرعاتهم.

جانب من املساعدات
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املنفوحي: ٥٠٠ مليون دينار تكلفة مشروع واجهة اجلهراء

بداح العنزي

شــهدت جلســة املجلس 
البلدي العاديــة التي عقدت 
برئاسة رئيس املجلس عبداهللا 
احملــري عرضا مــن البلدية 
للمشــاريع املدرجــة ضمــن 
برنامج عمل احلكومة، حيث 
استعرض مدير عام البلدية 
م.أحمد املنفوحي ٥ مشاريع 
ضمن البرنامج وهي تطوير 
شارع عبداهللا األحمد، واجهة 
اجلهراء، واجهة الصليبخات، 
املنطقــة االقتصاديــة فــي 
العبدلي، إضافــة إلى قانون 
البناء وتعديل الئحة اجلزاءات 

ملنع تكرار املخالفات.
ووافــق املجلــس خــالل 
جلســته علــى طلــب الهيئة 
العامة للطرق والنقل البري 
اســتحداث مدخــل ومخــرج 
ملوقع حلبــة «جابر األحمد» 
في منطقة الضجيج من طريق 
الدائــري (٦٫٥)، وفيمــا يلي 

تفاصيل اجللسة:
افتتــح رئيــس املجلــس 
البلــدي عبــداهللا احملــري 

اجللسة الساعة ١٠ صباحا.
ووافــق املجلــس علــي 
االعتراض على قراره بشأن 
إعــادة تخصيــص اجلــزء 
املستقطع من شاطئ الشويخ 
املقابل ملركز جابر الثقافي إلى 

البلدية.
وأعلن م.أحمد املنفوحي 
خــالل مداخلتــه عــن تبرع 
البنك الوطني بقيمة ٣ ماليني 
دينار ملشروع تطوير شاطئ 
الشــويخ، مضيفا أنه ستتم 
إحالــة التبــرع إلــى مجلس 

الوزراء.
إلــى  وانتقــل املجلــس 
مناقشــة الطلــب املقدم من 
األعضــاء خالــد املطيــري، 
عبداهللا العنزي، فهد العبد 
اجلادر، م.منيرة األمير، فرح 
الرومي، بشأن طلب مناقشة 
البلديــة واســتعدادها  دور 
وتصوراتهــا للتعامــل مــع 

ألعضاء املجلس في ظل تكليف 
مجلس الوزراء للبلدية بهذا 
الشأن كذلك البد من مناقشة 
وجود تاريــخ محدد لعرض 
كل مشــروع على حــدة بناء 

على برنامج عمل احلكومة.

كما تطرق مدير عام البلدية 
إلى مشروع واجهة اجلهراء، 
موضحا أنها حاليا في مرحلة 
الطرح بتكلفه تصل إلى ٥٠٠
مليون دينار، وذكر أن هناك 
عائدا استثماريا مجزيا لهذا 

املرورية، مضيفا أنه ســيتم 
اإلعالن عن الشركات املؤهلة 

في شهر أبريل املقبل.
أما فيما يتعلق مبشروع 
واجهــة الصليبخــات فهناك 
اعتــراض من الهيئــة العامة 

وأوضح م.أحمد املنفوحي 
أن مجلــس الــوزراء حدد ٥

محاور ملناقشتها وأن املجلس 
البلدي شــريك في هذا األمر، 
مدلــال علــى ذلك مبشــروع 
تطوير شارع عبداهللا األحمد.

املشروع والذي يتكون من ٥
أجزاء، مشيرا إلى أن املشكلة 
تكمــن في عملية التســويق 
خاصــة أن ذلــك ليــس مــن 
اختصاص البلدية ألن دورها 
الدراســات  مميز فــي تقدمي 

للبيئــة وســتتم معاجلتهــا 
أيضا.

للمحــور  وبالنســبة 
الرابــع فإنه يتعلق باملنطقة 
االقتصادية في منطقة العبدلي 
ومت إقراره من املجلس البلدي، 
إضافة إلــى احملور اخلامس 
الذي يتعلق بقانون البناء ملنع 
املخالفات في السكن اخلاص، 
حيــث إنــه ال بد مــن تعديل 
الالئحة على أن تكون املخالفة 
بعد إيصال التيار الكهربائي، 
إضافة إلــى حترير األراضي 
وهذا مــن اختصاص النفط، 
حيث يتم بعد إجراء كشــف 

دوري كل ٥ سنوات.
وقالــت مديرة مشــروع 
واجهة اجلهراء م.بشاير احلمد 
إنه متت مخاطبة وزارة املالية 
إلزالة الشــاليهات املوجودة 
باملشــروع خاصة أن التربة 
املوجودة حتتوي على نسبة 
سموم بسبب مجارير املياه.

إلــى  املجلــس  وانتقــل 
مناقشــة بنــد الــردود على 
أسئلة األعضاء وشملت الرد 
على السؤال املقدم من العضو 
الشــلفان، بشأن  م.شــريفة 
استيضاح حول دور البلدية 

برسم السياسة العمرانية.
وكذلك الرد على الســؤال 
املقدم من م.شريفة الشلفان 
بشأن الطابع العمراني ملدينة 
الكويــت، حيــث مت االكتفاء 

بالرد.
وقــام املجلس مبناقشــة 
توصيــات اللجنــة البيئية، 
حيث شــملت حفظ السؤال 
املقدم من م.شريفة الشلفان 
بشــأن االتفاقية املوقعة بني 
بلدية الكويت والبنك الدولي 
في ٢٠١٨ للدعم الفني إلدارة 

النفايات.
ووافق املجلس على طلب 
الهيئة العامة للطرق والنقل 
البــري اســتحداث مدخــل 
ومخرج ملوقــع حلبة «جابر 
األحمد» مبنطقة الضجيج من 

طريق الدائري (٦٫٥).

مدير عام البلدية أطلع أعضاء املجلس البلدي خالل جلسته العادية على ٥ مشاريع ضمن برنامج عمل احلكومة

م.علياء الفارسي وم.شريفة الشلفان وم.فرح الرومي وم.منيرة األمير خالل اجللسةمداخلة من ناصر اجلدعانفهد العبداجلادر خالل إحدى املداخالت

موافقة األعضاء على أحد القرارات

جانب من اجللسة  (زين عالم)

مدير عام البلدية م.أحمد املنفوحي

سعود الكندري وفهيد املويزري إسماعيل بهبهاني ود.حسن كمال وثامر املطيريخالد املطيري متحدثام.عبداللطيف الدعي وعبداهللا العنزي

رئيس املجلس البلدي عبداهللا احملري مترئسا اجللسة

برنامج عمل احلكومة.
فهــد  العضــو  وقــال 
العبداجلادر إن الفترة املقبلة ال 
بد أن تشهد دورا أكبر للمجلس 
من خالل استعراض املشاريع 
مــن قبــل اجلهــاز التنفيذي 

علياء الفارسي: الئحة النظافة حتتاج إلى حتديث جذري

منيرة األمير: يجب اإلسراع في مواكبة التطور االقتصادي بالعالم

إلغاء ١٨ تفويضًا ألمني عام املجلس البلدي

تطرقــت عضو املجلس البلدي م. علياء 
الفارســي الــى العديــد مــن األمــور خالل 
استعراض برنامج عمل احلكومة واملرتبطة 
بالبلدية حتت عنوان تصحيح املسار لتعزيز 

املواطنة ورفاهية املواطن.
وقالت لدي العديد من االســئلة تشــمل 

التالي:
٭ بالنسبة للمحور االجتماعي «منع استخدام 
املناطق الســكنية ألغراض اســتثمارية أو 

جتارية»، السؤال هو هل سيطبق ذلك على 
املناطق السكنية القائمة؟!

٭ محور الصحة «إزالــة النفايات الصلبة 
والعشوائية واملنتشرة على جوانب اخلطوط 
السريعة وفي الصحراء والتوسع في انشطة 
إعادة التدوير مع تطبيق مبدأ فرز النفايات 
من املصدر والتوسع في إقامة مراكز الفرز 

عند مكبات النفايات».
٭ بالتأكيد ما ذكر في برنامج عمل احلكومة 

في هذا احملور يعزز اقتراحاتنا وتوصياتنا 
مــع اعضاء املجلس ويؤكــد على أن الئحة 
النظافة املقدمة إلى مجلسنا إلقرارها حتتاج 

إلى حتديث جذري.
وســؤالي هو هل من املمكن توضيح معنى 
مكبــات النفايــات حيث انــه مصطلح غير 
موجود في الالئحة املطلوب حتديثها؟ وهل 

هي نقاط جتمع النفايات أم املرادم؟
٭ وبالنسبة حملور الترفيه والرياضة: هناك 

مشروع دراسة تطوير ساحل الصليبخات.
٭ السؤال هو حسب ما هو مذكور في اجلدول 
فــإن األدوات التشــريعية قــرار يصدر عن 
البلدية ومدته سنة واحدة. فأين هذا املشروع؟

٭ محور البنيــة التحتية والطاقة «إصدار 
قانون املنطقة االقتصادية الشمالية».

٭ السؤال ممكن توضيح هذه املنطقة وهل 
هــي متوافقة مع اســتعماالت االراضي في 

املخطط الهيكلي الرابع؟

قالت عضــو املجلس البلــدي م.منيرة 
األمير انه إميانا منا بأن الرؤية التشريعية 
يجب أال تنفصل عن الواقع وأن املســاهمة 
احلقيقية التي نقدمها للوطن بحكم موقعنا 
باملجلس البلدي هي تعزيز مفهوم التخطيط 

وفق أسس علمية قبل اعتماد املشاريع فهو 
السبيل للنهوض بكل القطاعات والبعد عن 
تنفيذ املشاريع بداعي املوقف وأيضا السعي 
لتدارك أي قصور تشريعي. وأضافت: لقد 
تقدمت وعدد من الزمالء بطلب مناقشة دور 

البلديــة واســتعدادها للتعامل مع برنامج 
عمل احلكومة فكان لنا موعد في اجللســة 
مع عرض مرئي للمشاريع مع املسؤولني في 
اجلهاز التنفيذي تخلله العديد من املناقشات 
اإليجابيــة، وذلك حتى تتفق جهود ذراعي 

البلدية التشريعية والتنفيذية وخطط الدولة 
التنموية. وقالت: لم يتبق في الوقت متسع، 
لذا علينا جميعا ان نسارع اخلطى لنواكب 
التطويــر العمراني واالقتصادي في العالم 

ونرى بلدنا كما نتمنى.

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة عن 
صدور قرار بإلغاء التفويضات املمنوحة 
ألمــني عــام املجلس البلــدي والبالغة ١٨

تفويضا واملتضمنة التالي:
٭ إصــدار قــرارات التعيني فــي درجات 
الوظائف العامة باألمانة العامة للمجلس 

البلدي.
٭ اإلعفاء من بعض شروط اللياقة الصحية 

للتعيني بعد أخذ رأي الهيئة.
٭ إصــدار قرار منــح املوظفني اإلجازات 

وفقا للقواعد املقررة.
٭ إصدار قــرارات منح املوظفني إجازات 
دراســية وإيفادهم في بعثات دراسية أو 

منح للدراسة أو دورات تدريبية.
٭ إصدار قرارات منح املوظفني إجازة تفرغ.
٭ إصــدار قــرارات الترقيــة باألقدميــة 
للموظفــني شــاغلي مجموعــة الوظائف 

العامة.
٭ إصدار قرارات إحالة املوظفني من شاغلي 
مجموعة الوظائف العامة إلى التحقيق.

٭ إصدار قرارات الوقف عن العمل ملصلحة 
التحقيق وللمصلحة العامة.

٭ إصدار قرار منح املوظف مكافأة مالية 
مقابل األعمال املمتازة.

٭ إصدار قرارات إعارة املوظف وفقا للماده 
٣٣ من قانون اخلدمة املدنية.

٭ إصــدار قــرارات الترقيــة باالختيــار 
للموظفني شاغلي مجموعة الوظائف العامة.

٭ إصدار قرار مبنح املوظف عالوة دوية 
أو تشجيعية وفقا للضوابط.

٭ إصــدار قرارات النقل للموظفني داخل 
البلدية أو خارجها.

٭ إصدار قرارات ندب املوظف كل أو بعض 
الوقت للقيام مؤقتا بأعباء وظيفة أخرى 

- داخل البلدية أو خارجها. 
٭ تكليف املوظف بتأدية أعمال أو مهمات 
تتعلق بالبلدية في داخل البالد أوخارجها 
وفقا للمادة (٨٣) من نظام اخلدمة املدنية 

املشار إليه.
٭ إصدار القرارات اخلاصة برفع املستوى 
الوظيفي لشاغلي مجموعة الوظائف العامة 
وفقا للضوابط املقررة في قرارات مجلس 

اخلدمة املدنية وديوان اخلدمة املدنية.
٭ إصدار القرارات اخلاصة بشغل الوظائف 

االشرافي (ندب وإسناد).
٭ إصدار القرارات الالزمة لتنفيذ األحكام 
النهائيــة املتعلقــة بالشــؤون الوظيفة 
للعاملني باألمانة العامة للمجلس البلدي.

٣ ماليني دينار تبرعًا من البنك الوطني ملشروع تطوير شاطئ الشويخاملجلس وافق على طلب استحداث مدخل ومخرج حللبة «جابر األحمد»
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«منتدى بابسون العاملي لريادة 
األعمال ٢٠٢٣» ينطلق في جامعة 

(AUM) الشرق األوسط األمريكية

انطلق يوم األحد ٢٩ اجلاري في 
جامعة الشــرق األوســط األمريكية 
(AUM) أعمال «منتدى بابسون العاملي 
لريادة األعمال ٢٠٢٣»، والذي تعقده 
AUM بالتعــاون مع كلية بابســون 

األمريكية.
ويعــد هــذا احلــدث واحــدا مــن 
الفعاليــات الرائدة فــي مجال ريادة 
األعمال واألول من نوعه في الكويت، 
فهو مبنزلة حلقة وصل بني املهتمني 
بأبحاث وتدريس وممارسة هذا املجال.

ويهــدف املنتدى الذي ســتختتم 
AUM فعالياته مساء اليوم في مركز

للمؤمترات، إلى تطوير كادر من القادة 
املتميزين في مجــال ريادة األعمال. 
باإلضافة إلــى توفير منصة لتبادل 
األفكار واخلبــرات، وذلك للنهوض 
والعمــل على تطوير أبحــاث ريادة 
األعمال في املنطقة، وتعزيز التعاون 

البحثي واالبتكار بني اجلهات املشاركة 
واملهتمة بهذا املجال.

مشاركة أكادمييني ومسؤولي تدريب وتطوير 
من مختلف القطاعات

ويشــارك فــي املنتــدى أكادمييني 
ومســؤولي تدريب وتطويــر في أهم 
املؤسسات التعليمية والشركات العاملية 
من مختلــف القطاعات، بهــدف تبادل 
األفــكار واخلبرات وتطويــر األبحاث 
للنهوض في مجــال ريادة األعمال في 
املنطقــة، إضافة إلى تعزيــز التعاون 
البحثي واالبتكار بني جميع املشاركني، 
وذلك من خالل جلسات تفاعلية، وحلقات 
نقاش، وعروض تقدميية، ومحاضرات.
املنتدى هو منصة لتبادل األفكار واخلبرات في 

مجال ريادة األعمال

وكانــت أعمــال املؤمتــر قــد بدأت 

بافتتاحية رســمية عبــر فيها كل من 
أنــدرو زاكاراكيســو وهايــدي نيــك، 
أســاتذة دراســات ريــادة األعمال في 
كليــة بابســون األمريكية عــن أهمية 
هــذا التعاون بني املؤسســتني، والذي 
يهــدف إلى إطالق منصة فعالة لتبادل 
األفكار واخلبرات، ورســم السياسات 
املستقبلية للتعليم العالي. وأكدوا على 
أهمية تعاون املؤسسات التعليمية في 
بناء وتنمية مجال ريادة األعمال. فمجال 
ريادة األعمال هو عملية مستمرة تبدأ 
باكتشــاف الفرصة (الفكــرة) ومن ثم 
تقييمهــا، وبعد ذلك اتخــاذ اإلجراءات 
املناسبة جتاهها لتصبح مشروعا قائما 

على أرض الواقع.
جلسة تعريفية بعنوان «عقلية ريادة األعمال 

«The Entrepreneurial Mindset

وقد بــدأ اليــوم األول بجلســة 

تعريفيــة حتــت عنــوان «عقليــة 
The Entrepreneurial ريادة األعمال
Mindset»، مت خاللهــا إلقــاء نظرة 
عامة عن املنتــدى وأهدافه، إضافة 
إلى توفير مجموعــة من التمارين 
املخصصة للطلبة، ملساعدتهم على 
التفكير بطريقة ريادية، والعمل على 
حل املشاكل بذكاء وبراعة وابتكار.
جلسة بعنوان «ممارسة الفكر والعمل الريادي 

Practicing Entrepreneurial
«Thought & Action

عقبها جلسة ثانية بعنوان «ممارسة 
Practicing الريــادي الفكــر والعمــل 
 ،«Entrepreneurial Thought & Action
مت فيهــا التطــرق إلى فكرة بابســون 
االســتراتيجية حــول ريــادة األعمال، 
وهي عبارة عن مجموعة من املمارسات 
لتعليم ريادة األعمال، ميكن للمعلمني 

استخدامها ملساعدة الطالب على التفكير 
والعمل بشكل أكثر ريادية، خللق الفرص 
واستغاللها استغالال صحيحا والعمل 

على أساسها.
جلسة بعنوان «ريادة األعمال في املنطقة، 

الفرص والتحديات»

واختتم اليوم األول بجلسة بعنوان 
«ريادة األعمــال في املنطقة: الفرص 
والتحديات مت خاللها مناقشة الوضع 
احلالــي لريــادة األعمال فــي منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا، 
وأهمية تعليم ريادة األعمال وتثقيف 
الطلبة حولها، وكيف ميكن للمعلمني 
التغلب على التحديات واالســتفادة 

من الفرص.
كلية بابسون لريادة األعمال

يعقــد املنتــدى بالتعــاون مع 

كلية بابسون التي تعد أحد أعرق 
الكليات في مجــال ريادة األعمال 
فــي الواليات املتحــدة األميركية، 
فضال عن سمعتها املتميزة وريادتها 
الفريدة في برامجها املتخصصة بهذا 
املجال. كما أنــه احلدث األول من 
نوعه على الصعيد احمللي، ويأتي 
مستهدفا فئة املختصني واملهتمني 
بتعليم ريادة األعمال في اجلامعات.

AUM عضوًا في بابسون لتعليم 
ريادة األعمال

ســبق أن عقدت AUM اتفاقية 
تعاون مع كلية بابســون لتكون 
بذلــك أول جامعــة فــي الكويــت 
حتصل على عضوية في بابسون 
The Babson لتعليم ريادة األعمال
Collaborative for Entrepreneurship

.Education
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أسامة الشاهني: ما قيمة إجمالي
الودائع الكويتية احلكومية في مصر؟

وجه النائب أسامة الشاهني 
سؤاال إلى وزير املالية ووزير 
الدولة للشــؤون االقتصادية 
واالســتثمار بشــأن إجمالــي 
الودائع الكويتيــة احلكومية 
في مصر، وتفاصيلها وتواريخ 
استحقاقها، ونص السؤال على 
ما يلي: في شأن ما ورد في البيان 
الصحافي الرسمي عن «صندوق 
النقد الدولي» رقم ٤٤١/٢٢ عن 
تشجيع وإتاحة متويل إضافي 
لصالح مصــر بقيمة ١٤ مليار 
دوالر أميركي من دول مجلس 

التعاون لدول اخلليج العربي وغيرها. وملا كانت 
حلكومــة الكويت قروض ومنــح عديدة مقدمة 
ملصر، منها ٣ مليارات دوالر في الفترة من ١٩٩٠
حتى ٢٠٢٠ من اجلهات التابعة لوزير اخلارجية 
فقط، حسبما ورد في إجابته عن سؤال برملاني 
منشــور في أغسطس ٢٠٢٠. وملا كانت حلكومة 
الكويت وديعة بقيمة ٤ مليارات دوالر لدى البنك 

املركزي املصري، منها ملياران 
تاريخ استحقاقهما في سبتمبر 
٢٠٢٢، وملياران مستحقان في 
أبريل ٢٠٢٣، حســب املنشور 
إفادتــي  يرجــى  صحافيــا، 
وتزويدي باآلتــي: هل تعتزم 
الكويت تقدمي «متويل إضافي» 
ملصر خــالل الفتــرة اجلارية 
خصوصا في ظــل «ضغوط» 
صندوق النقد الدولي وغيره في 
هذا االجتاه، وتوجهات مجلس 
األمة الواضحة في شأن توطني 
االستثمارات العامة وخلق فرص 
وظيفية واقتصادية داخــل الوطن العزيز. وما 
قيمــة إجمالي الودائع الكويتيــة احلكومية في 
مصر؟ وما تفاصيلها وتواريخ استحقاقها؟ وما 
العوائد التي حصلت فعليا وحتولت إلى خارج 
مصر طوال سنوات اإليداع؟ وما توجهات وزارة 
املالية واجلهات التابعة لكم في شــأن التصرف 

بهذه الودائع املليارية؟

أسامة الشاهني

حمد املطر يطلب خطة اإلحالل لدى «التجارة» 
والوظائف الشاغرة وجميع الرسوم والضرائب

وجــه النائب أ.د.حمد املطر 
١٠ أســئلة إلــى وزيــر التجارة 
الدولــة  ووزيــر  والصناعــة 
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات مازن الناهض، بشأن 
العمالة من غير الكويتيني، وعدد 
الشــواغر فــي وزارة التجــارة 
التابعة، والرســوم  واجلهــات 
والضرائــب التــي فرضــت من 
دون قانــون، والعقد املبرم مع 
البنــك الدولي، وعقود النظافة 
في الوزارتني وآلية إنشاء أبراج 
االتصاالت. وجاء السؤال األول 
كما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١- كشــف بأســماء جميــع 
العمالــة مــن غيــر الكويتيني 
علــى العقــد الثانــي والراتــب 
املقطوع واالستعانة بخدماتهم 
والذين مازالو على رأس العمل، 
وتخصصاتهــم ومســمياتهم 
الوظيفيــة، ومراكــز عملهــم 
وقيمة رواتبهم واملكافآت التي 
تقاضوها وتاريخ تعيينهم لدى 
وزارة التجارة والصناعة وجهاز 

حماية املنافسة.
٢- هل هناك عمالة من غير 
الكويتيــني منتدبــون للعمــل 
من الــوزارة إلى جهــاز حماية 
املنافســة؟ إذا كانــت اإلجابــة 
اإليجــاب، فيرجــى تزويــدي 
بصــورة ضوئية من قــرارات 

ندبهم.
٣- كشف بأسماء واملسميات 
الوظيفيــة جلميــع العمالة من 
غير الكويتيني الذين يطلعون 
على جميع بيانات الشكاوى أو 
اإلفصاحات أو االندماجات املقدمة 
من الشركات لدى جهاز حماية 

املنافسة.
٤- صورة ضوئية من خطة 
اإلحــالل لــدى وزارة التجــارة 
والصناعة واجلهات التابعة لكم.
وجاء السؤال الثاني كما يلي:
الفراغ اإلداري املوجود في 
كثيــر من املناصــب بالوظائف 
اإلشــرافية من مديــر ومراقب 
ورئيس قســم يحتاج إلى سد 
هذه الشــواغر الكتمــال العمل 
اإلداري وحتمل املسؤوليات وفق 
النظــام والقانــون اإلداري، لذا 
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- عدد الشواغر في وزارة 

والصناعــة مــن خــالل جدول 
توضيحي يبني: (املنصب الشاغر 
والقطاع وشروط شغل املنصب 

ومالحظات على املنصب).
٢- أسماء املديرين املجتازين 
لتولــي املناصب الشــاغرة من 
خالل جــدول يوضح: (االســم 
واملؤهل الدراسي واخلبرة وإذا 
كان لديه جزاءات والقطاع الذي 

يعمل فيه).
الترشيح  ٣- أســباب عدم 

للمناصب القيادية.
٤- يرجى ذكر الســبب في 
حال اختيار املرشح من خارج 

الوزارة.
وجاء الســؤال اخلامس كما 
يلي: نص الدستور الكويتي في 
املادة ١٣٤ على «إنشاء الضرائب 
العامة وتعديلها وإلغاؤها ال يكون 
إال بقانــون، وال يعفــى أحد من 
أدائهــا كلهــا أو بعضها في غير 
األحــوال املبينــة بالقانون. وال 
يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك 
من الضرائب والرسم والتكاليف 
إال في حدود القانون»، وال يجوز 
أي زيادة على رســوم اخلدمات 
املقرة منذ عام ١٩٩٤ إال بقانون، 
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١- جميع الرسوم والضرائب 
التي فرضت من دون قانون.

٢- قيمــة رســوم اخلدمات 
اإلضافية على املعامالت كافة من 
خالل جدول تفصيلي يوضح كل 

خدمة والقيمة املضافة.
٣- كل الزيــادات التي متت 
على اخلدمات العامة بعد ســنة 
(١٩٩٤) سواء بقانون أو من غير 

قانون.
وجاء الســؤال السادس كما 
يلــي: يرجى إفادتــي وتزويدي 

الشكاوى.
٩- املوافقــات علــى إقامــة 
األبــراج مــن خــالل محاضــر 
االجتماعات أو القرارات اإلدارية.
١٠- أســباب رفض شكاوى 
املواطنني املستأجرين بحجة عدم 

االستقرار في السكن.
وجاء السؤال الثامن كما يلي:  
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

- صورة ضوئية من العقد 
املبرم بني جهاز حماية املنافسة 
والبنك الدولي سنة ٢٠١٣ إلعداد 
دراســة حول دعم جهاز حماية 
املنافســة، مع تزويدي بصورة 
ضوئيــة مــن هــذه الدراســات 
والقوانني أو اللوائح أو القرارات 

التي بنيت عليها.
وجاء السؤال التاسع كما يلي: 
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- صــورة ضوئيــة مــن 
العقد املبرم بني اإلدارة املركزية 
لإلحصاء والبنك الدولي ســنة 
٢٠١١ إلعداد دراسة حول تقييم 
جودة نظم املعلومات اإلحصائية، 
مع تزويدي بصورة ضوئية من 
هذه الدراسة والقوانني أو اللوائح 

أو القرارات التي بنيت عليها.
٢- صــورة ضوئيــة مــن 
العقد املبرم بني اإلدارة املركزية 
لإلحصاء والبنك الدولي ســنة 
٢٠١٤ إلعداد دراســة حول إعداد 
نظم معلومات سوق العمل، مع 
تزويدي بصورة ضوئية من هذه 
الدراسة والقوانني أو اللوائح أو 

القرارات التي بنيت عليها.
وجاء السؤال العاشر كما يلي: 
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- صــورة ضوئيــة مــن 
العقد املبرم بني وزارة التجارة 
والصناعة والبنك الدولي سنة 
٢٠١١ إلعداد دراسة حول جدوى 
املناطق االقتصادية، مع تزويدي 
بصورة ضوئية من هذه الدراسة 
والقوانني أو اللوائح أو القرارات 

التي بنيت عليها.
٢- صــورة ضوئيــة مــن 
العقد املبرم بني وزارة التجارة 
الدولــي  والصناعــة والبنــك 
ســنة ٢٠١٨ إلعداد دراسة حول 
التكامل التجاري، مع تزويدي 
بصورة ضوئية من هذه الدراسة 
والقوانني أو اللوائح أو القرارات 

التي بنيت عليها.

باآلتي:
١- صورة ضوئية من عقود 
النظافة كافة التي أبرمتها وزارة 
التجارة والصناعة خالل السنوات 

الـ ٥ األخيرة.
٢- ما اإلجراءات التي اتخذتها 
الــوزارة لضمــان تســلم عمال 
النظافة ألجورهم كاملة من دون 

أي تأخير؟
٣- هــل تلقــت الــوزارة أي 
شكاوى حول تأخر صرف أجور 
عمال النظافة أو غيرهم أو عدم 
صــرف هذه األجــور كاملة؟ إذا 
كانــت اإلجابة اإليجاب، فيرجى 
تزويدي باسم الشركة املسؤولة 
عن هؤالء العمال ومقدار الغرامة 

التي فرضت عليها.
وجاء السؤال السابع كما يلي:
أبــراج االتصــاالت  كثــرت 
بشــتى أنواعها وأشــكالها على 
أسطح املنازل في السكن اخلاص 
العمــارات واملبانــي  وأســطح 
االستثمارية، وفوق أسطح أفرع 
اجلمعيات التعاونية واملدارس، 
وعلى األراضي الفضاء املنتشرة 
في كل مناطق الكويت، لذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- آلية إعطــاء التراخيص 
إلقامة أبراج االتصاالت للشركات 
املوجودة فــي الكويت أو حتى 

خارجها.
٢- شروط وضوابط تركيب 
أبــراج االتصاالت فــي األماكن 

العامة واخلاصة.
٣- الرسوم املستحقة إلقامة 
برج االتصاالت حسب املساحة، 

وارتفاع البرج.
٤- قرارات الوزارة املنظمة 
لعملية إقامة أبراج االتصاالت.

٥- دور الوزارة في متابعة 
إقامة هذه األبراج حتى التشغيل.

٦- املخالفات املرصودة على 
هذه األبراج منذ عام ٢٠١٥ حتى 

اآلن.
٧- حصر األبراج املوجودة 
من خالل جدول يتضمن (اســم 
الشــركة - عدد األبراج - اسم 
املنطقة - مساحة البرج - نوع 
البــرج G٤ - G٥) - الرســوم 
السنوية أو الشهرية املستحقة.
٨- الشــكاوى املقدمــة مــن 
األهالي على األبراج فوق سطوح 
املنــازل املجــاورة، وما مت بهذه 

استفسر عن الشكاوى املقدمة من األهالي بشأن األبراج فوق سطوح املنازل املجاورة

أ.د. حمد املطر

التجــارة والصناعــة واجلهات 
التابعة لكم من املناصب التالية 
(مدير - مراقب - رئيس قسم).
٢- هل سدت هذه الشواغر 
السابقة  الســتة شــهور  خالل 
بعد تشكيل احلكومة؟ إذا كانت 
اإلجابــة اإليجاب، فيرجى بيان 
توضيحي لكل الشــواغر التي 

سدت.
٣- أســماء املتظلمــني على 

قرارات سد الشواغر.
وجاء السؤال الثالث كما يلي:
نشــر مقــال فــي جريــدة 
«اجلريدة» تضمــن «أن تطور 
املجتمعــات والدولــة بتجديد 
مؤسساتها من خالل رفدها بدماء 
شــبابية طموحة حتدث الفرق 
والتغييــر والتطــور، والدول 
املتقدمة تســعى إلى االستفادة 
مــن طاقات شــبابها ومتكينهم 
من املناصب القيادية، أما الدول 
املتأخــرة فهي غالبــا هرمة من 
الداخــل يجلــس علــى رأس 
املؤسســات فيها قياديون يتم 
اختيارهم عادة وفق محسوبيات، 
وهو األمــر الذي يقتل الطموح 
لدى فئــة الشــباب، والنتيجة 
الوحيدة لهــذه التعيينات هي 
أن النهج احلكومي ثابت من حيث 
سوء اإلدارة وعدم احلرص على 
تقدم الكويت، وجرها من أزمة 
إلى أخــرى، وتكريس الفشــل 
وتعميمه بدل اخلروج منه»، لذا 
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
مجالــس  كل  أســماء   -١
اإلدارات التابعة لوزارة التجارة 
والصناعة واجلهات التابعة لكم 

وأعضاؤها.
٢- الســيرة الذاتيــة لــكل 

عضو.
٣- شــروط االختيار - إذا 

وجد - حسب التخصص.
وجاء السؤال الرابع كما يلي:

أصدر ديوان اخلدمة املدنية 
قرارا رقم ٨ لسنة ٢٠١٨ في شأن 
حتديد اجلهة املختصة بإجراء 
اختبار املرشــح لشغل وظيفة 
قياديــة والقواعــد والشــروط 
العامة  واإلجــراءات واألســس 
لالختبــار وطريقــة أدائــه، لذا 
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١- جميع الشواغر للمناصب 
القياديــة فــي وزارة التجــارة 

أعرب رئيس وفــد الكويت 
وكيل الشعبة البرملانية النائب 
ثامر الســويط، عن ادانة الوفد 
الكويتي الشديدة لالعتداء السافر 
واالقتحام اآلثــم الذي قامت به 
قوات الكيــان الصهيوني على 
مدينة جنني الفلسطينية، والذي 
أســفر عــن استشــهاد وإصابة 
األبرياء بشــكل ينتهك املواثيق 

واألعراف الدولية.
وأعلن السويط خالل كلمته 
أمام املؤمتر الـ١٧ الحتاد مجالس 
الدول األعضاء في منظمة التعاون 
اإلسالمي، رفضه جتاهل الفعل 
والتركيز على ردة الفعل خاصة 
عندما يكون الفعل متعلقا بظلم 
وقهر واستبداد ووحشية وقتل 

األبرياء وتدمير املمتلكات.
وأكــد ان الكويــت رســميا 
وشعبيا لن حتيد أبدا عن خط 
فلسطني، مضيفا «ستظل فلسطني 
درس الصمود األكبر واألوحد، 
وســتبقى فلسطني حاضرة في 
وجدان هذه األمة جيال بعد جيل».
وأعرب الســويط عن إدانة 
الوفد الكويتي الشديدة لالنتهاكات 
التي يتعرض لها املسلمون في 
أكثــر مــن مــكان، خصوصا ما 
أقدم عليه متطرفون بالتطاول 
على القرآن الكرمي، مشددا على 
أن استهداف املقدسات ال يخلق 
سوى الكراهية، وال يخلف سوى 
األحقاد، وال ينتج سوى التطرف، 
والتطرف املقابل. وشــدد على 
أن اســتقرار املنطقة وســالمها 
منطلق رئيسي لتحقيق التنمية 
املستدامة في الدول اإلسالمية، 
مبينا ان واقع عاملنا اإلســالمي 
اليوم يستلزم منا أن نعقد العزم 
أكثر من أي وقت مضى على أن 
نخطو خطوتنا األولى ونخوض 
غمار عالم التنمية بكل حتدياته 
ورهاناته. وأكد أن تلك اخلطوة 
حتتم علينا في الوقت ذاته «أن 
نضع األهميــة البالغة للتنمية 
فوق أي اعتبــار ووضع برامج 
وأهــداف محددة نتحــرك وفقا 
لهــا، الفتا الى أن تلــك البرامج 
لن نستطيع تنفيذها ما لم يتحقق 

استقرار منطقتنا وسالمها».
وشــدد الســويط علــى أن 
استقطاب اخلطط التنموية من 
اخلارج كما هي من دون إسقاطها 
علــى معايير وإمكانــات دولنا 

باسمي وباســم الوفد البرملاني 
الكويتــي، فإننا ندين وبشــدة 
االعتداء السافر واالقتحام اآلثم 
الــذي قامت بــه قــوات الكيان 
الصهيونــي علــى مدينة جنني 
الفلســطينية، والذي أسفر عن 
استشهاد وإصابة األبرياء بشكل 
ينتهك املواثيق واألعراف الدولية.

كما أننا نرفض جتاهل الفعل 
والتركيز على ردة الفعل خاصة 
عندما يكون الفعل «ظلم وقهر 
واستبداد ووحشية وقتل األبرياء 

وتدمير املمتلكات».
ال يخفى على أحد أن عاملنا 
اإلســالمي الرحــب بشــعوبه 
وموارده وخصائصه اجلغرافية 
يواجه حتديات ومخاطر بالغة 
الشدة والدقة، تعيقه منذ سنوات 
طوال عن حتقيق التقدم والتنمية 
املنشــودة، وحينمــا نقــول ـ 
املنشودة ـ هنا،، فنحن نتحدث 
عن احلاجة امللحة إلى التوقف 
عن اســتيراد (مظاهر) التنمية 
من اخلارج لنكون نحن املبدعني 
لها وفق ما يتماشى مع حاجاتنا 
وطموحاتنــا، واألهــم من ذلك 
مواءمتها لقيمنا ومبادئ ديننا 

اإلسالمي.
ولنا فــي واقعنا (املعاصر) 
أوضح مثال على أن استقطاب 
اخلطط التنموية من اخلارج كما 
هي من دون إسقاطها على معايير 
وإمكانات دولنا قد أخل باملنظومة 
االقتصادية واالجتماعية وكذلك 

البيئية في كثير منها.
ولعــل أصحــاب العقــول 
النيرة مدركون منذ زمن أن هذا 
االستيراد قد جاء نتيجة نوايا 
وخطط غربية حتاك منذ عقود 

املؤمتر الســابع عشر، سائلني 
املولى عز وجل أن يكللها بالنجاح 

والتوفيق.
وقبل كلمتي املعدة ملؤمتركم 
الكرمي، اسمحوا لي بأن أستهل مبا 
هــو واجب، وأن أبدأ مبا فرض، 
وأن أسجل والوفد الكويتي إدانتنا 
الشديدة لالنتهاكات التي يتعرض 
لها املسلمون في أكثر من مكان، 
وباألخص، ما يقدم عليه مجموعة 
من املتطرفني الشــاذين عن كل 
خلق وسلوك قومي. ونقول: إننا 
ندرك جيدا معنى حرية التعبير، 
وحدودهــا، ونعرف جيدا كيف 
انتفضت أوروبــا كلها وقمعت 
أدنى حرية في موضوع احلرب 
الروسية، للدرجة التي حاكمت 
فيها الصحافيني واملثقفني ورجال 
األعمال، ووصل األمر إلى إغالق 
وحدة جامعيــة تتعلق باألدب 
الروســي! لكن حني يأتي األمر 
إلى القرآن الكرمي، كتاب املسلمني 
املقدس، وبوصلتهم، وموجههم، 
يصبح أمر إحراقه حرية ال ميكن 

منعها أو عقابها. 
لكننا نقول، إن كل ما يجري 
من استهداف لإلسالم واملسلمني 
لهو أمر يتراكم ويسبب ما تدعي 
أوروبــا والغــرب محاربته من 
عنف وعدم استقرار، فاستهداف 
املقدسات ال يخلق سوى الكراهية، 
وال يخلــف ســوى األحقاد، وال 
ينتج سوى التطرف، والتطرف 
املقابــل. وإننــا إذ ننــزه قرآننا 
الكرمي عن دنــس، ونرفعه عن 
أي إساءة، فإننا نسجل موقفنا 
الذي ال يدين املتطرفني فقط، بل 
يدين السكوت عنهم، والسماح 

لهم بهذه اإلساءات.

لضمان متتعنا جميعا مبستقبل 
أفضل وأكثر استدامة اقتصاديا 
واجتماعيا وبيئيا، وهي حتتم 
علينا العمل وفق أساليب مبتكرة 
ملواكبة املتطلبات واالحتياجات 
اإلمنائية، ويكون ذلك من خالل 
العمل اجلماعي والشراكة الفعالة 
فيما بيننا وفق مبدأ املسؤولية 

املشتركة.
وعليــه، فــإن التنمية التي 
نتحدث عنها اليوم البد أن تبدأ من 
اإلنسان وتنتهي به، تبدأ بتعليمه 
وتثقيفه، بإعطائه الكرامة، األمان، 
الثقــة والوالء حتــى يكون لنا 
ثروة بشــرية منتجــة وقادرة 
علــى العطاء، فاســتراتيجيات 
التنمية قد اجتهت منذ زمن نحو 
االستثمار في اإلنسان وتطويره 
على املستوى العلمي والتقني، 
وقد أثبتت لنا جتارب العديد من 
الدول جناح ذلك وبجدارة، حيث 
نهضــت من عثراتهــا بحرصها 
علــى التعليــم والــذي تتالــت 
بعــده مجموعة مــن التطورات 
واإلمكانيات االقتصادية مكنتهم 
من أن يكونوا في مصاف الدول 
املتقدمــة، وهــذا هــو التوجــه 
الصحيح الذي يجب أن نعيره 
كل انتباهنا واهتمامنا، فال ميكن 
لنا أن نراهن على وجود املوارد 
من دون تقدير ملكانة اإلنســان 
ودوره في عملية البناء والتقدم.

السيدات والسادة األفاضل،، 
قــد آن األوان لنا أن نكســر 
جمود احلركة العلمية في عاملنا، 
ونحرر العقل املســلم من قيود 
التبعية والتراجع، فهو عقل منتج 
بطبيعته في احمليط املناســب، 
حيث كان له الســبق في قيادة 

قد أخــل باملنظومة االقتصادية 
واالجتماعيــة وكذلــك البيئية 
فــي كثيــر منها. وأوضــح «أن 
أهداف التنمية املســتدامة التي 
أطلقتها األمم املتحدة هي أفضل 
خارطة طريق ميكن االستدالل 
بهــا لضمــان متتعنــا جميعــا 
مبستقبل أفضل وأكثر استدامة 
اقتصاديــا واجتماعيا وبيئيا». 
ودعا السويط الدول اإلسالمية 
إلى كسر جمود احلركة العلمية، 
وحترير العقل املسلم من قيود 
التبعيــة والتراجــع، مؤكدا أنه 
«عقل منتج بطبيعته في احمليط 
املناسب، حيث كان له السبق في 
قيادة اإلبداع واإلجناز في كثير 
من دول الغرب حينما توافرت 
له اإلمكانات واملوارد الالزمة».

وجاء في نص كلمة السويط 
مــا يلي: يأتــي اجتماعنا اليوم 
على أرض اجلزائر الطيبة التي 
نســتلهم منها جميعا إصرارنا 
على التوافق والنجاح في أعمال 
مؤمترنا، وتذليل العقبات أمام 
قضايانا، فبلد املليون شهيد قد 
سطر لنا من قبل تاريخا مجيدا 
في النضــال والدفاع عن احلق 
ال بــد لنــا أن نقــف أمامه وقفة 
احترام وتأمل، لنكمل باإلصرار 
ذاته في مســيرة حتقيق اآلمال 
والطموحات حتى نراها واقعا 

جليا في حاضرنا وملستقبلنا.
فــكل الشــكر للجمهوريــة 
اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية 
على هذه االســتضافة الكرمية 
واحلفاوة البالغة: حكومة وبرملانا 
وشعبا، وعظيم االمتنان للجزائر 
واألمانة العامة لالحتاد على ما 
بذلوه من جهود في تنظيم أعمال 

طويلة أغرقتنا عمدا في خالفات 
ونزاعات وحاالت عدم استقرار 
في مجاالت عدة سياسية كانت أو 
اقتصادية أو عسكرية حتى باتت 
هي محط أنظارنا وجل اهتمامنا.. 
وقد أنتج لنا ذلك احلال - بالطبع 
- أجياال منهكة ال تتطلع إلى أبعد 
من ذلك وال أفضل منه، وهذا هو 
لب حديثنا ومقصده.. فحينما 
نتحدث عن التنمية وصناعتها 
جنــد أن اإلنســان الذي هو أهم 
ركائزها وأقوى أدواتها مهمشا 
في عاملنا، على الرغم من أن الدين 
اإلسالمي قد شجع منذ بدايتهـ  وال 
يزالـ  على االرتقاء به ومبجتمعه 
وموطنه نحو أفضل ما يستطيع 
البشر حتقيقه والوصول إليه، 
إال أننا قد غفلنا عن مدى اهتمام 
اإلسالم ورعايته البالغة لإلنسان 
والنفس البشرية، وكان تركيزنا 
منصبا على استغالل الثروات 
الطبيعيــة فقط مــن دون أدنى 
اعتبــار للثروة البشــرية التي 

منلكها.
فــي الوقــت الــذي انصــب 
فيه معظــم اهتمامنا في العالم 
اإلسالمي على املادة دون اإلنسان 
ظهرت أهداف التنمية املستدامة 
لتحوي أبعادا أخرى أكثر تركيزا 
على البيئة والثقافة واجلوانب 
االجتماعية، فأصبحت بذلك حتمل 
بعدا اســتراتيجيا ومستقبليا 
يحافــظ علــى حقــوق األجيال 
القادمة مــن دون تدمير ونهب 

أو استغالل غير مبرر،،، 
ولذلك فإن أهــداف التنمية 
املســتدامة التــي أطلقتها األمم 
املتحــدة هــي أفضــل خارطــة 
طريــق ميكــن االســتدالل بهــا 

وهنا أيضــا، نذكــر بأنه ال 
يكتمــل الجتماع إســالمي عقد 
من دون ذكر فلسطني احلبيبة 
املقاومة والصامدة، والتي تأبى 
إال أن تسجل للعالم وعلى مدى 
تاريخ احتاللها البغيض والذي بدأ 
في عام ٤٨، أن تسجل كل الدروس 
والعبر في احملافظة على األرض، 
ومواجهة الظلم، والصمود أمام 
االحتالل االستيطاني العنصري 
املدعــوم من القوى الكبرى، في 
ظل عجز عربي وإسالمي فاضح 
عن املساندة والدعم الواجبني، 
إال أن عودتهــا وحتررهــا هــو 
عمود االرتكاز في إمياننا الذي 
ال يتزعــزع أبدا وال يهتز حلظة 
واحــدة، مهمــا كانــت الظروف 
والصعاب التي نراها أمام أعيننا، 
فقد واجهت األمة ما واجهت من 
قبل، وانتصرت وسادت بفضل 
من اهللا وعمــل وجهد ومثابرة 
وتعــاون. إن صالبة وشــموخ 
الشباب الفلسطيني في جنني، 
أعظم عبرة في املقاومة ورفض 
الظلم، وإن كان البعض ال ميلك 
تقدمي الدعم واملســاندة فعليه 

إيقاف اخلذالن والطعن.
راهن البعض على النسيان 
واإلحباط واليأس ولم يدركوا بأن 
اإلميان باحلقوق يزداد ثباتا مع 
الزمن، وأن األمة تزداد مع مرور 
الوقت إصرارا على نصرة احلق.
نحن فــي الكويت، رســميا 
وشــعبيا اليوم وغــدا ال نحيد 
أبدا عن خط فلسطني، وستظل 
فلســطني درس الصمود األكبر 
واألوحد، وســتبقى فلســطني 
حاضرة في وجــدان هذه األمة 
جيــال بعد جيــل، ولذلــك فإنه 

اإلبــداع واإلجناز فــي كثير من 
دول الغــرب حينما توافرت له 

اإلمكانات واملوارد الالزمة.
ثم بعد ذلك ميكننا احلديثـ  
أيها اإلخوة الزمالءـ  عن استغالل 
ما حبانا اهللاـ  تعالىـ  به من نعم 
وثروات استغالال مثاليا، نتكاتف 
من خالله الستثمار مواردنا في 
مشاريع تعزز التكامل والتعاون 
بيننا، فقد حبانا اخلالقـ  عز وجل 
ـ بأراض صاحلة للزراعة مليئة 
باملوارد الطبيعية األولية، وأيد 
عاملة ماهرة، ومواقع جغرافية 
مهمــة، ورؤوس أمــوال ميكــن 
اســتثمارها فــي مجــاالت عدة 
بــدءا مــن الزراعة وصــوال إلى 

التكنولوجيا والعالم التقني.
يقول تبارك وتعالى في محكم 
كتابه، بسم اهللا الرحمن الرحيم: 
(وأن ليس لإلنسان إال ما سعى 

وأن سعيه سوف يرى).
واقع عاملنا اإلسالمي اليوم 
يســتلزم منــا أن نعقــد العزم 
أكثر من أي وقت مضى على أن 
نخطو خطوتنا األولى ونخوض 
غمار عالم التنمية بكل حتدياته 
ورهاناته، وإن تلك اخلطوة حتتم 
علينا فــي الوقت ذاته أن نضع 
األهمية البالغة للتنمية فوق أي 
اعتبار أو خالف كان، حتى يسهل 
علينا األمر وتفتــح لنا اآلفاق، 
ألننا نــدرك أن حتقيق التنمية 
فــي دولنا يتطلب وضع برامج 
وأهداف محددة نتحرك وفقا لها، 
لن نستطيع تنفيذها ما لم يتحقق 

استقرار منطقتنا وسالمها،،، 
لكن كلي أمل ـ أيها األخوات 
واإلخوةـ  أن تشد هذه اللقاءات 
األخوية أواصر عالقاتنا، وتقرب 
وجهات نظرنــا، والتوافق بني 
آرائنــا حتى نضطلــع بأدوارنا 
كبرملانيني مسلمني لنخرج برؤية 
تنموية مشتركة واضحة تراعي 
حقوق شعوبنا وأجيالنا القادمة 
في حتقيق مســتويات مرضية 
للحياة الكرمية اآلمنة املستقرة 
وسط بيئة من اإلبداع والتقدم 

املستدام.
وكان وفد الشعبة البرملانية 
الكويتية برئاسة وكيل الشعبة 
ثامــر الســويط التقــى رابطة 
«برملانيون ألجل القدس» بحضور 
أمني سر الشعبة د. محمد املهان 

وأمني الصندوق حمد العبيد.

ثامر السويط: نرفض جتاهل الظلم والقهر واالستبداد ضد الفلسطينيني
وفد الشعبة البرملانية يلتقي رابطة «برملانيون ألجل القدس»: القضية الفلسطينية راسخة في وجدان الكويتيني

حمد العبيد وثامر السويط ود.محمد املهان خالل لقائهم رابطة «برملانيون ألجل القدس» ثامر السويط ملقيا كلمة الكويت في املؤمتر
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شعيب املويزري: ال نّية لدى اللجنة املالية لسحب تقاريرها 
حول شراء القروض وإلغاء الفوائد الفاحشة على «االستبدال»

عقــد رئيــس جلنة 
الـمـالـيـــة  الـشـــؤون 
واالقتصاديــة شــعيب 
الـمـويـــزري مـــؤمترا 
صحافيا في مجلس األمة 
امــس لتوضيح بعض 
األمور املتعلقة بتقارير 
اللجنة وردود احلكومة 
بشــأنها، مؤكــدا أهمية 
وضــع احلقائــق كاملة 
أمــام الشــعب الكويتي 

في هذا الشأن.
وقال املويزري، خالل 
املؤمتر الذي عقد باملركز 
اإلعالمي ملجلس األمة، ان 
األوضاع التــي يتابعها 
الشعب الكويتي تسببت 
بها عدة أطراف ولم يكن 
ملجلس األمة أي دور في 
خلقها، معتبــرا انه «ال 
مبــرر لكل مــا تقوم به 

احلكومة».
واعتبــر أن «وزيــر 
املالية هو سبب املشكلة 
في احلكومة بإســاءته 
للعالقة بني الســلطتني 
الدستور  وعدم احترام 
ومجلس األمة واللجان 
بإيصــال  البرملانيــة، 
معلومات غير صحيحة 

لكل األطراف».
وأوضــح املويــزري 
أن رد البنــك املركــزي 
بشــأن التقريــر الثالث 
للجنة الشــؤون املالية 
واالقتصادية بخصوص 
االقتــراح بقانــون فــي 
الفوائد  شأن اســترداد 
املتحصلة بشــكل غير 
قانوني ورد إلى اللجنة 
بتاريخ ١٨ يناير ٢٠٢٣، 
ليوضح فــي رده «عدم 
وجود جتاوزات قانونية 
اســتيفاء فوائــد  فــي 

القروض».
وأضاف انه مبوجب 
اإلجراءات التي يقوم بها 
البنك املركزي فقد تالشت 
مخالفات اجلهات املانحة 
إلــى أن وصل األمر إلى 
عدم تسجيل أي مخالفة 
على مدى فترة طويلة، 
مشيرا إلى رؤية البنك 
أنه «لن يترتب على عمل 
املقترحة سوى  اللجنة 
إربــاك القطاع املصرفي 
في تلبية طلباتها والرد 

على أسئلتها».
وبني ان البنك توقع 
في رده أن يستمر عمل 
تلــك اللجنــة لفتــرات 
طويلة بسب احتمال تقدم 
أعداد كبيرة من املواطنني 
وورثتهم بطلبات لفحص 
ملفات القروض ولديهم 
آمال عريضــة باحتمال 
أموال  احلصــول علــى 
وبناء على ذلك فإن بنك 
الكويت املركزي ال يرى 
أي مبــرر إلصــدار هذا 

االقتراح.
وقال املويزري انه كان 
املفتــرض من احلكومة 
باالقـــتراح  الـقـبـــول 
بقانون واملوافقة عليه 

بخصــوص  واحلكومــة 
االقتراح ولكن احلكومة ال 
تريد الرد بحجة احملافظة 
على املــال العام، مؤكدا أن 
املقتــرح لــن يضــع كلفة 
على املال العام ألن شــراء 
القــروض ســيكون مقابل 
الـ ١٢٠ دينــارا عالوة غالء 

املعيشة.
وأوضح أن اللجنة طلبت 
من احلكومــة تقدمي بدائل 
بزيادة الرواتب واملعاشات 
واملســاعدات  التقاعديــة 
االجتماعية وإلغاء الفوائد 
الفاحشــة علــى قــروض 
االستبدال ولكن احلكومة 

لم ترد.
وشــدد علــى أنــه كان 
املفتــرض علــى احلكومة 
املاليــة  بوزيــر  ممثلــة 
وبحضــور كل احلكومــة 
مواجهــة املجلــس وإعالن 
املبررات  الرفض ووضــع 
أو تقــدمي البدائل ومن ثم 
تكون هناك خطوات أخرى.
واســتغرب أن ترفــض 
احلكومــة زيــادة الرواتب 
علــى الرغم من أنــه وارد 
في برنامج عملها، معتبرا 
أن الهــدف مما يحصل هو 
تخريب العالقة مع مجلس 
األمة وعدم احترام الدستور 
وعدم حماية مصالح الشعب 

الكويتي.
وأضــاف «هــذا األمر ال 
تقوم بــه أي حكومة تهتم 
الركــن  باحملافظــة علــى 
األساسي في األوطان وهو 

الشعب».
وفيمــا يخــص التقرير 
الشــؤون  اخلامس للجنة 
املالية واالقتصادية بشأن 
غرفــة جتــارة وصناعــة 
الكويت، أوضح املويزري 
أن اللجنة اجتمعت مبمثلي 
الغرفــة بتاريــخ ١٧ يناير 
واستمعت إلى آرائهم بشأن 
االقتراح بقانون وما انتهت 

إليه اللجنة.
وكشــف عن أن اللجنة 
الغرفــة  أبلغــت ممثلــي 
بوجــود ٤ أمــور ال ميكــن 
النقاش فيها وهي: ضرورة 
خضــوع الغرفــة للقانون 
والســلطة القانونية، وأن 
تؤول الرسوم إلى الدولة، 
وإلغــاء املركــز التحكيمي 
الذي وضعته غرفة التجارة 
محاكــم  إليــه  وتســتند 
الكويت، وعــدم وجود أي 
ممثل للغرفــة في اجلهات 

احلكومية.
وبــني أن ممثلــي غرفة 
التجارة طلبوا إضافة بعض 
األمور، وان أعضاء اللجنة 
أبلغوهــم انفتاحهــم على 
أي مقتــرح يقدمونه مبا ال 
يخالف الشــروط األربعة، 
مشيرا إلى أنه كان املفترض 
أن تصــل بعض اقتراحات 
الغرفــة الــى اللجنة األحد 
املاضــي ولكن لم يصل أي 

رد حتى اآلن.
وشدد على متسك اللجنة 
بالشــروط األربعة، وعدم 

أن هــذا املوضوع وارد في 
برنامج عمل احلكومة إال أن 
املؤسسة رفضت االقتراح 
لألسباب املذكورة، ووعدت 
مبشــروع بديل ولكنها لم 
تتقدم بأي شيء إلى اليوم، 
مقترحا إمكانية أن يقدموا ما 
لديهم ملجلس األمة إذا كانت 
لديهم مشــكلة مع اللجنة 
املالية، وانــه بكل األحوال 

سيكون القرار للمجلس.
من جهــة أخرى، اعتبر 
املويزري ان بعض الوزراء 
اجتهــوا  احلكومــة  فــي 
الستخدام وسائل التواصل 
الى  االجتماعــي لإلســاءة 
النيابية  املقترحات  بعض 
ومجلــس االمــة وتصوير 
موضــوع اســقاط الفوائد 
عن القروض بأنه اســقاط 

أو شراء قروض.
ونفى املويزري ســحب 
أي تقرير للجنة املالية من 
جدول أعمال املجلس، وان 
ما يتناقل عن ذلك شائعات، 
مضيفــا: لقد صرحت بأنه 
اذا قدمت احلكومة البدائل 
في اجللســة فإننا سنكون 
متساهلني ومساعدين لها، 
ألن اهــم شــيء لدينــا هو 

مصالح املواطنني.
وشــدد علــى عــدم نية 
اللجنة سحب أي تقرير في 
القادمة، مضيفا  اجللسات 
«ســنتعامل مــع احلكومة 
وفقــا الالئحة والدســتور 
ألن القضية ليســت عنادا، 

بل قضية شعب».
وقــال «هنــاك اطــراف 
املشــاكل  فــي  تســببت 
التي يعاني منها الشــعب 
الكويتي، والوضع احلالي 
ما بــني احلكومة واملجلس 
بســبب بــدء املجلس فتح 
ملفــات ســابقة بهــا هــدر 
مالي وشــبهات ومخالفات 
وجتاوزات مثــل الكاراكال 
واليورفايتــر وغيرها من 

املشاريع».
بعــض  ان  واعتبــر 
االطــراف حتــاول عرقلــة 
جهــود املجلس حملاســبة 
من اوصل الشعب الكويتي 
والدولة الى هــذا الوضع، 
من خالل سعيهم لتشويه 
صورة أعضاء مجلس االمة 
من خالل موضوع املعاشات 
االستثنائية، مطالبا اجلميع 
بقول احلقيقة من دون أي 

تأثيرات.
الـنــــواب ال  وأكـــد ان 
يقبضون معاشات استثنائية 
وامنــا معاشــات تقاعدية، 
موضحــا ان النائــب قبــل 
دخوله مجلــس االمة يدفع 
رسوما واشتراك الى مؤسسة 
التأمينــات مبــدة مفتوحة 
للتقاعــد ليدخــل مجلــس 
االمــة وفــي هــذه احلالة ال 
يعطونــه راتبا اســتثنائيا 
امنــا يســتثنونه مــن املدة 
ويتسلم راتبا تقاعديا وليس 

استثنائيا.
وطالــب املويــزري من 
لديــه غير هذا الــكالم بأن 

ورؤساء وأعضاء املجلس 
األعلــى للقضــاء وقياديو 
مؤسسة البترول الكويتية 
وقياديــو الديوان األميري 
وديوان سمو رئيس مجلس 
العامة  الــوزراء واألمانــة 
ملجلس الوزراء واملديرون 
واملراقبون في هذه اجلهات.
الفئــات  ان  وأضــاف 
املســتثناة تشــمل اعضاء 
الـديبـــلوماسي  الـــسلك 
الذين تتوافر فيهم شروط 
استحقاق املعاش التقاعدي 
في بعض احلاالت والشهداء 
الكويتيــني باإلضافــة الى 
قيادات اجلهات احلكومية 
واملؤسسات الذين ال تتوافر 
فيهــم شــروط اســتحقاق 
املعاش التقاعدي او صرفه.
ان  املويــزري  وتابــع 
مــن ضمــن هــذه الفئــات 
هم القياديــون الذين متت 
االستعانة بخبراتهم للعمل 
فــي مجالــس استشــارات 
والبحــوث  والدراســات 
باإلضافة الى شاغلي رتبه 
رائــد وما فوق في اجلهات 
العسكرية ورجال االطفاء 
الــى احلــاالت  باإلضافــة 
طلبنــا  والتــي  الفرديــة 
مــن املؤسســة تزويدنــا 

بتفاصيلهم.
وأوضح ان ذلك يعني انه 
من ال يستحق معاشا تقاعديا 
وفقا ملــدة خدمتــه يعطى 
معاشــا تقاعديا، متسائال: 
اين املعاش االستثنائي في 
هذا املوضوع؟ وكيف نوافق 
على إلغاء هذه املادة وفيها 
أبناء شهداء وضباط رتب 

عسكريني واطفاء؟
وكشــف املويــزري انه 
بعــد عرض احلــاالت على 
النواب الذين اقترحوا إلغاء 
املادة ٨٠ فإنهم سيقومون 
بالتعديــل بإلغائهــا عــن 
القياديني والوزراء والنواب 
غير املستحقني، مضيفا ان 
«اللجنة ستوافق على هذا 
األمــر بعد وصــول جميع 
املعلومــات عــن احلــاالت 
الفردية حتــى ال يتعرض 

أحد للظلم».
وبني ان عــدد القيادات 
بإلغــاء رواتبهم  املطالــب 
االستثنائية ال يتجاوزون 
٣٠٠ شــخص، مضيفــا ان 
احلديــث عــن أن مبالــغ 
الرواتب االستثنائية تصل 
الى ٣ مليارات غير دقيق، 
ألن اغلب هذا املبالغ تصرف 
للفئات العسكرية والشهداء 
واحلاالت الفردية، وأضاف 
معقبــا: ال يوجــد عيب في 
تسّلم راتب تقاعدي ملواجهة 
األعباء املعيشية بكرامة بعد 

انتهاء مدة املجلس.
وأكد املويزري أن «هناك 
مــن ال يحتــرم الدســتور 
والدميوقراطيــة ومجلس 
األمة والشعب، وأعني بها 
الفاســدين ومــن يرعاهم، 
يريدون أن يكهره الشعب 
الدميوقراطية كي يتسنى 
لهم الوقت والظروف إللغاء 

وجود إشــكالية لديها في 
االسم إذا كانت كلمة «نقابة» 
تزعج ممثلي غرفة جتارة 
وصناعة الكويت، مؤكدا أن 
األعضاء لن يســمحوا ألي 
كيــان أو فرد بــأال يخضع 

للدستور والقانون.
وعــن التقريــر الثانــي 
املاليــة  الشــؤون  للجنــة 
واالقتصادية بشأن زيادة 
للمعــاش  األدنــى  احلــد 
التقاعدي، بني املويزري أن 
املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعيــة قدمــت في ١٩
ينايــر ٢٠٢٣ رأيها مكتوبا 
الى اللجنة، وقالت في ردها 
انها ال متانع من حيث املبدأ 
رفع احلــد األدنى للمعاش 
التقاعــدي طاملــا تتحمــل 
تكلفتــه اخلزانــة العامــة 
للدولة، وانها ترفض املقترح 
املذكور في التقرير ألنه ال 

يحقق العدل واملساواة.
وكشــف عــن أن مديــر 
مؤسســة التأمينــات أبلغ 
أثنــاء االجتمــاع  اللجنــة 
بوجــود مشــروع بديــل 
أفضل من نظام الشــرائح 
الــذي يتضمنــه االقتراح 
النيابي ووعد بتقدميه خالل 
أسبوعني ولكنه إلى اليوم 

لم يقدم شيئا.
املويــزري قائال  وعقب 
إنــه ال ميانع فــي تقدم أي 
جهة بحلول تريح املواطن 
الكويتي سواء من املجلس 
او احلكومــة أو أي جهــة 
أخــرى طاملا فيــه معاجلة 

ملشكلة يواجهها الشعب.
اللجنــة  بــأن  وأفــاد 
أوضحت ملؤسسة التأمينات 
الشــرائح املوجــودة فــي 
االقتــراح واحلــدود الدنيا 
للمعاشات التقاعدية، مبينا 
أن احلــد األدنــى للمعاش 
دينــارا،   ٧١٧ التقاعــدي 
واللجنة اقترحت إيصالها 
إلى ألف دينار، والعدد الذي 
ستشــمله الزيادة ١٥٠ من 
الذكور و٦٠٥٠ من اإلناث.

وانتقــل املويــزري الى 
التقريــر  عــن  احلديــث 
فوائــد  بإلغــاء  اخلــاص 
قروض االستبدال وخفض 
نســبة اســتقطاع القرض 
احلســن مــن ١٥٪ إلى ٥٪، 
مبينا أن مؤسسة التأمينات 
أن  ردت  االجتماعيــة 
«االقتراح يؤثر سلبا على 
صناديق املؤسســة ويزيد 
الكلفــة املالية فــوق قدرة 
حتمل صناديق املؤسسة».
وأضاف ان مما ورد في 
رد التأمينــات ان املقتــرح 
يزيد مــن املخاطر بشــأن 
حاالت الوفــاة وعدم قدرة 
املؤسســة علــى حتصيل 
املبالغ، وان املقترح مبا يقره 
من ســقوط باقي األقساط 
عند وفاة املقترض يتعارض 
مع فكرة املعاش املقدم التي 
تقوم على أساس صرف ما 
سيستحق في وقت الحق 

مقدما.
وأوضح أنه على الرغم 

يخرج ما عنده، مشددا على 
ان الهــدف من هــذا اللغط 
تشــويه صــورة النــواب 
في نظر الشعب الكويتي، 
ولكن احلقيقة ان الرواتب 
التقاعديــة التــي تدفعهــا 
التأمينــات للمتقاعديــن، 
بحد أقصى تصل الى ٢٧٠٠

دينار، مضيفا «كالمي هذا 
هو جتــرد مــن أي عاطفة 
ودفاعــا عن النواب بكل ما 

ميليه ضميري».
وأوضــح املويزري انه 
«عند بداية كل مجلس يدفع 
الناجح  للنائــب  املجلــس 
مكافــأة مالية لــم يحددها 
وفقــا للدســتور وبعدهــا 
يتسلم راتب ما يقارب ٢١٩٠

دينارا، وإذا مت حل املجلس 
او انتهــاء املــدة القانونية 
للمجلس يبقى النائب من 
دون راتب»، متسائال «ماذا 
يعمل وكيف يعيش؟ ولذلك 
يتم اســتثناء املدة له ليتم 
منحه راتبا تقاعديا وليس 

راتبا استثنائيا».
وأكد ضــرورة أن يعي 
الشــعب الكويتــي أن هذا 
اخللط احلاصــل له عالقة 
مبا يجري في مجلس األمة 
من فتح للملفات، مبينا أن 
بعض األطراف يساعدون 
في متزيق النواب ويسعون 
خللــق جبهــات متضاربة 
داخــل مجلــس األمة حتى 
الكويتــي  الشــعب  يكــره 
املجلس ويتطلع الى تعليقه.

وشــدد املويــزري على 
أن دور مجلــس األمــة في 
املشاريع التنموية يقتصر 
على اقرار امليزانيات التي 
ترفعهــا احلكومــة وانهــا 
مســاءلة بشــكل كامل عن 
التنفيذ، مضيفا ان إخفاق 
املشاريع التنموية مسؤولية 
احلكومة التي ترفض رقابة 

املجلس على أعمالها.
وبــني ان أوجه الفســاد 
لــم  امليزانيــات وان  فــي 
يكن ظاهــرا يتم من خالل 
تضخيــم املشــاريع لفتح 
التغييرية،  املجال لألوامر 
مؤكدا أن الفساد في السلطة 
التنفيذية وليس في السلطة 

التشريعية.
وتساءل: في ظل وجود 
مجلــس أمــة فإن الفســاد 
والشــبهات والتجــاوزات 
موجــودة، فما هو الوضع 
حــال مت تعليــق مجلــس 
األمــة؟ مؤكدا أن «األغلبية 
من نواب املجلس شــرفاء 

وهمهم البلد».
مــن جهــة أخــرى، قال 
املويــزري انــه بخصوص 
املوجــودة  االســتثناءات 
فــي املــادة ٨٠ والتي طلب 
بعض النواب إلغاءها فقد 
اســتدعت اللجنــة مقدمي 
االقتراح النواب املقترحني 
وعرضت عليهم بعد وصول 
التأمينــات  رد مؤسســة 
جميــع الفئات املســتثناة 
من املــادة ٨٠ وهم الوزراء 
واعضــاء مجلــس األمــة 

الدستور».
الـمـويـزري  وذكـــر 
اجلميــع بــكل الكلمات 
الســامية لسمو األمير، 
ورعــاه،  اهللا  حفظــه 
وتكرار سموه بوجوب 
بالدســتور،  التمســك 
وتأكيــد ســموه علــى 
ضــرورة مراعاة أحوال 
الـكـــويتي،  الـشـعـــب 
موضحــا ان املشــكلة 
ليســت فــي القــروض 
إمنا في استرداد الفوائد، 
فهناك مــن ال يريدوننا 
أن نفتــح ملفات بعض 

البنوك.
الغرفة  واضاف: هل 
والقانون الذي وضعناه 
سبب للحل أو التعليق؟ 
وهل التحالف انتهى ما 
بــني الغرفــة ومــن لهم 
نفوذ؟ وهذا التحالف لم 
ينته وهو ســبب لقمع 

الدستور.
إنــه «يجــب  وقــال 
على احلكومــة التخلي 
عن هــذا التحالف الذي 
مضي عليه ٦٠ عاما مع 
مجموعــة مــن التجار، 
والذي نتج عنه الفساد 
وتدمير للصحة والتعليم 

ودمار للدولة».
وأوضــح أن «أكثــر 
مــن ٦٠ ســنة وأنتــم 
متحالفــون مــع الفئــة 
الـفـاســـدة، وعـلـــيكم 
التجربــة بالتحالف مع 
الشعب الذي وقف معكم 
ولو ليوم واحد والدليل 
والــذي  أغســطس   ٢
رفض فيه الشعب حتى 
االســتفتاء الــذي طلبه 
آنذاك الرئيس الفرنسي 
وقتها فرانسوا ميتران».

وأضاف «حتالفوا مع 
الشعب الذي هو مصدر 
السلطات كما نص عليه 
الدستور لكن هذا األمر 

ال تريدونه».
إلى  ولفت املويزري 
وجــود دعم إعالمي من 
ذات الفئــات التي متلك 
البنوك والتي تســيطر 
القــرار وبالتالي  علــى 
ال نســتغرب املسلســل 
التحريضي من قبل هذه 

اجلهات.
واكــد أن حتريضهم 
على الدستور والشعب 
واضــح ولألســف لهم 
أدوات داخــل املجلــس 
إلــى  وخارجــه، الفتــا 
الثمــن  أن مــن يدفــع 
البلد والشــعب الذي ال 
«يطر» من أحد شــيئا، 
هذه حقوقه.. فلماذا يتم 

منعها عنه؟
انا  وقال املويــزري: 
مســؤول عــن كالمــي 
منتصــف  وصعــدت 
الســلم، وإن رأيت أحدا 
يقول كالما غير حقيقي 
أو غير واقعي ســأقوم 
بالتصعيــد معه لنهاية 

السلم.

وزير املالية سبب املشكلة في احلكومة بإساءته للعالقة بني السلطتني وعدم احترام الدستور ومجلس األمة واللجان البرملانية بإيصال معلومات غير صحيحة

شعيب املويزري

وإثبات عــدم وجود فوائد 
غيــر قانونيــة، وبالتالــي 
فــإن املواطنــني والورثــة 
لن يطالبوا باســترداد أي 
أمــوال، مبينــا أن الفوائد 
غير القانونية هي الفوائد 
املتراكمــة او الفوائد التي 
تتجاوز أصــل الدين وهي 
مشكلة أساســية في ملف 

القروض.
وأوضح أن اللجنة املالية 
طلبت في تقريرها إصدار 
تشــريع خاص باســترداد 
الفوائد غير القانونية منذ 
عــام ١٩٩٢، وهــو حق لكل 
مواطن وواجب على النواب 
الدفاع عنه، مؤكدا أن هذه 
الفوائــد ال تتعلــق بأزمــة 

املناخ أو االستثمار.
واعتبــر أنــه فــي حال 
املوافقة على االقتراح بقانون 
وإثبات اللجان املختصة عدم 
وجود مخالفات وال فوائد 
قانونيــة، فــإن هــذا األمر 
سيعزز سمعة البنوك التي 
يتم بحث قروضها للعمالء.
وفيمــا يخــص التقرير 
الرابع للجنة بشــأن شراء 
القروض وإسقاط الفوائد، 
اســتعرض املويــزري مــا 
ورد فــي رد البنك املركزي 
القــروض  بــأن إجمالــي 
االســتهالكية واإلســكانية 
حتى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ بلغ 
ما يقارب ١٤٫٧ مليار دينار، 
منها ١٫٧ مليار دينار قروضا 
والقــروض  اســتهالكية، 
اإلسكانية تبلغ ١٢٫٩ مليار 

دينار.
واســتطرد أن رد البنك 
املركــزي أكد علــى انتظام 
سداد القروض االستهالكية 
واإلســكانية وتدني نسبة 
التعثر بها وأن تطبيق هذا 
االقتراح يضيف عبئا جديدا 
على اخلزانة العامة للدولة، 
باإلضافة إلى وجود صندوق 
املتعثريــن وصندوق دعم 
األسرة، ولذلك يرى البنك 
املركزي عــدم وجود مبرر 

إلصدار هذا القانون.
وعقب املويزري على رد 
البنــك املركزي، معتبرا أن 
القوانــني التي مت إصدارها 
مثــل صنــدوق املتعثرين 
ودعم األســرة هي ســبب 
دمار الشــعب الكويتي ألن 
هذه القوانني وضعت ملنفعة 
البنوك ولم يكــن فيها أي 

منفعة للمواطنني.
وبــني أنــه متــت عــدة 
مراسالت بني اللجنة املالية 

٣٠٠ شخص فقط هم القيادات اُملطالب بإلغاء رواتبهم االستثنائية املمنوحة لهم اقتراح «القروض» لن يكّلف على املال العام ألنه سيكون من خالل عالوة غالء املعيشة الـ ١٢٠ دينارًا

عبداهللا فهاد يسأل عن ميكنة اإلدارات في «التجارة» 
وطرح مشروعات مبناقصات أو ممارسات إلكترونية

النائــب عبــداهللا  وجــه 
وزيــر  إلــى  ســؤاال  فهــاد 
التجــارة والصناعــة ووزير 
الدولــة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات مازن 
الناهض في شــأن مالحظات 
ديوان احملاســبة على أعمال 
وزارة التجــارة والصناعــة 
عن السنة املالية ٢٠٢١/٢٠٢٠

اخلاصة مبيكنة أعمال اإلدارات 
التابعة للوزارة، ونص السؤال 

على اآلتي:
أورد ديــوان احملاســبة 
فــي تقريــر نتائــج الفحص 
واملراجعة على تنفيذ ميزانيات 
الوزارات واإلدارات احلكومية 
وحسابها اخلتامي مالحظات 
علــى أعمــال وزارة التجارة 
والصناعــة ومآخــذ شــابت 
العديد من املمارســات خالل 
الســنة املاليــة ٢٠٢١/٢٠٢٠

اخلاصة مبيكنة أعمال اإلدارات 
التابعة للوزارة.

وأكــد فحــوى التقرير أن 
الوزارة اجتزأت أعمال ميكنة 

ممارســات مماثلة عدة خالل 
السنة املالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ ولم 
تــرد على مالحظــات ديوان 
احملاســبة خالل العام املالي 
السابق عن موضوع التجزئة، 
وكذلك قيام قطاع الشــؤون 
الفنية وتنمية التجارة بطرح 
ممارسات خالل السنة املالية 
٢٠٢١/٢٠٢٠ وأخرى للســنة 
املاليــة ٢٠٢٢/٢٠٢١، وأخيرا 
حتــت  مجموعــة  أعلنــت 
املاليــة  الترســيات للســنة 

االلكترونية التقارير الشهرية 
طــوال فتــرة التعاقد حلجم 
الزيــارات ونوعيتها وحجم 
التــداول الرقمي فيها وحجم 
التعامل  املعامالت وسجالت 
فيهــا، وهــل ســجلت مواقع 
الوزارة،  االستضافة باســم 
وما املشــاريع التي ســجلت 
االستضافة باسمها، وما قيمة 
الفاتورة الشهرية الصادرة من 
خدمة «أمازون AWS» مرفقة 
بالتقارير الرسمية في خدمة 

«أمازون AWS»؟
٥ ـ اشــترت الــوزارة من 
خــالل املمارســات املشــار 
إليهــا تراخيص مــن أنظمة 
«أوراكل»، يرجــى تزويــدي 
بصورة عن هذه التراخيص 
املسلمة من الشركة احمللية 
مــن  رســميا  والصــادرة 
«اوراكل» مع توضيح نوعية 
وأعداد وأســماء التراخيص 
للمشاريع املخصصة لها ومدة 
استخدامها والتفاصيل الفنية 

الكاملة لها.

٢٠٢٣/٢٠٢٢، ما أسباب جتزئة 
أعمال ميكنة اإلدارات التابعة 
للــوزارة مبمارســات عــدة 
وإبرام جميع العقود بتاريخ 
٢٠٢٠/١٢/٦ بقيمــة إجماليــة 
٤٨٣٫٣٠٠ دينار وبتاريخي ١٨
و٢٠٢١/٣/٢٥ بقيمــة إجمالية 

٢٠٧٫٨٠٠ دينار؟
٣ـ  ما أسباب قبول الوزارة 
تكرار أســماء الكوادر الفنية 
ألكثر من ممارســة من طرف 
أكثر من شركة، وما عالقة هذه 
الشركات التي تستخدم ذات 
العمالــة، وما أســباب تكرار 
الترسيات على هذه الشركات 
أكثر من مرة، وما ردكم على 
استفسار ديوان احملاسبة أنه 
يعد قرينة على جتزئة أعمال 

ميكنة اإلدارات؟
٤ ـ اســتضافت الــوزارة 
من خالل املمارســات املشار 
إليها اخلدمــات االلكترونية 
في «أمــازون AWS»، يرجى 
تزويــدي بالتفاصيل التالية 
طوال فترة هذه االستضافة 

عبداهللا فهاد

اإلدارات التابعــة لهــا لعــدة 
ممارسات بإبرام ٩ عقود خاصة 
بهــا فــي تاريــخ ٢٠٢٠/١٢/٦

بقيمة إجمالية ٤٨٣٫٣٠٠ دينار 
وإبرام ٣ عقود بقيمة إجمالية 
٢٠٧٫٨٠٠ دينــار بتاريخي ١٨
و٢٠٢١/٣/٢٥ وذلك للنأي بها 
عن اخلضوع لرقابة الديوان 
املسبقة باملخالفة للمادتني ١٣

و١٤ من القانون رقم ٣٠ لسنة 
١٩٦٤ بإنشاء ديوان احملاسبة 
وتعديالتــه وللمــادة ١٩ من 
القانون رقم ٤٩ لســنة ٢٠١٦
بشأن املناقصات العامة، لذا 
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي 

مشفوعا باملستندات:
١ ـ مــا أســباب عدم طرح 
إليهــا  املشــروعات املشــار 
مبناقصة أو ممارسة واحدة 
ما قد يحقق وفرا للمال العام 
وتعمد تكــرار املخالفة رغم 
تنويه ديوان احملاسبة املتكرر 
وعدم أخــذ موافقــة اجلهاز 
املركزي للمناقصات العامة؟
الــوزارة  طرحــت  ـ   ٢

مبارك الطشة: تأجيل أقساط
القروض واستمرار صرف بدل اإليجار

قــدم النائــب د.مبــارك 
الطشة اقتراحا برغبة لتأجيل 
أقساط القروض اإلسكانية 
للمواطنــني املخصص لهم 
في ضواحي مدينة املطالع، 
واالستمرار في صرف بدل 
اإليجار املستحق، واستكمال 
اخلدمات واملرافق األساسية 
وتشــغيلها. وجاء في نص 
االقتراح إن املواطنني الذين 
خصصت لهم قسائم سكنية 
في بعــض ضواحي مدينة 
املطالع السكنية يعانون من 

غياب املرافق الرئيســية، وفي مقدمتها عدم 
توصيل التيار الكهربائي واملياه العذبة وإنارة 
الشــوارع وغيرها، فضال عن عدم استكمال 
اخلدمات الالزمــة والضرورية مثل املخافر 
واملدارس واملستوصفات وأفرع اجلمعيات 

التعاونية.
ومما ال شك فيه أن كل تلك العوامل متثل 
عوائق حقيقية من شأنها أن تعطل وتؤخر 
األعمال اإلنشــائية والتشــطيبات، وحتول 
بالتالــي دون انتقالهم للســكنى في املنازل 
املخصصة لهم، ما يعني بالتبعية، استمرارهم 

في دفع إيجارات مســاكنهم 
احلاليــة، وهو األمــر الذي 
يفاقم معاناتهم املعيشــية 
ويفرض عليهم أعباء مالية 
ال قبل لهم بتحملها، وما يزيد 
الوضع سوءا أن موعد بدء 
االستقطاع لســداد أقساط 
القرض االســكاني ســيحل 

في مارس املقبل.
ونظــرا لــكل مــا تقدم، 
واستشعارا ملعاناة املواطنني، 
الحتياجاتهــم  وتلمســا 
الضروريــة، وأســوة مبــا 
حتقق للمواطنني املخصص له من قســائم 
في غــرب عبداهللا املبــارك ومناطق أخرى، 
وحتقيقا للمساواة والعدالة، أتقدم باالقتراح 
برغبة بشأن «توجيه بنك االئتمان الكويتي 
واملؤسسة العامة للرعاية السكنية لتأجيل 
أقســاط القــروض اإلســكانية للمواطنــني 
املخصص لهم فــي ضواحي مدينة املطالع، 
واالستمرار في صرف بدل اإليجار املستحق، 
إلى حني توصيل التيار الكهربائي وشــبكة 
املياه والصرف الصحي واستكمال اخلدمات 

واملرافق األساسية وتشغيلها».

للمخصص لهم في ضواحي مدينة املطالع

د. مبارك الطشة



10
الثالثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣ اقتصـاد

أحمد خميس

تتجــه وزارة الداخليــة إلــى 
األجانــب  املســتثمرين  منــح 
أيــا كانــت جنســياتهم وكذلــك 
الكيانــات االســتثمارية مميزات 
فيمــا يخص إقاماتهــم والعاملني 
فيها وأفراد أســرهم في الكويت. 

ومبوجب قرار تتم دراسته متهيدا 
إلصداره، سيمنح املستثمر سمة 
دخــول لعــدة ســفرات مدتهــا ٦

أشــهر إلنهاء إجــراءات ترخيص 
كيانه االستثماري، وكذلك مينح 
املستثمر والعاملون في الكيانات 
االســتثمارية إقامة عادية ملدة ٥
سنوات قابلة للتجديد من تاريخ 

صدور الترخيص مع إمكانية البقاء 
خارج الكويت ملديــري الكيانات 
االستثمارية لفترة تتجاوز ٦ أشهر 
دون احلصول على إذن بالغياب.

ويتضمن القرار املزمع صدوره 
قريبا السماح باحلصول على سمة 
دخــول للزيارة التجارية ملن تتم 
االستعانة بهم من خالل الكيانات 

االســتثمارية مــن العمالة الفنية 
املتخصصة واستثنائها من شرط 
احلصول على الشهادة اجلامعية 
ويجــوز للزائر البقــاء في البالد 
مدة أقصاها ٣ أشهر ما لم يصرح 
له باإلقامة املؤقتة وفقا للمادة ١١

من املرســوم األميري ١٩٥٩/١٧ أو 
حتويل الزيارة إلى إقامة عائلية.

وسيسمح للمستثمر والعاملني 
في الكيانات االستثمارية احلاصلني 
على اإلقامة العادية باســتصدار 
سمة دخول التحاق بعائل وكذلك 
الســماح للكيانات االســتثمارية 
بالتقدم بطلب اســتصدار ســمة 
دخول لعدة سفرات وال تزيد مدتها 
على سنة واحدة وجتيز حلاملها 

الدخول املتكــرر للبالد من خالل 
تلك السمة دون التقيد مبدة بقاء 

داخل البالد من تاريخ الدخول.
وسيســمح ايضــا للكيانــات 
بطلــب  بالتقــدم  االســتثمارية 
استصدار سمات دخول للجنسيات 
املمنوعة من الدخــول وذلك بعد 
إجــراء التدقيــق واحلصول على 

التصريح األمني من اجلهة املختصة 
وفقا للضوابط واألسس املقررة. 
وينــص القــرار علــى تخصيص 
إدارة شؤون اإلقامة مببارك الكبير 
الستقبال املعامالت اخلاصة بهيئة 
تشــجيع االســتثمار مع تسهيل 
اجراءات املســتثمرين وعائالتهم 

إلصدار رخص القيادة.

تسهيالت ومميزات للكيانات االستثمارية واملستثمرين األجانب
 «الداخلية» تتجه  ملنح سمة دخول لعدة سفرات ملدة ٦ أشهر إلنهاء إجراءات ترخيص الكيان االستثماري.. وتشمل اإلقامات للمديرين والعاملني وأفراد أسرهم

إقامة عادية لـ ٥ سنوات قابلة للتجديد والسماح بالبقاء خارج الكويت ألكثر من ٦ أشهر دون إذن بالغياب
السماح باستصدار االلتحاق بعائل وسمات دخول لعدة سفرات ال تزيد مدتها على سنة مع الدخول املتكرر

زيارة جتارية للمستعان بهم من العمالة املتخصصة واالستثناء من احلصول على الشهادة اجلامعية 
اإلذن باحلصول على سمات دخول للجنسيات املمنوعة من الدخول بعد إجراء التدقيق 

٤٢ مليار دينار أنفقها املواطنون واملقيمون في ٢٠٢٢
علي إبراهيم

كشــفت أرقام رســمية ان 
املواطنــني واملقيمــني أنفقــوا 
٤٢ مليــار دينــار خالل ٢٠٢٢

ليســجلوا أعلى مستوى من 
االنفاق االستهالكي في تاريخ 
الكويت، بعدما زاد إنفاقهم أكثر 
من ٢٢٪ مبا قيمته ٧٫٧ مليارات 
دينار قياســا إلــى إجمالي ما 
صرفــوه خــالل ٢٠٢١ والبالغ 

قيمته ٣٤٫٣ مليار دينار.
ووفقــا للبيانات الصادرة 
عــن بنــك الكويــت املركــزي 
حول إنفاق املوطنني واملقيمني 
جغرافيا، فقد استحوذ اإلنفاق 
داخــل الكويت علــى احلصة 
األكبــر، إذ ارتفع بـ ٢١٫٥٪ مبا 
قيمته ٧٫٠٤ مليارات إلى ٣٩٫٧٧

مليار دينار بنهاية ٢٠٢٢ مقارنة 
مع ٣٢٫٧٣ مليار دينار بنهاية 
٢٠٢١ بينما سجل االنفاق خارج 
الكويت ٢٫٢ مليار دينار بنهاية 
٢٠٢٢. وقياسا إلى مستويات 
االنفاق ما قبل جائحة ڤيروس 
كورونا وحتديدا مســتويات 
عام ٢٠١٩، فقد سجل اإلنفاق 
زيادة ضخمة بنسبة ٨١٪ مبا 
قيمته ١٨٫٧ مليار دينار، مقارنة 
بحجم إنفاق بلغ ٢٣٫٢ مليار 

دينار نهاية ٢٠١٩.
وجاء ضمــن البيانات أن 
املواطنــني واملقيمــني قامــوا 
بنحو ٨٤٤٫٥ مليــون عملية 
شراء خالل ٢٠٢٢، وذلك بزيادة 
نســبتها ٣٠٫٣٪ مبــا قيمتــه 
١٩٦٫١٢ مليــون عملية شــراء 
قياسا إلى ٦٤٨٫٣ مليون عملية 

شراء خالل ٢٠٢١.
وارتفع عدد عمليات االنفاق 
والســحب من قبل املواطنني 
واملقيمني داخل الكويت بنسبة 
٢٩٪ مبــا عــدده ١٧٦ مليــون 
معاملة ليبلغ عددها اإلجمالي 
نحــو ٧٨٠ مليون معاملة في 
٢٠٢٢ مقارنة مع ٦٠٤ ماليني 
فــي نهاية ٢٠٢١، بينما ارتفع 
عدد عمليــات االنفاق خارج 
الكويــت بنســبة ٤٥٫٤٪ مبا 
عــدده ٢٠٫١٤ مليــون عملية 
شراء ليصل إجماليها إلى ٦٤٫٥
مليون عملية قياسا إلى ٤٤٫٣٤

مليونا بنهاية ٢٠٢١.
نقاط البيع

واستحوذ إنفاق املواطنني 

العمليــات بنهاية ٢٠٢٢ نحو 
٥٢٥٫٧ مليون عملية قياســا 
إلى ٣٨٤ مليون عملية بنهاية 

العام ٢٠٢١.
وارتفعت قيمة مشتريات 
املواطنني واملقيمني عبر نقاط 
البيــع داخل الكويــت خالل 
٢٠٢٢ بنســبة ١٩٪ مبا قيمته 
٢٫٤ مليار دينار لتبلغ ١٥٫٢٤
مليار دينــار مقارنة مع ١٢٫٨
مليــار دينار خالل ٢٠٢١، كما 
زاد إنفاق املواطنني واملقيمني 
عبر نقــاط البيع في اخلارج 

٣٢٫٨ مليون عملية شراء خالل 
٢٠٢٢ مقارنة مع ١٨٫٦ مليونا 

بنهاية ٢٠٢١.
سحب الكاش

واســتحوذت ســحوبات 
الكاش علــى ٢٦٪ من إجمالي 
انفاق املواطنني واملقيمني خالل 
٢٠٢٢ بواقع ١١٫٠٨ مليار دينار، 
وذلك بزيــادة نســبتها ٣٫٣٪ 
مبا قيمتــه ٣٥٢ مليون دينار 
قياسا إلى قيمة معامالت أجهزة 
الســحب اآللي في ٢٠٢١ والتي 

مليارات دينار بنهاية ٢٠٢١، كما 
املواطنني  ارتفعت ســحوبات 
واملقيمني من أجهزة الســحب 
خارج الكويت بنسبة ٢٣٫٦٪ مبا 
قيمته ٦٠ مليون دينار ليبلغ 
٣١٦ مليون دينار بنهاية ٢٠٢٢
قياســا إلى ٢٥٦ مليون دينار 

بنهاية ٢٠٢١.
وارتفعت سحوبات الكاش 
مــن قبل املواطنــني واملقيمني 
داخل الكويت إلى ٨٣٫٢٧ مليون 
عملية ســحب بنهايــة ٢٠٢٢
مقارنة مع ٨١٫٦ مليون عملية 

بنســبة ٨٤٪ مبا قيمته ٤٧٣
مليون دينار ليبلغ ١٫٠٣ مليار 
دينار مقارنة مع ٥٦٥ مليون 

دينار في ٢٠٢١.
وارتفع عدد عمليات الشراء 
املباشر من الداخل بنسبة ٣٥٪ 
مبا عدده ١٢٧٫٦ مليون عملية 
إلى ٤٩٣ مليون عملية شــراء 
بنهاية ٢٠٢٢ مقارنة مع ٣٦٥٫٣
مليــون عملية شــراء بنهاية 
٢٠٢١، أمــا عمليــات الشــراء 
املباشر في اخلارج فزادت ٧٦٪ 
بنحو ١٤ مليون عملية لتبلغ 

بلغــت حينهــا ١٠٫٧ مليــارات 
دينــار، وارتفع عــدد عمليات 
سحوبات الكاش بنسبة ٢٫٦٪ 
مبا عــدده ٢٫٤٥ مليون عملية 
ليبلغ بنهاية ٢٠٢٢ نحو ٨٦٫٤
مليــون عملية ســحب مقابل 
٨٣٫٩٣ مليون عملية سحب في 
٢٠٢١. وزادت سحوبات املواطنني 
واملقيمني عبر أجهزة السحب 
اآللي داخل الكويت بنسبة ٢٫٨٪ 
مبا قيمتــه ٢٩٢ مليون دينار 
لتبلــغ ١٠٫٧٧ مليــارات دينار 
بنهاية ٢٠٢٢ قياسا إلى ١٠٫٤٧

بنهاية ٢٠٢١، بينما قفزت عدد 
عمليات ســحب الكاش خارج 
الكويت إلى ٣٫١٢ ماليني عملية 
ســحب فــي ٢٠٢٢ مقارنة مع 
٢٫٣٣ مليــون عمليــة ســحب 

بنهاية ٢٠٢١.
اإلنفاق «أونالين»

اســتحوذ انفاق املواطنني 
املواقــع  عبــر  واملقيمــني 
اإللكترونيــة (أونالين) على 
٣٤٫٧٪ من إجمالي انفاقهم خالل 
٢٠٢٢ بواقع ١٤٫٥٨ مليار دينار، 
وبالقياس على أساس سنوي 
فقــد زاد االنفــاق عبر املواقع 
اإللكترونيــة بنســبة ٤٣٫٦٪ 
مبا قيمته ٤٫٤٢ مليارات دينار 
خالل ٢٠٢٢ قياســا إلى حجم 
انفاق كلي بلغ ١٠٫١٦ مليارات 

دينار عن ٢٠٢١ كامال.
وزاد إجمالي عدد عمليات 
املواطنــني واملقيمــني  انفــاق 
للشــراء أوناليــن ٢٩٪ مبــا 
عدده ٥٢ مليون عملية ليبلغ 
إجمالي عدد عمليات الشــراء 
عبر املواقع اإللكترونية خالل 
٢٠٢٢ نحــو ٢٣٢٫٣٣ مليــون 
عملية شراء مقارنة مع ١٨٠٫٤
مليــون عمليــة شــراء عبــر

الـ «أونالين» في ٢٠٢١. وارتفع 
انفاق املواطنني واملقيمني عبر 
املواقــع اإللكترونيــة داخــل 
الكويت بنسبة ٤٦٪ مبا قيمته 
٤٫٣ مليــارات دينار إلى ١٣٫٧٦
مليار دينار قياســا إلى ٩٫٤٣
مليارات دينــار بنهاية ٢٠٢١، 
أما انفــاق املواطنني واملقيمني 
عبــر املواقــع اإللكترونية في 
اخلارج فقد ارتفع بنسبة ١٤٪ 
مبــا قيمته ١٠١ مليــون دينار 
ليبلغ ٨٢٦ مليون دينار بنهاية 
٢٠٢٢ مقارنــة مع ٧٢٥ مليون 
دينار بنهاية ٢٠٢١. وارتفع عدد 
عمليات الشراء «أونالين» داخل 
الكويت بنسبة ٣٠٪ مبا عدده 
٤٦٫٧ مليون عملية شراء ليبلغ 
إجمالــي تلــك العمليات نحو 
٢٠٣٫٧٦ ماليــني عملية بنهاية 
٢٠٢٢ مقارنة مــع ١٥٧ مليون 
عمليــة شــراء بنهايــة ٢٠٢١، 
كمــا زاد عدد عمليات الشــراء 
«أونالين» في اخلارج بنسبة 
٢٢٪ بنحــو ٥٫٢ ماليني عملية 
ليبلغ ٢٨٫٥٦ مليون عملية شراء 
خــالل ٢٠٢٢ مقارنة مع ٢٣٫٤
مليون عملية شراء خالل ٢٠٢١.

أعلى مستوى في تاريخ الكويت.. وبزيادة ٨١٪ بنحو ١٨٫٧ مليار دينار قياساً مبا صرفوه قبل «كورونا»

واملقيمني عبر الشراء املباشر 
على ٣٩٪ من إجمالي اإلنفاق 
خالل ٢٠٢٢، إذ بلغ إجمالي ما 
قاموا بصرفه عبر نقاط البيع 
نحو١٦٫٣ مليار دينار، بزيادة 
نسبتها ٢١٫٦٪ مبا قيمته ٢٫٩
مليار دينار قياســا إلى ١٣٫٤
مليار دينار أنفقت عبر نقاط 

البيع في ٢٠٢١.
وزاد إجمالي عدد عمليات 
الشراء املباشــر بنسبة ٣٧٪ 
مبا عدده ١٤١٫٧٨ مليون عملية 
شــراء ليبلــغ إجمالــي عدد 

٤٫١٦ مليارات دينار قروض منحتها البنوك الكويتية خالل عام
عالء مجيد

كشفت بيانات بنك الكويت املركزي عن منو االئتمان املمنوح 
من البنوك الكويتية خالل ٢٠٢٢ بنســبة ٨٫٦٪ ليبلغ مستوى 
٥٢٫٤٤ مليار دينار، وذلك مقارنة مع ٤٨٫٣ مليار دينار بنهاية عام 
٢٠٢١، ما يعني ان البنوك احمللية قد منحت قروضا وتسهيالت 
ائتمانية بقيمة ٤٫١٦ مليارات دينار خالل العام املاضي كامال.

ويأتي هذا االرتفاع فــي حجم االئتمان املمنوح من البنوك 
الكويتية خالل العام املاضي، في ظل حتسن بيئة األعمال والثقة 
باســتمرار التحســن بالســوق احمللي بعد التخلص من قيود 
جائحة كورونا والتي فرضت على مدار عامني، كما يأتي النمو 
على الرغم من ارتفاع تكلفة االقتراض ملستويات كبيرة نتيجة 
موجة التشديد النقدي التي اتبعتها البنوك املركزية بالعالم.

وبالعودة إلى تفاصيل االئتمان املمنوح من البنوك احمللية 
خالل العام املاضي، فقد شهدت القروض االستهالكية املوجهة 
لشراء سلع معمرة وسيارات، ارتفاعا بنهاية ٢٠٢٢ بنسبة ٦٫٦٪ 
وبقيمــة ١٢٢ مليون دينار لتصل إلى ١٫٩٦ مليار دينار، مقارنة 

بـ ١٫٨٤٥ مليار دينار بنهاية ٢٠٢١.
وفيما يخص القروض املقسطة والتي متنح للكويتيني بغرض 
ترميم أو شراء سكن خاص، فقد شهدت قفزة خالل ٢٠٢٢ بنسبة 

٩٫٣٨٪ وبقيمة ١٫٣٥ مليار دينار، لتسجل مستوى ١٥٫٧٤ مليار 
دينار بنهاية العام، باملقارنة بـ ١٤٫٣٩ مليار دينار بنهاية ٢٠٢١.
وأيضا شهدت القروض املوجهة لشراء أوراق مالية ارتفاعا 
خــالل العام املاضي ٢٠٢٢ بنســبة ١٥٫١٥٪ وبقيمة ٤٣٣ مليون 
دينار لتســجل مســتوى ٣٫٢٩ مليارات دينار بنهاية ديسمبر 
املاضي مقارنة بـ ٢٫٨٦ مليار دينار بنهاية ديسمبر من عام ٢٠٢١.

كما شهدت أيضا قروض البنوك ارتفاعا خالل العام املاضي 
٢٠٢٢ بنسبة ١٢٫٨٪ وبقيمة ٣٧٩ مليون دينار لتسجل مستوى 
٣٫٣٤ مليــارات دينار بنهاية ديســمبر املاضــي مقارنة بـ ٢٫٩٦

مليار دينار بنهاية ديسمبر من عام ٢٠٢١.
وشــهدت املؤسسات املالية غير البنوك ارتفاعا خالل العام 
املاضي ٢٠٢٢ بنســبة ٦٫٦٪ وبقيمة ٩٨ مليون دينار لتســجل 
مستوى ١٫٥٨ مليار دينار بنهاية ديسمبر املاضي مقارنة بـ ١٫٤٩
مليار دينار بنهاية ديسمبر من ٢٠٢١، وشهد أيضا قطاع النفط 
والغاز ارتفاعا خالل العام املاضي بنسبة ١٫٩٪ وبقيمة ٤٩ مليون 
دينار لتسجل مستوى ٢٫٦٥ مليار دينار بنهاية ديسمبر املاضي 

باملقارنة ٢٫٦ مليار دينار في ديسمبر لعام ٢٠٢١.
ارتفاع الودائع

وفيمــا يخص الودائع لدى القطــاع املصرفي الكويتي، فقد 

ارتفعت الودائع في البنوك الكويتية بنهاية ٢٠٢٢ بنسبة ٥٫٢٧٪ 
وبقيمــة ٢٫٣٥ مليار دينار لتبلغ مســتوى ٤٦٫٩١ مليار دينار، 
وذلك مقارنة مع مســتوياتها املسجلة بنهاية الربع الرابع من 

٢٠٢١ والبالغة ٤٤٫٥٦ مليار دينار.
وجاء هذا االرتفاع في الودائع لدى القطاع املصرفي الكويتي 
مدفوعــا مــن زيادة الودائــع احلكومية فارتفعــت أيضا خالل 
٢٠٢٢ بنســبة ١٨٫١٤٪ وبقيمة ٥١٣ مليــون دينار ليبلغ رصيد 
ودائع الودائع احلكومية ٣٫٣٤ مليارات دينار بنهاية ديســمبر 
املاضــي مقارنة مع رصيد بلغ ٢٫٨٢٧ مليار دينار بنهاية الربع 

الرابع من ٢٠٢١.
وعلى صعيد ودائع القطاع اخلاص، فقد بلغت نحو ٣٦٫٧٦
مليار دينار، مقسمة على ودائع بالدينار ارتفعت بنسبة ٦٫٦١٪ 
وبقيمــة ٢٫١٧ مليار دينــار خالل العام املاضــي، ليبلغ رصيد 
الودائع القطاع اخلاص بالدينار لدى البنوك ٣٤٫٩٨ مليار دينار 
بنهاية ديســمبر املاضي، مقارنة مع رصيد بلغ ٣٢٫٨١ مليارات 

دينار بنهاية ٢٠٢١.
كما ارتفعت ودائع القطاع اخلاص بالعمالت األجنبية خالل 
العــام املاضي بنســبة ٧٫٢٪ وبقيمة ١١٩ مليــون دينار ليصل 
رصيد الودائع بالعمالت األجنبية الى ١٫٧٧٤ مليار دينار بنهاية 
ديسمبر املاضي مقارنة مع ١٫٦٥٥ بنهاية الربع الرابع من ٢٠٢١.

وعلى صعيد ودائع املؤسســات العامة املالية وغير املالية 
فتراجعت خالل العام املاضي ٢٠٢٢ بنســبة ٦٫٢٪ وبقيمة ٤٥٥

مليون دينار ليصل رصيدها إلى ٦٫٨٠٩ مليارات دينار بنهاية 
ديســمبر مقارنة مع ٧٫٢٦٤ مليارات دينار بنهاية ديسمبر من 

العام ٢٠٢١.
أصول الكويت االحتياطية

أظهرت بيانات البنك املركزي أن األصول االحتياطية للكويت 
ارتفعــت خالل العام املاضي ٢٠٢٢، لتســجيل مســتوى ١٤٫٧٨

مليار دينار بنهاية ديسمبر املاضي، وذلك بنمو بلغ ٨٫٠٤٪ عن 
مستواه البالغ ١٣٫٦٨ مليار دينار في ديسمبر املاضي وتضمنت 
احتياطات البالد نحو ١٣٫١٢ مليار دينار رصيد الودائع والعمالت 
األجنبيــة في اخلارج إضافــة لنحو ١٫٣٤ مليــار دينار حقوق 
السحب اخلاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي. كما تتألف 
من نحو ٢٣٢٫٤ مليون دينار رصيد لدى صندوق النقد الدولي.
ويشــمل االحتياطي األجنبي للكويت ذهبا (مقداره ٧٩ طنا 
محسوب بالقيمة الدفترية منذ شرائه) بنحو ٣١٫٧ مليون دينار 
بنهاية ديســمبر ٢٠٢٢. علما أن االحتياطي األجنبي ال يشــمل 
األصــول اخلارجية لدى الهيئة العامة لالســتثمار املتمثلة في 

الصندوق السيادي.

ليبلغ رصيد التسهيالت االئتمانية املمنوحة من القطاع ٥٢٫٤ مليار دينار.. و٤٦٫٩ ملياراً إجمالي الودائع

٨٤٤٫٥ مليون عملية شراء وسحب كاش عبر البطاقات املصرفية
٢٫٢ مليار دينار أنفقت خارج البالد عبر ٦٥ مليون عملية شراء
١١ مليار دينار سحبت كاش بزيادة ٣٫٣٪ مبا قيمته ٣٥٢ مليونًا

٣٩٫٧ مليار دينار أنفقت داخل الكويت عبر ٧٨٠ مليون عملية شراء
١٦٫٣ مليار دينار أنفقت للشراء املباشر.. بزيادة ٢٫٩ مليار

الشراء عبر الـ «أونالين» ارتفع ٤٫٤ مليارات إلى ١٤٫٦ مليار دينار
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«املتحد» ُينظم سحب «احلصاد» الشهري..غدًا
ضمن برنامج احلصاد اإلسالمي، حساب 
السحب األول على اجلوائز الذي يقدمه البنك 
األهلي املتحد، يقام غدا األربعاء السحب الشهري 
الذي يترقبه عمالء احلصاد اإلسالمي إلعالن 
الرابح ســعيد احلظ الذي ســيفوز باجلائزة 
البالــغ قيمتهــا ١٠٠ ألف دينــار، وذلك حتت 
إشــراف وحضور ممثلــي وزارة التجارة في 

املبنى الرئيسي للبنك األهلي املتحد.
وبهذه املناسبة، قالت رئيسة إدارة قنوات 
التوزيع البديلة بالبنك األهلي املتحد هنادي 
خزعــل: ينفــرد حســاب احلصاد اإلســالمي 
مبجموعــة من امليــزات احلصرية حيث يعد 
أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضال عن ميزة 
فتح احلساب عبر االنترنت بكل سهولة ويسر 

مع ميزة اإليداع الفوري في احلساب.
وأضافــت: هناك العديد مــن فرص الفوز 
الكبرى مازالت بانتظار عمالئنا احلاليني وكل 
من يرغب في فتح حســاب احلصاد للتوفير 

اإلسالمي لدى البنك األهلي املتحد.
وأكدت خزعل بالقول: يسهم برنامج جوائز 

احلصاد اإلسالمي في تعزيز نشر ثقافة التوفير 
والتشجيع على االدخار بني أفراد املجتمع، كما 
يسهم في تغيير حياة عمالئه إلى األفضل من 
خالل الفوز باجلوائز القيمة التي تســهم في 
إدخال السعادة الى نفوسهم، ومن هذا املنطلق 
يحرص البنــك على املراجعة الدورية لهيكل 
السحوبات وتعديلها مبا يتوافق مع متطلبات 

وطموحات عمالء البنك الكرام.

«اخلليج» يطلق حملة ألفضل 
وأسرع برنامج نقاط في الكويت

فــي إطار حرصه على مكافأة عمالئه، أطلق 
بنك اخلليج حملة لتسليط الضوء على برنامج 
«نقاط اخلليج»، أفضل وأسرع برنامج مكافآت 
في الكويت، إذ ميكن العمالء من استبدال نقاطهم 
بتذاكر ســفر على منت جميــع خطوط الطيران 
حــول العالــم، وإجــراء احلجــوزات الفندقية 
لــدى أكثر من ٣٠٠ ألف فندق حول العالم. كما 
Apple يقــدم البنك لعمالئه مســتخدمي خدمة
Pay فرصة احلصول على٪١٥ اســترداد نقدي 
عند اســتخدام بطاقات فيزا االئتمانية من بنك 
اخلليج في جميع املطاعم واملقاهي داخل وخارج 
الكويت، وذلك في إطار حرص بنك اخلليج على 
مكافــأة عمالئه وتلبيــة متطلباتهم، بالتوازي 
مع مســاعيه املتواصلة لتقدمي أفضل اخلدمات 
واملنتجات، وتوفير جتربة عمالء متميزة.   ومينح 
برنامج نقاط اخلليج العمالء مزايا عديدة، منها: 
فرصة السفر في أي وقت وإلى أي مكان طوال 
السنة، وكسب اميال السفر على الرحالت عند 
اســتبدال النقاط من شــركة الطيران املفضلة 
لديهم، واحلصول على نقاط إضافية عند سداد 

القيمة املتبقية من احلجز والدخول التلقائي في 
البرنامج جلميع حاملــي بطاقات بنك اخلليج 
االئتمانيــة، كمــا أنه ال يوجد حــد أدنى للدفع 
لكسب النقاط واستبدالها بتذاكر سفر مجانية 
على جميع خطوط الطيران.  وإلى جانب برنامج 
نقاط اخلليج املميز يحرص البنك على توفير 
فرص متنوعة طوال العام لالســترداد النقدي، 
وباعتبــار أن خدمــة «Apple Pay» هــي أحدث 
خدماتنا، وفرنا ملســتخدميها فرصة احلصول 
على استرداد نقدي بنسبة ١٥٪، جلعل عمليات 
الدفع أكثر راحة وأمانا ومكافأة، مشيرة إلى أن 
العرض ســاري إلــى ١٥ فبراير املقبل، في حني 
ســيتم ايداع قيمة االسترداد النقدي في بطاقة 

العميل بحلول ٩ مارس ٢٠٢٣.

يقدم ١٥٪ نقداً ملستخدمي بطاقات «فيزا» عبر Apple Pay في املطاعم واملقاهي

KIB يقدم إرشادات االستخدام اآلمن 
للبطاقات املصرفية خالل السفر

يواصل بنك الكويت الدولي 
(KIB) دعمه للعام الثالث على 
التوالــي للحملــة الوطنيــة: 
«لنكــن علــى درايــة»، وذلك 
من خالل مشــاركة مجموعة 
مــن النصائــح واإلرشــادات 
االحترازية مع جمهوره عبر 
الوسائل اإلعالمية املختلفة، 
حــول االســتخدامات اآلمنة 
للبطاقــات املصرفيــة أثنــاء 
تواجدهم خارج البالد، السيما 
مــع اقتــراب موســم العطلة 
والسفر. وبهذا الصدد، صرح 

مدير عام إدارة أمن املعلومات واخلصوصية 
ومكافحة االحتيال باسل السويدان: هدفنا من 
خالل هذه املشاركة االجتماعية توعية مستخدمي 
البطاقات املصرفية بجميع أنواعها عن كيفية 
احملافظــة على أصولهم وحمايــة معلوماتهم 
ضد مخاطر االحتيال واالختراقات والســرقة 
ومــا إلى ذلــك، لذلك هناك بعض املمارســات 
التــي ننصح عمالءنــا باتباعها بشــكل عام، 
للوصول لالستخدام األمثل للبطاقات املصرفية 
وضمان سرية بياناتها، من بينها على سبيل 

KIB» املثــال حتميــل تطبيق
موبايل» وتفعيل خدمة رسائل 
أو   notification اإلخطــارات 
الرسائل النصية SMS ملتابعة 
ومراقبة استخدامات البطاقة 
والعمليات املصرفية التي متت 
عليها، مع حفظ البطاقة بعيدا 
عن ضوء الشمس املباشر ملنع 
حدوث أي تلــف بها، مضيفا 
خالل هذه املشاركة أنه يجب 
على مستخدمي البطاقات حفظ 
أرقامها الســرية جيدا، وعدم 
كتابتها أو مشــاركتها مع أي 
شــخص كان على اإلطــالق، كما أوصى بعدم 
مشاركة رموز املرور (OTP) لعمليات الشراء 
عبر االنترنت، مع تأكيده على أن البنك لم ولن 
يطلــب من عمالئه أو غيرهم على اإلطالق أي 
معلومات أو بيانات شخصية أو سرية مثل أسم 
املســتخدم، أو كلمة السر، أو بيانات البطاقة 
 ،(OTP) املصرفية، أو كلمة املرور ملرة واحدة
ســواء عبر البريد اإللكترونــي أو عن طريق 
 «WhatsApp» الرسائل القصيرة أو عبر تطبيق

أو شفهيا عبر مكاملة هاتفية.

باسل السويدان

حيات: إيطاليا ثامن أكبر مصدر للكويت 
.. و١٫٢٥ مليار دوالر التبادل التجاري بني البلدين

«وربة» يحصد جائزة «اخلدمات املصرفية 
الرقمية اإلسالمية األكثر ابتكارًا للشركات»

«النفط» تعلن اليوم عن الفائزين بجائزة التحول الرقمي

«الكويتية» ُحتّلق إلى ٢٠ وجهة في ٢٠٢٣

«يوبيمنتس» للتكنولوجيا املالية أفضل مزود 
حللول الدفع اإللكتروني األكثر ابتكارًا في الكويت

علي إبراهيم 

قــال عضو مجلــس إدارة غرفة 
جتــارة وصناعة الكويــت، عمران 
حيــات إن إيطاليا وجهة رئيســية 
لالســتثمارات مــن الكويت، حيث 
تعــود جتربة االســتثمار الكويتي 
في إيطاليا إلــى عدة عقود مضت، 
إذ كانــت على مدار ٣ عقود أو أكثر 
بني أول ١٠ شركاء جتاريني للكويت، 
وان الغرفة تســخر جميع اجلهود 
في سبيل تعزيز العالقات التجارية 
الثنائية بني البلدين الصديقني، ما 
يتيح فرصا كبيرة ملعرفة املزيد عن 
بيئة األعمال واالستثمار في قطاع 

النفط والغاز في إيطاليا.
وأضاف حيات خالل اســتقبال 
الغرفة وفدا جتاريا من وكالة ائتمان 
الصادرات اإليطالية (SACE) وعددا 
من الشــركات املتخصصة بالطاقة 

توج بنــك وربة مجــددا جناحاته 
املتحققة في مجال اخلدمات املصرفية 
بحصولــه علــى جائــزة «اخلدمــات 
املصرفيــة الرقمية اإلســالمية األكثر 
ابتكارا للشركات - الكويت ٢٠٢٢ من 
Global Business Outlook، وقــد جــاء 
حصــد البنك لهذه اجلائــزة بناء على 
العديــد من من اإلجنازات والنجاحات 
التي حققها، ومن أبرزها مواكبة البنك 
ألحدث احللول املصرفية الرقمية التي 
يكون فيها البنك أقرب لعمالئه من قطاع 
الشــركات وما يقدمه مــن أداء متميز 
ومنو في عملياتــه املصرفية الرقمية 
املتصاعدة وجتربة العمالء املصرفية 
واالبتكار واالســتدامة للحصول على 
بيئة أعمال مســتقرة وقابلة للتطوير 

في عام ٢٠٢٢.

أعلنــت وزارة النفط عن تنظيم 
حفل جائزة التحول الرقمي (هاكاثون 
٢٠٢٢) في دورتها الثانية، ومن املقرر 
إقامته مساء اليوم (الثالثاء) في فندق 
جراند حياة - مول ٣٦٠، حتت رعاية 
وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير النفط د.بدر املال، وبحضور 
وكيــل وزارة النفط الشــيخ د. منر 
فهد املالك الصباح، ومسؤولي وزارة 
النفط، ومسؤولي الشركات النفطية، 
واألكادمييني من مختلف اجلامعات 

والكليات املشاركة.
وبهذه املناسبة قالت وزارة النفط 

أعلنت شــركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية عن الوجهات التي ســيتم 
تشغيلها ملواســم عام ٢٠٢٣، حيث 
حققت الشركة جناحا باهرا في العام 
املاضــي بإطــالق وجهــات متنوعة 
وجديدة والتي تأتي تلبية الحتياجات 
عمالئهــا الكــرام وملنحهــم خيارات 
واسعة في مختلف دول العالم، كما 
يأتي إطالق الوجهات اجلديدة بناء 
على توجيهات مجلس إدارة اخلطوط 
اجلوية الكويتية بالتوسع في شبكة 
خطوطها وللوصول إلى نقاط تشهد 
طلبا كبيرا من قبل عمالئنا الكرام.

وفي هذا الصدد، قالت مدير دائرة 
تخطيط شبكة اخلطوط التشغيلية 
والتوزيع شروق العوضي: سيشهد 
العام ٢٠٢٣ إطــالق ٢٠ وجهة حول 
العالــم، حيــث ستشــغل اخلطوط 

حققت يوبيمنتس إجنازا جديدا 
في مسيرتها حيث جنحت الشركة 
فــي احلصول على جائــزة «أفضل 
مــزود حللــول الدفــع اإللكتروني 
األكثر ابتكارا في الكويت» من قبل 
املجلة البريطانية املرموقة «غلوبال 
إيكونوميكــس»، ومقرهــا اململكــة 
املتحــدة، حيــث أقيم حفــل توزيع 
اجلوائــز األربعــاء املاضــي بدبي، 

اإلمارات العربية املتحدة. 
وبهذه املناسبة، أعرب املؤسس 
واملديــر التنفيــذي للعمليــات في 
يوبيمنتــس، علــي احلبشــي عــن 
سعادته بحصول الشركة على إحدى 
أهــم اجلوائــز في مجــال االقتصاد 

الـ ٨ كأكبر مصــدر للكويت إذ بلغ 
حجم التبادل التجاري بني البلدين 

١٫٢٥ مليار دوالر.
وزاد حيات قائال «أعتقد أن هناك 
مجــاال إضافيا لتوســيع العالقات 
االقتصاديــة الثنائيــة مــن خــالل 
االستفادة من جميع العناصر املتاحة 
فــي كال البلدين، حيــث إن إيطاليا 
تتميز بقطاعات صناعية عدة مثل 
صناعة الســيارات واآلالت الثقيلة 
والصناعــات الهندســية واملالبس 
واألزيــاء، والصناعــات الغذائيــة 
والسياحة، وقطاع النفط والغاز».

وأكد حيات حرص الغرفة على 
مــد كل تعاون ممكــن نحو حتقيق 
األهداف االقتصادية املشــتركة بني 
إيطاليا والكويــت، معربا عن أمله 
في أن تســهم هذه االجتماعات في 

إقامة شراكات إستراتيجية.
بدوره، قال السفير اإليطالي لدى 

بهذه اجلائزة اجلديدة التي تأتي تكليال 
لسعينا املتواصل نحو االستثمار في 
تقنية املعلومات واخلدمات املصرفية 
الرقمية لتصبح جتسيدا حقيقيا جلهود 
البنــك الدؤوبــة نحــو توفيــر أفضل 
اخلدمات املصرفية التي تتميز بأعلى 
درجات األمان والتقنيات احلديثة في 

القطاع املالي.
وتابع: إن التميز امللحوظ والتفوق 
الذي تتسم به اخلدمات املصرفية جزء 
من اســتراتيجية بنك وربة لتوظيف 
أفضل وأحدث احللول املصرفية الرقمية 
وتطور منتجاتــه وخدماته املصرفية 
اإللكترونيــة وتبــوءه مكانــة ريادية 
في القطاع املصرفي لقطاع الشركات، 
مضيفا أن «وربة» متكن من طرح خدمات 
ومنتجات مصرفية إلكترونية لقطاع 

كبيــرة من املشــاركني مــن مختلف 
الشركات واجلامعات إلنشاء برنامج 
نفطي رقمي متطور يهدف إلى خفض 
املدة الزمنية، وتقليل املخاطر املرتبطة 
بالصحة والسالمة والبيئة، وخفض 
تكاليف تشــغيل العمليــات وزيادة 
وحتســني اإلنتاج، مما يساعد على 
حتفيز بيئة االبتكار وريادة األعمال 
الرقمية وإثرائها وخلق قيمة مضافة 

للقطاع النفطي الكويتي.
وذكرت الوزارة أن جائزة وزارة 
النفط للتحول الرقمي تستهدف تعزيز 
مسيرة اســتدامة التميز في القطاع 

رحلتني باألســبوع، وإلــى أثينا في 
اليونان بواقع رحلة واحدة باألسبوع، 
وإلى ڤيينا في النمسا بواقع ٣ رحالت 
باألسبوع، وإلى نيس في فرنسا بواقع 
رحلتني باألسبوع، وإلى انطاليا في 
تركيا بواقع رحلتني في األســبوع، 
وإلــى طرابزون فــي تركيا بواقع ٣

لتحقيق هدف الشركة في مساعدة 
األعمال التجارية على النمو من خالل 
توفير حلول دفع سهلة ومبتكرة. 

ووصف احلبشــي هذه اجلائزة 
بأنها متثل «حلظة ملهمة لكل هؤالء 
الذين يواصلون السعي نحو إعادة 
رسم مستقبل االقتصاد وتقدمي املزيد 
من احللول القائمة على التكنولوجيا 

في سوق املدفوعات الرقمية».
«غلوبــال  جوائــز  وتهــدف 
إيكونوميكس» إلى تســريع التميز 
واالبتكار في عالم االقتصاد من خالل 
تعزيز ثقة األعمال التجارية وتكرمي 
الشركات تقديرا ملساهماتها الكبيرة 

في دعم أداء االقتصاد العاملي. 

الكويت كارلو بالدوتشــي، إن عدد 
الكويتيــني الذين زاروا بالده خالل 
العام املاضي جتاوز الـ ٢٥ ألفا، مبينا 
أن إجراءات استخراج الڤيزا سهلة 

وال تأخذ سوى أيام معدودة.
وأكد بالدوتشــي قوة العالقات 
التجارية بني البلديــن، معتبرا أن 
الكويت إحدى أهم الشركاء التجاريني 
إليطاليــا، إذ إن قيمــة الصــادرات 
اإليطاليــة إلى الكويت في األشــهر 
العشــرة األولــى مــن ٢٠٢٢ بلغت 
نحــو ١٫٨٦ مليار يورو، بنمو ١١٠٪ 
مقارنــة بالفتــرة املقابلة من ٢٠٢١، 
بينما صــدرت الكويت إلى إيطاليا 
خالل الفترة نفسها بنحو ٣٥٠ مليون 
يورو بنمو ١٠٠٠٪، مقارنة بالفترة 
ذاتها من ٢٠٢١، مبينا أن هناك العديد 
من الشركات اإليطالية في الكويت 
تعمل بقطاعات مختلفة مثل النفط 
والغاز، والغذاء، والصحة وغيرها.

الشركات ساهمت بشكل كبير بتعزيز 
قطاع الصيرفة اإلسالمية وتالقت مع 
روح العصر والتكنولوجيا التي تعد 
اليوم مطلبا أول للعمالء قطاع الشركات.
وأشــار النصار إلى أن «وربة» قام 
بتزويد عمالئه بخدمات مصرفية مبتكرة 
تتسم مبستوى عال من احلماية واألمان 
والذكاء الرقمي، في الوقت الذي مينح 
به العمالء األريحية والسهولة في إجراء 
معامالتهم املصرفية بسالسة وشفافية 
ال تضاهي، األمر الذي عمل على زيادة 
وارتفاع غير مسبوق في قاعدة عمالئه 
الذين يســتخدمون احللول املصرفية 
اإللكترونية ســواء عبــر موقع البنك 
اإللكترونــي على شــبكة اإلنترنت أو 
مــن خالل خدمات تطبيــق وربة على 

الهواتف الذكية.

النفطي وحتفيز التنافسية اإليجابية 
بني الشباب الكويتي في تبني أفضل 
املمارسات ومعايير التحول الرقمي 
لالرتقاء بالعمل إلى أعلى املستويات 
مبا يسهم في إبراز املواهب وتسخيرها 
في خدمة وتطوير الشركات النفطية.

وقالت إنه جائزة التحول الرقمي 
تشــتمل على الفئــات التالية: الفئة 
األولــى والتي تضم طالبات وطالب 
اجلامعــات، والفئــة الثانية وتضم 
مجموعــة التخصصــات الفنية في 
الشركات النفطية الكويتية، والفئة 

الثالثة اخلاصة بوزارة النفط.

رحالت باألسبوع، وإلى بودروم في 
تركيــا بواقع ٣ رحالت باألســبوع، 
وإلى شرم الشيخ في مصر بواقع ٣

رحالت باألســبوع، وإلى صاللة في 
عمان بواقع رحلتني في األسبوع، كما 
ستشغل الشركة رحالتها إلى ازمير 
في تركيا بواقع ٣ رحالت باالسبوع، 
باالضافة إلى ذلك ســتطلق الشركة 
رحالتها إلى األســكندرية في مصر 
بداية من شهر مارس بواقع ٣ رحالت 

باالسبوع.
وتابعــت: «الكويتيــة» قامــت 
بإضافة عدد من املدن اجلديدة على 
جدول رحالتها الشــتوي بداية من 
شــهر أكتوبر املقبل وهي برشلونة 
في إســبانيا وبرلني في أملانيا وأبها 
والعال والطائف والقصيم في اململكة 

العربية السعودية الشقيقة.

وتعتبــر شــركة «يوبيمنتس» 
إحدى الشــركات الرائــدة في مجال 
تقــدمي خدمــات الدفــع اإللكتروني 
وتأسســت الشــركة بالكويت عام 
٢٠١٦ بغرض تقــدمي حلول ألنظمة 
الفوتــرة عبــر اإلنترنــت، ومنصة 
للتجــارة اإللكترونيــة، وحتصيل 
اإليجــارات عبر اإلنترنــت، وبوابة 
للدفع اإللكتروني باستخدام احللول 

التقنية األكثر ابتكارا. 
وقــد مت تصنيــف يوبيمنتــس 
كواحدة من بني أفضل ٢٥ شركة في 
مجال التكنولوجيا املالية في الشرق 
األوســط من قبل مجلة «فوربس» 

الشرق األوسط لعام ٢٠٢٢.

«الغرفة» استقبلت وفداً جتارياً من وكالة ائتمان الصادرات اإليطالية

ضمن جوائز Global Business Outlook لعام ٢٠٢٢

عمــــران حيـــــات والســفير االيطالــي 
كارلو بالدوتشي        (ريليش كومار)

فهد البدر متسلما اجلائزة

جانب من تسلم اجلائزة

والنفط برئاسة سفير إيطاليا لدى 
الكويت كارلو بالدوتشــي، أن آخر 
اإلحصــاءات التجارية لعــام ٢٠٢١
أظهرت أن إيطاليــا احتلت املرتبة 

وبهــذه املناســبة، أعــرب رئيــس 
مجموعة اخلدمات املصرفية للشركات 
في بنك وربة فيصل النصار عن سعادته 
البالغــة بهذه اجلائزة قائال: فخورون 

في بيان صحافي، إن جائزة التحول 
الرقمي لوزارة النفط التي مت إطالقها 
في شهر يوليو ٢٠٢٢ شهدت منافسة 

اجلوية الكويتيــة رحالتها اعتبارا 
من يونيو القادم إلى بودابســت في 
هنغاريا بواقع رحلتني باألســبوع، 
وإلــى ملقــا فــي إســبانيا بواقع ٣

رحالت باألســبوع، وإلى سراييڤو 
في البوسنة بواقع رحلتني باألسبوع، 
وإلى ميكونوس في اليونان بواقع 

واألعمــال، مضيفا «أشــعر بالفخر 
الشديد بتمثيلي لفريق من املوظفني 
احملترفني، والذين عملوا بجد واجتهاد 
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مال علي: تبرع «الوطني» السخي 
أعطى إشارة البدء لتدشني
مبنى املستشفى اجلديد

يواصل بنك الكويت الوطني تقدمي النموذج 
الرائد في حتمل املؤسسات الكبرى ملسؤوليتها 
املجتمعيــة على أكمل وجه، ويخطو خطوات 
جديدة وكبيرة في طريق مســاهماته الدائمة 
على كل املستويات، وخاصة االرتقاء بالرعاية 
الصحية وذلك من خالل العديد من األنشــطة 
واملســاهمات وفــي مقدمتها، مستشــفى بنك 
الكويــت الوطني التخصصــي لألطفال الذي 
يستعد لتدشني مبنى جديد يتحمل بنك الكويت 

الوطني تكلفته بالكامل. 
استشاري أمراض الدم والسرطان لألطفال 
ومدير مستشفى بنك الكويت الوطني د.علي 
مال علي سلط الضوء على آخر التطورات في 
املستشفى وخطط التوسع املستقبلية وإسهامات 
البنك في التطوير املستمر للمستشفى والتبرع 

السخي الذي قدمه.
وقال مال علي: بنك الكويت الوطني يقدم مثاال 
يحتذى في التزامه باملسؤولية املجتمعية، ولعل 
الصرح الكبير املتمثل في مستشفى الوطني 

التخصصي لألطفال خير برهان على ذلك.
وأضاف: احلاجة املتزايدة لتقدمي الرعاية 
الصحية للحاالت اإلكلينيكية بطريقة تتماشى 
مع أعلى املعاييــر الطبية، دعت إلى ضرورة 
توسعة املستشفى، وكعادة بنك الكويت الوطني 
الســباق في التزامه باملســؤولية املجتمعية، 
الســيما الرعايــة الصحية قدم تبرعا ســخيا 
بقيمــة ١٣ مليون دينار، ليعطي بذلك إشــارة 
البدء في التخطيــط للمبنى الثالث (C) على 

مساحة ٨ آالف متر.
رعاية متكاملة

استعرض مال علي كل التفاصيل املتعلقة 
باملستشفى وما يقدمه من خدمات حيث أوضح 
أن مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي 
لألطفال يتكون حاليا من مبنيني وكالهما يكمل 
 (A) بعضهما بعضا، حيث مت تدشني املبنى األول
قبل ٢٠ عاما ويضم ٣ أجنحة وأسرة املرضى 
ووحدة احلوادث والطوارئ التي تعمل على مدار 
الساعة للمرضى املسجلني في املستشفى، إضافة 
إلــى صيدلية وبعض املختبرات التخصصية 

وفرع مبسط لقسم األشعة.
 أما املبنى الثاني (B) فتم تشييده في عام 
٢٠١٧ ويشمل العيادات اخلارجية والصيدلية 
الرئيســية ومختبر اخلاليا اجلذعية وجناح 
زراعة اخلاليا اجلذعية وعيادة الرعاية النهارية 
املفتوحة ٢٤ ساعة أمام مرضى املستشفى الذين 
يحتاجــون الى جرعات معينة أو نقل الدم أو 
غيرهما من اخلدمات، إضافة إلى مكاتب اإلدارة.

 بالنسبة إلى املبنى الثالث (C) فهو في طور 
التخطيط والتصميم، ومن املقرر أن يتم نقل 
جميع األجنحة إليه بعد التشييد، كما أن هناك 
تفاصيل أخرى ستتم مناقشتها الحقا مثل عدد 
األسرة في املبنى اجلديد، لكنها ستكون كافية 
حسب االحصائيات املتوافرة ونسبة الزيادة 
املتوقعة بأعداد املصابني في السنوات القادمة 
مبا يوفر رعاية صحية على أعلى املستويات 
جلميع املرضى، فيما ســتنقل جميع األقسام 

.(A) اإلدارية الحقا إلى املبنى
 ويضم املستشفى نحو ٦٨ سريرا للمرضى 
تنقسم ما بني غرف عامة وغرف خاصة للمرضى 
احملتاجــني إلى فترات عالج طويلة مبفردهم، 
كما يضم أقسام التمريض والصيدلية والعالج 
الطبيعي والسجالت الطبية واألجهزة الطبية، 
إضافة إلى األقســام اإلدارية التي تنظم سير 
العمل مثل العالقات العامة والشؤون اإلدارية 

وقسم املخازن واخلدمات الفندقية.
كوادر طبية وفنية

حتدث مال علي عن الكوادر الطبية العاملة 
في املستشفى، حيث أكد أن املستشفى يعتبر 
صغيرا مقارنة بباقي مستشفيات الكويت من 
حيــث القوة العاملة، حيث يصل عدد األطباء 
إلى نحو ٣٤ طبيبا، فيما تتراوح أعداد قســم 
التمريض ما بني ١٤٠ و١٥٠ ممرضة، وباعتبار 
املستشــفى متخصصــا فإن الكــوادر العاملة 
كافية لتقدمي الرعاية املناسبة جلميع املرضى.

وأوضح مال علي أن مستشفى بنك الكويت 
الوطني يســتقبل جميع حاالت سرطان الدم 
واألورام الســرطانية من جميع مستشــفيات 
ومناطق الكويت باعتباره املركز الوحيد الذي 
يستقبل هذه احلاالت، إضافة إلى أن املستشفى 
يعتبر مركزا لزراعة اخلاليا اجلذعية لألطفال 

دون سن الـ ١٦ عاما.
وحدة اخلاليا اجلذعية 

قال مال علي: إن فكرة وحدة اخلاليا اجلذعية 
جاءت ثمرة تخطيط وعمل على مدار سنوات 
طويلة حيث كانت وحدة أمراض وسرطان الدم 
تابعة لقســم األطفال في مستشفى الصباح، 
والتــي قــام وزيــر الصحــة األســبق د.هالل 
الساير بفصلها لتصبح قسما متخصصا داخل 

املستشفى.

وبعد تبــرع بنــك الكويت الوطنــي، بدأ 
التحضير للمبنى (B) في مستشــفى البنك 
مــع األخذ بعني االعتبار تخصيص جزء منه 
لوحدة اخلاليا اجلذعية، ومت تكوين فريق عمل 
مشــترك من بنك الكويت الوطني والشؤون 
الهندسية ووزارة الصحة لتجهيز وتخطيط 
املبنــى اجلديــد حتى مت جتهيــزه وافتتاحه 
فــي عام ٢٠١٧، ومت فصل قســم أمراض الدم 
والسرطان عن مستشفى الصباح فنيا وإداريا 
بشكل كامل مع تكليف إدارة خاصة باملستشفى 
وأقسام فنية وإدارية تابعة لها حتى اتخذت 
شكلها النهائي املعروف حاليا مبستشفى بنك 
الكويت الوطنــي التخصصي لألطفال مبنى 

(أ) ومبنى (ب).
وأفاد مال علي بأن وحدة اخلاليا اجلذعية 
تســتقبل جميع املرضى املقيمني في الكويت، 

وقــد قامت حتى اآلن بزراعة ٣٣ حالة منذ أن 
مت افتتاحها في أكتوبر ٢٠٢٠.

تأهيل املرضى

تطرق مال علي إلى تفاصيل العمل واخلدمات 
التي يقدمها املستشفى، وقال: إن دور املستشفى 
ال يقتصــر فقط على التشــخيص وإمنا ميتد 
لتأهيل املرضى، الســيما أن مرضى السرطان 
يحتاجون الى فترات طويلة من العالج تختلف 
حســب حالة كل مريض، كمــا يحتاجون إلى 
رعاية ومعاملة خاصة ودقيقة وكذلك عائالتهم.

وأضاف د.مال علي: من أصعب املراحل على 
األطباء هي مرحلة إخبار األسرة بإصابة طفلها 
بالســرطان، لذلك نقوم بالتحضير ملثل هذه 
املقابلة بعناية حيث جنلس مع أولياء األمور 
ونوضــح لهم كل التفاصيــل اخلاصة بخطة 
العــالج، ألن هناك حــاالت حتتاج في عالجها 
إلى أشهر وأخرى حتتاج الى سنوات، وحاالت 
متكث في املستشفى ملدة شهر أو شهرين ومن ثم 
تخرج وحتضر لتلقي جلسات عالجية متفرقة.

وتابع: يتمتع طاقم التمريض في املستشفى 
بخبرة عالية في التعامل مع أطفال السرطان 
وأسرهم، كما نتعاون مع فريق من بيت عبداهللا 
وفريق رعاية الطفولة في املستشفى للتعامل 
مع األطفال وذويهم وتأهيلهم واطالعهم على 
اخلطوات املســتقبلية وطريقة تعامل الطفل 
مع تكــرار األدوية والبقاء لفترات طويلة في 
املستشفى وكيفية قضاء أوقاتهم، إضافة إلى 

غرف األلعاب ووسائل الترفيه.
العالج باخلارج

وأوضح مال علي أن مستشفى بنك الكويت 
الوطني قلل من حاالت العالج باخلارج، بعد 
أن وجــد املرضى أن البروتوكوالت العالجية 
هي بروتوكوالت عاملية، كما أننا نسعى لتقدمي 
الرعاية الطبية على أعلى املعايير العاملية، مؤكدا 
أنه يتم حتديث البروتوكوالت بصفة دورية، 
ومــع ذلك قد تكون هناك حاالت مســتعصية 

تضطر إلى السفر للعالج باخلارج.
وكشف مال علي عن بناء املستشفى قاعدة 
بيانات حديثة تضم إحصائيات سنوية تبني 
عدد احلاالت املصابة بأمراض السرطان وأنواعها 
مبا يســاعد في التجهيز والتوسع الستيعاب 
حاالت اإلصابة مستقبال، ويعتبر املبنى اجلديد 
يتم التخطيط له وفقا ملا بينته االحصائيات 

املتوافرة.
 بروتوكول بريطاني

وعن بروتوكول العالج املتبع، أكد مال علي 
أن البروتوكول البريطاني ألمراض سرطان الدم 
هو املتبع داخل مستشفى بنك الكويت الوطني 
التخصصي لألطفال، حيث يتم حتديثه دوريا 
طبقا للمعمول به في اململكة املتحدة، الفتا إلى 
أن إدارة املستشفى تضع نصب أعينها االلتزام 
بأعلى املعايير العاملية في تقدمي الرعاية الطبية 

للمصابني وأسرهم.
كما شدد على أهمية طرق الوقاية وتعريف 
اجلمهور باألعــراض التي يجب عليهم إجراء 
فحوصات طبية ومراجعة األطباء حال ظهورها، 
مؤكدا أن املستشــفى قائم دائمــا على رعاية 
األطفال املصابني وتقدمي الدعم النفسي ألسرهم.
ويســاهم بنــك الكويت الوطنــي في دعم 
مستشــفى بنك الكويت الوطني التخصصي 
لألطفال من خالل مواصلة االستثمار في تطوير 
كل وحداتها ورعاية جميع أنشطتها التي تتجاوز 
اخلدمات العالجية إلى العديد من األنشطة التي 

تساهم في التخفيف عن املرضى وأسرهم.
وكان «الوطنــي» قد تبرع إلنشــاء وحدة 
العالج باخلاليا اجلذعية لألطفال دون سن الـ 
١٦ عاما في مبادرة هي األضخم على مستوى 
القطاع اخلاص احمللي، لتواصل الوحدة طوال 
تلك الفترة تقدمي خدماتها باملجان مبا ســاهم 
في تعزيز قيام املستشــفى بدورها في مجال 
عالج املرضى وتطبيق معايير السالمة وتطوير 
األبحاث وتوفير أفضل مقاييس الرعاية العاملية 

للمرضى وعائالتهم.

استشاري أمراض الدم والسرطان لألطفال ومدير مستشفى بنك الكويت الوطني
يسلّط الضوء على آخر التطورات في املستشفى وخطط التوسع املستقبلية

د.علي مال علي

جانب من الفعاليات الترفيهية لألطفال

برنامج خاص من األنشطة يساهم في التخفيف عن املرضى وأسرهم

موقع مبنى املستشفى اجلديد

وحدة العالج باخلاليا اجلذعية

إحدى الفعاليات مع األطفال

املرضى لرعاية  بالكامل  ويخصص  متر  آالف   ٨ مساحة  على  دينار  مليون   ١٣ بتكلفة  املبنى 
وحـدة اخلاليـا اجلذعيـة قامـت بزراعـة ٣٣ حالـة منـذ افتتاحها فـي أكتوبـر ٢٠٢٠
نتبع البروتوكول البريطاني في طريقة العالج والتأهيل ألمراض اللوكيميا ونلتزم بأعلى املعايير العاملية

نحرص على أن تعمل كوادرنا الطبية باحترافية عالية قادرة على التعامل طبيًا ونفسيًا مع املرضى وعائالتهم
عيادة الرعاية النهارية مفتوحة ٢٤ ساعة ملرضى املستشفى احملتاجني جلرعات معينة أو نقل دم
املستشفى يضم ٦٨ سريرًا ما بني غرف عامة وخاصة للمرضى احملتاجني لفترات عالج طويلة

الوقاية خير من العالج
احلفاظ على التغذية السليمة والرياضة ٭

املناسبة والنوم الكافي.
ابتعاد األطفال حتى سن اخلامسة عن ٭

الهواتف والتلفاز.
عدم اإلفــراط في مشــاهدة التلفاز ٭

والهواتف الذكية طوال الوقت ملن هم فوق 
سن اخلامسة.

ابتعاد أولياء األمور عن الســلوكيات ٭
الضارة على صحة األطفال كالتدخني.

احلــد من التلوث وزيادة املســاحات ٭
اخلضراء في الكويت.
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«تويوتا» تستعرض حلولها الرائدة في مجال التنقل الصديق للبيئة
خالل فعاليات القمــة العاملية لطاقة 
املســتقبل ٢٠٢٣ التــي عقــدت في مركز 
أبوظبي الوطني للمعارض خالل الفترة 
من ١٦ إلى ١٨ يناير، سلطت شركة تويوتا 
األضواء مؤخرا على حلولها الرائدة في 
مجال التنقل الصديق للبيئة، واملتمثلة 
فــي رافعتها الشــوكية، التي طورت من 
قبل شركة تويوتا للصناعات، ومركبتها 
الكهربائية املتطورة تويوتا ميراي، اللتني 
تعمالن بتقنية خاليا وقود الهيدروجني 
FCEV املبتكــرة. وتهــدف هــذه التقنية 
املتطــورة من تويوتــا إلى توفيــر أداء 
ذي كفــاءة عالية وخال مــن االنبعاثات 
الكربونيــة، وتلعب دورا مهما في النهج 
الــذي تتبعه الشــركة لتحقيــق احلياد 

الكربوني.
وكانت شركة تويوتا بدأت العمل على 
FCEV تقنيــة خاليا وقــود الهيدروجني

في عام ١٩٩٢. وتعتمد هذه التقنية على 
اســتمداد الطاقة الكهربائية من التفاعل 
بني عنصري الهيدروجني واألوكســجني 
لتشــغيل املوتــور الكهربائــي، ليكــون 
املاء هو املــادة الوحيدة التي تخرج من 
العادم. ويتجلى التزام الشركة بتحسني 
هذه التقنية باســتمرار من خالل مركبة 
تويوتا ميراي املبتكرة التي توفر جتربة 
قيادة كهربائية بالكامل بأعلى كفاءة في 
فئتها خالية من االنبعاثات الكربونية. كما 
تتمتع مركبة تويوتا ميراي بنطاق قيادة 
ال نظير له في فئتها يبلغ ٦٥٠ كيلومترا، 
وميكن إعادة تزويدها بالهيدروجني في 
أقل من خمــس دقائق، مما يضمن متتع 
السائقني مبستويات األداء والراحة ومتعة 
القيادة ذاتها املرتبطة باملركبات التي تعمل 

بالطاقة التقليدية. 
وقــد وصلــت تقنيــة خاليــا وقــود 
الهيدروجني التي طورتها شركة تويوتا 
إلــى درجة من التنوع حتــى وجدت لها 
مجموعــة واســعة مــن التطبيقــات ال 
تقتصر على املركبات فحسب، بل تشمل 
أيضا الشــاحنات واحلافــالت والقوارب 

ويجعل الرافعة الشوكية مناسبة بشكل 
خاص للعمليات متعددة املناوبات، والتي 
تستخدم عادة خاللها اآلليات والشاحنات 

بصورة مستمرة. 
وقــال كي فوجيتــا، املمثــل الرئيس 
للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا موتور 

يعمالن بتقنية خاليا وقود الهيدروجني 
FCEV مــن تويوتا. وعالوة على إمكانية 
التــزود بالهيدروجني في أقل من خمس 
دقائق وعدم إصدار أي انبعاثات كربونية، 
جتمع هذه التقنية الرائدة بني املزيد من 
الراحة واالستدامة املعززة، وهي واحدة 

كوربوريشن في الشرق األوسط وآسيا 
الوســطى: يســرنا املشــاركة فــي القمة 
العاملية لطاقة املستقبل التي تعد منصة 
مهمة الستكشــاف مسارات جديدة نحو 
مستقبل أكثر استدامة، واستعراض اثنني 
من حلول التنقل الرائدة لدينا، واللذين 

مــن بني العديد من احللول الواعدة التي 
كانت ضمن استكشافاتنا في إطار سعينا 
الدؤوب لتحقيق احلياد الكربوني. وأود 
أن أعرب عن امتناني ملنظمي هذا احلدث 
املهم والذي تتوافق أهدافه بشكل وثيق مع 
سعي شركة تويوتا املستمر إلى حتقيق 

االستدامة. 
وأضــاف: ندرك فــي شــركة تويوتا 
أن حتقيــق احليــاد الكربونــي هو هدفا 
رئيســيا، وهنــاك العديد من املســارات 
والطرق لتحقيقه، وال ميكن إرضاء اجلميع 
بتقدمي حل أحادي على أنه األمثل لظروف 
االســتخدام املختلفــة في جميــع أنحاء 
العالم. ومــن خالل التركيز على تطوير 
مجموعة متنوعة من خيارات أنظمة الدفع 
الكهربائية، فإننا نسهم في توفير املزيد من 
اخليارات للسائقني، والتي من شأنها زيادة 
تبني املركبات الصديقة للبيئة. وسنواصل 
البحث عن تقنيات جديدة ميكنها تسريع 
مســيرتنا نحو مجتمع محايد للكربون، 
حيث ميكن للناس االستمتاع بحياة أكثر 

سعادة وصحة واستدامة. 
وتأتي مشاركة تويوتا في القمة ضمن 
إطار التزامها الراسخ بتطوير حلول تنقل 
محايدة للكربون. وجنحت الشركة بإطالق 
مركبــة تويوتا «بريوس» في عام ١٩٩٧، 
والتي كانت أول مركبة كهربائية «هايبرد» 
HEV يتم إنتاجها على نطاق واســع في 
العالم. وتواصل شركة تويوتا استكشاف 
خيــارات التكنولوجيــا املتنوعة لتلبية 
االحتياجات املتنوعة للمســتخدمني في 
جميع أنحاء العالم. وتقدم الشركة اليوم 
مجموعة كاملة من حلول التنقل املستدام، 
مبا في ذلك املركبات الكهربائية الـ«هايبرد» 
HEV، واملركبات الكهربائية الـ«هايبرد» 
 ،PHEV املزودة بتقنية الشحن  اخلارجي
واملركبات الكهربائيــة التي تعتمد على 
البطاريــات BEV، واملركبات الكهربائية 
التي تعتمد على خاليا وقود الهيدروجني 
FCEV، فيمــا باعــت أكثر مــن ٢٢ مليون 
مركبة كهربائية في جميع أنحاء العالم.

سلطت الضوء على تقنية خاليا وقود الهيدروجني خالل القمة العاملية لطاقة املستقبل في أبوظبي

تويوتا ميراي

رافعة تويوتا الشوكية العاملة بخاليا وقود الهيدروجنياستعراض تقنية خاليا وقود الهيدروجني FCEV من تويوتا

واملولــدات الثابتة، مبا فــي ذلك الرافعة 
الشوكية التي تعمل بتقنية خاليا وقود 
الهيدروجني. ويتميز هــذا احلل املبتكر 
بإمكانيــة إعادة التزود بالوقود في زمن 
يتراوح بني دقيقتني و٣ دقائق فقط، مما 
يساعد على ضمان توفره على مدار الساعة 

«بيتك»: خدمة توصيل السبائك لعمالء «حساب الذهب» «بوبيان» يعزز تعاونه مع «العلوم اإلدارية»
اســتحدث بيت التمويل 
الكويتــي (بيتــك)، خدمــة 
توصيل سبائك الذهب لعمالء 
«حساب الذهب»، وذلك عند 
رغبتهم في توصيل السبائك 
التي اشــتروها وطلب ذلك، 
لتصلهم الى املكان الذي يتم 

حتديده مسبقا.
م اخلدمة اجلديدة  وتقــدَّ
التي أطلقهــا «بيتك» حتت 
عنــوان «ذهب بيتك يوصل 
لباب بيتك»، برسوم محددة، 
ويجــري توصيــل جميــع 
الطلبات اخلاصــة للعمالء 
خــالل يومــي عمــل، ويتم 
تسليمها لصاحب احلساب 

شخصيا.
وقالت نائبة املدير العام 
للمنتجات ملجموعة «بيتك»، 
نهال املســلم: ميكن للعميل 
الذهب» عن  فتح «حســاب 
تطبيق«بيتــك»  طريــق 
الفــروع املصرفيــة أو  أو 
أجهــزة الســحب اآللي، كما 
ميكن للعميل شــراء وبيع 
الســبائك الذهبيــة املتاحة 
من عيار ٢٤ قيراطا وبنقاوة 
٩٩٩٫٩، وتتم عملية الشراء 
للسبائك بالدينار الكويتي، 
وتبــدأ أوزانهــا مــن ١٠ الى 
١٠٠ غــرام، وأصبــح اآلن 

نتيجة للتعاون املثمر بني 
بنك بوبيان وجامعة الكويت، 
شهدت الفترة املاضية تكثيف 
مبادرات نقل اخلبرات واملعرفة 
الفنيــة والعملية بــني البنك 
واجلامعة، حيث حاضر العديد 
مــن قادة البنــك في اجلامعة 
للتحدث عن جتاربهم املصرفية 
والتطرق إلى أحدث التوجهات 
والتقنيات املتبعة في القطاع 
املصرفــي، باإلضافة إلى عقد 
جلســات نقاشــية مع هيئة 
التدريس وطلبة املاجســتير 
وطلبة اجلامعة بصورة عامة.

وقــال مدير عام مجموعة 
املوارد البشرية في بنك بوبيان 
عادل احلماد تعليقا على ذلك: 
يحــرص بنــك بوبيــان على 
انتهاز جميع فرص التعاون 
التــي تعزز تأهيــل وتطوير 
كوادرنا الوطنية الشابة، ونقل 
خبراتنا إليهم إميانا من بوبيان 
بأنهم مستقبل الكويت املشرق.

وأوضــح احلمــاد ان بنك 
بوبيــان قــد عــزز التعــاون 
مع جامعــة الكويت العريقة 
ووجه اجلهود نحو نقل هذه 
اخلبــرات بصــورة محترفة 
األكادمييــة  اإلدارة  حتــت 
للجامعة، وذلك من خالل عدة 
مبادرات، بدأت بجلسات نقاش 

الكميات املشتراة.
وأشــارت املسلم الى انه 
قبل عشــر ســنوات، أطلق 
«بيتك» حساب الذهب كأول 
بنك في الكويت، لتعزيز دوره 
في ابتكار املنتجات اجلديدة، 
وتنويع فرص االستثمار أمام 
العمالء، مع توسيع حصته 
السوقية في سوق التجزئة 
وخدمات األفراد، حيث يتميز 
«حســاب الذهب» بطبيعته 
االستثمارية، وميكن للعمالء 
شراء وبيع السبائك الذهبية 
مباشرة عن طريق «بيتك»، 
ويتم اإلعالن عن األســعار 
يوميًا وبشكل مستمر، كما 
ميكن للعميل تخزين الذهب 
لــدى «بيتك» مجانا، بصفة 

عمومــا وعــن جتربتهــم في 
بوبيان بشكل خاص، بجانب 
العديد من قيادات البنك مثل 
البيانات  رئيس مجموعتــي 
املعلومــات  وتكنولوجيــا 

عبداهللا خليفة النصف.
من جانبه، قال عميد كلية 
العلــوم اإلدارية فــي جامعة 
الكويــت د.عــادل الوقيان ان 
هذه اللقاءات تأتي لتســليط 
الضــوء على أهــم املواضيع 
االقتصادية التــي تهم طلبة 
الكلية بشكل عام ومحاولة من 
الكلية لربط احملتوى األكادميي 
بالواقع العملي وإبراز أمثلة 
محلية ناجحة لدعم وحتفيز 
الطلبة وإظهار قدوات حتمس 
الطلبة لإلبداع واالستمرار في 

أمانة وسحبه جزئيًا أو كليًا 
متى شاء.

«حســاب  أن  وأكــدت 
الذهب» يلقى إقبــاال كبيرا 
من العمالء ملزاياه العديدة، 
التعامل  وســهولة ومرونة 
من خالله، وقد شجع شرائح 
كثيرة على التعامل مع الذهب 
بنظرة جديدة، كمصدر مهم 
لالحتفاظ بالقيمة واالستثمار 
فــي وقــت واحــد، حيــث 
مييل الكثيــرون لالحتفاظ 
باملعدن األصفر على سبيل 
االســتثمار أو حفظ القيمة 
واحلماية مــن التقلبات في 
األسعار واألسواق، كما أنه 
مصدر سريع للحصول على 

السيولة عند احلاجة.

عالم االستثمار.
مــن جانبــه، قــال املدير 
التنفيــذي مبجموعة املوارد 
البشــرية فــي بنــك بوبيان 
الرومــي: نــود  عبدالعزيــز 
أن نشــكر جامعــة الكويــت 
وقياداتها على التعاون معنا 
إلضافة قيمة مــن خالل نقل 
معرفتنا وخبراتنا سواء إلى 
هيئة التدريس املوقرة أو إلى 
طلبــة اجلامعة على مختلف 
املستويات الدراسية، في ظل 
حرص قيادات البنك على نقل 
جتاربهم الشخصية باإلضافة 
إلى جتربــة البنــك وريادته 
املصرفيــة، وخصوصا على 
صعيد اخلدمــات واملنتجات 

الرقمية عامليا.

ً احلساب يتيح البيع والشراء املتبادل للسبائك الذهبية إلكترونيا لنقل اخلبرات للكوادر الكويتية وصقل مهاراتها

نهال املسلم عادل احلماد

باســتطاعة العميــل طلــب 
الذهبية  الســبائك  توصيل 
في أي وقت، من خالل تقدمي 
طلب التوصيــل من الكمية 
التي ميلكها في حساب الذهب 

ابتداء من ١٠ غرامات.
اخلدمــة  ان  وأضافــت 
اجلديدة تستهدف التيسير 
علــى العمــالء والتخفيــف 
من أعباء االنتقــال، وكذلك 
اتاحة فرصة الشراء لسبائك 
الذهــب مع تدعيــم عناصر 
األمان واملرونة والســهولة 
والراحة، وضمان التوصيل 
الى كل املناطق داخل الكويت، 
مشيرة الى أن رسوم اخلدمة 
موحدة وثابتة، بصرف النظر 
عن مكان التسليم أو حجم 

مفتوحة مع مختلف الكوادر 
األكادمييــة للجامعة بدءا من 
هيئة التدريس ومرورا بطلبة 
املاجســتير وانتهــاء بطلبة 

اجلامعة بصورة عامة.
وأضــاف: أهــم مــا مييز 
هذه اجللســات انها شــهدت 
متثيال وحضورا مميزا لبنك 
بوبيان على مستوى القيادات 
العليا، حيــث حاضر كل من 
نائب رئيــس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي للمجموعة 
عــادل املاجد الذي حتدث عن 
رحلــة وجناح بنــك بوبيان، 
والرئيسني التنفيذيني للبنك، 
عبداهللا التويجري وعبدالسالم 
الصالح متحدثني عن جتربتهم 
الشخصية في القطاع املصرفي 

عبدالعزيز الروميد.عادل الوقيان
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بشارة خير ساقتها األيام السابقة لي ولكل من يتمنى 
اخلير لوطننا الكويت ومؤسساته األكادميية. نعم بشارة 
خير، حتمل مشاعل التغيير والتطوير، وتؤكد على بشارات 
التفاؤل باملستقبل ومبا هو قادم في بلدنا احلبيبة الكويت، 
فأنا وغيري من الكثيرين ممن يبحثون عن شعاع لألمل، 
وبادرة لإلصالح، نسعد كثيرا حينما نرى أن الدولة تتجه 
إلى وضع الرجل املناسب في املكان املناسب، وهذا حرفيا ما 
حدث خالل األيام القليلة املاضية في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، حيث مت وضع الرجل املناسب ومساعديه 
في املكان املناسب لتكون بشارة خير وإمارة تغيير ونهضة 

تظهر آثارها قريبا بإذن اهللا تعالى. 
وللهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مكانة خاصة 
في وطننا الكويت، حيث يعلم قدرها ويقدر قيمتها كل من 
يعمل في املجال األكادميي، وله نشاط في املجال التطبيقي، 
حيث تعد الهيئة مبنزلة عــدة جامعات حتت مظلة وكيان 
واحد، وعلى وجه اخلصوص كلية التربية األساسية وكلية 
التكنولوجيا، حيث إن املخرجات التعليمية للهيئة لها دورها 
الكبير في إثراء احلياة األكادميية والتطبيقية وسوق العمل 
في الكويت، لذا فهي من اخلطوات التي وفقت احلكومة أميا 

توفيق بقرار إنشائها.
نعود لبشارة هذا العام اجلديد ملنتسبي التطبيقي، حيث 
مت إســناد قيادة الهيئة إلى د.حسن الفجام، وما أدراك من 
هو حسن الفجام، ذلك الشــاب الذي ابتعث إلى بريطانيا 
لتكملة دراســاته العليا من قبل الهيئة، وأتى ووفى دينه 
للهيئة وللكويت، وعمل ليل نهــار، نعم عمل ليال ونهارا 
بالهيئة، وخدم الهيئة في املجــال األكادميي وفي مجالي 
اإلدارة واملالية، وكان نعم العون ملديري اإلدارة السابقني، 

وذلك بشهادة اجلميع.
الفجام، هذا الشاب صاحب االبتسامة، وصاحب الكلمة 
الطبية، وصاحب «يا هال ويــا مرحبا» أصبح اآلن مديرا 
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وأنا على يقني بأن املستقبل 
سيكون مشرقا للهيئة ومنتسبيها، ألن هذا الشاب ميتلك 
من املؤهالت القيادية واإلدارية واألكادميية الكثير ما يؤهله 
لوضع الهيئة في مصاف املؤسسات األكادميية ذات السمعة 
العامليــة. لقد علم الكثير، وأعطى الكثير، واألهم أنه مازال 
في جعبته الكثير والكثير ليقدمه للكويت وأبنائها الطالب. 
وعلى ميينه ويســاره اثنان الكل أشــاد بهما، مشعل 
املنصوري، وجالل الطبطبائي، وكالهما غني عن التعريف، 
ولهم من البصمات واألعمال ما يشهد به القاصي والداني، 
فمشعل املنصوري (أبو بدر) االسم الالمع منذ أكثر من عقد 
من الزمان بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي، كان مســؤوال 
عن القبول والتســجيل، وكان فعال خير عون للمتقدمني، 
حتى للمتعثرين دراسيا، وكان يحل مشاكل الطلبة الذين 
يحتاجون إلى مساعدة بنفسه، وكان يعمل ليال ونهارا لرفعة 
وسمعة الهيئة وحل مشكالت الطلبة املختلفة. وأخي جالل 
الطبطبائي مثال للحكمة والدربة والتريث، وهي الصفات 
الالزمة للمعاون واملساعد واملستشار واحلكيم القادر على 
إعطاء النصيحة، وإبداء الرأي السديد القائم على املعلومة 

والتحليل الصحيح. 
خالصة القول إن القائد يحتاج إلى معاون ومســاعد 
مخلص، وهكذا يكتمل ثالوث التنمية والتقدم بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي، والذي ســيكون - بــإذن اهللا - مفتاح 
التنميــة والتقدم والتطور في مســيرة الهيئة األكادميية 
والتطبيقية خالل السنوات املقبلة، وإن غدا لناظره قريب، 
فهنيئا ملنتسبي الهيئة، وأهل الكويت، بهذه القيادة الشابة 

الواعدة التي تبشر باخلير والتغيير والتطوير.

جفاء كتابّي أصابني وطال ألعوام، جفت فيه دماء قلمي 
وتاهت فيه روحي عن اجلسد والكيان، فقدت فيه شعوري 
بالزمان واملكان، بدوت كأنني لم أحســب يوما على عالم 
األحياء، في تلك السنوات العجاف، فقدت فيها أغلى ما أملك 
في تلك احلياة، وتوالى الفقدان شخصا تلو اآلخر، وقيمة 
تلو األخرى، نزيــف لم يتوقف من الفقدان واأللم وطول 
االنتظار، طال فيه عذاب الروح وفقدان األهلية، بدوت كأنني 
قد وضعت في سجن دون سجان، في مكان مظلم بعيد في 
باطن نفسي، ال أرى فيه غير الظالم، طعامي علقم شديد 
املرارة وشرابي الدموع احلارة املنهمرة دون توقف، رأيت 
نفســي عارية مجردة من قناع القوة التي تتوارى خلفه 
لتخفي ضعفها وهوانها، نسيتها أنا أيضا وهانت علي، كما 
هانت على الكثيرين ممن هم حولي، وتوقف عقلي عن العمل 
بعد أن سلم نفسه لقلبي الذي أودى به إلى عالم النسيان.
لم أتذكر نفسي حتى ســمعت صراخها املدوي الذي 
من قوته اســتفقت من غيبوبتي التي استغرقت سنوات! 
فرأيت شــعاع نور بدا لي كالنجم املضيء في ليلي املعتم 
احلالك، فتمسكت به عسى أن ينير لي ظالمي فيأخذ بيدي 
خارج قضبان نفسي، وبالفعل جنحت بسهولة مطلقة في 
حتطيم أغالل احلزن التي كبلت نفسي بها طوال سنوات، 
توقفت حلظة شــعرت فيها بقبضة في صدري، لكني لم 

أعرها أدنى اهتمام.
وأنى لي أن أتخلى عن تلك السعادة التي اجتاحتني حينما 
حتررت من الوحدة واألحزان، وسرعان ما انطلقت كفرسة 
جامحة فقدت زمام نفسها حتى كادت أن تطير وتعلو في 
األفق البعيد تاركة عقلي في جب األحزان، لم يتمهل قلبي 
حتــى تعود إليه الدماء فأخذ يلهــث حتى كاد أن يتوقف 
فيفارق احلياة، جل ما أبقاني على قيد احلياة، يقيني في 
رب لطيف، وأمل من أجله صارعت األحزان، وسرعان ما 
انهمرت علي خيبة األمل ومرضى القلوب والعقول، عقدوا 
صفقتهم اخلاسرة مع الشيطان، أمال منهم في الفوز بقليل 
من فتات الدنيا علها تســد شيئا من دنو أنفسهم أو ترمم 
لهم وجها شــوهه الطمع والكذب وسوء الظن واالفتراء، 
صارعت وجاهدت وصمدت حتى فقدت قوتي وســقطت 
فريســة االستسالم، لكن لم أسمح لألمل أن يتركني، وال 
الشــيطان أن يدركني، أو يهتز يقيني بخالقي، حتى إنني 

عجبت من نفسي!
من أين لي بتلك القوة، وهذا التماســك واالحتساب؟ 
كنت كلما أمســك بقلمي وأحــاول أن أنقل له قطرات من 
دمي وأعطيه قبلة احلياة كان يسقط من يدي ويذهب بعيدا 
عني، حاولت ثم حاولت لعلمي أنه هو من ميلك القدرة على 
إخراجي من حزني ويرد لي روحي، وهأنذا أنهض من سبات 
مبعجزة بحول اهللا وقوته أعادتني إلى احلياة، أتساءل: إلى 
أي حد ســوف أمتاسك وإلى متى أجاهد وحدي في جميع 
االجتاهات وهل سأجنح؟ وإن حدث هل سأستمر؟!، وهل 

سأحظى بتحقيق حلم معلقة والدته في رحم املعجزات؟!

توقف بث إذاعة الـ«بي بي 
ســي» بعد ٨٥ عاما على البث 
اإلذاعة في  املباشــر من مقر 
لندن، لتأخذ مكانها في البث على 
املنصات الرقمية، مما يشير إلى 
بداية أفول جنم اإلعالم اإلذاعي 
التقليدي فــي كبرى اإلذاعات 
العربية  باللغة  الناطقة  الدولية 

في العالم.
وهــذا اخلبــر أحزننــي 
الـ«بي  كمراسل إلذاعة راديو 
بي سي» بتحويل البث للمنصات 
والتلفزيون فقط، وأستذكر تلك 
الهمة العالية التي يتمتع بها طاقم 
راديو bbc، ومشاركتي معهم منذ 
أكثر من ثالث سنوات، وبإذن 
اهللا باقون في مجال هذا اإلعالم 
املهني واحملترف منذ ما يقارب 

تسعة عقود من الزمان.
ولو تساءلنا عن دور إذاعة 
راديو bbc وأثره على الشارع 
الشــرق األوسط  العربي في 
العربي، فقد اتسمت  واملغرب 
األخبــار التي قدمهــا الراديو 
خالل عقــود باحليــاد ألبعد 
احلدود وبتناول احلدث األهم 
واألبرز على الســاحة العربية 
والدولية مبناقشــته وحتليله، 
وأيضا.. تعامــل راديو بي بي 
سي مع الصحافة املكتوبة عبر 
مجالتها الشــهيرة: «املستمع 
العربي» و«هنا لندن» و«املشاهد 
bbc السياســي»، كما أن إذاعة

العربي  املواطن  أشــبعت نهم 
بإيصاله بجميع أخبار وأحداث 
العالم ساعة بساعة وباحلقيقة 

الكاملة.
كما انتشرت شهرة برامجها 
اإلخبارية والثقافية والترفيهية 
العربي، وكان  في أرجاء عاملنا 
لراديو بي بي ســي لندن دور 
كبير في التعــاون مع اإلعالم 
الكويتي من خــالل تدريبات 
وورشــات إعالمية مشتركة 
للنخب الصحافية واإلعالمية 
في الكويــت واخلليج العربي، 
كمــا أذاعت أصواتــا إعالمية 
من مراســلني وكتاب كويتيني 
وسياسيني وشخصيات بارزة.

أمــا احلقــب واحلــروب 
العسكرية العربية فخاللها غطت 
اإلذاعة أخبــار احلرب العاملية 
الســويس  الثانية وأزمة قناة 
وما تبعها في عــام ١٩٥٦ من 
«عدوان ثالثي» قامت به فرنسا 
وبريطانيا وإسرائيل على مصر 
ومعظم األزمات وكل احلروب 
العربية - اإلسرائيلية، إضافة 
الى االنتفاضات الفلســطينية 
الكويت وحرب  بلــدي  وغزو 
أميركا على العراق، مما جعلها 
تســتقطب ٤٠ مليون مستمع 
يوميا، وفق ما نشر على موقعها 
الرسمي، واليوم مازالت تغطي 
السودان ولبنان  األوضاع في 
ومصر وسورية واليمن وجميع 

أخبار الدول العربية.
وكان الزميل محمود املسلمي 
قد ختم بالدقائق األخيرة وداعا 
خالل بثها في متام الساعة الـ 
املوافق  ١ ظهرا يوم اجلمعــة 
٢٠٢٣/١/٢٧، ولتبقى في ذاكرة 
الوطن العربي عبر األثير.. بي 
بي سي هنا لندن.. أجمل احملطات 
أكثر  بالتألق  التمنيات  وأجمل 
الرقمية..  املنصات  وأكثر عبر 
والسؤال املستحق اآلن هو: ما 

مصير إذاعاتنا العربية؟.

األقدار جمع قدر، وهو القضاء الذي 
يقضي به اهللا تعالــى على عباده، فهو 
الذي قدر لنا كل ما مير بنا من حوادث 
في حياتنا، فال يحدث شــيء إال بعلمه 
جلت قدرته، فنحن ال نعلم شيئا بعلمه 
وقدرته وإرادته لذا جتدنا نقول عند كل 
مصيبة «قدر اهللا وما شــاء فعل»، لذلك 
فعلينا أال نكثر من قول «لو» ونرددها 
فإنها تفتح عمل الشــيطان، ولن تقدم 
شيئا أو تؤخره، أما األعمار فهي مجموع 
السنني والشهور واأليام التي نعيشها، 
وبني األقدار واألعمار صلة وثيقة فكل 
من يعيش في هــذه الدنيا يقدر اهللا له 
مجريات حياته منذ والدته وحتى مغادرته 
الدنيا وانتظاره في عالم البرزخ ما يؤول 
إليه حاله إذا وقف بني يدي مواله الذي 
سبقت رحمته غضبه واهللا املستعان، ومع 
ذلك فعلينا أن نتذكر دائما قول اهللا عز 
وجل: (ميحو اهللا ما يشاء ويثبت وعنده 

أم الكتاب) «الرعد: ٤٥».

«الذهب يعد مبنزلة وسيلة للشراء 
في ظل اخلوف». (وارن بافيت).

وبالنظر إلى الوقت احلالي الذي تتزايد 
فيه املخاوف حيال ركود اقتصادي، وذلك 
نتيجة لزيادة معدالت التضخم وتداعيات 
جائحة كوفيــد - ١٩. مما أثار مخاوف 
املستثمرين بســبب حالة عدم اليقني، 
السويســرية  الصادرات  ارتفعت  فقد 
من الذهب إلــى كل من الصني وتركيا 
وسنغافورة وتايلند إلى أعلى مستوياتها 
منذ عدة سنوات خالل عام ٢٠٢٢، إذ عزز 
انخفاض األسعار الطلب من املستهلكني 
في منطقة الشرق األوسط وآسيا. وتسبب 
ارتفاع معدالت الفائدة في قيام العديد من 
املستثمرين في أوروبا وأميركا الشمالية 
ببيع الذهب خالل العام املاضي، مما أدى 
إلى توافر كميات كبيرة من املعدن األصفر 

ودفع األسعار لالنخفاض.
ويحفز عدم االستقرار االقتصادي 
الطلب على الذهب، والذي يراه الكثيرون 
استثمارا آمنا، وخاصة في تركيا، حيث 
للتضخم.  ارتفاعا قويا  البالد  تشــهد 
وتعتبر سويسرا أكبر مركز في العالم 
لتكرير الذهب وعبوره، إذ تستورد البالد 
الســبائك من املناجم ومراكز التخزين 
حول العام لتجهيزها وإعادة تصديرها.

الرشــوة احلديثة، نعم الرشــوة 
احلديثة، ألن أساليبها تغيرت، وطرقها 
تنوعت، بل متت شرعنتها عند البعض، 
فأصبحت ال تستنكر، بل البعض يعتبرها 
شطارة، ومساعدة، ومصلحة مقبولة.

فلنعلم أن تغيير األسماء لن يغير 
حقيقة املسمى، ولن يجعل احلق باطال 
وال الباطل حقا، وال احلالل حراما وال 
احلرام حالال، إمنا هي مصائد نصبها 

شياطني اإلنس واجلن، فلنحذرها.
قد يظن البعض أن الرشوة تقصر 
على األموال، لكنها في هذا الزمان تعدت 
ذلك، فنرى تعيــني األقارب واملعارف 
في أماكن ال يستحقونها ليس بسبب 
كفاءتهم، لكن مقابل مواقف ومصالح 

معينة.
نرى في األمس القريب وباعتراف 
كثير من السياسيني وبعض من تقلدوا 
املسؤولية استخدام ملف العالج باخلارج 
للترضيات السياســية واملســاومات 
املصلحية. رأينا فــي زماننا هذا من 
بالترقيات والتوظيف واملنح  يستثنى 

أرجوحة

الفجام 
واملنصوري 
والطبطبائي

أ.د.مناور بيان الراجحي

حديث اخلاطر

أوجاع 
الروح!

فاطمة العسيلي

ومضات إدارية

الرشوة احلديثة
د.هشام كلندر

كلمات ال تنسى

أقدار وأعمار
مشعل السعيد

الراقصون والراقصات على جراح 
الناس هــم من أخس النــاس أخالقا، 
الفرص  وأدناهم منزلة، فهم يستغلون 
«الال أخالقية» ويستفيدون من خاللها 
ليحققوا مصاحلهم الشخصية، فال يوقفهم 
مبدأ فاضل، وال تردعهم أخالق كرمية، 
حتى عند مســطرة «احلالل واحلرام»

ال يتوقفون وال يتراجعون، فهم ميضون 
بحسب رغبات النفس الوحشية، من دون 
أي تفكير أو مراجعة ومتحيص، فكم هم 
سيئون أولئك الراقصون والراقصات فوق 
جراح الناس، فهم الذين عرفوا باتخاذهم 
آالم الناس وحوائجهم امللحة ساللم لهم 
يصعدون من خاللها ويتعالون ويتعالون 
إلى مآربهم  ويتعالون.. حتى يصلــوا 

وأهدافهم الدنيئة (خيب اهللا مسعاهم)!
فعلــى كل «راقص» و«راقصة»، أن 
يعلموا أن هذا النهج األناني واحملتقر لن 
يجلب لهم إال اخلسران تلو اخلسران، 
وسيجر عليهم املهالك تلو املهالك، والقارئ 
لصفحات الزمن الطويلة وسجالت التاريخ 
العريضــة واملتمعن في وقائع األحداث 

الكثيرة سيرى أن صاحب النية الفاسدة 
والقلب األناني الذي جعل الناس كالدروع 
له حتى يصل إلى مبتغاه، خاسر.. خاسر، 
وفي آخر املطاف سيقع في شر أعماله، 
ولن يعيش حياة الهناء الدائم أبدا، وسيظل 
باله وحاله يتآكالن ويضمحالن من شدة 
التفكير، ومن شدة تفاقم وسواس النفس 
املدمر، وهذه ســنة الزمن مع كل أناني 

ومراوغ ومحتال ومنافق!
ونحن نتمتع باحلياة سنرى الكثير 

والقبول في أجهزة الدولة وغيرها، وكل 
هذا في بعــض األحيان يكون مبقابل 
ليس شــرطا أن يكــون ماديا، ولكن 
منافع أخرى، وإن سألت أصحاب الشأن 
يقولون لك إنها مناورات سياسية. رأينا 
العطايا واملنح مــن الرخص التجارية 
واملزارع واجلواخير (حظائر احليوانات) 
وغيرها وفي بعض األحيان دون تساو 
في الفرص. رأينا الرواتب االستثنائية 
واملكافآت الفلكية، ورأينا وسنرى غيرها 

من ناحية أخرى جتاوز إنتاج التنني 
األحمر من الذهب ٣٧٢ ألف طن في عام 
٢٠٢٢، بزيــادة قدرها ٤٣٠٦٥ طنا، أي 
بنسبة منو ١٣٫٠٩٪ على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات صادرة عن اجلمعية 
الصينية للذهب أن إجمالي استهالك الذهب 
في الصني سجل ١٠٠١٧٤ طنا خالل العام 
املاضي، بانخفاض نســبته ١٠٫٦٣٪ عن 

العام األسبق.
كما يتوقــع اخلبــراء واحملللون 
االقتصاديون أن أرقــام الناجت احمللي 
اإلجمالي في الواليــات املتحدة «تثير 
التكهنات بأن مجلس االحتياطي الفيدرالي 
األميركي سيرفع معدالت الفائدة لفترة 

وعلى ذلك ميكــن تغيير القدر غير 
املبرم بأمور كثيرة كلها أبواب خير مثل 
بر الوالدين وصلة الرحم، وأعمال اخلير 
والدعاء وهو أقوى أسباب رد القدر، يقول 
النبي ژ «ال يزيد في العمر إال البر وال 
يــرد القدر إال الدعاء وإن الرجل ليحرم 
الرزق بالذنــب يصيبه» فال نتبرم مما 
قدره اهللا لنا، بل نســلم ألمره ونرضى 

والكثير، وفي احلقيقة مع كل مشهد نراه 
ألمثال هؤالء املســتغلني جلراح الناس 
يحزن القلب حزنا عميقا بسب انعكاسات 
صنيعهم الذميم بني أصقاع املجتمع، فهم 
مدمرون ألمان األسر، وعابثون باستقرار 
باألوطان، فالقلب  الوجدان، ومرجفون 
يحزن بسببهم، واجلوارح تتألم، والفكر 

ينشغل.
النفس تتمنى حياة طاهرة، وخالية إلى 
حد ما من دنس املدنسني، وال تستريح 

من صور الرشوة احلديثة.
ما تأخذه بغير حق لن يدوم، ولن 

يبارك فيه، فلتحذر كل احلذر.
 كما رأينا أن للرشوة صورا متعددة 
ليســت محصورة في األموال، فأهل 
الفساد والباطل يتفننون بنشر فسادهم 
وباطلهم، فأقول لهم، هل تظنون أنكم 
بأموالكم تستطيعون أن تشتروا اجلميع 
وتفعلوا ما تريدون؟ مازال هناك شرفاء، 
ال تغريهم أموالكم، أصحاب عزة نفس 

أطول على الرغم من أن التضخم بدأ يبدو 
أكثر اعتداال» مما يضغط على الذهب.

ويترقــب املســتثمرون اجتماع 
جلنة السياســة النقدية للبنك املركزي 
األميركي، الذي سيستمر على مدى يومني 
ويتوقعون زيادة أسعار الفائدة مبقدار 

٢٥ نقطة أساس.
وتتوقع البنوك العاملية مثل «سيتي 
بنك» أن يشهد النصف الثاني من العام 
احلالي أثرا إيجابيا على ســعر الذهب 
مدعوما بتوقعات إبطاء مجلس االحتياطي 
الفيدرالي، الزيادات على ســعر الفائدة 
وصوال الحتماالت البدء في تخفيضها 

عن املعدالت احلالية.

مبا قــدر، يقول عمر بن اخلطاب ے: 
لو عرضت األقدار على اإلنسان الختار 
القــدر الذي اختاره اهللا له، فهو ال يقدر 
لنا شــرا ال خير فيه، واخلير كل اخلير 
في الرضا والتسليم بقضاء اهللا وقدره.

خرج عمر بن اخلطاب إلى الشام ومعه 
املهاجرون واألنصار فلقيه في سرع على 
حدود الشام من أخبره أن الطاعون وقع 

هذه النفس وهي ترى احلياة تهوي إلى 
أسوأ املدارك وأشــرها، بسبب تفشي 
«معادن رخيصة» من البشر بني جنبات 
احلياة، فالنفــس تطمح بكل حلظاتها، 
وترجو دائما بكل حاالتها، الى أن ترى 
فضالء الناس وأخيارهم - أهل املعادن 
النفيسة - هم األكثر انتشارا واتساعا 
بني دروب احليــاة، وتتطلع ألن تراهم 
في مقدمة كل ركــب، فهؤالء الفضالء 
من الصعب أن يرى منهم أي استغالل 
لنفس بشرية بريئة، ومن الصعب أن نرى 
منهم أي أنانية فتاكة بحق املجتمع.. لذلك 
ندعو اهللا أن يكثر من «جنس» الفضالء، 
وأن يبيد جنس «اللئام» الراقصني فوق 

جراح الناس.
٭ ختاما: أتســاءل وأقول.. وقلبي 

يعتصر أملا:
متى تزول األنا.. وتنتهي دون عنا

فقد طغت وتفاقمت.. وتسورت كل 
البنا

وقل نور اإليثار.. ولم يَر له سنا
وتراجع الود وغاب.. من وقائع يومنا؟!

وضمير حي وأمانة، هؤالء هم من بأعيننا 
يستحقون االحترام واإلجالل.

وأنتم أيها الدفيعة بالطرق احلديثة 
على حساب ظلم اآلخرين، إلى مزبلة 
التاريــخ، ال احترام لكــم. وأما ندائي 
ملن يأخذ ويقبل بأمور ال يســتحقها 
ويستسهل ذلك مقابل منافع أخرى، اتق 
اهللا، فواهللا إنها أموال سحت، ال بركة 
فيها، وال تغني وال تســمن من جوع، 
ففوائدها زائلة، وسيتبعك بعد ذلك الذل 
والعار، فال تصبح فريسة لهؤالء، وال 

تبع دينك بعرض قليل.
وأختم بحديث النبي ژ، عن ثوبان 
قال «لعن رســول اهللا ژ الراشــي 
واملرتشي والرائش، يعني الذي ميشي 
بينهمــا» (رواه أحمــد)، فالعياذ باهللا، 
الراشــي واملرتشــي ملعونان بنص 

احلديث. 
اللهم اعصمنا من شر الفنت، ومن 
الرشوة، وعافنا من جميع احملن، وأصلح 
منا ما ظهر وما بطن، ونق قلوبنا من 

احلقد واحلسد.

أمــا «غولدمان ســاكس» فقد رفع 
توقعات سعر الذهب إلى ٢٥٠٠ دوالر، 
مســتندا في ذلك إلى ٣ عوامل، أولها 
ارتفاع أسعار السلع جراء احلرب الروسية 
والتي تؤثر على معدالت النمو في البلدان 
املتقدمة، ويزيد املخاوف بشأن التضخم.
أما العامل الثاني، حيث إن العقوبات 
املفروضة على روســيا بســبب أزمة 
أوكرانيا، متنع روسيا من بيع احتياطاتها 
مــن الذهب، وبالتالــي انخفاض كمية 

املعروض مقابل زيادة الطلب.
وأخيــرا، فإن الطلــب املتزايد من 
قبل القطاع اخلاص في آســيا بسبب 
االنتعاش االقتصادي، وسط قلة اخليارات 
االستثمارية يدفع أسعار الذهب لالرتفاع.
احملللون في «دويتشه بنك» توقعوا 
تراوح ســعر أوقية الذهب ما بني ١٨٠٠

و١٩٠٠ دوالر بنهاية العام ٢٠٢٣.
في املقابل، توقــع «البنك الدولي» 
اســتمرار االرتفاع في أسعار الفائدة 
في البنوك األميركيــة، وبالتزامن مع 
أسعار الفائدة املرتفعة ستنخفض أسعار 
الذهب إلى ١٧٠٠ دوالر بحلول نهاية العام 
احلالي. فيما توقع احملللون في وكالة 
«فيتش» أن تنخفض أسعار الذهب إلى 

١٦٠٠ دوالر.

بها، فجمع الناس كلهم، واستشارهم أيدخل 
الشام أم يعود؟ من حيث أتى، فاختلفوا 
ومنهم من قال معك بقية الناس وأصحاب 
رسول اهللا ژ وال نرى أن تقدم بهم على 
هذا الوباء، فعزم على الرجوع فقال له أمني 
األمة أبوعبيدة عامر بن اجلراح: أفرارا من 
قدر اهللا يا أمير املؤمنني؟ فقال عمر: لو 
غيرك قالها يا أبا عبيدة، نفر من قدر اهللا 
إلى قدر اهللا، أرأيت لو كان لك إبل فهبطت 
واديا له عدوتان إحداهما خصبة واألخرى 
جدبــة، أليس إن رعيت اخلصبة رعيتها 
بقدر اهللا، وإن رعيت اجلدبة رعيتها بقدر 
اهللا؟ قال: نعم، فجاء عبدالرحمن بن عوف 
وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن 
عندي من هذا األمر علما، سمعت رسول 
اهللا ژ يقول: إذا سمعتم به بأرض فال 
تقدمــوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها 
فال تخرجوا فرارا منها، فحمد اهللا عمر 

وانصرف منها.
ودمتم ساملني.

من القلب

الرقص فوق جراح 
الناس!

@HaniAlnbhanهاني عبدالرزاق القعود النبهان

رؤى اقتصادية

ملاذا يتجه العالم
إلى شراء الذهب؟

hamedmadouh٩١٩@hotmail.comحمد عبدالغفور محمد مدوه
@HamadMadouh 
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«غسيل».. عمل «اليت كوميدي» في ٨ حلقات
تقدميهــا، وبالنســبة لعبــداهللا فهو 
ممثل ثقيل، ميأل الكادر ومحترف جدا 
في عمله، ويحضر للشــخصية التي 
يقدمها بشكل احترافي، بخالف شعوره 
باخلوف، وأقصد هنا ان الفنان يأتي 
الى اللوكيشــن وهو في قمة تركيزه، 
ومحضر لدوره بشكل كبير ويريد ان 

يقدم افضل ما عنده من أداء.
وتطرق عبدالواحد الى القضايا التي 
يتناولها «غسيل»: بصراحة اكثر شيء 
اسعدني في هذا العمل انه مكتوب منذ 
فترة وتأجل تنفيــذه، وفهد العليوة 
بشــكل عام هو كاتب جميل ومتميز، 
وأشعر ان بداخله مخرج يعرف كيف 
يجذب املشاهد ألعماله من أول مشهد 
آلخر مشهد، وتناول املسلسل قضية 
غســيل األموال وهي قضية منتشرة 
حاليا في العالم، وإن شاء اهللا اجلمهور 
سيشاهد عمال حقيقيا ومشوقا من واقع 

احلياة التي نعيشها حاليا.
وحول النجوم املشاركني معه في 
املسلســل بخالف شجون وبوشهري 
وعبدالرضــا، رد: معنــا عبيــر أحمد 
وزينــب بهمــن، باإلضافــة الى زهرة 
اخلرجــي وكل واحــدة منهــن تقــدم 
«كاركتر» رائعا، ومعنا أيضا منصور 
البلوشي الذي سبق ان عمل معي في 
مسلسل «ديستوبيا» وهو من الفنانني 
الذين احبهم جدا، وأتوقع له مستقبال 
كبيرا ألنه مجتهد ويتعب على نفسه.

وحتدث عبدالرضا عن املشــاريع 
الفنية اجلديدة له الفترة املقبلة، قائال: 
بإذن اهللا لدي اكثر من مشروع سواء 
على مستوى التمثيل أو على مستوى 
اإلنتاج، وال أستطيع ان اكشف عنهم 
حاليا إال بعد ان يتم التوقيع واالتفاق 
عليهم بشكل نهائي، ومنها أعمال لشهر 

رمضان املبارك إن شاء اهللا.
بــدوره، قــال مخرج العمــل أحمد 
عبدالواحد: شركة «كتويل» وفرت لي 
كل شيء أنا احتجته في العمل، وهذا 
كان اهم شــيء عندي ألنني كما تعلم 
من األساس مخرج إعالنات، فبالنسبة 
لي التفاصيل الدقيقة التي تظهر على 
الشاشة شيء مهم جدا، وأنا قلت ملنتج 
العمل الفنان عبداهللا عبدالرضا لكي 
نقدم مسلسال متميزا احتاج الى شكل 
مختلــف وغيــر تقليدي مــن االنتاج 
املتعــارف عليــه حتــى يكــون عالي 
املستوى ويستحق تقدميه للمشاهد.

وعن العمل مع جنمني مثل شجون 
الهاجري وعبداهللا بوشهري، أوضح: 
انت تتحدث عن اثنني من اهم النجوم 
في الكويت، شجون فنانة «بروفيشنال» 
كلهــا طاقة إيجابية مــن اول دخولها 
اللوكيشــن حتى خروجها منه، وهي 
تشــيع في املكان أجواء مــن البهجة 
والفرح، بخالف أنهــا فنانة موهوبة 
جدا، ولديها كاريزما عالية، وبسهولة 
تتقمــص الشــخصية املطلــوب منها 

اجلمهور بشكل مختلف.
وبســؤاله عــن منهجه فــي العمل 
ومنحــه الفرص ملخرجــني جدد على 
الساحة الفنية من خالل شركته ومنهم 
مخرج «غسيل» أحمد عبدالواحد في 
ثاني جتربة له معه، أجاب: شــهادتي 
في املخرج أحمد عبدالواحد مجروحة، 
وســبق ان عملــت معه في مسلســل 
«ديســتوبيا»، وهذا التعاون الثاني، 
وأنا أحب عينه وذوقه وطريقة إخراجه، 

فهو ربان حقيقي للعمل.

بوشهري، فقال: لو حتدثت عن شجون 
فأنا سأحتاج إلى أربعة أيام، وبالنسبة 
لعبداهللا تربطني به عالقة صداقة قبل 
ان تكون عالقة عمل، وسبق ان تعاونا 
معا من خالل مسلسل «انتقام مشروع»، 
و«غســيل» هو تعاون جديد يجمعه 
بشجون بعد فترة انقطاع طويلة عن 
العمل معا، وأشاركهما البطولة ومعنا 
زينب بهمن وسوف يشاهد اجلمهور 
مــن خالل األداء وجود كيمياء غريبة 
بني هؤالء األربعة الذين سيطلون على 

«غســيل» يتناول احليــاة العصرية 
احلالية واملشــاكل التي نواجهها فهو 
«اليت كوميدي»، بسيط، يتناول قضية 
مهمــة جدا، وطريقة تصويره جديدة 
بالنســبة لــي، وأتوقــع أن اجلمهور 
سيشاهد صورة جميلة ومختلفة من 

قبل املخرج أحمد عبدالواحد.
وحــول رأيهــا فــي ان هــذا العمل 
يجمعها في «دويتو» جديد مع صديقها 
النجم عبداهللا بوشهري، ردت: عبداهللا 
«أبوداليــا» من أعز النــاس الى قلبي 
والذين احب العمل معهم هو وشقيقه 
النجم محمود بوشهري، وطبعا والنعم 
بباقي الفنانني لكن هناك كيمياء حلوة 
جتمعنــي معه ألننا مع بعض منذ ان 
كنا صغارا، وبإذن اهللا نقدم من خالل 
هذا العمل للمشاهدين «دويتو» متميزا 

وجديدا.
وقال منتــج العمل وأحــد أبطاله 
الفنان عبداهللا عبدالرضا: نحن كشركة 
إنتاج سعداء، و«كسبانني» العمل مع 
الكاتب فهد العليوة من خالل «غسيل» 
كونه كاتب له رصيد كبير من األعمال 
الناجحة، لذلك حرصنا على ان نتعاون 
معه من خالل هذا املسلسل، مستدركا: 
فكرة العمل جميلة وجديدة وتالمس 
الكثير من القضايا التي حتدث حاليا 

والتي نواجهها كمجتمع خليجي.
أما عن رأيه في تكرار التعاون بينه 
وبني النجمة شجون والنجم عبداهللا 

ياسر العيلة

قضية غسيل األموال أو تبييضها 
هي قضية اقتصادية تهدف إلى إضفاء 
شــرعية قانونية على أموال محرمة 
لغرض التصرف فيها واســتثمارها، 
ولهــا العديــد من الطــرق املتبعة في 
الغسيل واآلثار السلبية لهذه القضية 
التي انتشــرت في عاملنا العربي، من 
هذا املنطلق يتناول مسلسل «غسيل» 
في حلقاتــه الثماني تلك القضية في 
إطار رومانســي اجتماعي، من تأليف 
الكاتــب فهــد العليوة، إخــراج أحمد 
عبدالواحد، بطولة: شجون وعبداهللا 
بوشهري وعبداهللا عبدالرضا وعبير 
أحمد وزهــرة اخلرجي وزينب بهمن 

ومنصور البلوشي وآخرون.
«األنبــاء» تواجــدت فــي موقــع 
التصوير، والتقت ببعض جنوم العمل، 

ومخرجه فإلى التفاصيل:
فــي البداية حتدثــت جنمة العمل 
الفنانة شجون قائلة: مسلسل «غسيل» 
من إنتــاج أخي الغالي جمال ســنان 
«إيغل فيلمز» وتنفيذ أخي الغالي أيضا 
عبداهللا عبدالرضا وشركته «كتويل»، 
ومن تأليف العبقــري العائد للكتابة 
بعد غياب واملتحمســة جدا لكتاباته 
العزيــز فهد العليــوة، وإخراج أحمد 

عبدالواحد.
وعــن العمــل بشــكل عــام قالت: 

من إنتاج «إيغل فيلمز» وتنفيذ «كتويل» وتأليف فهد العليوة وإخراج أحمد عبدالواحد
عبداهللا بوشهري واملخرج احمد عبدالواحد مشهد يجمع شجون وعبداهللا بوشهري عبداهللا عبد الرضا مع زينب بهمنشجون وعبداهللا بوشهري

ملشاهدة الڤيديوالزميل ياسر العيلة مع املنتج عبداهللا عبد الرضا  (ريليش كومار)

عبـداهللا عبدالرضا: أحتاج ٤ أيـام ألحتدث عن شـجون وتربطني بأبوشـهري صداقة قويةشـجون: عبداهللا بوشـهري من أعز الناس وجتمعني كيميـاء حلوة معه منـذ أن كنا صغارًا
فهـد العليوة كاتب جميـل داخله مخرج.. والبلوشـي موهوب ومجتهد ويتعب على نفسـهأحمـد عبدالواحد: شـجون طاقة إيجابية وبوشـهري ممثل ثقيل وعبدالرضا وفر كل شـيء

هل مسارح «املجلس الوطني» آمنة؟!
مفرح الشمري

بعد أن تعرض سوق املباركية 
حلريــق هائــل في أواخــر مارس 
املاضــي، وأدى هــذا احلريق إلى 
التهام عشرات احملال، واستطاعت 
فرق اإلطفاء إخماده في فترة وجيزة 
علــى الرغــم من التصــاق احملال 

ببعضها بعضا.
بعــد هــذا احلريــق قامت قوة 
اإلطفــاء العــام ممثلة فــي قطاع 
الوقاية بجوالت ميدانية للتأكد من 
التزام بعض اجلهات باشتراطات 
الســالمة والوقاية مــن احلريق، 
ومن هذه اجلهات املجلس الوطني 
للثقافة والفنــون واآلداب للتأكد 

مــن ســالمة مســارحه والتزامها 
باشتراطات السالمة والوقاية من 
احلريق، وذلك بعد ان شكلت جلنة 
من الشؤون الهندسية في املجلس 
الوطني وقوة اإلطفاء للتدقيق على 
مباني مســارح املجلــس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب «مسرح 
عبداحلســني عبدالرضا، مســرح 
الدســمة، مســرح كيفان، مسرح 
الشــامية»، وبعد التدقيق اتضح 
لقوة اإلطفاء افتقار تلك املسارح 
الشــتراطات الســالمة والوقايــة 
مــن احلريق وهي أماكن يقصدها 
اجلمهــور ملشــاهدة املســرحيات 
وأنشطة املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب، حيث شمل تقرير 

قوة اإلطفاء أكثر من ١٠ مخالفات 
للمســارح املذكورة وطلبت عدم 
اســتخدامها مــا لــم تعالــج تلك 
املخالفات وأي أنشــطة تقام على 
تلك املســارح فيتحمل مسؤولية 
ما يحدث بهــا «املجلس الوطني» 
بشكل مباشــر ومت تسليم تقرير 
«اإلطفــاء» الى املجلــس الوطني 
للثقافــة والفنــون واآلداب الذي 
بدوره أمر بوقف حجوزات مسارحه 
ألي فرقة مسرحية تود العروض 
عليها استجابة لتقرير «املطافئ» 
وهذا أمر يشكر عليه املسؤولون في 
املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب، وذلك مــن باب احلرص 

على جماهير مسارحه.

والسؤال الذي يفرض نفسه ان 
املجلس الوطني للثقافة والفنون 
مــارس  فــي  ســينظم  واآلداب 
املقبــل الدورة الـــ٢٨ من مهرجان 
القرين الثقافي وستحتضن حفل 
افتتاحه خشبة مسرح عبداحلسني 
عبدالرضا مبنطقة الساملية، فهل هذا 
املسرح آمن إلقامة مثل هذا النشاط 
عليه؟ وهل متت معاجلة املخالفات 
التي ذكرت فــي تقرير «اإلطفاء» 
بخصوص هــذا املســرح وغيره 
من املســارح، ام ان املسؤولني في 
املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب سينظمون حفل االفتتاح 

على مسؤوليتهم الشخصية؟! 
أفيدونا أفادكم اهللا!

بعد تقرير «قوة اإلطفاء» ملخالفتها الشتراطات السالمة والوقاية من احلريق

مسرح كيفان حتت الصيانة

جنوى كرم تتصدر «الترند» العربي
بيروت - بولني فاضل

بعد اختيارها في قائمة «أكثر املؤثرات 
فــي العالم» ضمن مجلة فوربس العاملية، 
تصدر هاشتاغ يحمل اسم «فوربس تختار 
جنوى كرم» الترند عبر «تويتر» في كثير 

من الدول العربية احتفاال بنجمتهم.
وتصدر اســم جنوى كــرم الترند منذ 
اإلعالن عن تواجدها ضمن القائمة العاملية 
باعتبارها العربية األكثر تأثيرا ضمن نساء 
العالم فوق اخلمسني، بأكثر من عشر دول 
عربية من بينها، حســب موقع «نواعم»، 

لبنان ومصر والعراق حتى اليمن واململكة 
العربية السعودية.

وهذه ليست املرة األولى التي تصنف فيها 
جنوى كرم ضمن األكثر تأثيرا بالعالم بقائمة 
مجلة فوربس العاملية، حيث سبق ان صنفت 
ضمن أكثر ١٠٠ شخصية عربية تأثيرا في 
عام ٢٠١٧، كما جاءت ضمن أفضل ١٠ جنمات 
عربيات على املسرح العاملي بعام ٢٠١٨، أما 
في عام ٢٠٢١، فقد صنفتها ضمن األكثر مبيعا 
بـ ٦٠ مليون نسخة، وأخيرا في عام ٢٠٢٣
ضمن أكثر النساء األكثر تأثيرا فوق سن 

اخلمسني.
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واشنطن تدعو اإلسرائيليني والفلسطينيني إلى عدم
«تأجيج التوترات» وتؤكد إميانها الراسخ بـ «حل الدولتني»

«الصحة العاملية»: «كوفيد - ١٩» ال يزال حالة طوارئ قصوى
عواصم ـ وكاالت: قررت منظمة الصحة العاملية 
اإلبقاء علــى حالة الطوارئ القصوى حيال جائحة 
«كوفيد-١٩» بعد ثالث ســنوات على إعالن املرض 

حالة صحية طارئة ذات أبعاد عاملية.
وأضافــت املنظمة، في بيان امــس، أن اجلائحة 
متــر على األرجح «مبرحلة انتقالية» التزال اإلدارة 
احلــذرة ضرورية خاللها «للتخفيف من التداعيات 
السلبية احملتملة». واتبع املدير العام ملنظمة الصحة 
العاملية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس توصيات 
جلنــة الطوارئ حول اجلائحــة، وهي جلنة خبراء 

اجتمعت مؤخرا للمرة الرابعة عشرة.
وقال غيبرييسوس، خالل مؤمتر صحافي دوري 
في جنيڤ امس، «على الرغم من أنني ال أريد استباق 
رأي جلنــة الطوارئ، إال أنني ما زلــت قلقا للغاية 
بشأن الوضع في بلدان عدة وتزايد حاالت الوفاة».

وأضاف «رســالتي واضحة: ال تقللوا من شــأن 
هذا الڤيروس، لقد فاجأنا وسيســتمر في مفاجأتنا 
وسيواصل فتكه، ما لم نفعل املزيد لتزويد احملتاجني 

باملرافق الصحية وملكافحة التضليل على الصعيد 
العاملي». وأشار إلى أنه يأمل في إعالن نهاية حلالة 
الطــوارئ الصحية تلك العام احلالي الســيما حال 
التمكن من حتســني الوصول إلــى تدابير املكافحة 
عامليــا، وقال «ما زلنا نأمل في أن ينتقل العالم إلى 
مرحلة جديدة تقل فيها حاالت دخول املستشفيات 
والوفيات (املرتبطة بكوفيد) إلى أدنى مستوى ممكن».
ويتمتع املدير العام للمنظمة األممية بصالحية 
االختيار بني اتباع توصية جلنة الطوارئ من عدمه.
يشــار إلى أنه في ٣٠ يناير ٢٠٢٠، أعلنت جلنة 
اخلبراء فــي املنظمة العاملية أن «كوفيد-١٩» ميثل 
«حالة طوارئ صحية عامة على نطاق دولي»، بينما 
لم تكن قد ســجلت آنذاك خارج الصني، ســوى أقل 

من مائة إصابة من دون أي حالة وفاة.
واآلن بعد ثالث سنوات، ترى اللجنة أن «جائحة 
كوفيد-١٩ رمبا بلغت مرحلة انتقالية» وعقب مدير 
عام منظمة الصحة العاملية على ذلك قائال إنه يقدر 
«توصيات اللجنة للتحرك بحذر خالل هذه املرحلة 

االنتقالية والتخفيف من العواقب السلبية احملتملة».
في غضون ذلك، قال كبير أمناء مجلس الوزراء 
الياباني هيروكازو ماتسونو، إن طوكيو ستبقي في 
الوقت احلالي على تدابير مراقبة احلدود اخلاصة بـ 
«كوفيد-١٩» للوافدين من الصني، والتي مت تعزيزها 
في أواخر العام املاضي. وقال ماتســونو في مؤمتر 
صحافي بالنظر إلى املستقبل «سنستجيب مبرونة 
بينمــا نراقــب وضع العدوى في الصني»، بحســب 

وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن استأنفت احلكومة 
الصينية إصدار التأشيرات العادية للزوار اليابانيني 
إلــى البــالد، وذلك بعــد أن علقتها في العاشــر من 
يناير اجلاري، في رد فعل من جانبها ضد تشــديد 
اليابان تدابير مراقبة احلدود اخلاصة بـ «كوفيد-١٩» 

لألشخاص الوافدين من الصني.
بدورها، قررت إيطاليا متديد إلزام الوافدين من 
الصني بإجراء اختبارات «كوفيد-١٩» ملدة أسبوعني 

إضافيني على األقل.

عواصــم ـ وكاالت: دعــت 
الواليات املتحدة اإلسرائيليني 
إلــى خفض  والفلســطينيني 
التصعيــد وعــدم «تأجيــج 
التوتــرات»، مؤكــدة اميانها 
الدولتــني  بحــل  الراســخ 
التفاوضي باعتباره الســبيل 

الوحيد حلل دائم للصراع.
وشــدد وزيــر اخلارجية 
األميركي انتوني بلينكن خالل 
مؤمتــر صحافي مــع رئيس 
الــوزراء االســرائيلي عقــب 
مباحثاتهما في تل أبيب على 
ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة 

إلعادة الهدوء بني اجلانبني.
وأكد بلينكن أن واشنطن 
مســتمرة فــي دعم التمســك 
بالوضــع القائم فــي االماكن 
املقدســة فــي مدينــة القدس 

احملتلة.
وشــدد على أن: «أي شيء 
يبعدنا عن حل الدولتني يضر 
بأمــن إســرائيل علــى املدى 
الطويل»، الفتــا الى انه «من 
املهم أن يعرف شعب إسرائيل 
أن التــزام أميــركا جتاه أمنه 

اليزال صلبا».
وكان بلينكــن قــد أجرى 
مباحثات رسمية في القاهرة 
مع الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيسي، حيث أكدا ضرورة 
استعادة االستقرار وحتقيق 
التهدئة واحتــواء الوضع ما 
الفلســطيني  بــني اجلانبــني 

واإلسرائيلي.
الرئيس السيســي  وأكــد 
أن تطورات األحداث األخيرة 
تؤكد أهمية العمل بشكل فوري 
في إطار املســارين السياسي 
واألمني لتهدئة األوضاع واحلد 
من اتخاذ أي إجراءات أحادية 
من الطرفني، مؤكدا موقف مصر 
الثابت بالتوصل إلى حل عادل 
وشامل يضمن حقوق الشعب 
الفلســطيني وفق املرجعيات 
الدولية، وعلى نحو يحل تلك 
القضية احملورية في املنطقة 
ويفتح آفاق السالم واالستقرار 

والتعاون والبناء.

وتابع البيان «أطلق اجلنود 
النــار باجتاه الســيارة أثناء 
محاولتهــا الفرار مــن املكان 
ومت حتديد اإلصابات، واصلت 
السيارة التحرك ثم تعطلت».

وأكد اجليــش أن أبوفودة 
أجلي بواسطة طواقم جمعية 
األحمــر  الهــالل  إســعاف 
الفلســطيني قبــل «أن تعلن 

وفاته الحقا».
الســياق، اعتقلــت  وفــي 
قــوات االحتالل اإلســرائيلي 
طفال وشابا من مدينة القدس 

احملتلة.
وأوضحت مصادر محلية أن 
قوات االحتالل اعتقلت الطفل، 
بعد أن داهمت منزل ذويه في 
حي بطن الهوى ببلدة سلوان 
القدس، كمــا اعتقلت  جنوب 
شابا عقب دهم وتفتيش منزل 

ذويه في مخيم شعفاط.
وفي سياق متصل، مددت 
ســلطات االحتــالل اعتقــال 

شرطة االحتالل. وذكرت وكالة 
األنباء الفلسطينية (وفا) أن 
املستوطنني اقتحموا األقصى، 
من جهة باب املغاربة، ونفذوا 
جــوالت اســتفزازية، وأدوا 
طقوسا تلمودية في باحاته.

إلى ذلــك، طالبــت وزارة 
واملغتربــني  اخلارجيــة 
الفلســطينية مبوقــف دولي 
وأميركي حازم وعملي لوقف 
التصعيــد اإلســرائيلي عامة 
املســتوطنني  «واعتــداءات 
وإرهابهــم بشــكل خــاص، 
وبإدراج منظمات املستوطنني 
قوائــم  علــى  املتطرفــة 
الوزارة  اإلرهــاب». وأدانــت 
في بيان «إرهاب ميليشــيات 
املستوطنني املسلحة املتصاعد 
الفلسطينيني،  ضد املواطنني 
وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم، 
محذرة من مغبة ارتكاب جرائم 
أو مجــازر بحــق املواطنــني 

الفلسطينيني».

املقدسيني آدم أبو رموز وسفيان 
النتشــة مــن بلــدة ســلوان، 
القوات اإلسرائيلية،  وهدمت 
سورا ومنشأة جتارية وجرفت 
أرضا للمقدسي أكرم شقيرات 
في بلدة جبــل املكبر، جنوب 

شرق القدس.
مــن جهــة أخــرى، أضرم 
مستوطنون متطرفون النيران 
في سيارتني وخطوا شعارت 
عنصرية بالقــرب من مدينة 
نابلس شــمال الضفة احملتلة 
ورشــقوا منــزال بالقــرب من 

مدينة رام اهللا باحلجارة.
وأفــاد شــهود عيــان بأن 
مستوطنني مسلحني اقتحموا 
بلدة سنجل شــمال رام اهللا، 
وأحرقــوا مركبتــني إحداهما 
تعود للمواطن وليم فقهاء، كما 
خطوا شــعارا عنصريا يدعو 
لقتل العرب. كما اقتحم عشرات 
املستوطنني، املسجد األقصى 
املبارك، بحراســة مشددة من 

االحتالل يقتل فلسطينياً في اخلليل.. واملستوطنون يواصلون اعتداءاتهم ويقتحمون «األقصى»

(أ.ف.پ) متطرفون إسرائيليون يحاولون منع محتجني فلسطينيني تظاهروا في جامعة تل أبيب ضد العملية األسرائيلية في جنني 

في غضون ذلك، استمرت 
وتيرة العنف فــي التصاعد، 
وزيــر  وصــول  ســبق  إذ 
اخلارجية االميركي، مقتل شاب 
فلســطيني برصــاص جيش 
االحتالل اإلســرائيلي جنوب 
الضفــة الغربية احملتلة على 
ما أكد اجلانبان الفلســطيني 

واإلسرائيلي.
وأعلنــت وزارة الصحــة 
الفلسطينية في بيان مقتضب 
«استشهاد نسيم نايف سلمان 
أبوفــودة (٢٦ عامــا) متأثــرا 
بإصابته برصاصة في الرأس 
أطلقها عليــه جنود االحتالل 

في مدينة اخلليل».
فــي املقابل، قــال اجليش 
اإلسرائيلي في بيان إنه «رصد 
مركبة مشبوهة، وطلب اجلنود 
مــن الســائق إيقــاف املركبة 
لتفتيشها»، مضيفا أن «جنديا 
اقتــرب مــن الســيارة فصدم 

السائق ساق» اجلندي.

السعودية: إطالق خدمة إصدار
«تأشيرة املرور للزيارة» للقادمني «جوًا» إلكترونيًا

وزارة  أطلقــت  (واس):  الريــاض 
اخلارجيــة الســعودية بالتنســيق مع 
اجلهــات ذات العالقــة وبالتعــاون مع 
الناقالت اجلوية الوطنية، خدمة إصدار 
«تأشــيرة املــرور للزيــارة» للقادمــني 
«جوا» إلكترونيا، بهدف تيسير القدوم 
إلى اململكة جلميع األغراض، وتســهيل 
إجراءات احلصول على تأشيرة الدخول 
وأمتتتها، حيث تسمح التأشيرة للعابرين 
والراغبــني في الدخول إلى اململكة بأداء 
العمرة وزيارة املسجد النبوي الشريف، 
باإلضافة إلى التنقل وحضور الفعاليات 

السياحية.
وأوضحت الوزارة أن إطالق اخلدمة 
سيكون اعتبارا من اليوم االثنني، وذلك 
من خالل التقدم بطلب تأشــيرة املرور 
للزيارة «جوا» عبر املنصات اإللكترونية 

التابعــة للخطوط اجلوية الســعودية، 
وطيــران ناس، ليتم متريرهــا آليا إلى 
املنصــة الوطنية املوحدة للتأشــيرات 
في وزارة اخلارجيــة، ملعاجلة وإصدار 
التأشيرة الرقمية بشكل فوري وإرسالها 

للمستفيد عبر البريد اإللكتروني.
وأكــدت وزارة اخلارجيــة أن خدمة 
تأشيرة املرور الرقمية سوف تسهم في 
حتقيق مســتهدفات رؤية اململكة ٢٠٣٠
عبر تعزيز مكانة اململكة، واالســتفادة 
من موقعها االستراتيجي املميز كمحور 
ربط بني القارات، ومحطة جذب للعابرين 

ووجهة سياحية عاملية.
وأفادت بأن تأشــيرة املرور للزيارة 
ستصدر بشكل مجاني وفوري مع تذكرة 
السفر، ومتتد صالحيتها إلى ثالثة أشهر 

واإلقامة باململكة ملدة ٤ أيام.

«الكرملني» ينفي تهديد بوتني جلونسون
بضربه بصاروخ: إما كذب عمدًا أو أساء الفهم

عواصــمـ  وكاالت: نفــى الكرملني مزاعم 
رئيس الوزراء البريطاني الســابق بوريس 
جونسون بأن الرئيس الروسي ڤالدميير بوتني 

قد هدده شخصيا بشن ضربة صاروخية.
وقــال املتحدث باســم الكرملني دميتري 
بيسكوف إن بوتني لم يصدر مثل هذا التهديد.

ونقلت وكالة أنباء «انترفاكس» الروسية 
عن بيســكوف القول أمس «ما قاله الســيد 
جونســون غير صحيــح. وبتعبير أدق إنه 
كذب»، وقال بيسكوف إن جونسون إما كذب 
عمدا بشأن التعليقات أو ببساطة أساء فهم 

ما كان يتحدث عنه بوتني.
وتابع بيسكوف إن بوتني، في محادثة مع 
جونســون، كان يعبر عن قلقه إزاء هجوم 

صاروخي محتمل على موسكو.
وأدلى جونسون بهذه التصريحات في فيلم 
وثائقي جديد من ثالثة أجزاء لهيئة اإلذاعة 
البريطانية (بي.بي.سي)، وقال إن بوتني وجه 
التهديد له خــالل محادثة حول ما إذا كانت 
بريطانيا ستدعم انضمام أوكرانيا إلى حلف 
شمال األطلسي (الناتو) في املستقبل، وهو 

األمر الذي تعارضه روسيا بشدة وعنف.
وقال جونســون لشــبكة «بي.بي.سي»: 
«لقــد هددني نوعا ما فــي وقت من األوقات 
وقــال لي، بوريس، ال أريد أن أؤذيك، ولكن 
بصاروخ، سيســتغرق األمــر دقيقة واحدة 

فقط، أو شيء من هذا القبيل».
وأضاف جونسون «أعتقد أنه من خالل 
نبرته الهادئة في احلديث، كان يساير فقط 

محاوالتي حلمله على التفاوض».
من جهة اخرى، قللت موسكو من أهمية 
احملادثــات مع أوكرانيــا والواليات املتحدة 
بعد قرار واشــنطن تزويد كييڤ بالدبابات 
فــي الصــراع الدائر منذ ما يقــرب من عام، 
في حــني اتهمت أوكرانيا القوات الروســية 
باســتخدام قنابل محرمة دوليا في غاراتها 
على خيرســون، كما أقر الرئيس األوكراني 

فولودميير زيلينسكي بصعوبة الوضع في 
مدينــة أوغليدار مبقاطعة دونيتســك التي 

تسعى قوات فاغنر للسيطرة عليها. 
واكدت القوات الروسية أنها حتقق مكاسب 
متزايدة في شــرق أوكرانيا لتضيف املزيد 
ألكبر مكاســبها منذ أشــهر، بعد معارك بال 
هوادة تصفها كييڤ بأنها موجة من الهجمات 
البشرية التي تظهر أن موسكو ال تضع أرواح 

رجالها بعني االعتبار.
وقــال دينيــس بوشــيلني، احلاكم الذي 
نصبته روسيا على منطقة دونيتسك التي 
تسيطر عليها، إن القوات رسخت موطئ قدم 
لها في فوليدار، وهو منجم فحم كانت أطالله 

معقال أوكرانيا منذ بداية احلرب.
وقالــت كييڤ إنها صــدت هجمات على 
بالهوداتنــي وفوليدار، لكــن مواقع القتال 
تكشف عن مكاسب روسية واضحة حتدث 
بشكل تدريجي، بعد نحو شهرين من جتمد 

خطوط املواجهة إلى حد كبير في مكانها.
وقالت الســلطات األوكرانيــة في مدينة 
بيريسالف إن القوات الروسية نفذت سلسلة 
غارات على مدينة خيرسون، استخدمت فيها 
الذخيرة احلارقة احملرمة دوليا، وفق تعبيرها.

بدورها، قالت هيئة األركان األوكرانية إن 
القوات الروسية كثفت قصفها في الساعات 
املاضية على مقاطعتي خيرسون وزاباروغيا 
جنوبي البالد، وشــنت غارات جوية أخرى 
علــى مقاطعات عدة أدت إلى ســقوط قتلى 

وجرحى في صفوف املدنيني.
مــن جهتها، قالت املتحدثة باســم قيادة 
عمليــات اجلنــوب األوكرانيــة، ناتاليــا 
هومينيــوك، إن الــروس بــدؤوا يكثفــون 
استخدامهم للتعزيزات التي تصل تباعا من 
شــبه جزيرة القرم إلى قواتهم في اجلبهات 
اجلنوبيــة، وأضافت أن ســبب االســتعانة 
بوحدات هو اخلســائر الكبيرة في صفوف 

قواتهم املرابطة هناك.

إجالء جندي أوكراني مصاب بالقرب من خط املواجهة في منطقة دونيتسك  (رويترز)

عشرات القتلى واملصابني في انفجار داخل مسجد بباكستان وسط إدانات واسعة
وكاالت:   - عواصــم 
قتــل ٤٧ شــخصا علــى األقل 
وأصيب حوالــي ١٥٠ آخرون 
بجروح، معظمهم من عناصر 
الشــرطة، فــي هجــوم أمس 
على مســجد داخل املقر العام 
لشــرطة بيشــاور في شمال 
غــرب باكســتان، وأعلنــت 
حركــة طالبان باكســتان في 
وقــت الحق مســؤوليتها عن 
الهجــوم، وفقا ملا ذكرته قناة 

جيو الباكستانية.
ووقع االنفجار أثناء صالة 
إلــى تطاير  العصــر. وأدى 
سقف وأحد جدران املسجد، 
حسبما أفادت وكالة فرانس 
برس، وشوهد جرحى غطتهم 
الدماء يخرجون من املسجد 
الذي حلقت به أضرار، وجثث 
قتلى مت نقلها في ســيارات 

اإلسعاف.
وقــال محمد إعجــاز خان 
رئيس شرطة بيشاور، إن ٣٠٠
إلى ٤٠٠ شــخص يتواجدون 
عادة داخل املســجد في وقت 

الصالة.
وكان غالم علي حاكم والية 
خيبر بختونخوا وعاصمتها 
بيشاور قد صرح للصحافة، ان 
«معظم الضحايا من الشرطة». 

خصوصــا املناطق احلدودية 
مع أفغانستان، في حالة تأهب 
أمني مشددة بعد االنفجار في 

بيشاور.
وفــي أول رد فعــل علــى 

تنفيــذه داخل املســجد يثبت 
أن املتورطني في الهجوم «ليس 
لهم عالقة باإلســالم». وقال: 
«هؤالء اإلرهابيون يحاولون 
بث اخلوف من خالل استهداف 

محمد آصف فــي تصريحات 
صحافية إن ســقف املســجد 

سقط بسبب شدة االنفجار.
وأكد آصف أنه سوف يتم 
استعادة القانون والنظام في 
إقليم خيبر بختونخوا مبجرد 
اتخاذ إجــراءات. وأضاف أنه 
على الرغم من تلقيهم تهديدات، 
فإنه ال ميكن منع املواطنني من 

دخول املسجد.
وأدان وزيــر اخلارجيــة 
بيالوال بوتو زرداري الهجوم، 
وقال إنه يجــب اتخاذ إجراء 
صارم ضد اإلرهابيني ومؤيديهم 

ومن يقدمون لهم املساعدة.
هذا وأدانت اإلمارات بشدة، 
التفجير اإلرهابي، وأكدت وزارة 
اخلارجية والتعــاون الدولي 
الدائــم  الرفــض  اإلماراتيــة، 
جلميع أشكال العنف واإلرهاب 
التي تســتهدف زعزعة األمن 
واالستقرار وتتنافى مع القيم 

واملبادئ اإلنسانية.
عــن  الــوزارة  وأعربــت 
خالــص تعازيهــا حلكومــة 
باكستان وشــعبها، وألهالي 
وذوي ضحايــا هذا التفجير، 
وعن متنياتها بالشفاء العاجل 

جلميع املصابني.
كمــا أدانــت مصــر امــس 

الهجــوم، أدان رئيس الوزراء 
الباكســتاني شــهباز شريف 
التفجير بشدة، قائال إن األمة 
بأســرها تقــف متحــدة ضد 
تهديــد اإلرهــاب. مضيفــا أن 

من يقومــون بتأدية واجبهم 
بالدفاع عن باكستان»، مؤكد أن 
احلكومة االئتالفية سوف تتخذ 
إجراء صارما ضد املتورطني.

وقال وزير الدفاع خواجه 

احلــادث وتقدمــت فــي بيان 
لــوزارة اخلارجيــة، بخالص 
التعازي واملواساة جلمهورية 
باكســتان الصديقــة ولذوي 
الضحايا. وشددت مصر على 
إدانتهــا لــكل أشــكال العنف 
والتطرف واإلرهاب، متمنية 

الشفاء العاجل للمصابني.
وأدانــت البحرين بشــدة، 
التفجيــر اإلرهابــي وأكــدت 
وزارة اخلارجيــة البحرينية 
فــي بيــان تضامــن البحرين 
التام مع باكســتان في حربها 
ضد اإلرهاب، ورفضها املطلق 
الستهداف دور العبادة وترويع 
اآلمنني، واســتنكارها ألعمال 
العنــف واإلرهــاب بجميــع 
صورها وأشكالها ومهما كانت 
دوافعهــا أو مبرراتها، والتي 
تتعارض مــع املبادئ والقيم 
األخالقية والدينية واإلنسانية 

كافة.
وزارة  أدانــت  بدورهــا، 
اخلارجية وشؤون املغتربني 
التفجيــر وأكــدت  األردنيــة 
الــوزارة، في بيــان، تضامن 
األردن مــع حكومة وشــعب 
باكستان، ورفضها لكل أشكال 
العنف واإلرهاب، وخاصة تلك 

التي تستهدف دور العبادة.

شهباز شريف: مرتكبو احلادث «ليس لهم عالقة باإلسالم».. و«طالبان» الباكستانية تعلن مسؤوليتها عنه

(أ.ف.پ) مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار مبسجد داخل مقر الشرطة في بيشاور 

فيما قامت فرق اإلطفاء بعملية 
إنقاذ واسعة النطاق.

ويعد املقر العام للشرطة 
املناطــق  فــي بيشــاور مــن 
اخلاضعة إلجراءات مشددة في 
املدينة. ويضم مباني وكاالت 

استخبارات مختلفة.
وبحسب الشرطة، فقد وقع 
االنفجار في الصف الثاني من 

املصلني املتجمعني للصالة.
مــن جهته، قال الشــرطي 
شــهيد علــي الــذي جنــا من 
االنفجــار، بحســب فرانــس 
برس، إن التفجيــر وقع بعد 
ثوان من بدء الصالة. وأضاف: 
«رأيت دخانا أسود يتصاعد في 
الســماء. ركضت إلى اخلارج 
إلنقاذ حياتي»، مشيرا إلى أن 
«صرخات الناس التزال تدوي 
في رأســي. كانــوا يصرخون 

طلبا للمساعدة».
وقالت مصادر رسمية من 
شرطة بيشاور، إن االنتحاري 
كان يستهدف أفراد الشرطة، 
مضيفة أن املفجــر متكن من 
التســلل إلى املنطقة شــديدة 
احلساسية قبل أن يفجر نفسه 

في املسجد.
وفي هذه األثناء، وضعت 
البــالد،  وبقيــة  العاصمــة 
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«نافذة» أمل بعد االتفاقية النفطية تضيقها املهاترات 
ومخاوف من فوضى أمنية مبوازاة اإلضرابات املقبلة

بيروت - عمر حبنجر 

فتح توقيع لبنان اتفاق الشــراكة 
النفطية مع شركات «توتال انرجيز» 
الفرنســية و«ايني» االيطالية و«قطر 
للطاقة»، نافذة أمل على مستقبل بلد، 
بدد بعض بنيه كل قواه، في وقت اليزال 
االنسداد السياسي مخيما، حتت تأثير 
«صراع الديكة» على رئاسة اجلمهورية، 
ومحاولة كل مرشح، او مشروع مرشح، 
تشويه شخصية من يتصوره منافسا 
له، على طريقة «زيح ألقعد مطرحك».
ورغم تعقيدات الوضع السياســي 
وتاليــا القضائي، فــان ذلك لم يخفت 
من وهج توقيع الشراكة النفطية في 
البلوكــني ٤ و٩، مــع ترحيــب عضو 
البرملان اللبناني د.بالل عبداهللا الذي 
قــال: «بدخول قطر علــى ملف النفط 
والغاز فــي لبنان، لفتني عند االعالن 
عــن االتفاق الثالثي، أي الفرنســي - 
اإليطالي- القطري، االعتراف العلني 
للمــرة األولى، بأن البلوك رقم ٤ غير 
واعد، ورمبا ال يتمتع باجلدوى املطلوبة 
الستكمال التنقيب فيه. فلماذا ال نحرك 

البلوكات األخرى؟» 
بدوره، اخلبير املالي د.ميشال نادر 
رأى ان وجود النفط والغاز جيد، لكن 
ليس كافيا، وهنــاك ما هو أهم، وهي 
«احلوكمة» واإلصالحات، واملهم بنظره 
ان «يقوم مردود النفط، بتعومي لبنان، 
ال أن يعوم املنظومة ذاتها، فيذهب الى 
متويل الهدر والفساد. واملطلوب حكومة 
تدير األمور التنموية، بعيدة كل البعد 

عن منظومة الفساد القائمة حاليا».
لكن لتحقيق كل هــذه البديهيات، 

يتعــني البدء من رئاســة اجلمهورية، 
ومن ثم رئاسة احلكومة، وتاليا املواقع 
األساسية كافة، التي تعيد وضع الدولة 

اللبنانية على صفحة احلياة مجددا.
بيد أن واقع احلال ال يساعد كثيرا، 
فمــع اطاللــة كل شــخصية مؤهلــة 
للرئاســة، يتصدى لها «حارس العهد 
القدمي» بكل ما ملكت يداه، من ســهام 
التشــويه والضالل، ليصل في نهاية 
املطاف الى حد القول: «أنا أو ال أحد».

لقد جتنب جبران باسيل دائما الرد 
على مقترحات التياريني بترشيح أحدهم 
للرئاســة، بدل االســتمرار في دوامة 
الرفض املعبر عنها بالورقة البيضاء 
لكنه يرفض دائما، ألن أي مرشح للتيار 
لن يكون ســواه، وهذا ما كشــف عنه 
يوم األحد، في خالل مؤمتره الصحافي 
الذي استهلك نصفه في التعرض لقائد 
اجليش متبنيا وجهة نظر وزير الدفاع 
موريس سليم احملســوب على فريق 
املمانعة، والنصف اآلخر في التهجم على 
املنظومــة احلاكمة، وكأنه ليس جزءا 
منها نيابيا ثم رئاسيا من العام ٢٠٠٨، 
متناسيا وعده بالكهرباء ٢٤ ساعة على 
٢٤، الذي حتقق على صورة عتمة ٢٤
على ٢٤، وقد تســلم مع عمه الرئيس 
السابق ميشال عون، البلد والدوالر بـ 
١٥٠٠ ليرة، وها هما يســلمانه بحدود 

الـ ٦٠ ألف ليرة.
حــزب الوطنيني األحرار برئاســة 
كميل شمعون احلفيد، أصدر بيانا رد 
فيه على كل كالم باسيل بالقول: «كفى 
حروبا عبثية ودنكوشوتية. وأضاف 
البيــان: من املضحــك املبكي، أن يطل 
باسيل مهددا اللبنانيني بالترشح لرئاسة 

اجلمهورية...!!
بــدوره، النائــب القواتــي جورج 
عقيص، نفى مصداقية متثيلية خالف 
التيار احلر مع حــزب اهللا، «طاملا أن 

التيار مازال يغطي سالح احلزب».
والالفــت ان احلزب لم يتوقف عن 
مراعاة خاطر باسيل، فهو ما ان يكسر 
اجلرة معه في ملف حتى يجبرها في 
ملف آخر، وهكذا حصل عندما اضطر 
رئيــس احلكومة جنيــب ميقاتي الى 
تأجيل جلسة مجلس الوزراء املقررة 
هذا االسبوع الى األسبوع التالي، حتت 
ذريعة استكمال امللفات التربوية امللحة، 

وجتنبا لضياع السنة الدراسية.
والراهن ان احلزب لم يوافق الرئيس 
ميقاتــي على ضــرورة اجللســة هذا 
األسبوع في عملية الترضية الضمنية 
للنائب باسيل، الذي مازال يصر على 
رفــض جلســات حلكومــة  تصريف 

األعمال، بغياب رئيس اجلمهورية..
وتبقــى املخــاوف األمنيــة في رأس 
االهتمامــات، حيــث تخشــى جريــدة 
«اجلمهوريــة» ان يســتغل املغرضــون 
اإلضرابات العمالية املطلبية واالجتماعية، 
في ٨ فبراير إلثــارة البلبلة، وحذر أحد 
الناشطني من مخطط لقطع وسائل االتصال 
املدنية واألمنية، على غرار ما حصل يوما 

في العراق بعدئذ عمت الفوضى.
ودعا رئيــس احتادات قطاع النقل 
البــري بســام طليس خــالل اجتماع 
احتادات ونقابات قطاع النقل البري في 
لبنان، جميع مكونات قطاع النقل البري 
الذين هــم األكثر وجعا الى التحضير 
لتنفيــذ اإلضراب بـــ ٨ فبرايــر الذي 
سيكون انتفاضة للسائقني العموميني.

ردود فعل على باسيل.. و«احلزب» يقف على خاطره مقنعاً ميقاتي بتأجيل جلسة احلكومة

(محمود الطويل) رئيس احلكومة جنيب ميقاتي مستقبال وفدا من «لقاء التوازن الوطني»  

النائب العام التمييزي السابق حامت ماضي لـ «األنباء»: 
التطورات في انفجار مرفأ بيروت أنهت امللف عمليًا

«املركزي» ميدد شراء البنوك للدوالر حتى نهاية فبراير
بيروت ـ أحمد عز الدين

فشــل مصــرف لبنان املركــزي بعد 
اجتماعه االســتثنائي امــس، في اتخاذ 
قرارات حاســمة ملواجهــة االنهيار غير 
املسبوق لســعر العملة الوطنية، الذي 
حصل خالل االيام املاضية، ولم يتمكن 
املجلــس املركزي من التوافق على ضخ 
أموال إضافية في الســوق للجم ارتفاع 
سعر الدوالر الذي وصل ٦٠ ألف ليرة.

واكتفى حاكم مصرف لبنان رياض 
ســالمة بعد اجتمــاع للمجلس املركزي 
الذي حضره وزيرا املال يوســف خليل 
واالقتصاد امني ســالم، بتمديــد العمل 
بالتعميم رقم ١٦١ الذي يســمح للبنوك 
بشــراء الــدوالر بال حــدود عبر منصة 

صيرفة التابعة له إلى آخر فبراير، وكذلك 
التعميم املتعلق بصرف رواتب املوظفني 

على سعر صيرفة.
وامس وجه مدعي عام التمييز القاضي 
غسان عويدات كتابا الى النائب العام املالي 
علي ابراهيم طلب فيه تسطير استنابات 
قضائية فورية الى افراد الضابط العدلية. 
مــن قوى امن داخلــي، وامن عام، وامن 
دولة، وجمارك، ومخابرات اجليش باجراء 
التعقبــات والتحقيقات األولية والعمل 
على توقيف الصرافني واملضاربني على 
العملة الوطنية واملتســببني بانهيارها 
واقتيادهم الى دائرة النيابة العامة املالية.
وعلى الفور باشرت األجهزة األمنية 
مداهمة العديد من الصرافني غير الشرعيني 
واملضاربني. وكان الكثير من الصرافني 

توقف عن التعامل بالدوالر صباح امس، 
تخوفا من اجراءات املصرف.

من جهتها، جلنة املال واملوازنة تابعت 
بحث اقتراح قانون اعادة التوازن لالنتظام 
املالــي بحضور نائــب رئيس احلكومة 
ســعادة الشامي الذي أطلع اللجنة على 
الواقــع املالي. وكشــف رئيــس اللجنة 
ابراهيم كنعان عن ان اللجنة تبلغت بأن 
احتياطي مصرف لبنان هو ١٠٫٢ مليارات 
دوالر، فيما حجم الودائع احملجوزة هو 
٩٥ مليارا. وسأل كنعان كيف سيتم تأمني 
املبالغ لصنــدوق التعافي الذي يتحدث 
عنه االقتراح وهي بحدود ٢٠ مليار دوالر.

كما طلبــت اللجنــة توضيحا حول 
إمكانيــة معاجلة الفجوة املالية البالغة 

٧٣ مليار دوالر.

بيروت يوسف دياب

رأى النائب العام التمييزي 
الســابق حــامت ماضــي، أن 
«التطــورات التــي حصلــت 
مبلــف انفجــار مرفأ بيروت 
أنهــت امللف عمليــا»، مؤكدا 
أن «القــرارات التــي اتخذها 
احملقق العدلي طارق البيطار 
باستئناف التحقيقات واالدعاء 
على شخصيات جديدة، والتي 
اســتتبعت بقــرارات النائب 
القاضــي  التمييــزي  العــام 
غسان عويدات بإطالق سراح 
جميــع املوقوفــني، واالدعاء 
على احملقــق العدلي ومنعه 
من السفر، هي قرارات خاطئة 
ال ترتكز إلى ســند قانوني، 
ألن األول مكفوفــة يــده عن 
التحقيق بدعاوى الرد املقامة 
ضده، والثاني متنح عن امللف 
منذ بدايات التحقيق». وشدد 
على أن «استحالة استكمال 
التحقيق في ظل الكباش الذي 

بلغ ذروته».
ولفت ماضي في تصريح 
لـ «األنبــاء» إلى أن «عملية 
إطالق سراح املوقوفني جاءت 
نتيجــة ضغوط سياســية 

مرحلــة ترقب تنتظر احلل 
السياسي الذي ينسحب الحقا 
علــى الســلطة القضائية»، 
مشــيرا إلى «احلل يفترض 
أن يفضــي إمــا إلــى تغيير 
الذيــن اتخذوا  األشــخاص 
القرارات اخلاطئة (البيطار 
وعويدات)، وإما إلى تغيير 
التي  القانونية  النصــوص 
تشرع إجراءاتهما، وهذا غير 
متاح حاليا ال بل مستحيل».
العــام  النائــب  وشــدد 
التمييزي الســابق على أن 
«القضــاة أول من ســيدفع 
ثمن التسويات التي يجريها 
السياســيون في لبنان مع 

األميركيــني والغــرب، كمــا 
أن ضحايــا انفجــار املرفــأ 
هم أكثر من يدفع ثمن هذه 
التسوية». وقال «ال يحلمن 
أحــد بــأن حتقيقــات املرفأ 
ستصل إلى النتائج التي كان 
ينتظرها اللبنانيون وأهالي 
الضحايا، وستقتصر نتائجها 
علــى حتميل املســؤوليات 
للصغــار وتنتهــي بدفــع 
تعويضــات للمتضرريــن 
وتقف األمور عند هذا احلد». 
وحذر القاضي ماضي من أن 
«االجتهادات التي استند إليها 
البيطار الستئناف التحقيق 
والذريعــة التي جلــأ إليها 
عويدات إلطــالق املوقوفني 
لهــا تداعيــات خطيرة على 
القضائية،  الســلطة  واقــع 
ألنها تؤسس ألعراف جديدة، 
وهي ســتدفع بقضــاة إلى 
البيطار  االســتئناس برأي 
للمضي بتحقيقاتهم حتى لو 
قدمت دعاوى رد ضدهم، كما 
أن النيابات العامة ســتبني 
علــى قرار عويــدات لتتخذ 
إجراءات مخالفة آلراء احملاكم 
وقضاة التحقيق مبا خص 

التوقيفات وغيرها».

القضاة أول من سيدفع ثمن التسويات التي يجريها السياسيون في لبنان

النائب العام التمييزي السابق حامت ماضي

داخلية وخارجية مورست 
علــى املراجــع القضائية»، 
مشددا على أن «االفراج عن 
املوقوفني أفقد امللف زخمه 
مــا قــد يســتدعي جتميــد 
اإلجــراءات»، الفتــا إلى أن 
«إفقاد امللف ورقة املوقوفني، 
يعني أن التحقيقات ستسير 

بوتيرة بطيئة جدا».
وردا على سؤال عن احلل 
الذي ميكن أن يخرج القضاء 
من املــأزق الــذي وقع فيه 
نتيجة الصراع بني البيطار 
وعويدات، استبعد القاضي 
ماضي «إيجاد حل في املدى 
املنظــور، بل ســنبقى أمام 

«قسد» تعتقل العشرات من أبناء الرقة
في أكبر حملة بدعوى استهداف عناصر «داعش»

غارة مزدوجة نفذتها «مسيرات» توقع نحو ١٠ قتلى 
بينهم قيادي من جماعات موالية إليران

شكري: حريصون على تعزيز العالقات مع الواليات 
املتحدة على أساس االحترام املتبادل

البنك األهلي: حصيلة الشهادات اجلديدة ٢٢٫٥٪ 
و٢٥٪ بلغت ٢٩٠ مليار جنيه.. وانتهاء طرحها اليوم

وكاالت: قتــل نحو ١٠ أشــخاص من 
امليليشــيات املواليــة إليران فــي غارة 
مزدوجة نفذتها طائرات مسيرة «درونز»، 

شرق سورية أمس وامس األول.
واســتهدفت الضربــات التي نفذتها 
املسيرات سيارة ذات دفع رباعي وأودت 
بحياة ٣ أشخاص بينهم قيادي في جماعة 
مسلحة موالية لطهران واثنان من مرافقيه 
غير الســوريني. وقال املرصد السوري 
حلقوق اإلنســان انهم كانــوا يتفقدون 
املوقع الذي اســتهدفته غــارات مماثلة 

على قافلة شاحنات في ريف البوكمال 
في شــرق دير الزور، مــا أوقع ٧ قتلى 
من القوات املوالية لطهران، وفق ما أفاد 
املرصد. وطالت الضربات الليلية ست 
شاحنات تبريد فور دخولها من العراق، 
وكانت تقل أسلحة إيرانية وفق ما نقلت 
وكالة فرانس برس عن املرصد، الذي قال 
ان قافلتــني مماثلتني علــى األقل دخلتا 
خالل هذا األســبوع من العراق، أفرغتا 
حمولتهما في مدينة امليادين، الفتا إلى 
أنها كانت تنقل «أســلحة متطورة» الى 

مجموعات موالية لطهران.
من جانب آخر، أفادت إذاعة شام إف 
إم احمللية املوالية للحكومة بأن طيرانا 
«مجهــول الهويــة يســتهدف بعدد من 
الغارات ســت شــاحنات (براد)، كانت 
متوقفة قرب قرية الهري شرق البوكمال 
بعد اجتياز البوابة احلدودية املشتركة مع 
العراق»، فيما، نقل موقع «أثر» املوالي أن 
االستهداف الذي وقع مساء أمس األول، 
طــال ٦ شــاحنات محملــة مبادتي الرز 

والطحني في األراضي السورية.

القاهرة - ناهد إمام

أعلن البنك األهلي املصري عن انتهاء 
طرح الشهادات البالتينية السنوية ذات 
العائد ٢٢٫٥٪ و٢٥٪ بنهاية عمل اليوم.
وقال البنك - في بيان، امس - إن 
رصيد هذا الوعاء االدخاري بلغ حوالي 

٢٩٠ مليــار جنيه، مت تنفيذ ما يقارب 
٦٠٪ من خالل القنوات البديلة (األهلي 
نــت واألهلي موبيــل ومركز االتصال 
الهاتفية) والباقي من خالل فروع البنك 
مبختلف محافظــات اجلمهورية التي 
أســهمت في انضمــام حوالي ٧٥ ألف 
عميل جديد ألسرة عمالء البنك األهلي 

املصري منذ طرح الشهادة في ٤ اجلاري.
جتدر اإلشارة إلى أن جلوء البنك لطرح 
شهادة بعائد ٢٥٪ هدفه معاجلة التضخم 
والدولــرة. وكان بنكا مصــر واألهلي قد 
طرحا شــهادة ادخاريــة مدتها عام واحد 
بفائدة ســنوية تبلغ نحــو ٢٥٪ تصرف 
بنهاية املدة، أو فائدة ٢٢٫٥٪ تصرف شهريا.

وكاالت: اعتقلــت قوات 
سوريا الدميوقراطية «قسد» 
التي يهيمــن عليها االكراد، 
العشــرات من ابنــاء الرقة، 
خــالل أكبر حملة تشــهدها 

املدينة منذ سنوات.
وقال ســكان فــي مدينة 
الرقــة إن حملــة التفتيش 
التــي انطلقت منذ عدة أيام 
مبشاركة املئات من عناصر 
«قســد» وما تســمى قوات 
األمــن احمللية «االســايش» 
يرافقهم أشــخاص ملثمون 
رمبا من اهل املدينة وشملت 
أحياء جنوب وغرب املدينة، 
وأحيــاء املشــلب والرميلة 

شمال وشرق املدينة.
ونقلــت وكالــة االنبــاء 
االملانية (د.ب.أ) عن سكان 
أنــه مت اعتقــال عشــرات 
دون  والرجــال  الشــباب 
معرفة االسباب، وأن البعض 
منهم مدنيون ليس لهم اي 
إلــى  نشــاطات، مشــيرين 
مصادرة اســلحة شخصية 

رغم أن بعضها مرخص.
في املقابل، نقلت الوكالة 
عن مصادر مقربة من «قسد» 
أن احلملة األكبر التي تشنها 
منــذ ســنوات، «تســتهدف 
اشخاصا مطلوبني بانتمائهم 

أميركية فــي مقر الفرقة ١٧
على اطراف املدينة الشمالية 
وإعادة قائد لواء ثوار الرقة 
ابو عيسى الذي استبعد من 
قبل قوات قسد وتشكيل قوة 

عربية في مدينة الرقة.
من جهتهــا، قالت وكالة 
الرسمية  الســورية  االنباء 
«سانا» ان «ميليشيا «قسد» 
املداهمــة  كثفــت حمــالت 
القمــع بحــق  وممارســات 
املواطنني فــي املناطق التي 
حتتلها، حيــث أقدمت على 
مداهمة مناطــق عدة بريف 

احلسكة اجلنوبي وحي رميلة 
مبدينة الرقة، واختطفت على 
إثرها العشــرات واقتادتهم 

إلى جهة مجهولة».
وأشارت املصادر إلى أن 
األهالــي يتخوفــون من أن 
ميليشيا «قسد» مستمرة في 
مالحقــة أبنائهم في مناطق 
انتشــارها لزجهــم قســرا 
فــي صفوفها، حيــث فقدت 
عشــرات العوائل التواصل 
مع أبنائها منذ اختطافهم من 
قبل مســلحي امليليشيا في 

مناطق عدة.

(أ.ف.پ) عناصر من «األسايش» الكردية خالل مداهمة منازل أهل الرقة 

لتنظيــم داعــش ومتابعــة 
آخريــن بعد الهجــوم على 
سجن حي الدرعية مبدينة 
الرقــة في ٢٦ من ديســمبر 

املاضي».
وقال مصدر في املعارضة 
الســورية، طلب عــدم ذكر 
اسمه، إن هدف احلملة اعتقال 
العشرات بل املئات من ابناء 
املدينة بتهمة االنتماء لتنظيم 
التحالــف  داعــش وإقنــاع 
الدولــي بــأن املدينة التزال 
تضم خاليا تابعة للتنظيم، 
بعد احلديث عن بناء قاعدة 

القاهرة - خديجة حمودة

ثّمــن وزيــر اخلارجيــة 
عالقــات  شــكري  ســامح 
الصداقة بني مصر والواليات 
املتحــدة، معربا عن حرص 
العالقة  مصر على تعزيــز 
على أساس االحترام املتبادل 

واملصالح املشتركة.
وقــال شــكري - خالل 
مؤمتر صحافي مشترك مع 
وزير اخلارجيــة األميركي 
«إن   - امــس  بالقاهــرة، 
املباحثات التي عقدت عكست 
بجالء التقارب الواســع في 
املصالح االستراتيجية بني 
البلدين، واالتســاق الكبير 
فــي الرؤى جتاه العديد من 
القضايــا، كما أظهرت أيضا 
الهائلة لتطوير  اإلمكانيات 
شــراكة االســتراتيجية في 

العديد من املجاالت».
وأشار إلى لقاء الرئيس 
عبدالفتاح السيسي مع وزير 
اخلارجيــة األميركي، حيث 
تنــاول اللقــاء اســتعراض 
العالقات الثنائية بني البلدين 
والطبيعة االستراتيجية لهذه 
العالقات بقدر التوافق القائم 
البلدين، ســواء  بــني رؤى 
في مجــال تطوير العالقات 
االستراتيجية أو فيما يتعلق 
القضايــا اإلقليمية  بتناول 

والدولية.
وأضافت شكري أن مصر 

املشــروعة في احلفاظ على 
املوارد املائية واألمن املائي 

املصري.
ولفت إلى أنه مت التطرق 
مــن  العديــد  إلــى  أيضــا 
القضايا، مــن بينها قضيتا 
ليبيا والســودان، كما شدد 
على أهمية العمل املشــترك 
بــني البلديــن ملواجهة كافة 
التحديات، وخاصة مكافحة 
اإلرهاب والتطرف، فضال عن 
ضرورة العمل من أجل عقد 
اللجنة االقتصادية املشتركة 
خالل العام احلالي مبناسبة 
مئويــة تدشــني العالقــات 
الديبلوماســية بــني مصــر 

والواليات املتحدة.
كما أكد وزير اخلارجية 

العالقــات  أهميــة تعزيــز 
بــني البلديــن، خاصــة في 
ضوء األجــواء االقتصادية 
التي  الراهنــة والضغــوط 
تواجــه العديــد مــن الدول 
الناميــة في العالــم، معربا 
عن تطلعــه لتحقيق املزيد 
من االستثمارات األميركية 
العمل املشــتركة  وتعزيــز 
التحديــات  كل  ملواجهــة 
والصعوبات الراهنة، منوها 
باالســتمرار فــي االتصــال 
الوثيق مع الواليات املتحدة 
خالل الفترة املقبلة من أجل 
حتقيق املصالح املشــتركة 
املباحثات  للبلدين، واصفا 
التــي أجراهــا مــع نظيره 

األميركي بـ «املثمرة».

(رويترز) وزير اخلارجية سامح شكري ونظيره األميركي أنتوني بلينكن خالل مؤمتر صحافي  

تعول كثيــرا على التعاون 
املشترك بني البلدين في إطار 
حتقيق االســتقرار مبنطقة 
الشرق األوسط، لدفع اجلهود 
التنموية والعمل على حتقيق 
االســتقرار وفقــا ملبــادئ 
الشــرعية الدوليــة ووفــق 

املصالح املشتركة.
وأوضح أن املباحثات مع 
وزير اخلارجيــة األميركي 
تناولت العديد من القضايا 
املهمة، من بينها قضية سد 
النهضــة وأهمية اســتمرار 
العمــل املشــترك للحفــاظ 
علــى مصالح كافــة أطراف 
اخلــالف، مبــا يحافظ على 
هذه املصالــح وفقا لقواعد 
الدولــي واحلقوق  القانون 
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

مدينة سياحية تركية من ٧ أحرف

عموديًا:

SudokuSudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

إسطنبول

روان مهدي

اررةرسالاا

طحسستاخفنل

ءاثغتادروخ

ءانغلءاسرل

نايدونبهلي

ابسرنلمثحج

هماحولمنوي

بهخلزلحزوب

أانايءامسا

دجوتمقباست

يداشتتابهل

مئانمروحلا

١ ـ عكس الكاذب ـ جاء، ٢ ـ عكس نهار ـ ود ـ سهل 
أخضر، ٣ـ  صوت املاء، ٤ـ  عكس موتـ  حيوان مفترس، 
٥ ـ بحر ـ والدة (معكوسة)، ٦ ـ ضجروا (معكوسة) ـ 
من الشجر (معكوسة)، ٧ ـ اإلقرارات، ٨ ـ يروي، ٩ ـ 
شتم ـ من الطيور (معكوسة) ـ مثيل (معكوسة)، ١٠ ـ 

من الطيور املغردة ـ والدته (معكوسة).

اخلليجي
األسرة
سابق
منل

احلور
زحل
حر

غثاء

غناء
وحل
ثمل

وديان

وردات
سر

متميزون
هبات

ساخن
نائم

رحالت
هب

نفخات
شادي

وجد
سماء

مها
رسائل

أبها
بات

١ـ  من العلومـ  شتم، ٢ـ  خاصتيـ  يقدم املالـ  مخ (معكوسة)، 
٣ـ  السارق (معكوسة)ـ  جنح (معكوسة)، ٤ـ  نقود (معكوسة) 
ـ هّل، ٥ ـ جبل يطل على املدينة املنورة (معكوسة) ـ منزل 
(معكوسة)، ٦ ـ من احلشرات (معكوسة) ـ فرح (معكوسة)، 
٧ ـ شرك (معكوسة) ـ نائم، ٨ ـ كلفه ـ مركب، ٩ ـ رئيسة 

العمل (معكوسة)، ١٠ ـ ثواب ـ من الفصول (معكوسة).

أفقياً: عموديًا:
١ ـ الصادق ـ أتى، ٢ ـ ليل ـ حب ـ مرج، ٣ ـ خرير، ٤ ـ 
حياة ـ فهد، ٥ ـ مي ـ ام (معكوسة)، ٦ ـ ملوا (معكوسة) ـ 
السرو (معكوسة)، ٧ ـ االعترافات، ٨ ـ يسقي، ٩ ـ سب ـ 

بط (معكوسة) ـ ند (معكوسة)، ١٠ ـ بلبل ـ امه (معكوسة).

١ ـ األحياء ـ سب، ٢ ـ لي ـ ميول ـ لب (معكوسة)، ٣ ـ اللص (معكوسة) 
ـ مال (معكوسة)، ٤ ـ عملة (معكوسة) ـ طل، ٥ ـ احد (معكوسة) ـ بيت 
(معكوسة)، ٦ـ  بق (معكوسة)ـ  سرور (معكوسة)، ٧ـ  فخ (معكوسة)ـ  راقد، 
٨ ـ امره ـ سفينة، ٩ ـ املديرة (معكوسة)، ١٠ ـ اجر ـ الشتاء (معكوسة).

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم التغذية

مواد غذائية قد تسبب الكآبة والقلق

سرد طبيب التغذية ميخائيل غينسبورغ 
أسماء مواد غذائية قد تسبب اضطرابات لها 
عالقة بالكآبة والقلق الشديد. وأشار في هذا 
إلى السكر واملنتجات  السياق بشكل خاص 
احملتوية على السكر مثل احللويات والكعك 

واملعجنات.
وقال: «يعتقد الناس أنهم ما إن يأكلوا احللوى 
حتى تتألق أدمغتهم على الفور، لكن في الواقع، 
إذا كان دماغ اإلنسان يعمل بشكل جيد، فإنه 

ال يحتاج إلى منبه إضافي على شكل سكر».
باإلضافة إلى ذلك، ميكن أن يسبب اخلبز 
التهابا عصبيا في جسم اإلنسان، مما يسبب 
االكتئاب حيث يؤدي ذلك إلى زيادة مستويات 
الدم بسرعة. وأوضح غينسبورغ  السكر في 
أن  قائال: «إنك تريد بعد تناول هذه األطعمة 
تأكل املزيد. ونظام املكافأة في دماغ اإلنسان 
يأخذ في التغير». وأضاف اخلبير أن هذا يجعلك 

تستمتع بالطعام وتصاب باالكتئاب بدونه.
التي يحتوي  الدهون املتحولة  وقال: «إن 
عليها املارجرين وزيت عباد الشمس وغيرها 
تزيد من احتمالية حدوث اضطراب في األوعية 
الدموية، ما ميكن أن يسبب اضطرابات اكتئابية».

ما أبرز نصائح اخلبراء للتخلص من السعال املزعج هذا الشتاء؟

رمبا يكون السعال أمرا ال مفر منه هذا الشتاء، 
نظرا النتشار حاالت اإلنفلونزا، مع استمرار 
عدوى «كوفيد-١٩» أيضا. وقالت البروفيسورة 
كاميال هوثورن، رئيسة الكلية امللكية لألطباء 
العامني، إن األطباء الحظوا أن السعال يطول 
لفترة أطول من املعتاد هذا الشتاء. واالقتراح هو 
أن هذا قد يرجع إلى إصابة األشخاص بعدوى 
تلو األخرى - رمبا بسبب انخفاض مقاومتنا 
للعدوى بعد العزلة االجتماعية ملدة شتاءين.

يقول د.بانيرجي: «السعال ألكثر من ثالثة 
أسابيع، حتى بعد زوال الڤيروس، يعني أنه قد 
تكون لديك استجابة التهابية مستمرة». وهذا هو 
السبب في أن التعافي - بعبارة أخرى، تهدئة 
وتيرة نفسك قبل العودة إلى األنشطة العادية 
والتمارين الرياضية - بعد السعال السيئ، أمر 
مهم ألنه عالمة على أن اجلسم اليزال يتعافى، 
لذا فإن أخذ الطاقة من مكان آخر - على سبيل 
املثال، من خالل استئناف نظام متارين شاقة 

- ميكن أن يبطئ من تعافيك.
وإذا لم تكن هناك فائدة من محاولة مقاومة 
الرغبة في السعال، فهناك طرق للتعامل معها. 
وتقول آشلي وودكوك، إن السبب وراء مساعدة 
مستحلبات السعال باملنثول - أو بخاخات 
احللق - هو أنها توفر إحساسا بالبرودة للحلق، 
ما قد يساعد في مواجهة «الشعور بالدغدغة 
الذي يجعلك ترغب في السعال». وهذه الدغدغة 
ناجتة عن تغير في احلساسيات العصبية في 
احللق والذي ميكن أن يؤدي إلى رد فعل السعال. 
واملنثول ملطف للحلق وبالتالي فأنت أقل عرضة 
للسعال، لكن تأثير السيطرة على السعال قد 
إلى نصف ساعة فقط.  يستمر من ٢٠ دقيقة 
ويساعد شراب السعال ألن ابتالع السائل يهدئ 
احللق - ولهذا يقترح د.بانيرجي خلط أدوية 
السعال التي ال تستلزم وصفة طبية مع املاء.

وقد تكون متارين التنفس أداة أخرى عبر 
التنفس من األنف يساعد على تدفئة وترطيب 
وتصفية الهواء القادم. وتقترح جتربة التمرين 
التالي: استلق على ظهرك على سطح ناعم، 
ضع يديك على بطنك وركز على التنفس من 
خالل األنف وحتريك الهواء ألسفل نحو البطن، 
وأشعر به بلطف يرتفع وينخفض مع التنفس. 
حاول التركيز على حجم التنفس - ننصح بأن 
التنفس الطبيعي املريح يتراوح بني ٤٥٠ مل 

و٥٠٠ مل (أكثر بقليل من علبة كوال).
باإلضافة الى النصيحة املعتادة بشرب الكثير 
من السوائل على مدار اليوم ليست ملجرد أن 
السائل سيهدئ احللق لتقليل الرغبة في السعال، 
ولكنه أيضا سيخفف املخاط، مع نفس التأثير.

املصدر: «ديلي ميل»

املصدر: «فيتشيرنايا موسكفا»
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العربي عينه على الكويت.. ويفّكر في نهائي كأس ولي العهد

إغالق باب االنتقاالت الشتوية الليلةإغالق باب االنتقاالت الشتوية الليلة

الشطي: الساحل جاهز ملواجهة الساملية

مبارك اخلالدي

يختتم الفريق األول لكرة القدم بالنادي العربي حتضيراته 
مساء اليوم استعدادا ملواجهة الكويت غدا في اجلولة الـ ١٢

مــن دوري زين املمتاز، ومتيزت تدريبات القلعة اخلضراء 
باحلماس والتنافس الكبير بني الالعبني ألخذ مواقعهم في 

التشكيلة األساسية.
ويحرص اجلهاز الفني لألخضر بقيادة البوسني روسمير 
سفيكو على إدارة احلصص التدريبية بذكاء جتنبا لألمور 
السلبية وفي مقدمتها اإلصابات خصوصا ان الفريق تنتظره 
مواجهة مهمة بخوض املباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد 
أمام الســاملية املقــررة ٦ فبراير املقبــل، إذ ان عامل الوقت 
يلقي بظالله على الفريق الذي يحظى بدعم كبير من رئيس 
وأعضاء مجلس إدارة النادي الذين يحرصون على التواجد 

في التدريبات األخيرة دعما لالعبني.
إلى ذلك، تأكدت اجلاهزية الكاملة للمهاجم الهداف أحمد 
حزام الذي شــارك في احلصص التدريبيــة األخيرة وقدم 

أداء جيدا.

مبارك اخلالدي

تنتهي مساء اليوم فترة االنتقاالت 
الشتوية للموســم احلالي ٢٠٢٢-

٢٠٢٣ والتــي انطلقت بداية يناير 
اجلاري، وقد استحوذ نادي اجلهراء 
علــى االهتمام احمللي واخلليجي 
بتعاقده املثير للجدل مع النجم 
القطــري حســن عبدالكرمي في 
صفقــة من العيار الثقيل، اذ من 
املتوقــع ان متتــد تداعياتهــا إلى 
أطراف اخرى، وهي بال شك صفقة 

نوعية ستثري الدوري احمللي.
وفــي األنديــة األخــرى تعاقد 
العربي مع التونسي بسام الصرارفي 
بعد االستغناء عن املالي يعقوبا دومبيا، 

كما جنح فــي ضم أحمد حزام. أما نادي 
الكويــت فتعاقــد مع التونســي ياســني 
العامــري بديال للعراقي شــيركو كرمي، 
ومدد تعاقــده مع الالعب املصري عمرو 
عبدالفتاح، وأبرم تعاقدا ملدة خمس سنوات 
مع ابن النادي الالعب عبدالعزيز ناجي.
وفــي القادســية وقعــت اإلدارة مــع 
االسباني من اصل فلسطيني ياسر حمد 
والفرنسي عبدالواحد سيسوكو واملالي 
إبراهيما تانديا واستعاد جنمه عبدالعزيز 

نصاري.
وفي نادي كاظمة مت التعاقد مع الغيني 
أبو بكر ســيال بديال ملايــكل اومو، وفي 
نــادي النصر مت التوقيع مــع األردنيني 
انس العوضات واحمد سمير والبرازيلي 

غوستافو.

هادي العنزي

أكد مدير الفريق األول لكرة القدم بنادي الساحل شاكر 
الشطي أن فريقه حتضر جيدا ملواجهة الساملية غدا األربعاء 
ضمن منافسات اجلولة الـ ١٢ لدوري زين للدرجة املمتازة.

وقال لـ «األنباء»: «املواجهة صعبة على الفريقني، خاصة 
الســاحل الذي يسعى للظفر بنقاط كل مباراة يلعبها في 
القسم الثاني، السيما وأن نتائج القسم األول لم تكن مرضية 
رغم األداء اجليد الذي قدمناه في عديد املباريات»، والفتا 

الــى أن التركيز في ذروته لدى اجلميع، بعد اخلروج من 
ربع نهائي كأس سمو األمير على يد القادسية.

وذكر الشــطي أن الفريق ال يعاني من أي إصابات بني 
صفوفه سواء من الالعبني احملليني أو احملترفني، مضيفا: 
«جميع الالعبني جاهزون للساملية، ونأمل التوفيق واخلروج 
بنقــاط املباراة كاملة، وقد متكن اجلهاز اإلداري من إمتام 
التعاقــد مع أكثر من العب محلي خــالل فترة االنتقاالت 
الشــتوية، علــى أمــل أن يكونوا إضافة مهمة تســهم في 

احلصول على النتائج املرجوة في الدوري».

الهزمي مديرًا لهيئة الرياضة بالتكليف
مبارك اخلالدي

أصدر وزير االعالم ووزير الدولة لشــؤون الشباب 
عبدالرحمن املطيري قرارا امس مت مبوجبه تسمية حامد 
الهزمي مديرا للهيئة العامة للرياضة بالتكليف. وكان الهزمي 
يشــغل منصب نائب مدير عام الهيئة لشؤون الرياضة 
للجميــع. يذكر أن منصب املدير العام للهيئة قد شــغر 
بعد اســتقالة املدير الســابق حمود فليطح في سبتمبر 
٢٠٢٢ حيث تولى إدارة الهيئة بالتكليف نائب املدير العام 
وقتها محمود أبل، لكن األخير تقدم باستقالته في نهاية 

حامد الهزميديسمبر املاضي.

شاكر الشطي

العدواني واخلميس والزعابي أثناء تقدمي اجلهاز الفني اجلديد ملنتخب اليد

خيطان يلتقي التضامن وديًا اليوم

العدواني: علينا التكاتف ودعم «أزرق اليد»

املنافسة ومتثيل  القدرة على 
الكويت بالصورة الالئقة.

اليد  أبواملجد بكرة  وأشاد 
الكويتية قائال: «املعروف أن 
األزرق قدم مستويات مميزة 
في مختلف مراحله الســنية 
على مستوى القارة الصفراء 
بل وانتقل إلى العاملية واليوم 
نحن هنا إلعادة أمجاد اللعبة 
واستعادة الصعود على منصات 

التتويج من جديد».

اخلليجية والعربية واآلسيوية.
وقــد حضــر املؤمتــر 
الصحافي الــذي عقد لتقدمي 
الكرة  املدربني في مقر احتاد 
الطائرة في مركز الشهيد فهد 
األحمد بالدعية مدير املنتخبات 
محمد اخلميس ومدير املنتخب 

عبدالعزيز الزعابي.
مــن جانبه، أكــد مجدي 
أبواملجد أن املهمة احلالية تنصب 
على إعداد منتخبات وطنية لها 

يحيى حميدان

يعمل اجلهاز الطبي في فريق الكرة بنادي 
خيطان على جتهيز عناصره األساسية املتمثلة في 
احلارس علي فاضل ودغيم الرشيدي والبرازيلي 
وليام كورديرو واألردني خالد عصام للحاق في 
مباراة الشباب املرتقبة االثنني املقبل ضمن اجلولة 
الـ ١٠ من دوري «زين» للدرجة األولى. ويعاني 
الرباعي من اصابات طفيفة ومتفاوتة، حيث دخل 
فاضل ودغيم مرحلة التجهيز البدني األخيرة، فيما 
ينتظر وليام وعصام نتائج األشعة التي خضعا 

لها لتحديد حجم اإلصابة التي يعانيان منها.

الى ذلك، يلعب خيطان مباراة جتريبية أمام 
التضامن على ملعب الطرف الثاني عند الساعة 

٥:٣٠ من مساء اليوم.
في غضون ذلك، لم تنجح مفاوضات «األحمر 
واألســود» مع العب اجلهراء عثمان الشمري 
لتمسك ناديه بخدماته، فيما تأمل إدارة النادي 
في ضم أحــد حراس املرمى احملليني قبل غلق 
باب االنتقاالت الشــتوية اليوم لتعويض غياب 
احلارس أحمد الدوسري الذي سيخضع لعملية 
جراحية في الرباط الصليبي في األسبوع املقبل 
وهو ما يعني غيابه عن جميع منافسات املوسم 
احلالي بعدما تعرض لإلصابة في أبريل املاضي.

يعقوب العوضي

قدم احتاد كرة اليد رسميا 
اجلهاز الفني اجلديد للمنتخب 
األول ومنتخب الشباب بقيادة 
املدير الفني املصري مجدي أبو 
املجد ومــدرب حراس املرمى 
محمد محمود، كما شرح مجلس 
اإلدارة ممثال بأمني السر قايد 
العدواني خطة االحتاد املقبلة 
إلعــداد املنتخبــات الوطنية 
وتأهيلها، الذي قال: «قبل وضع 
مالمح خارطة الطريق اإلعدادية 
للمنتخبــات الوطنيــة علينا 
التكاتف وتوفير الدعم بجميع 
األندية ووســائل  أنواعه من 
الدولة  اإلعالم ومؤسســات 
احلكوميــة»، مطالبا بتفادي 
الوقوع في العراقيل املتكررة 
التفرغات لرياضية  بســبب 
وهو أمر ينعكس ســلبا على 
الالعبني أثناء متثيلهم للمنتخب 
بالبطوالت الدولية وأيضا في 
احملافل املختلفة على املستويات 

تقدمي أبواملجد ومحمود رسمياً 

االحتاد «سوبر» السعودية 
ألول مرة في تاريخه

«يد» الدمنارك بطل العالم 
للمرة الثالثة تواليًا

توج فريق االحتاد بلقب كأس السوبر السعودي لكرة القدم للمرة 
األولــى في تاريخه، بعد فوزه على الفيحاء ٢ -٠،  األحد، في نهائي 

البطولة التي أقيمت مبشاركة ٤ فرق.
ويدين االحتاد بالفضل في الفوز باللقب ملهاجمه املغربي عبدالرزاق 
حمد اهللا الذي سجل الهدف األول في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف 
الهدف الثاني في الدقيقة ٤٨. وأكمل الفيحاء املباراة بعشرة العبني 
منــذ الدقيقة ٢٤ بعد طرد العبه عبدالرحمن الســفري، فيما أهدر 
عبدالرحمن العبود ضربة جزاء لالحتاد في الدقيقة الثالثة من الوقت 

احملتسب بدال من الضائع للشوط األول.

احتفظ منتخب الدمنارك بلقب بطولة العالم لكرة اليد بفوزه في 
النهائي الثالث له تواليا وهذه املرة على حســاب فرنسا ٣٤-٢٩، في 
العاصمة السويدية ستوكهولم. وبات املنتخب الدمناركي األول في 
التاريخ الذي يحرز ثالثة ألقاب متتالية بعدما أضاف لقب ٢٠٢٣ الى 
اللذين أحرزهما في ٢٠١٩ و٢٠٢١. وكانت هذه املباراة النهائية الثامنة 
منذ العام ١٩٩٣ للمنتخب الفرنسي بطل أوملبياد ٢٠٢١ في طوكيو، وهو 
النهائي الثاني الذي خسره حتى اآلن بعد األول في ١٩٩٣ أمام روسيا.

الريال والبارسا «وجهًا لوجه» بنصف نهائي الكأسالريال والبارسا «وجهًا لوجه» بنصف نهائي الكأس
أقيمت أمس قرعة الدور نصف النهائي 
لبطولة كأس ملك إسبانيا، في مقر االحتاد 

اإلسباني بالعاصمة مدريد.
وتأهلت ٤ فرق لنصف النهائي وهي: 
برشــلونة، ريال مدريد، أتلتيك بلباو، 

وأوساسونا.
وأسفرت القرعة عن مواجهة نارية 
بني ريال مدريد وبرشلونة في كالسيكو 
جديد بينهما، فيما يلتقي أوساسونا مع 
بلباو في مباراة نصف النهائي األخرى.

ويقام هذا الدور على مباراتني بنظام 
الذهاب واإلياب، وأوضح االحتاد اإلسباني 
عبر موقعه أن منافسات جولة الذهاب 
ستقام بني ٢٨ فبراير و٢ مارس بينما 
تقام جولة اإلياب بني ٤ و٦ أبريل 
املقبل. إلى ذلك، عجز ريال 
مدريــد حامل اللقب 
عــن استثمــــــار 
فضليتـــــــه  أ

وفرصــه واكتفى بالتعــادل مع ضيفه 
القوي ريال سوسييداد ٠-٠ في املرحلة 
التاســعة عشــرة من الدوري اإلسباني 
لكــرة القدم، في نتيجة تصب متاما في 
صالح برشلونة املتصدر الذي بات يتقدم 

النادي امللكي بفارق ٥ نقاط.
ودخل فريق املدرب كارلو أنشيلوتي 
اللقاء باحثا عن إعادة الفارق الذي يفصله 
عــن برشــلونة إلــى ٣ نقاط بعــد فوز 
األخير على جيرونا ١-٠، لكن البرازيلي 
فينيسيوس جونيور ورفاقه عجزوا عن 
استثمار أفضليتهم والوصول الى شباك 

احلارس أليخاندرو رمييرو.
وكانت املباراة هامة جدا لسوسييداد 
الــذي يتخلف بفــارق ٣ نقاط فقط عن 
مضيفه. وعزز أتلتيكــو مدريد مركزه 
الرابع األخيــر املؤهل إلى دوري أبطال 
أوروبا املوسم املقبل بفوزه الصعب على 

مضيفه أوساسونا ١-٠.

وواصل أتلتيك بلباو بحثه عن فوزه 
األول في ٢٠٢٣ ومني بهزمية ثالثة تواليا، 
وجاءت على يد مضيفه سلتا فيغو بهدف 
سجله ياغو أسباس (٧١) في لقاء غاب 
عنه إينياكي وليامس، ليتوقف مسلسل 
املباريات املتتالية التي خاضها الغاني - 
اإلسباني في الدوري مع النادي الباسكي 

إن كان بديال أو أساسيا عند ٢٥١.
واضطر وليامس إلى الغياب بسبب 
اإلصابة وفق ما أفاد النادي الباســكي، 
موضحــا علــى تويتــر أن «السلســلة 
املذهلــة مــن املباريــات املتتاليــة التي 
خاضهــا إينياكي وليامــس وصلت الى 
نهايتها»، لكنه ســيبقى طويال صاحب 
الرقم القياسي لعدد املباريات املتتالية 
والذي كان مســجال سابقا باسم املدافع 
السابق لريال سوسييداد خوان أنتونيو 
الرانغا (٢٠٣) قبل أن يحطمه ابن الـ ٢٨

عاما في أكتوبر ٢٠٢١.

«امللكي» يتعثر أمام سوسييداد ويبتعد عن صدارة «الليغا»

نابولي ال يعرف املستحيل ويهزم «ذئاب روما» في «الكالتشيو»
أصحاب األرض الذين استعصى 
عليهم مرمى رميس إال من هدف 
ســجله البرازيلي نيمــار (٥١)، 
وبعد الهدف مني ســان جرمان 
بضربــة قويــة إذ تلقــى العب 
وســطه املدافع اإليطالي ماركو 
فيراتي بطاقة حمراء مباشــرة 

في الدقيقة ٥٩.
ومبحاوالت خجولة من العبي 
رميس، بدت األمور في طريقها 
إلى فوز باريســي. لكن املهاجم 
اإلجنليزي فوالرين بالوغان أبى 
إال أن يخطــف نقطة ثمينة قبل 
ثوان من نهاية املباراة (٩٠+٦).

وبهــذا التعــادل، بقي ســان 
جرمان متصدرا مــع ٤٨ نقطة، 
بفــارق ٣ نقاط عــن لنس، فيما 
بــات رميس فــي املركز احلادي 

عشر مع ٢٦ نقطة.

لوتشــانو سباليتي في الدقيقة 
٨٦ بعــد متريرة مــن الپولندي 
بيوتر زيلينسكي، ملحقا بروما 

الهزمية اخلامسة.
باريس يتوقف بالتعادل

فشل باريس سان جرمان في 
اســتغالل تعثــر مالحقه لنس، 
وســار على خطاه عندما سقط 
بفخ التعادل في األنفاس األخيرة 
أمام ضيفه رميس ١-١، في مباراة 
أكملها نادي العاصمة بـ ١٠ العبني 
في ختام منافسات املرحلة الـ ٢٠
من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وكان متوقعــا أن يخــوض 
ســان جرمان مع رينس مباراة 
ســهلة نسبيا الستعادة توازنه 
عقب اخلســارة أمــام رين ٠-١، 
لكن الضيوف عقدوا األمور على 

البديل ستيفان الشعراوي بعد 
عرضيــة من الپولنــدي نيكوال 

زاليفسكي.
البديــل األرجنتينــي  لكــن 
جيوفاني سيميوني الذي دخل 
فــي الدقيقــة ٧٦، خطــف هدف 
التقــدم والفوز لفريــق املدرب 

فيكتــور  النيجيــري  هدافــه 
أوســيمهن الذي عــزز صدارته 

لترتيب الهدافني بـ ١٤ (١٧).
وبقيــت النتيجة على حالها 
حتــى الدقيقــة ٧٥ حــني جنح 
فريق املدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو في إدراك التعادل عبر 

خطا نابولي خطوة إضافية 
نحو حتقيــق حلم إحراز اللقب 
للمرة األولى منذ ١٩٩٠ والثالثة 
في تاريخه، وذلــك بفوزه على 
ضيفه القوي روما ٢-١ في املرحلة 
الـ ٢٠ من الدوري اإليطالي الذي 
شهد املزيد من التخبط لكل من 
ميالن ويوڤنتوس اللذين تلقيا 
ضربتــني إضافيتني بســقوطني 

كبيرين على ملعبيهما.
على ملعب «دييغو أرماندو 
مارادونــا»، أعاد نابولي الفارق 
الــذي يفصله عن إنتــر، الفائز 
علــى كرميونيــزي ٢-١، الى ١٣
نقطة بعدما واصل أفضل بداية 
موســم له بتحقيقــه انتصاره 
السابع عشر، رافعا رصيده الى 

٥٣ نقطة في الصدارة.
وضــرب نابولي باكــرا عبر 

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
كأس الرابطة اإلجنليزية (إياب نصف النهائي)

١ ١١beIN Sports Premiumنيوكاسل ـ ساوثامبتون
كأس إيطاليا (ربع النهائي)

١١StarzPlay Appإنتر ميالن ـ أتاالنتا
كأس أملانيا (دور الـ ١٦)

٨بادربورن ـ شتوتغارت
١٠:٤٥يونيون برلني ـ ڤولفسبورغ
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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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الثالثاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«صار وثائقيا وينبغي أن يتوقف»
املمثلة  هيلينا بونهــام كارتر، 
األميركية، تقول إن مسلسل «التاج» 
العائلة امللكية  الذي يصور حيــاة 
البريطانية، حلق األحداث املعاصرة 
بحيث صار مجرد وثائقي، وينبغي 

أن يتوقف.

«كل العالم يحبك باتساع العالم»
كيم كارديشيان، سيدة األعمال 
املذيعة األميركية  األميركية، تهنئ 
أوبرا وينفري، بعيد ميالدها الـ ٦٩، 
وتضيف: شارون ستون وصفتك 
أفضل وصــف إذ قالت: كل العالم 

يحبك باتساع العالم.

«أمتنى لو أني ولدت في زمن آخر»
بيل غيتس، امللياردير األميركي، 
يؤكد أن العالم املعاصر يعتبر أسوأ 
وقت في التاريخ، واألفضل أن يولد 
املرء في املستقبل أبعد ٢٠ سنة على 

األقل من اآلن.

«مستر بني شخصية غير لطيفة»
بأن  اتكنســون، يعترف  روان 
شخصية مستر بني غريبة األطوار، 
ويضيف: استمتعت بتجسيد هذه 
الشخصية غير اللطيفة، لكونها األبعد 

عن سماتي الشخصية.

أبعد من الكلمات

العظمى:  ١٨
الصغرى:  ٠٨

أعلى مد: ٨:٥١ ص ـ ٦:٣٧ م
أدنى جزر: ١:٣٦ ص - ١٢:٥٢ ظ 

٥:١٧الفجر
٦:٣٨الشروق

١٢:٠١الظهر
٣:٠٣العصر

٥:٢٤املغرب
٦:٤٤العشاء

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

البقاء هللا

ال توجد وفيات

«اإلطفاء»: دوة الفحم 
واملدفأة الكهربائية من أبرز 

أسباب حرائق الشتاء.

«الصحة العاملية»: جائحة 
«كوفيد - ١٩» التزال حالة 

طوارئ عاملية قصوى.

انتبهوا. لديكم فقط!

«أڤاتار ٢» الرابع أعلى دخًال بتاريخ السينما

لوس اجنيليس - أ.ف.پ: 
بقيت صدارة شباك التذاكر في 
الصاالت األميركية الشمالية 
من نصيــب «أڤاتار: ذي واي 
أوف ووتر» إذ وصل إجمالي 
إيراداته في نهاية األسبوع إلى 
١٥ مليون دوالر، وفق تقديرات 
شــركة «إكزبيتر ريليشنز» 
املتخصصة، وبات بذلك الرابع 
في ترتيب األفالم األعلى دخال 
في العالم في تاريخ السينما.
الشــركة عبر  وأوضحت 

العالم، إذ بلغ إجمالي ما حققه 
٢٫١١٧ مليار. وبالتالي، أصبح 
جليمــس كامــرون ثالثة من 
األفالم األربعة األعلى دخال في 
تاريخ السينما، هي «أڤاتار» 
و«تايتانيك» و«ذي واي أوف 
ووتر». ويخترق هذه الثالثية 
فيلم «أفنجرز: إند غامي» من 
إنتاج «ديزني» و«مارفل»، إذ 

يحتل املركز الثاني.
وتدور أحداث «أڤاتار: ذي 
واي أوف ووتــر» فــي فضاء 

مائي وبعد أكثر من عقد على 
أحــداث النســخة األولى من 

«أڤاتار».
واحتفــظ فيلــم األطفــال 
«بوس إن بوتس: ذي الســت 
ويش» املنبثق من عالم سلسلة 
«شــريك» باملرتبــة الثانيــة 

بإيرادات ١٠٫٦ ماليني دوالر.
وتقدم فيلم «إيه مان كالد 
أوتو» من بطولة توم هانكس 
إلــى املركز الثالث محققا ٦٫٨

ماليني دوالر.

«أڤاتار: ذي واي أوف ووتر» حافظ على الصدارة لألسبوع السابع

فيلــم جيمــس  أن  تويتــر 
كامــرون «يحتل املركز األول 
منذ سبعة أسابيع وهو إجناز 
لم يسبقه إليه» أي فيلم منذ 
فيلم «أڤاتار» األول للمخرج 

نفسه عام ٢٠٠٩.
وساهمت اإليرادات القوية 
في بقية أنحاء العالم - ومنها 
٢٣٧ مليــون دوالر في الصني 
- في دفــع الفيلم إلى املرتبة 
الرابعة في ترتيب األفالم ذات 
املداخيل األعلى على مستوى 

«باتان» شاروخان يحطم 
أرقام اإليرادات بالهند

بومباي - (أ.ف.پ): حطم الفيلم الهندي اجلديد «باتان» 
الذي يؤدي الدور الرئيســي فيه النجم شــاروخان األرقام 
القياســية في شــباك التذاكر الهندي بعد انطالق عروضه 
األسبوع الفائت، مما أنعش الصناعة البوليوودية التي عانت 
أخيرا نتائج سيئة. وحقق «باتان» للمخرج سيدهارت أناند 
أعلــى مداخيل على اإلطــالق لفيلم هندي في اليومني األول 

والثاني من عروضه في الهند.
وأفاد احمللل تــاران أدارش عبر تويتر األحد بأن الفيلم 
حقــق ٢٫٥ مليــار روبية (٣٠ مليــون دوالر) في األيام الـ ٥

األولى لعرضه في دور السينما.
وجتاوزت قيمة مبيعات التذاكر في العالم مليار روبية 
(١٣٫٧ مليون دوالر) في ٣ أيام، بحســب شــركة «ياش راج 

فيلمز» التي أنتجت الفيلم.
وكان اجلمهور يترقب إطالق «باتان»، وهو أول فيلم من 

بطولة شاروخان منذ ٤ سنوات.
ويؤدي املمثل البالغ ٥٧ عاما، والذي يطلق عليه معجبوه 
في كل أنحاء الهند لقبي «امللك خان» و«بادشاه»، دور البطولة 
إلــى جانب املمثلة ديبيــكا بادوكون وممثــل أفالم احلركة 
جــون أبراهام. وتعرضت أفالم بوليوود التي تضم ممثلني 
مسلمني كشــاروخان في األشهر األخيرة حلمالت ودعوات 
إلى مقاطعتها شــنها نشــطاء من اليمني القومي الهندوسي 

على شبكات التواصل االجتماعي.

ديبيكا بادوكون

وفاة بطل للتزلج على اجلليد بانهيار ثلجي في اليابان

طوكيو - أ.ف.پ: عثر على 
جثتــي رجلني حوصــرا عقب 
انهيار ثلجي ســجل األحد في 
منطقة ناغانو اجلبلية، على ما 
أفادت الشرطة اليابانية أمس 

اإلثنني.
وفيمــا لــم تدل الســلطات 
بأي تفاصيل بشأن هويتيهما، 
أشارت مجلة «ماوننت غازيت» 
األميركيــة املتخصصــة فــي 

عناصر إنقاذ في عربة تلفريك أثناء البحث عن املفقودين  (رويترز)

عملية تعقيم أسد
 تثير ضجة في كينيا

نيروبي - أ.ف.پ: دافع مســؤولون في كينيا عن قرارهم 
إجراء عملية قطع القناة الدافقة ألســد أسير األسبوع الفائت 
بعدما دعا سكان محليون إلى إطالق سراح احليوان لتمكينه 
من التكاثر بحرية. وأوضحت هيئة احلياة البرية في كينيا أن 
عملية تعقيم بغرض «ضبط التكاثر في مكان األسر» أجريت 
لألســد البالغ ثالث سنوات، واملشمول ببرنامج إعادة تأهيل 

في نيروبي يهدف إلى إنقاذ احليوانات اليتيمة أو املصابة.
لكــن هذه اخلطــوة أثارت غضبا، إذ دعــا بعض الكينيني 
الهيئة إلى إطالق األسد في البرية لزيادة أعداد األسود املهددة 
باالنقراض. وأوضحت الهيئة في بيان السبت أن «احليوانات 
البرية التي يتم إرضاعها بالزجاجة تفقد غرائزها الطبيعية 

وإذا أطلقت في البرية تكون معرضة للخطر».
وأضافت أن املســؤولني أمروا بقطع القنــاة الدافقة نظرا 
إلى أن التكاثر «غير مسموح به في مراكز أسر» احليوانات.

«الداخلية»: احذروا 
من عمليات نصب لدى شراء 

تذاكر املناسبات الوطنية
سعود عبدالعزيز 

حــذرت وزارة الداخلية ممثلة 
فــي إدارة اجلرائــم االلكترونيــة 
املواطنــني واملقيمــني من عمليات 
نصب واحتيال متعلقة ببيع تذاكر 
املناسبات واحلفالت التي تتزامن 
مع احتفاالت األعياد الوطنية للعام 
٢٠٢٣. وتأتي حتذيــرات اجلرائم 
االلكترونية بالتزامن مع عمليات 
نصب وقضايا بشــأن تذاكر تباع 
على وسائل التواصل بأسعار تقل 
قليال عن املنافذ الرسمية ويتم منح 
املجني عليهم «باركود» يكون غير 
فعال أو تالفا، وسجلت قضايا بهذا 
اخلصوص في عدد كبير من مخافر 
الكويــت. ودعت إلى ضرورة أخذ 
احليطة والتأكد من حقيقة املروجني 
لهذه التذاكر حتى ال يقعوا ضحية 

للنصب.

«االستئناف» تؤيد «اإلعدام» 
لعسكري قتل صديقه 

بطابوقة في بر اجلليعة
عبدالكرمي أحمد

أيدت محكمة االستئناف أمس حكم محكمة اجلنايات 
القاضي باإلعدام شنقا لعسكري في وزارة الداخلية اتهم 
بقتل صديقه، وهو شاب من غير محددي اجلنسية، وأمرت 

بإحالة الدعوى املدنية إلى احملكمة املختصة.
وترجع الواقعة إلى ١٢ يناير ٢٠٢٢، حيث دلت التحريات 
علــى قيام املتهم بالذهاب بزي مدني إلى صديقه املجني 
عليــه مبخيم في منطقة اجلليعــة، وهناك حدث بينهما 

شجار أفضى لوقوع اجلرمية.
وأشارت التحريات إلى أن اجلاني ضرب رأس املجني 
عليه ثــالث مرات بقطعة طابوق ومتكن بذلك من شــل 
حركته ثم خنقه حتى أزهق روحه، واتصل بوالدة األخير 
مدعيا قيام شبان بالتهجم عليهما وضربهما في املخيم.
وأرجع اجلاني فــي التحقيقات ارتكابه اجلرمية إلى 
قيام املجني عليه بالعبث بهاتفه والدخول حلساباته في 

مواقع التواصل االجتماعي دون إذن منه.

إصابة وافد باختناق في حريق عمارة في «حولي»
مبارك التنيب

أصيب وافد باختناق 
إثر اندالع حريق عصر 
امس بإحدى العمارات 
في منطقة حولي قبل 
السيطرة عليه من قبل 
رجــال إطفــاء مركزي 

الساملية وحولي.
مصــدر  ووفــق 
اطفائي، فإن بالغا ورد 
لغرفــة عمليــات قوة 
اإلطفاء يفيــد باندالع 
حريــق بعمــارة فــي 
منطقــة حولي، وعلى 
الفــور توجــه رجــال 
إطفاء مركزي الساملية 

وحولــي الى موقع احلريق، حيث تبني 
انــدالع النيران في شــقة بالدور الرابع 
في عمارة مكونة من ٦ أدوار وانتشــار 
الدخان في جميع األدوار بسبب امتداد 
النار في محتويات الشقة بسرعة، فتم 
اخالء العمارة من السكان ومن ثم انقاذ 

وافد حاصره الدخان في الدور العلوي 
حيث أصيب باختناق ومت نقله بسيارة 
اإلســعاف الى مستشفى مبارك الكبير، 
وقد باشر رجال اإلطفاء مبكافحة احلريق 
وإخماده خالل وقت قياسي قبل امتداده 

الى املباني املجاورة.

أمن ومحاكم

ناطقة باسم الوزارة «لن ندلي 
بأي معلومات إضافية عن هذا 
احلــادث املأســوي» احترامــا 

ألقرباء الضحية.
وكان املتزجلان خرجا أثناء 
ممارستهما رياضة التزلج على 
اجلليد مــن احللبة املخصصة 
للتزلج مع مجموعة أخرى من 
املتزجلني داخل منتجع أوتاري 

عندما وقع االنهيار الثلجي.

وأشار إلى أن متزجلا آخر 
تسبب في انهيار ثلجي، الفتا 
إلى أن سماين «قذف ملسافة ٥٠
متــرا بفعل الريح الناجمة عن 
االنهيار ثم طمر بالثلوج ومات».
أمــا الضحيــة الثانية فهو 
مواطــن منســاوي، علــى مــا 
اخلارجيــة  وزارة  أشــارت 
النمســاوية لوكالــة فرانــس 
برس اإلثنني من ڤيينا. وقالت 

التزلج، إلى مقتل بطل التزلج 
على اجلليد كايل ســماين (٣١

عاما).
ولفتت املجلة إلى أن سماين 
كان برفقة متزلج محترف آخر 
هــو آدم يــو وكبيــر مصوري 

املجلة غرانت غندرسون.
وكان غندرسون كتب عبر 
«انســتغرام» اإلثنني «واجهت 

األحد أسوأ كابوس لي».

تغرمي مدونة صينية ١٢٥ ألف 
يوان بسبب «القرش األبيض»

بكني - د.ب.أ: غرمت السلطات الصينية مدونة مببلغ 
١٢٥ ألــف يــوان (١٨٫٥ ألف دوالر)، عقب نشــرها مقطع 
ڤيديو لها وهى تتناول القرش األبيض الكبير، مما أثار 

انتقادات على شبكة اإلنترنت.
ونقلت وكالة بلومبرغ لألنباء عن مسؤولني في إقليم 
نانتشونغ جنوب غرب سيشوان القول إن املدونة انتهكت 
قوانني حماية احلياة البحرية في الصني، عندما اشترت 
احليوان في ابريل العام املاضي، وبعد ذلك قامت بتناوله.
وقال املسؤولون إن املدونة«جني» دفعت ٧٧٠٠ يوان 
على أحد مواقع التســوق من أجل شراء القرش األبيض 
الكبيــر، الذي يصنفــه االحتاد الدولــي للمحافظة على 
الطبيعــة بأنه من الفصائــل املعرضة لالنقراض، حيث 

تراجعت أعداده بصورة كبيرة.

القرش األبيض معرض لالنقراض

األسد خالل العملية

سيارة متوقفة تتحرك «من تلقاء 
نفسها» وتقتل شابة تشيكية

براغ ـ د.ب.أ: قالت الشــرطة التشــيكية، إن سيارة أجرة 
متوقفــة حتركــت باخلطأ من دون وجود ســائق على متنها 
فدهست امرأة شابة في أحد شوارع العاصمة براغ أمس اإلثنني.

وقد فارقت املرأة (٢٣ عاما) احلياة في مكان احلادث، بعد 
أن سحقتها السيارة في جدار أحد املتاجر، رغم تقدمي مساعدة 
طبية عاجلة لها. وبعدما بدأت الســيارة تنزلق في الشــارع 
املنحدر، اصطدمت بشــكل طفيف مع ترام، مما منحها سرعة 

إضافية. وقد دهست املرأة بعد انحدارها ملسافة ١٠٠ متر.
وقد فتح قسم التحقيقات اجلنائية بالشرطة حتقيقا في 
احلادث ملعرفة الســبب في بدء حترك الســيارة املتوقفة من 
تلقاء نفسها. ووقع احلادث على بعد كيلومتر واحد من قلعة 

براغ وهي نقطة جذب سياحي في العاصمة.
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