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غير مخصص للبيع

٦٫٨ مليارات دينار عجزًا متوقعًا مبيزانية ٢٠٢٤/٢٠٢٣
مليار دينار إيرادات.. و٢٦٫٢٧ مليارًا مصروفات   ١٧٫١ مليار دينار إيرادات نفطية.. بانخفاض ١٩٫٥٪  ١٩٫٤٥

١٤٫٩ مليار دينار للرواتب بارتفاع ١٣٫٣٪ بقيمة ١٫٧ مليار دينار   ٢٫٢٨ مليار دينار إيرادات غير نفطية.. قد تزيد إلى ٤ مليارات
مليارات دينار٥٫٩ مليارات دينار دعومات بارتفاع ٣٤٫٢٪ قيمته ١٫٥ مليار دينار  ٥٩٫٤٪ من الدعم لـ «الطاقة والوقود» بنحو ٣٫٥

«املالية» رجحت انخفاضه إلى ٥ مليارات دينار حال احتساب أرباح اجلهات املستقلة بـ ١٫٧ مليار دينار
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٧٠٪ قفزة مبلكيات صندوق النرويج 
باألسهم الكويتية إلى ٨٠٩٫٣ ماليني دوالر

٢٠٠ دينار رسوم إصدار رخصة
بناء محطة أو برج اتصاالت

رفع احلظر عن ٦٢٥ وظيفة شاغرة 
لغير الكويتيني لصالح «الصحة»

أحمد مغربي

شهدت ملكيات الصندوق 
النرويجــي فــي  الســيادي 
األسهم الكويتية قفزة كبيرة 
خالل العام املاضي بنحو ٧٠٪ 
لتبلــغ ٨٠٩٫٣ ماليني دوالر 
مقارنة بقيمة ملكيات بلغت 
٤٧٦٫٨ مليــون دوالر خالل 

٢٠٢١، حيــث تزامن ذلك مع 
االرتفاعــات التــي حققتهــا 
بورصة الكويت خالل ٢٠٢٢، 
مبكاسب سوقية بلغت ٥٫٤

مليارات دينار.
وجاءت قفزة استثمارات 
صنــدوق الثروة الســيادي 
النرويجي في ١٣ ســهما في 
بورصة الكويت خالل العام 

املاضي لتبلغ أعلى مستوى 
تاريخي منذ دخول الصندوق 
كمستثمر في بعض األسهم 
الكويتيــة وحتديدا في عام 
جــاء  وتفصيليــا،   .٢٠١٣
بنــك الكويــت الوطنــي في 
صدارة األسهم، حيث بلغت 
استثمارات الصندوق ٢٦٧٫٢
مليــون دوالر خــالل ٢٠٢٢

بـــ ١٠٤٫٣ ماليــني  مقارنــة 
دوالر خــالل ٢٠٢١، وجــاء 
الكويتــي  التمويــل  بيــت 
(بيتك) فــي املرتبة الثانية 
بقيمــة اســتثمارات بلغــت 
١٣٤٫٩ مليــون دوالر، علمــا 
بأن الصندوق لم يستثمر في 
أسهم «بيتك» خالل العامني 

املاضيني.

بداح العنزي

حددت البلدية ٢٠٠ دينار رسوما جديدة مقترحة إلصدار رخص 
بنــاء محطــة أو برج اتصاالت أو هوائي. وقــال مدير عام البلدية 
م.أحمــد املنفوحي إن هذا املقتــرح يتطلب موافقة املجلس البلدي 
لتعديــل قــرار رئيس البلدية الصادر عام ٢٠٠٠ بشــأن الرســوم 
املستحقة مقابل اخلدمات التي تؤديها البلدية. وجتدر اإلشارة إلى 
أن هذا املقترح سيعرض على اللجنة القانونية واملالية في املجلس 
لدراسته لكي يصدر ضمن مشروع قرار وزاري في حالة إقراره.

عبدالكرمي العبداهللا

رفع ديوان اخلدمة املدنية احلظر عن ٦٢٥ وظيفة شاغرة لغير 
الكويتيني في وزارة الصحة. وذكر الديوان في خطابه املوجه إلى 
«الصحة»، وحصلت «األنباء» على نسخة منه، أن الوظائف التي 
مت رفع احلظر عنها توزعت على ٧٧ وظيفة لألطباء، و٤٨٥ للهيئة 
التمريضية، و٥٢ للفنيني، باإلضافة إلى ١١ وظيفة للصيادلة. ودعا 
الديوان وزارة الصحة إلى عدم شــغل هذه الوظائف الســابقة إال 
بعد استيفاء الفترة القانونية التي صرفت عنها رواتب لشاغليها 
املنتهيــة خدماتهم مقابل رصيد إجازاتهــم الدورية، فضال عن أال 
تكــون هذه الدرجات ملغــاة من قبل وزارة املالية مبيزانية وزارة 

الصحة للسنة املالية القادمة.

ً عبر االستثمار في ١٣ سهماً.. و«الوطني» في الصدارة بـ ٢٦٧٫٢ مليون دوالر يليه «بيتك» بـ ١٣٤٫٩ مليونا

نقل الطلبة من «اخلاصة» إلى «احلكومية» 
باستثناء الثانوي.. اعتبارًا من األحد

عبدالعزيز الفضلي

أصدرت وزارة التربية قرارا يقضي بفتح باب النقل لفترة استثنائية 
من املدارس احلكومية إلى املدارس اخلاصة العربية وبالعكس اعتبار 
مــن يــوم األحد ٥ فبراير حتى نهاية دوام يــوم اخلميس ١٦ فبراير 
لريــاض األطفال وطالب املرحلتني االبتدائية واملتوســطة املقيدين 
بالصفوف من األول إلى التاسع وبنفس الشروط والضوابط املتبعة.  
وأضافــت التربية في قرارها الذي تلقت «األنباء» نســخة منه بأنه 
يسمح بالنقل لطالب املرحلة الثانوية املقيدين بالصفوف من العاشر 
إلى الثاني عشــر من مدارس التعليم اخلاص (األهلية) العربية إلى 

مدارس التعليم العام فقط بشرط مطابقة مواد االختيار احلر. 

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

األمير يشمل برعايته 
وبحضور ممثله 

ولي العهد اليوم مراسم 
رفع العلم بقصر بيان

يتفضــل صاحــب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد فيشمل برعايته، 
وبحضور ممثل ســموه.. ســمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، مراسم رفع 
العلم بقصر بيان، وذلك في متام الساعة 

العاشرة من صباح اليوم األربعاء.
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شيخة البحرعصام الصقر

عصام الصقر: 
منو أرباح «الوطني» 

االستثنائي.. يدعمه 
أداء تشغيلي قوي

شيخة البحر: 
نتوقع مواصلة 

«الوطني» حتقيق أرباح 
قوية في ٢٠٢٣

احلكومة: إحالة امليزانية إلى املجلس في موعدها 
مصادر حكومية لـ «األنباء»: التزامًا بالدستور إحالة ميزانيات الدولة و«امللحقة» و«املستقلة» إلى مجلس األمة قبل شهرين من موعدها

مرمي بندق

قالــت مصادر حكومية، في تصريحات خاصة لـ «األنباء»، إن 
احلكومة التزمت النص الدســتوري، وستحيل ميزانيات الدولة 
واجلهات امللحقة واملؤسســات املســتقلة إلى مجلس األمة، وذلك 
اســتنادا إلى املادة ١٤٠ من الدســتور التي تنــص على رفعها إلى 
مجلس األمة، قبل انتهاء الســنة املالية بشهرين على األقل والتي 

ـ حسب القانون ـ يعمل بها اعتبارا من األول من أبريل ٢٠٢٣.
جــاء ذلك تأكيــدا ملا انفردت «األنباء» بنشــره في ٢٧ نوفمبر 
املاضي عن أن احلكومة تستعد إلعداد ميزانية الوزارات واإلدارات 
احلكومية وميزانيات الهيئات امللحقة واملؤسسات املستقلة للسنة 
املاليــة ٢٠٢٣-٢٠٢٤، والتي يناقشــها مجلس الــوزراء في يناير 
وتتم إحالتها إلى املجلس. من ناحية أخرى، بينت مصادر خاصة 
فــي تصريحات لـ «األنباء»، أن إصدار القوانني اختصاص أصيل 
ملجلس األمة، وال توجد آلية بديلة متكن حكومة العاجل من إصدار 
أي قانــون. وقالت إن صــدور القوانني ال يتم إال إذا أقرها مجلس 
األمة وصادقت عليها القيادة السياســية. وردا على ســؤال حول 
مدى إمكانية إصدار حكومة العاجل قانونا لتلبية طلبات معينة 
تراها ضرورية، أجابت املصادر: سيكون موقف احلكومة«منتقدا»، 
حيث إن هذا اإلجراء ليس من صالحياتها الدستورية. واستدركت 
بقولها: إذا كانت لدى احلكومة قناعة بضرورة اســتعجال إصدار 
أي قانــون ميكنها إعداد القانون وإرســاله إلــى املجلس وتطلب 
عقد جلســة خاصة إلقراره، أو أن يتم الحقا مع تشكيل احلكومة 
اجلديدة مناقشــته والتوافق بشــأنه. وبسؤالها: هل توجد حدود 
معينة ملضامني مشروعات قوانني حكومة العاجل؟ ردت املصادر: 
ال حدود متنعها من إرســال أي مشــروع قانــون، واملجال أمامها 

إلرسال مشروعات قوانني ملضامني قضايا من األلف إلى الياء.

إذا رأت ضرورة الستعجال أي ملف تطلب عقد جلسة خاصة ملناقشته وإقراره.. ألن صدور القوانني ال يتم إال إذا أقرها مجلس األمة وصادقت عليها القيادة السياسية

التفاصيل ص ١١

إضراب «الثالثاء األسود» يشّل فرنسا رفضًا لرفع سن التقاعد
باريــسـ  وكاالت: للمــرة الثانية خالل شــهر، تســبب 
إضراب على مســتوى فرنســا في تعطيل إنتــاج الكهرباء 
واملدارس وشــل حركة النقل العام أمس، في يوم تاريخي 
وصفته وسائل اإلعالم الفرنسية بـ«الثالثاء األسود» نظرا 
حلجم التعبئــة، رفضا خلطط احلكومــة الرامية إلى رفع 
ســن التقاعد إلى ٦٤ بدال من ٦٢ عاما وتســريع خطة رفع 
الســن املؤهــل للحصول علــى معاش تقاعــدي كامل. ومت 
تشغيل واحد فقط من كل ثالثة من قطارات «تي.جي.في» 
عالية الســرعة وعدد أقل من القطارات احمللية واإلقليمية، 
مع تعطيل مترو باريس بشــدة. هذا، وقالت نقابة معلمي 
املــدارس االبتدائية، إن نصف املعلمني أضربوا عن العمل، 
وباملثل موظفو املصافــي النفطية والعاملون في قطاعات 
أخرى من بينها محطات البث احلكومية التي بثت املوسيقى 
بدال مــن البرامج اإلخباريــة. وانخفضت إمــدادات الطاقة 
الفرنســية ٤٫٤٪، أو ٢٫٩ غيغــاوات، إذ انضم العاملون في 
املفاعالت النووية ومحطات الطاقة احلرارية إلى اإلضراب، 
وفقا لبيانات من مجموعة إي.دي.إف. وقالت شركة توتال 
إنرجيــز، إنه ال يتم تســليم منتجات بترولية من مواقعها 

في فرنسا بسبب اإلضراب، 

انخفاض إمدادات الطاقة ووقف تسليم املنتجات البترولية وإغالق املدارس للمرة الثانية خالل شهر

آالف الفرنسيني يحتجون على خطة إصالح قانون التقاعد في ساحة إيطاليا بالعاصمة باريس                               (أ.ف.پ)

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت PDF الصفحة

١٠ نواب يطلبون جلسة خاصة 
ملناقشة «الغش» في املدارس

سامح عبداحلفيظ 

 تقــدم ١٠ نــواب بطلــب عقد 
مجلس األمة جلســة خاصة يوم 
اخلميس املوافق ٩ فبراير اجلاري 
ملناقشة ظاهرة الغش في املدارس 
وتســريب االختبارات الدراسية. 
وقدم الطلــب النــواب: أ. د.حمد 
املطر، ود.عادل الدمخي، ومهلهل 
املضف، وفارس العتيبي، وسعود 
الشــاهني،  العصفــور، وأســامة 

وأســامة الزيد، وعبــداهللا فهاد، 
ود.فالح الهاجري، ود.خليل أبل. 
وطلب النواب اســتطالع سياسة 
احلكومــة جتاه محاربــة ظاهرة 
الغش في املدارس، على أن تقدم 
احلكومة خالل اجللســة بيانات 
وافية متضمنة عدد حاالت الغش 
وحــاالت تســريب االختبــارات 
خالل الســنوات اخلمس األخيرة 
والوقــوف على مدى حقيقة قيام 
بعض املدارس اخلاصة مبساعدة 

الطلبة في االختبارات لتحســني 
ورفع النتائج بها. 

كمــا طلــب النــواب مناقشــة 
االقتــراح بقانون الــذي تقدم به 
النائب د.عبدالكرمي الكندري بشأن 
مكافحة أعمال اإلخالل باالمتحانات 
واالختبارات وإعادة تكليف اللجنة 
التعليمية في ضوء ما ستخرج به 
اجللســة من نتائج وما سيبديه 
األعضاء من مالحظات باستمرار 

التفاصيل ص٨نظر املوضوع. 

٤ آالف دينار شهريًا متوسط 
دخل األسرة الكويتية خالل ٢٠٢١

أعلنــت املدير العــام لــإلدارة املركزية لإلحصــاء باإلنابة منية 
القبندي، أن متوسط الدخل الشهري لألسرة الكويتية في عام ٢٠٢١
دون احتساب القيمة اإليجارية بلغ ٣٩٩٤٫٩ دينارا مقارنة بـ ٣٣٥١٫١
دينارا، وبزيادة نســبتها ٢٫٢٪، مقارنة مبسح الدخل واإلنفاق عام 
٢٠١٣. وقالت القبندي، في تصريح صحافي أمس على هامش مؤمتر 
«إطالق نتائج مسح اإلنفاق والدخل لسنة ٢٠٢١»، إن متوسط الدخل 
الشــهري لألســرة غير الكويتية في عام ٢٠٢١ دون احتساب القيمة 
اإليجارية بلغ ٩٣٩٫٨ دينارا مقارنة بـ ١١٣١٫٥ دينارا وبزيادة نسبتها 

التفاصيل ص٢٫٣٦٪ مقارنة مبسح الدخل واإلنفاق في عام ٢٠١٣.

التفاصيل ص ١٥
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اخلالد للضباط املرقني: أمن الوطن وحماية املجتمع أمانة في أعناقكم

منصور السلطان

أكــد النائــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع 
باإلنابة الشيخ طالل اخلالد أن منتسبي 
وزارة الداخلية يحظون باهتمام ورعاية 
مــن القيادة السياســية العليا تقديرا 
لدورهم املهم، وحلجم املسؤولية امللقاة 
علــى عاتقهم، في ســبيل حماية أمن 
وســالمة الوطن واملواطــن، وكل من 

يعيش على هذه األرض الطيبة.
ونقل الشيخ طالل اخلالد للضباط 

املرقني حتيات وتهاني صاحب السمو 
األمير القائد األعلى للقوات املســلحة 
الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد بهذه املناسبة، كما 
هنأهــم على نيلهم لهذه الثقة الغالي، 
وذلك خالل كلمة ألقاها مبناسبة رعايته 
وحضوره مراسم ترقية (١٠٠) ضابط 
من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، إذ بدأت 
املراسم بقراءة املرسوم األميري، وبعدها 

قلد الضباط رتبهم اجلديدة.
وأشار الى حرص سمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمد علــى متابعة 

شؤون ابنائه منتسبي وزارة الداخلية 
وتوجيهاته املباشرة، والتي متثل لنا 
خارطة طريق، نهدف من خالل تنفيذها 
إلى حتقيق العدالة واملساواة واإلنصاف 
ملنتسبي القطاعات العسكرية في البالد 
وذلك بتوفير بيئة العمل احملفزة لهم، 
والعمل على منحهم كل حقوقهم التي 
كفلها لهم القانون، من ترقيات وعالوات 
وامتيــازات فهــم العيــون الســاهرة 
والسواعد القوية املتأهبة، حلفظ أمننا، 
وسالمة شعبنا، وردع كل من تسول 

له نفسه العبث مبجتمعنا.

وذكــر ان أمــن الوطــن، وحمايــة 
املجتمــع، من الســلوكيات املنحرفة، 
واجلرائــم بتعدد أنواعها وأشــكالها، 
ومن اآلفات والسموم املدمرة، حلماية 
مســتقبل شــباب الوطــن، أمانــة في 
اعناقكم، داعيا الضباط املوقعني إلى ان 
يكونوا أهال حلمل هذه األمانة، واضعني 
نصب أعينهم مصلحة الكويت وخدمتها 

والعمل من اجلها.
كمــا حثهــم على تطبيــق القانون 
على اجلميع دون تعســف أو تشديد، 
ومراعــاة احلاالت اإلنســانية واألخذ 

بالظــروف واملواقــف االســتثنائية، 
والتعامل معها بروح القانون، واحلس 
اإلنســاني، واحللم األخالقي، وســعة 
الصــدر وبعد النظر وذلك للتســهيل 
على أهل الكويت، وعلى كل من يقيم 
على هذه األرض محترما لقوانني الدولة 

وملتزما بأحكامها.
وأوصى الضبــاط املرقني مبراعاة 
مرؤوسيهم ودعمهم وتشجيعهم، فال 
عمل ينجح دون تكاتف جميع اجلهود، 
وال تعاون مثمــرا يتحقق، دون تفهم 
ومراعاة للظروف واالمكانيات واحلدود، 

وان يضعوا دائما مخافة اهللا عز وجل 
نصب أعينهــم ومصلحة الكويت في 
مقدمة أولوياتهم، مؤكدا أن األمن واألمان 
هما أساس النهضة والتقدم والتطور 
السليم، وبفقدهما تفقد األوطان جميع 
سبل االستقرار والعيش الكرمي، سائال 
اهللا عز وجل أن يدمي على بلدنا نعمة 
األمن واألمان والعزة والرفعة، في ظل 
القيادة احلكيمة لصاحب السمو األمير 
القائد األعلى للقوات املسلحة، وسمو 
ولي عهده األمني، حفظهما اهللا ورعاهما 

ووفقهما ملا يحبه ويرضاه.

أكد خالل حضوره مراسم ترقية «١٠٠» ضابط أن توجيهات ولي العهد متثل خارطة طريق لتحقيق العدالة واملساواة واإلنصاف ملنتسبي القطاعات العسكرية

العقيد ناصر أبوصليب يتوسط املرقني العميد حسني دشتي والعميد مشعل الشطيالنائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طالل اخلالد مصافحاً العميد عبداهللا الهمالن .. ومع العميد عارف مهنا العنزي

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ طالل اخلالد والفريق أنور البرجس مع الضباط املرقني

املكراد: التكسية اخلارجية للمباني تكون 
خطرة إذا لم تستوف اشتراطات السالمة

أمير زكي

أكــد رئيس قــوة اإلطفاء 
العام الفريق خالد املكراد اهمية 
عقد الندوات الوقائية والتي 
تســلط الضوء علــى أهمية 
التكســية اخلارجية للمباني 
ومــدى جماليتهــا للواجهات 
اخلارجيــة وخطورتهــا فــي 
الوقت نفســه اذا لم تستوف 
اشتراطات السالمة املوضوعة 
من قبل قــوة اإلطفــاء العام 

وحتديدا قطاع الوقاية.
جــاء ذلــك خــالل نــدوة 
اقامتها قــوة اإلطفــاء العام 
بعنــوان «مخاطر وحتديات 
نظــام األكســية اخلارجيــة 
للمباني» حتت رعاية النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية ووزير الدفاع 
باإلنابة الشيخ طالل اخلالد 
وزارة  وكيلــة  وبحضــور 
األشغال العامة م.مي املسعد، 
العامة  ومدير عام املؤسسة 
الســكنية ناصــر  للرعايــة 
خريبط، ونائب رئيس قوة 
اإلطفاء العام لقطاع الوقاية 
اللواء خالد فهد، وعميد كلية 
العمارة فــي جامعة الكويت 
د.عمر خطاب، ورئيس احتاد 
الهندســية والدور  املكاتــب 
االستشارية الكويتية م.بدر 
الســلمان، ورئيــس احتــاد 
العقاريني إبراهيم العوضي.
كما حتدث نائب رئيس 
قــوة اإلطفاء العــام لقطاع 
الوقاية اللواء خالد فهد عن 
تعريف موجز عن املخاطر 
والتحديــات التــي تواجــه 
األكســية اخلارجيــة، وهي 
عبارة عن غــالف أو غطاء 
واق خارجي زخرفي من مواد 
إنشائية خاصة يتنافس من 
خاللها املهندسون في جودة 
التصاميم وشكلها اجلمالي 

املكــراد والضيــوف حــول 
املواصفات املطلوبة في نوعية 
املادة لواجهة املباني وأهمية 
وجود التكسية اخلارجية التي 
تكون مســتوفية الشروط، 
وتطرق احلوار حول التزام 
املالــك وحرصه علــى انواع 
املواد التي تستخدم في املبنى 
لتزينــه من اخلــارج ومدى 
أهميــة جودتهــا التي تقاوم 
الطبقة اخلارجية لهيكل املبنى 
ومقاومة الضغوط امليكانيكية 
الكيميائيــة،  والعوامــل 
باإلضافة إلى انها متثل مرحلة 
تشطيب على مستوى جمالي.

وفي اخلتــام، قام رئيس 
قوة اإلطفــاء العــام بتكرمي 
كل من وكيلة وزارة األشغال 
العامة م.مي املسعد، ومدير 
عام املؤسسة العامة للرعاية 
الســكنية ناصــر خريبــط، 
وعميــد كليــة العمــارة في 
د.عمــر  الكويــت  جامعــة 
احتــاد  ورئيــس  خطــاب، 
الهندســية والدور  املكاتــب 
االستشارية الكويتية م.بدر 
الســلمان، ورئيــس احتــاد 
العوضي  إبراهيم  العقاريني 
على حضورهم ومشاركتهم 

في هذه الندوة.

خالل مشاركته في ندوة «مخاطر وحتديات نظام األكسية اخلارجية للمباني»

الفريق خالد املكراد مكّرما رئيس احتاد املكاتب الهندسية والدور االستشارية م.بدر السلمان

الفريق خالد املكراد متوسطا م. مي املسعد وناصر خريبط وعمر خطاب وم. بدر السلمان، وابراهيم العوضي

اخلارجي. وأكد اللواء خالد 
أن هنــاك أولويات في هذه 
األعمال املعماريــة التي قد 
تكــون خطورتهــا أكثر من 
اتبــاع أهم  جمالهــا وهــي 
اشتراطات األمن والسالمة 
التي وضعتها قوة اإلطفاء 
العــام من خالل اســتخدام 
مواد مصنفة وعالية اجلودة 
التي تقاوم توصيل احلرارة 
والبــرودة واحلمايــة مــن 

العوامل اجلوية.
وفي السياق نفسه، دارت 
حلقة نقاشــية أدارها اللواء 
خالد  فهــد بني الفريق خالد 

تطبيق القانون على اجلميع دون تعسف ومراعاة احلاالت اإلنسانية والتعامل معها بروح القانوناألمن واألمان هما أساس النهضة والتقدم وبفقدهما تفقد األوطان االستقرار والعيش الكرمي

مصادر لـ «األنباء»: مجلس اجلامعة يبحث تشكيل 
جلنة اختيار مديرها منتصف اجلاري

ثامر السليم

كشــفت مصــادر مطلعة 
لـــ «األنباء» عــن أن اجتماع 
مجلس جامعة الكويت سيعقد 
الشــهر اجلــاري  منتصــف 
برئاسة مدير جامعة الكويت 
الفضلــي  باإلنابــة د.ســعاد 
وأعضــاء مجلــس اجلامعة، 
مشيرة إلى أن أبرز ما سيتم 
التطرق إليه هو آلية تشكيل 
جلنة اختيــار مدير اجلامعة 
بعد رد إدارة الفتوى والتشريع 
بعدم مشروعية تشكيله جلنة 

الختيــار مديــر للجامعة من 
خــارج اجلامعــة، وأن احلق 
األصيل ملجلس اجلامعة وليس 
ملجلس اجلامعات احلكومية 

في تشكيلها.
ولفتت املصادر إلى أن أبرز 
ما سيتضمنه بنود االجتماع 
اعتمــاد التقــومي اجلامعــي، 
باإلضافة إلى اعتماد عدد من 
الترقيات لعدد من أعضاء هيئة 
التدريس من مختلف كليات 

اجلامعة العلمية واألدبية.
من جهة أخرى، أصدر أمني 
عام جامعــة الكويت باإلنابة 

د.فايز الظفيري قرارا يقضي 
بتكليف املدير اإلداري لكلية 
الطبيــة املســاعدة  العلــوم 
عبداهللا جابر املطيري القيام 
بأعمال األمني العام املســاعد 
للشــؤون املاليــة، باإلضافة 
إلــى عملــه اعتبارا مــن بعد 
غد املوافق ٢٠٢٣/٢/٣ وحتى 

إشعار آخر.
ونص القرار على ضرورة 
تقــدمي إقرار الذمة املالية إلى 
الهينة العامة ملكافحة الفساد 
خالل شهرين من تاريخ صدور 

القرار.

 عبداهللا املطيري أميناً عاماً مساعداً للشؤون املالية في جامعة الكويت

د.سعاد الفضلي

اجلامعة األمريكية نظمت «األمن السيبراني»
نظمــت كلية الهندســة 
التطبيقيــة  والعلــوم 
باجلامعــة األمريكيــة في 
الكويــت محاضــرة عــن 
األمن السيبراني بالتعاون 
مع الســفارة األميركية في 
الكويت، حيث استضافت 
الســيبراني  خبير األمــن 
غييرمو كريستنســن، في 
احلرم اجلامعي بالساملية 
ملناقشــة مفاهيم اجلرائم 
وكيفيــة  اإللكترونيــة 
وذلــك  لهــا،  التصــدي 
بحضور عدد مــن أعضاء 
هيئــة التدريــس والطلبة 
واخلريجــني واملختصــني 

في املجال.
اخلبيــر  وأوضــح 
كريستنسن خالل احملاضرة 
أن اجلرائــم اإللكترونيــة 
تتخذ عدة أشــكال وطرق 
أبرزها االختراق اإللكتروني 
سواء على مستوى األفراد 
أو الشركات أو احلكومات، 

عميد كلية الهندسة والعلوم التطبيقية د.أمير زيد واخلبير األميركي غييرمو 
كريستنسن في صورة جماعية مع احلضور

القراصنــة  أن  مبينــا 
يتفاوضون مــع الضحايا 
مقابل مبالغ مالية كبيرة، 
كما تظل معلومات األفراد 

عرضة للنسخ والنشر.
وتطــرق كريستنســن 
إلــى عــدد مــن احلــاالت 
التــي تعرضــت للجرائــم 
اإللكترونيــة وإحصائيات 

هــذه اجلرائم في الواليات 
املتحدة األميركية، مشيرا 
األمــن  مجــال  أن  إلــى 
السيبراني من املجاالت التي 
تزداد حساســية مع مرور 
الوقت بسبب اتصال جميع 

أجهزة األفراد باإلنترنت.
بدوره، أكــد عميد كلية 
الهندسة والعلوم التطبيقية 

د.أمير زيد، أن اســتضافة 
هذه الفعاليات من شــأنها 
الطلبــة  توســيع مــدارك 
بتطبيقــات  وتعريفهــم 
عمليــة ملا تعلمــوه داخل 
الفصل الدراسي، مبينا أن 
احملاضــرة طرحت قضية 
األمن السيبراني من خالل 
استضافة كريستنسن أحد 
اخلبــراء فــي هــذا املجال، 
والذي عمل علــى تعريف 
احلضور مبشكلة اجلرائم 

االلكترونية.
اجلامعــة  وتســعى 
األمريكية في الكويت إلقامة 
احملاضرات والندوات العامة 
التي تناقش املفاهيم األكثر 
انتشارا في الوقت احلالي، 
كما تســاعد املجتمع على 
إيجــاد حلــول للتحديات 
التقنيــة التــي يواجههــا، 
مــن خالل تأهيــل األجيال 
اجلديدة للتعرف على هذه 
التحديات واالستعداد لها.
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األمير عّزى الرئيس اإليراني 
بضحايا زلزال «خوي» ورئيس 

غواتيماال بوفاة الرئيس األسبق

ولي العهد عّزى الرئيس اإليراني 
بضحايا الزلزال ورئيس غواتيماال 

بوفاة الرئيس الفارو كابايروس
بعث صاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقيــة تعزية إلى الرئيس إبراهيم رئيســي رئيس 
اجلمهورية اإلســالمية اإليرانية الصديقة، عبر فيها 
سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته له وألسر 
ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة خوي شمال غربي 
إيران وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا واملصابني 
وتدمير للمرافق العامة واملمتلكات، سائال سموه املولى 
تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن 
يسكنهم فســيح جناته ومين على املصابني بسرعة 
الشفاء ومتام العافية وأن يتمكن املسؤولون في البلد 

الصديق من جتاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.
كما بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
ببرقية تعزية إلى رئيس جمهورية غواتيماال الصديقة 
أليخاندرو جياماتي، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته بوفاة رئيس غواتيماال األسبق الفارو 
كولوم كابايروس، راجيا، ألسرته وذويه جميل الصبر.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
ببرقية تعزية إلى الرئيس إبراهيم رئيسي رئيس 
اجلمهوريــة اإلسالميـــة اإليرانية الصديقـــة، 
ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته 
له وألســر ضحايــــا الزلزال الــــذي ضرب 
مدينـــة خوي شمـــال غربي إيران، مبتهال 
ســموه إلى الباري تعالى أن يتغمد الضحايا 
بواســع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح 

جناته ومين على املصابني بالشفاء العاجل.
كما بعث ســمو ولي العهد الشيخ مشعل 
إلــى رئيس جمهورية  األحمد، ببرقية تعزية 
غواتيماال الصديقة أليخاندرو جياماتي، ضمنها 
ســموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة 
رئيس جمهورية غواتيماال األسبق الفارو كولوم 
كابايروس، متمنيا سموه ألسرة الفقيد وذويه 

جميل الصبر. سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

محافظة األحمدي حتتفل اليوم برفع العلم

املنيع رئيسًا ملجلس إدارة «نقابة البترول»

نقابة نفط الكويت: حققنا أكثر من ٨٠ إجنازًا 
منذ انتخاب مجلس اإلدارة احلالي قبل عام

وسط حضور رسمي وشعبي، حتتفل محافظة األحمدي 
صباح اليوم مبناسبة رفع العلم، حيث يقوم محافظ األحمدي 
الشــيخ فواز اخلالد برفع علم البالد، تزامنا مع بدء مراسم 
االحتفــاالت في قصر بيــان، وذلك ايذانا ببــدء االحتفاالت 
الوطنية التي حتمل هذا العام شــعار «عز.. وفخر». وعقب 
رفع العلم تبدأ االحتفالية بطابور العرض ملنتسبي أكادميية 
سعد العبداهللا للعلوم األمنية، تعقبه كلمة باملناسبة يلقيها 
محافظ األحمدي الشــيخ فواز اخلالد، كما يشــتمل برنامج 
االحتفاليــة على فقرات عديدة للفرق املشــاركة مثل فريق 
الطيبــني التراثي والفريق الكويتي للطيــران احلر وفريق 
اجلوالة والكشافة، وصيحات وأغان وطنية، وعروض لفرقة 
أوالد عامر للعرضــة. وتختتم االحتفالية بجولة للمحافظ 
واحلضور على الفرق املشاركة، ومعرض السيارات التاريخية.

أعلن أمني ســـر مجلس 
إدارة نقابـــــة العاملـــــني 
البتــــرول  مبؤسســــــة 
الفضلي  الكويتيــة عايــد 
انتهاء النقابة في اجتماعها 
األول الذي عقد يوم االثنني 
املاضي بتشكيل هيئة املكتب 
وجلانها والتي جاءت بعد 
أن قامت جمعيتها العمومية 
العاديــة باعتماد عضوية 
وتزكية (١١) مرشحا تقدموا 
لعضوية مجلــس اإلدارة 
النقابيــة (يناير  للــدورة 

٢٠٢٣ ـ يناير ٢٠٢٦). وأشــار الفضلي إلى أن 
وقوف اجلمعية العمومية مبختلف توجهاتها 
صفا واحدا خلف ١١ مرشحا لعضوية مجلس 
إدارة نقابتهــا، إشــارة واضحــة على دعمهم 
الالمحدود ملجلــس اإلدارة اجلديد للتصدي 
للتحديات واألولويات التي تصب في مصلحة 
موظفي املؤسســة، وقد جاء تشــكيل الهيئة 

اإلدارية واللجان على النحو التالي:
١ ـ أحمد املنيع ـ رئيسا.

٢ ـ جاسم املطوع ـ نائبا للرئيس.
٣ـ  عايد الفضليـ  أمني السر ورئيس جلنة 

شؤون املؤسسة.
٤ـ  سليمان العبد اجلليلـ  أمني السر املساعد.
٥ ـ محمد عادل خريبط ـ أمني الصندوق.

٦ ـ عبدالعزيز يعقــوب الكندري ـ رئيس 
اللجنة االجتماعية واإلعالمية.

وعضوية كل من: فهد خليل الشبيلي، 

علي صبيح الكاظمي، فهد عوض الرشيدي، 
خالد غنام اجلمهور، ووليد ربيع النومس.

وفي ختام تصريحه، أكد الفضلي أن نقابة 
العاملني مبؤسسة البترول الكويتية سوف 
تكون مبشيئة اهللا احلصن املنيع للدفاع عن 
مصالح العاملني مبؤسسة البترول الكويتية 
كافة والذود عن مكتسباتهم على اختالف 
مستوياتهم ومسؤولياتهم الوظيفية، وأنها 
ستسلك جميع الطرق املشروعة التي حتقق 
أهدافها مبــا يضمن حمايــة ومنو حقوق 
العاملني باملؤسسة، كما أشار الى أن مجلس 
إدارة النقابة سيسعى لتعزيز العالقة مع 
اإلدارة التنفيذية ملؤسسة البترول الكويتية 
برئاسة الشيخ نواف السعود الصباح في 
ســبيل حتقيق األهداف والطموحات التي 
يتطلــع لها كل موظفي مؤسســة البترول 

الكويتية.

أسامة أبو السعود

أعلنــت نقابــة العاملني في شــركة نفط 
الكويت أنها حققت اكثر من ٨٠ إجنازا خالل 
عام واحد منذ انتخاب مجلس إدارتها احلالي 

في يناير املاضي ٢٠٢١.
وعددت النقابة إجنازاتها عبر ڤيديو مصور 
تلقت «األنباء» نسخة منه يحوي العديد من 

تلك اإلجنازات لصالح عمال الشركة.
ومن تلك اإلجنازات املوافقة على احتساب 
بدل املناوبة وبدل الدوام غير املنتظم أثناء 
متتع العامل باإلجازة الســنوية أو اإلجازة 
املرضيــة، فقد مت التعميــم على املجموعات 

والفرق بهذا الشأن بعد مطالبة النقابة.
وتابعت نقابة الـ koc أنه مت تغيير نظام 
تعديل أوضاع العاملني احلاصلني على مؤهل 
أعلــى في ذات مجال الوظيفة وذلك بتعديل 
أوضاعهــم من دون احلاجة إلى إعالن وبعد 

اجتياز االختبارات املقررة.
وأضافت أن اإلجنازات تشمل أيضا تعديل 
حســبة القرض الشــخصي النهائية بإزالة 
خصم التأمينات االجتماعية من احلسبة، مبا 
يترتب عليه زيادة املبلغ املستحق للقرض.

واســتطردت أنــه يجــري العمــل علــى 
استحداث خيار في النظام اآللي oracle يتيح 

للعاملني التقدم بطلب القرض الشخصي من 
خالله بعد مطالبة النقابة بذلك.

وأشارت إلى انه مت رفع مواصفات سيارات 
العاملــني بالشــركة ومت اعتمــاد تخصيص 
الســيارات مبواصفات عالية للعاملني على 
الدرجــات ١٦ وما فوق. وأضافت النقابة أنه 
مت أيضا إعادة هيكلة مجموعة اإلطفاء واآللية 
املتبعة لترقيات وإعادة توزيع القوى العاملة 
على جميع مراكز اإلطفاء نتج عنها استحداث 
عدد ٨٩ ترقية في املجموعة. كما مت استحداث 
عدد (٢) شــاغر مســمى كبير آمــري إطفاء 
واستحداث عدد (١٨) شاغر مسمى مساعد آمر 
إطفاء و(٣٠) شاغر مسمى موجة رجال إطفاء 

و(٣٥) شاغر مسمى مشغل معدات إطفاء.
وتابعــت أنه متت إعــادة هيكلة وظائف 
مجموعــة عمليــات املختبــرات نتــج عنها 
اســتحداث عدد (٤٨) واســتحداث عدد (٩) 
شواغر مسمى كبير فني مختبر في مجموعة 
عمليات املختبرات. كما مت استحداث عدد (٣٩) 
شــاغر مسمى فني مختبر أول في مجموعة 
عمليات املختبرات. ومن تلك اإلجنازات أيضا 
استثناء أصحاب الشــهادة الثانوية العامة 
من متطلب الوظيفــة للترقية في مجموعة 
عمليات املختبرات بعد مطالبة النقابة بذلك، 

وغيرها من اإلجنازات األخرى.

منها احتساب بدالت «املناوبة» و«الدوام غير املنتظم» أثناء متتع العامل باإلجازة

الشيخ فواز اخلالد

شعار نقابة العاملني مبؤسسة البترول الكويتيةعايد الفضلي

حمد املشعان: أستراليا تشارك الكويت بالتحالف الدولي 
ضد «داعش» واالستثمارات بني البلدين ١٦ مليار دوالر

دارين العلي

احتفلت سفارة أستراليا لدى البالد باليوم الوطني 
األســترالي، أمس األول في فندق اجلميرا بحضور 
عدد كبير من الســفراء والديبلوماسيني املعتمدين 
في البالد. وأعلن مســاعد وزير اخلارجية لشؤون 
التنمية والتعاون الدولي الســفير حمد املشعان أن 
العالقــات الكويتية - األســترالية بــدأت عام ١٩٧٤

وقع خاللهــا الكثير من االتفاقيات، مشــيرا إلى أن 
قيمة االســتثمارات بني البلدين بلغــت أكثر من ١٦
مليار دوالر أميركي في قطاعي النفط واالستثمار.

واعتبر املشعان في تصريح صحافي أن أستراليا 
تعد أحد مصادر األمن الغذائي للكويت، مســتذكرا 
دورها الذي لعبته اثناء جائحة «كورونا» حيث قامت 
بتأمني املخزون الغذائي للكويت، مؤكدا أن «تصدير 

األغنام االسترالية لم يتوقف في تلك الفترة».
وحتدث عن وجود نحو ٥٠٠ طالب يدرسون في 

اجلامعات األسترالية.
وقال ان استراليا تشــارك الكويت في التحالف 
الدولــي ضد تنظيم داعش، إضافة الى وجود قوات 

استرالية في معسكر عريفجان.
وعن إعالن رئيس الوزراء األســترالي في وقت 
ســابق عن إيقاف تصدير املواشي احلية إلى الدول 
بسبب اعتراض منظمات محلية للرفق باحليوانات، 
أوضح املشعان أن «هذا املوضوع مت طرحه مند مدة 
من قبــل جمعيات الرفق باحليوانــات»، الفتا «إلى 
وجود تواصل بني حكومتي البلدين بهذا اخلصوص».

وأوضح انه «في حال مت ايقاف تصدير استراليا 
لألغنام إلى الكويت فهناك بدائل أخرى ومن ضمنها 
جنوب أفريقيا التي تتعامل معها شركة املواشي».

وأضاف: «اآلن اللحوم األســترالية متوافرة في 

األسواق وتتوقف في فترة الصيف بسبب احلرارة، 
ومن ثم تستأنف في فترة اخلريف».

وعن اســتعداد الوزارة للتعامــل مع اجلمعيات 
اخليرية في شهر رمضان، قال املشعان إن «منظومة 
العمل اخليري في الكويت قائمة من فترة طويلة لكن 
هناك تطويرا لهذه املنظومة ونحن في طور اإلعداد 
لها وحتصينها من أي اختراقات»، كاشــفا عن أنها 

ستطلق في القريب العاجل.
كما أعلن املشــعان عن لقاء أمــني املظالم التابع 
ملجلس األمن مع ثالثة كويتيني اضافة الى اثنني من 
فئة «البدون» من اجل مناقشة أسباب وضع العقوبات 
عليهــم التي فرضها مجلس األمن، موضحا أن أمني 
املظالم اجتمع مع كل واحد على حدة واستمع اليهم 
بشكل فردي ورفع تقريرا لرفع العقوبات عن االثنني 

«البدون» وابقائها على الكويتيني الثالثة.
ولفت إلى عقد جلســة في شهر مارس املقبل في 
مجلس األمن ملناقشة هذا امللف ومعرفة اسباب عدم 
رفع العقوبات عن الكويتيني الثالثة، مؤكدا ان هذا امللف 
يولى باهتمام كبير من قبل وزارة اخلارجية وعلى 
رأسها الوزير الشيخ سالم العبداهللا ونائبه السفير 
منصور العتيبي لرفع العقوبات عن املواطنني الثالثة. 
وأوضح املشــعان أن العقوبات الدولية لألشخاص 
اخلمســة ليســت لها عالقة بالعفو الذي يصدر من 

القيادة السياسية الكويتية.
من جانبها، أكدت السفيرة األسترالية لدى البالد 
ميليسا كيلي في كلمة خالل احلفل «أهمية الشراكة 
الكويتيةـ  األسترالية التي تأسست على ثالث ركائز 
رئيسية وهي األمن الغذائي واالستثمار والتعليم»، 
معتبرة أن «هذه الشــراكة تســتمر فــي التقدم من 

القوة إلى األقوى».
وأعربــت كيلي عن شــكرها وتقديرهــا لوزارة 

اخلارجية الكويتية وجميع الشركاء الكويتيني على 
ما قدموه لســفارتها وخصوصا في األشــهر الستة 
املاضية منذ توليها منصب سفيرة استراليا لدى البالد.
وأوضحت الســفيرة االســترالية أنــه مت اطالق 
تسمية «ســفرة الغابات األســترالية»، على احلفل 
الذي أقامته مبناســبة عيد بالدها الوطني. وقالت: 
«بالنسبة إلى السكان األصليني األستراليني، الذين 
لديهــم ارتباط مقدس باألراضــي التقليدية، تعتبر 
الغابات مصدرا للطعام ومكانا لاللتقاء والتواصل، 
لذلــك، عند دمجها مع مفهوم الســفرة أو املســاحة 
لتناول الطعام، فإن األمر كله يتعلق بتالقي الثقافة 
األسترالية والكويتية معا، وهو مكان خاص جلمع 

األصدقاء ومشاركة الطعام والتواصل».
وفي تصريح على هامش احلفل، قالت السفيرة 
االســترالية ردا على ســؤال عن التعــاون الدفاعي 
والعســكري، إن «هذا التعاون يعود إلى العام ١٩٩١

عندما شــاركت القوات االسترالية في حرب حترير 
الكويت، وحاليا لدينا فرقة صغيرة من قوات الدفاع 
األســترالية تعمل في مخيم عريفجان»، مشددة من 
ناحية أخرى على أن بالدها والكويت «تعمالن على 
ضمان االستقرار اإلقليمي وتتمتعان بسياسة موحدة 
في العديد من املنتديات الدولية واملنظمات األممية، 
ديبلوماسيا وعسكريا، باالستناد إلى النظام القائم 

على القواعد الدولية في معظم القضايا».
ودعت كيلي «السياح الكويتيني الى زيارة استراليا 
لقضــاء عطلتهم الصيفية، ورجــال األعمال إليجاد 
فرص اســتثمارية، وللطلبــة الراغبني في حتصيل 
شــهادات من جامعــات مرموقة ومعتــرف بها، إلى 
اختيار احدى جامعاتنا»، مشددة على أن «استراليا 
من أولى الدول التي تنعم باســتقرار والتي تشــعر 

الزائر باألمن واألمان».

السفارة األسترالية احتفلت باليوم الوطني بحضور أعضاء السلك الديبلوماسي

السفير حمـــد املشعـان والسفيـــرة ميليسا كيلي لــدى قطـع كعكـة 
(متني غوزال) احلفل 

ســفراء قطر علي بن عبداهللا آل محمود وعمان د. صالح اخلروصي والبحرين صالح املالكي واإلمارات مطر النيادي 
واألردن صقر بوشتال وفلسطني رامي طهبوب خالل االحتفال

جيمس هولتسنايدر والسفير البحريني صالح املالكي خالل احلفل

هولتسنايدر: الواليات املتحدة ملتزمة بحل الدولتني
أكد القائم بأعمال الســفارة األميركية 
لدى البالد جيمس هولتســنايدر أن جولة 
بلينكن  أنتوني  وزير اخلارجية األميركي 
حللفائنا في املنطقة معتادة وليست األولى، 
الفتا إلى أن توجهه من مصر إلى إسرائيل 
الفلسطينية كان إلجراء بعض  واألراضي 
املباحثات. وأضاف في تصريح للصحافيني 
أن الواليات املتحدة ملتزمة بحل الدولتني 
ولكنها تبحث حاليا عن حلول لعودة الطرفني 
الى طاولة املفاوضات. وأشار إلى ان زيارة 

وزير اخلارجية األميركي للمنطقة مخطط 
لها منذ مدة طويلة وتوقيتها ليست له عالقة 
مبا حدث في إيــران مؤخرا، موضحا ان 
الزيارة تعني مدى أهمية هذه املنطقة بالنسبة 
للواليات املتحدة وان لها أولوية بالنسبة لنا.

وذكر ان العديد من املسؤولني األميركيني 
في جميع املستويات بدأوا بزيارات متعددة 
جلميع حلفائنا في املنطقة والعالم وخصوصا 
بعد انتهاء جائحة كورونا للعمل على تقوية 

عالقاتنا وشراكاتنا مع الدول.

اللحوم األسترالية متوافرة في األسواق وفي حال وقف تصدير «املواشي احلية» هناك بدائل أخرى منها جنوب أفريقيا

نحـن في طـور تطويـر منظومـة العمـل اخليـري وحتصينهـا مـن أي اختراقـات وإطالقهـا فـي القريـب العاجل

ملشاهدة الڤيديو

إعالميون: التصدي لـ «احملتوى الهابط» على وسائل التواصل
عمان ـ «كونا»: أكــد إعالميون كويتيون وعرب 
ان مجتمعا جديدا يتشــكل بفعل ثورة تكنولوجيا 
املعلومات ما يستدعي صياغة تربية إعالمية تواكب 
التطــور املجتمعي وتتصــدى لـ«احملتوى الهابط» 
علــى وســائل التواصــل االجتماعي. جــاء ذلك في 
لقاءات مع «كونا» على هامش مشــاركة االعالميني 
في اعمال «ملتقى االعالم العربي» الذي ينظمه قطاع 
االعالم واالتصال في جامعة الدول العربية بالشراكة 
والتعــاون مــع وزارة االتصال احلكومــي األردنية 
والهيئة العربية للبث الفضائي. وقال رئيس مجلس 
إدارة نقابــة الصحافيني د. زهير العباد ان املطلوب 
اعالم تربوي جوهره وسائل نشر ورصد للمناهج 
التربوية بشــكل رقمي متطور باستخدام املنصات 

الرقمية املســتخدمة فــي علوم التربيــة والتعليم 
ومــن خالل تطبيق النظريــات اإلعالمية التي تهتم 
باملســؤولية املجتمعية واخالقيــات املهنة وحماية 
املناهج من أي حتريف او تشــويه. وعن التحديات 
التي تواجه االعالم العربي، دعا نائب رئيس املركز 
العربي لالعالم االلكتروني اإلعالمي السعودي محمد 
الشــهري اإلعالميني العرب الى مواكبة مســتجدات 
االعالم والبحث عن سبل االرتقاء مبحتوى وسائل 
التواصل االجتماعي الستقطاب األجيال الناشئة من 
خــالل مواد إعالمية ومناهــج تربوية تراعي تطور 
الرسائل التربوية وتعتمد األساليب احلديثة. وعن 
احملتوى على وسائل التواصل االجتماعي، قال الشهري 
«ال تستطيع أي دولة مواجهة تدفق املعلومات على 

وسائل التواصل االجتماعي ما يحتم اعتماد أساليب 
حديثة وتشريعات ملواجهة خطر احملتوى الهابط على 
هذه الوسائل». بدوره، أكد عضو هيئة التدريس في 
جامعة نايف العربية اإلعالمي السعودي د. سليمان 
العيدي ضرورة حتصني املجتمع من خطورة «احملتوى 
الهابط» وتأطيره ضمن منهج علمي وتوعية األجيال 
الناشئة من خالل مواد تعليمية وتربوية متخصصة.

وقال ان اجلامعة العربية تتحمل مسؤولية بلورة 
فكر يقود الى ترســيخ عملية ونهج تربوي اعالمي 
يحيــد خطــاب «الكراهية واإلرهاب»، مشــددا على 
ضرورة تشاركية قطاعي االعالم والتربية والتعليم 
لصياغــة رســالة إعالمية وطنية متتــاز بالتحليل 

والنقد وتستقطب اجليل الناشئ.

خالل «ملتقى اإلعالم العربي» الذي ينظمه قطاع اإلعالم في اجلامعة العربية بالشراكة مع وزارة االتصال األردنية

الغبار والرياح النشطة يرفعان
نسبة اجلسيمات الدقيقة في الهواء

ذكــرت الهيئة العامة للبيئــة أنه نتيجة 
تعــرض البــالد إلى ريــاح جنوبية شــرقية 
نشــطة وتكون قوية أحيانا وتصل سرعتها 
إلى ٧٠ كيلومترا بالســاعة حســب ما أعلنت 
عنه اإلدارة العامة لألرصاد اجلوية، مما أدى 
إلى تصاعد الغبار وتســجيل ارتفاع قراءات 
أجهزة اجلســيمات الدقيقــة ذات احلجوم ١٠

و٢٫٥ ميكرون في جميع محطات رصد جودة 
الهواء التابعة للهيئة العامة للبيئة، وطالبت 
الهيئة األشخاص وخاصة الذين يعانون من 
األمراض التنفسية بأخذ احليطة واحلذر واحلد 
من النشاطات اخلارجية، وملزيد من املعلومات 
عن الهــواء في الكويت ميكــن متابعة موقع 

.www.beatona. net الهيئة العامة للبيئة

رئيس الوزراء عزى رئيس 
غواتيماال بوفاة الرئيس األسبق

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح ببرقية تعزية إلى 
رئيس جمهورية غواتيماال أليخاندرو جياماتي 
تعازيه  الصديقة، ضمنها ســموه خالص 
وصادق مواســاته بوفاة رئيس جمهورية 
غواتيماال األسبق الفارو كولوم كابايروس.

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح
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العبداجلادر يسأل عن أسباب 
التعاقد مع شركة نظافة مخالفة

تصنيف شركات «املقاوالت»
على طاولة جلنة «املهن الهندسية»

قدم عضو املجلس 
البلدي فهد العبداجلادر 
سؤاال بشأن التعاقد مع 
شركة نظـــــافة سبق 
أن تــــم رفــع دعـوى 

ضدها.
وقال العبداجلادر 
فــي ســؤاله: عنــد 
احلديث عن أســباب 
مشاكل النظافة التي 
الكويــت  تعيشــها 
املختلفة دائما ما يلقى 
بالالئمة على شركات 

النــــظافة بسبب اإلخالل بااللتزامات 
املفــــروضة عليها مبوجب العقود، 
وال ندري هل املشكلة هي في ضعف 
بنود العقـــــود أم عدم اكتــــــراث 
البلديــة بهــذه البنــود، ألن هدفها 
هو احلصول على أقــــل العطاءات 
املاديــة املقدمة من الشــــــركات، أم 
عــدم حصــول عمــال النظافة على 
رواتبهم، مما يــؤدي إلى الالمباالة 
من قبل عمال النظافة وانتشارهم في 
املناطق الســكنية، ولكن أيا ما كان 
السبب ما الذي يدفع البلدية للتعاقد 
مرة أخرى مع شركة صدرت ضدها 
تقارير باملخالفات، بل وصل األمر إلى 
نزاع قضائي وحكم قضائي لصالح 
البلدية ثم تعود البلدية للتعامل مع 
هذه الشركة وكأن شيئا لم يكن، األمر 
الذي يثير الشكوك بشأن مدى اتباع 
اإلجــراءات القانونيــة والتنظيمية 
املعتمدة للتعاقد مع شركات النظافة 

خاصة املادة ٤٤ من 
القانــون ٤٩ لســنة 
٢٠١٦ بشأن املناقصات 
العامــة التــي تنص 
على سرية العطاءات 
واملادة ٢٩ من الالئحة 
التنفيذية للقانون ٤٩

لسنة ٢٠١٦ التي تنص 
على حظر التسجيل 
في املناقصــة بأكثر 
مــن اســم والتعميم 
الصادر من مدير عام 
البلدية والذي تضمن 
العديد من الضوابط التي تكفل ضمان 
املصلحة العامة وحسن سير العمل 

وانتظامه.
لـــــذا فــــإنني أتوجه باألسئلة 

اآلتية:
١- ما الشــركات التي مت التعاقد ثم 
فسخ العقد معها والدخول في نزاع 
قضائــي خالل الســنوات (٢٠٠٥ - 

٢٠١٠)؟
٢- هل متت إعادة التعاقد مع أي من 
هذه الشركات من سنة (٢٠٢٠) إلى 

تاريخ سؤالنا؟
٣- هل مت اتباع اإلجراءات القانونية 
والتنظيمية بشأن املناقصات العامة؟ 

مع ذكر اآللية.
٤- هــل مت عرض موضــوع إعادة 
التعاقــد علــى اجلهــات املعنية في 
اجلهــاز التنفيذي وأخــذ موافقتها 
عليها وما هذه اجلهات؟ مع تزويدنا 

باملوافقات.

املهــن  تبحــث جلنــة مزاولــة 
الهندســية خــالل اجتماعهــا اليوم 
برئاسة م.فرح الرومي سؤال العضو 
م.عبداللطيف الدعي بشأن تصنيف 

شركات املقاوالت لدى البلدية.
من جانب آخر، وافقت البلدية على 
طلب الهيئــة العامة للطرق والنقل 
البــري إلغاء قــرار املجلس البلدي 
واملوافقة على الطلب املقدم من الهيئة 
العامة للطرق والنقل البري نقل موقع 
اجلورة مبساحة (٩٩٥٥١١م٢) تقريبا 
واملســار بطــول (١٩٥٠م٢) تقريبا، 

شريطة ما يلي:

٭ االلتــزام والتقيد بــردود اللجنة 
الفرعية للمرافق واخلدمات العامة 
٭ أن يتم تخصيص اجلورة واملسار 
بصفة مؤقتة، ويتــم إخالء املواقع 
حني تطلب املؤسسة العامة للرعاية 

السكنية ذلك.
٭ تقدمي دراسة شاملة لتقييم املردود 

البيئي واالجتماعي للمشروع.
٭ تخويل اإلدارة بزحزحة وتعديل 
أبعــاد اجلــورة واملســار فــي حال 
تعارضهمــا مــع أي خدمــات بنية 
حتتية قائمة أو ألي دواع تنظيمية 

قبل التثبيت.

فهد العبداجلادر

«الفنية»: مراكز تأهيل لذوي اإلعاقة في املناطق السكنية

إزالة ٩٧ مخيمًا مخالفًا شمال وجنوب البالد خالل يناير
كشفت إدارة العالقات العامة في البلدية 
عــن تواصل احلمالت امليدانية التي تشــنها 
جلنة املخيمات الربيعية مبحافظتي اجلهراء 
واألحمــدي تزامنا مع احلملــة التي أطلقتها 
إدارة العالقات العامة حتت شــعار #حالة_

البر_نظيف.
وأكدت جلنة املخيمات الربيعية أن احلملة 
التي نفذتها إدارة النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق مبحافظتي اجلهراء واألحمدي مبشاركة 
العديد من اآلليات أسفرت عن إزالة ٩٧ مخيما 
إضافــة إلــى التنبيه علــى ١٦ مخيما مخالفا 
خالل شهر يناير، مشــيرة إلى أن املخالفات 
تضمنت إقامة املخيم خارج املواقع التي حددتها 
البلدية للتخييم، إضافة إلى إقامة مخيمات غير 
مرخصة، مؤكدة أن احلمالت مستمرة إلزالة 
كل املخيمات املخالفة للوائح وأنظمة البلدية.

وشددت على املواطنني واملقيمني بااللتزام 
باملواقع والشروط والضوابط التي حددتها 
البلدية للتخييم باملوسم الربيعي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

السيما ترخيص مخيماتهم وعدم إقامة سواتر 
ترابية أو أروفة أو تبليط أو جتريف التربة 

حفاظا على احلياة الفطرية.

اللجنة وافقت على طلب «املشروعات السياحية» إجناز وتسليم نادي رأس األرض اجلديد

تزامناً مع احلملة التي أطلقتها «العالقات العامة» حتت شعار «حالة البر نظيف»

جانب من عملية إزالة أحد املخيمات املخالفة

بداح العنزي

أوصــت اللجنــة الفنيــة 
فــي املجلــس البلــدي خالل 
أمــس برئاســة  اجتماعهــا 
د.حسن كمال باملوافقة على 
االقتراح املقدم من نائب رئيس 
املجلس البلدي خالد املطيري، 
العبداجلادر،  واألعضاء فهد 
م علياء الفارســي، م.منيرة 
األميــر، ناصــر الكفيــف، م. 
عبد اللطيــف الدعي، م.فرح 
الشلفان،  الرومي، م.شريفة 
ناصــر اجلدعــان، ونصــار 
العازمــي، بشــأن ترخيــص 
مراكز لتأهيــل ذوي اإلعاقة 

في املناطق السكنية.
وعقــب االجتمــاع صرح 
رئيس اللجنة د.حســن كمال 
بأنه متت املوافقة على كتاب 
شركة املشروعات السياحية 
بشأن إنشاء وإجناز وتسليم 

نادي رأس األرض اجلديد.
وقال د.كمــال إنه مت إبقاء 

إحالة االقتراح املقدم من رئيس 
املجلس البلدي عبداهللا احملري، 
بشأن االشتراطات واملواصفات 
اخلاصة باملجمعات السكنية 
للعمالة إلى اجلهاز التنفيذي.

الشركات بشأن القرار الصادر 
باملوافقة على طلبات خاصة 
مبشروع (B.O.T) بني وزارة 
املالية والشــركة إلى اجلهاز 

التنفيذي.

وأصــاف أنه متــت أيضا 
إحالة مقترح وزارة الشؤون 
بشأن البوثات واألكشاك إلى 
اجلهــاز التنفيــذي، كما متت 
إحالة الكتاب املقدم من إحدى 

د.حسن كمال مترئساً اجتماع اللجنة بحضور م.فرح الرومي وم.منيرة األمير وعبداهللا العنزي وم.علياء الفارسي وم.إسماعيل بهبهاني

طلب املؤسسة العامه للتأمينات 
االجتماعيــة تخصيص أرض 
ملشــروع ترفيهــي تعليمــي 
تثقيفي في محافظة اجلهراء 
على جدول األعمال، بينما متت 
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عجيل النشمي: أكل احلشرات بطبيعتها أو مجففة 
أو مخلوطة أو مسحوقة أو مطحونة.. حالل شرعًا

ليلى الشافعي

عّلق عميد كلية الشريعة 
األســبق د.عجيــل النشــمي 
على إضافة االحتاد األوروبي 
للديدان واخلنافس السوداء 
والصرصــور املنزلي لقائمة 
أكلها،  احلشــرات املرخــص 
مؤكدا جواز أكلها على هيئاتها 

املخلقة شرعا.
وجاء في فتوى النشمي:

إن مــا يتعلــق بحكم أكل 
احلشــرات من مثــل الديدان 
واخلنافس والنحل والدبابير 
والصراصير، واجلراد وهو 
مصنــف ضمن احلشــرات،  
ومعلــوم أن النبــي ژ أكل 
اجلــراد مع الصحابة - فيما 
أخرجه البخاري، ومسلم - 
فهذه احلشرات وغيرها كثير 
جدا مما يزحف أو ميشي أو 
يطيــر، ســواء أكلــت مفردة 
علــى طبيعتهــا أو مجففــة 
أو مخلوطــة مــع غيرهــا أو 
مسحوقة ومطحونة وحدها 
أو مــع غيرهــا، فهــي حالل 
جائــز أكلها على الراجح من 
أقوال الفقهاء قدميا وحديثا، 
وبناء عليه ميكن دخولها في 
االطعمة في اخلبز واملعجنات 
وغيرها شريطة أن تكون غير 

وحلم احلمار األهلي، وحلم كل 
ذي ناب من السباع، وكل ذي 
مخلب من الطيور بنصوص 
أخرى، فاحملرمات منصوص 
عليهــا وما عداها مما لم يرد 
فيه نص يبقى على احلل ما 
لم يكــن ضــارا،  لقوله ژ: 
«ال ضرر وال ضرار»، صحيح 
ابن ماجة لأللباني حديث رقم 
١٩٠٩، وبنــاء على ذلك نص 
الفقهــاء - وخاصة احلنفية 
واملالكيــة - علــى حــل أكل 
احليــة والعقرب، إذا أمن من 
سمها، وكذا اخلنفساء والنمل 
والدود، وهذه ال حتتاج حللها 
الى الذكاة أي الذبح، ألن كل 
شــيء منها ذكاته مبا ميوت 
به عادة. وأيضا فإن الغالب 
فــي هــذه املطعومــات مــن 
احلشرات أنها تعامل معاملة 
كيميائيــة وفيزيائية، وهذا 
يقوي احلكم بحلها، ويوسع 
دائرة القائلني بحل أكلها، فهي 
أخف من املطعومات احملرمة 
في االصــل كاحليوانات غير 
املذكاة واخلمــر اذا عوجلت 
كيميائيا وغيرت عن صفتها 
وحقيقتها الــى مطعوم آخر 
غير االصــل، فينتقل حكمها 
من احلرمة الى احلل، وهذا ما 
الفقهاء قدميا وحديثا  سماه 

باالســتحالة. وقــد ورد في 
الندوة الفقهية الطبية الثامنة 
للمنظمة االســالمية للعلوم 
الطبية بالكويت في مايو ١٩٩٥

القرار التالي: «االستحالة التي 
تعنــي انقالب العني الى عني 
أخرى تغايرهــا في صفاتها 
أو  النجســة  املــواد  حتــول 
املتنجســة الى مــواد طاهرة 
وحتــول املــواد احملرمة الى 
مواد مباحة شرعا». وقد وافق 
مجمع الفقه االسالمي الدولي 
على هذه الفتوى أو التوصية 
في قــراره رقــم ٢١٠ (٢٢/٦) 
واشــترط أن يكون التحول 
الــى مادة أخرى حتوال كامال 
وليس جزئيا، ونشير هنا الى 
ان القول بحل هذه احلشرات 
املذكورة  بصورها وأشكالها 
آنفا - أي مفردة أو ممزوجة أو 
مستحيلة كيميائيا - مرجع 
أكلها الى ذوق وقبول الناس 
لهــا، فقــد تكون مســتكرهة 
ومثيرة لالشمئزاز عند قوم، 
وهــي لذيــذة ومألوفة االكل 
يدفع فيها املــال الكثير عند 
آخرين، كما احلال في تايلند 
واملكسيك وبعض دول شرق 
آسيا، وبعض الدول االفريقية 
وشــمال أميركا وغيــر هذه 

الدول، واهللا أعلم.

شريطة أن تكون غير ضارة بشهادة أهل االختصاص

د. عجيل النشمي

ضارة بقول أهل االختصاص، 
ومرخــص بها مــن اجلهات 
الصحيــة فــي كل دولة على 
حدة، وأدلة حل هذه احلشرات 
كثيــرة لعل أهمها: ان االصل 
فــي املطعومات أنها حالل ما 
لم يرد نص بحرمة نوع منها، 
وقد ورد النص على احملرمات 
في قولــه تعالى: (قل ال أجد 
فيما أوحــي إلي محرمًا على 
طاعــم يطعمــه إال أن يكون 
ميتة أو دمًا مسفوحًا أو حلم 
خنزير فإنه رجس أو فســقًا 
أهل لغير اهللا به فمن اضطر 
غير باٍغ وال عاٍد فإن ربك غفور 
رحيم - االنعام: ١٤٥). وهذه 
الســورة مكية، ونزلت بعد 
ذلك احملرمات االخرى كاخلمر 

حملة كهربائية مفاجئة على جليب الشيوخ
دارين العلي

نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء واملاء 
حملة على منطقة جليب الشــيوخ رصد خاللها العديد من 
التعديات على الشبكة الكهربائية. وقال نائب رئيس الفريق 
أحمد الشــمري ان احلمالت مســتمرة فــي مختلف املناطق 
ويتم اعتماد الضربات االســتباقية فــي بعضها لضرب أي 
تعديات ما يهدف الى الرفع من قدرتها وخاصة في املناطق 
ذات الكثافــة. ولفــت الى ان حصيلة الشــهر من املخالفات 
بلغت ٢٣ محضر ضبط واثبات حالة تنوعت بني التمديدات 
املخالفة والتالعب بالقواطع واالســتفادة من الكهرباء دون 
عداد. واكد انه ال تهاون مع أي مخالفة وسيتم التعامل مع 
جميع املخالفات مبسطرة واحدة مراعاة للقوانني والقرارات 

أحمد الشمري خالل احلملةاملنظمة بهدف حماية الشبكة والصالح العام.

مستشفى جابر: جناح جراحة مزدوجة لتبديل 
مفصلي احلوض والركبة للمرة األولى في الكويت

عبدالكرمي عبداهللا

أعلــن مستشــفى جابــر 
األحمــد عــن جنــاح عملية 
جراحيــة مزدوجــة لتبديل 
مفصلــي احلــوض والركبة 
فــي آن معا للمرة األولى في 
الكويت ملريض يبلغ ٨٢ عاما 
كان يعانــي مــن آالم نتيجة 
كســر فــي مفصــل احلوض 
وخشــونة شــديدة مبفصل 

الركبة.
وقال استشــاري العظام 
وتبديل املفاصل باملستشفى 
د.ســالمة عياد في تصريح 
صحافــي إنــه فــي األحوال 
العاديــة يتــم تبديل مفصل 
احلــوض بعمليــة جراحية 
منفصلــة ومفصــل الركبــة 
بعمليــة أخــرى إال أن حالة 
املريض وما يعانيه من آالم 
وتقييد في حركة الركبة دعت 

إلى دمج العمليتني.
وأوضح د.عياد أن هناك 
٢٠ حالة على قائمة اجلراحات 
فضال عن تغطية املستشفى 

الذين  ونصــح املرضــى 
يحتاجون إلى تبديل مفصل 
احلوض باإلقــدام على هذه 
اخلطــوة دون تــردد كونها 
تعتبر أفضل تدخل جراحي 
ومثبتــة باألبحــاث العلمية 
ونتائجها إيجابية تفوق ٩٩٪

وأفاد بأن مستشفى جابر 
دشن العمل في قسم العظام 
بالكامل بعد انقضاء جائحة 
«كورونا»، مثمنا جهود الطاقم 
الطبي والتمريضي واملساند 
لدورهــم الفعال فــي إجناح 

اجلراحات.

ملريض يبلغ ٨٢ عاماً كان يعاني من آالم نتيجة كسر في مفصل احلوض وخشونة بالركبة

الفريق الطبي أثناء إجراء عملية اجلراحة املزدوجة

جلميع املستشفيات املساندة 
العــدان  مستشــفى  مثــل 
ومستشــفى اجلهراء، حيث 
قام فريق طبي متكامل خالل 
األشهر الثالثة املاضية بإجراء 
٦٣ حالة ما بني تبديل مفصل 

حوض وركبة.

عهود خليفة لـ «األنباء»: إجراء أول عمليتني إلزالة 
«املاء األبيض» و«زراعة العدسات» في «اجلهراء»

عبدالكرمي العبداهللا

أعلنــت رئيســة قســم 
العيون في مستشفى اجلهراء 
د.عهود محمــد خليفة عن 
إجراء أو عمليتني جراحيتني 
األبيــض»  «املــاء  إلزالــة 
و«زراعــة العدســات» فــي 
املستشفى، وهذا استمرارا 
إلجراء كل عمليات العيون 
املختلفة والتي بدأت بإجراء 
جراحات احلــول وإصالح 
عيوب األطفــال التي بدأت 
في شهر ديســمبر املاضي 
وكذلــك البدء فــي عمليات 
حقن العــني ملرضى اعتالل 
الســكرى خالل  الشــبكية 
شهر يناير اجلاري، مبينة 
أن البــدء فــي إجــراء هذه 
العمليــات، ســيخدم أهالي 
محافظة اجلهراء ويوفر لهم 
عناء الذهاب إلى مركز البحر 
وكذلك سيخف الضغط عن 

املستشفيات األخرى.
وأوضحت د.خليفة في 
تصريــح لـــ «األنبــاء» أن 
قســم العيون مبستشــفى 
القســم اجلديــد  اجلهــراء 
يقدم خدمة صحية متميزة 
بأحدث وسائل التشخيص 

الزجاجــي - محجر العني 
واجلفون - عيون األطفال 
واحلــول)، فضال عن غرف 
العيون  فحوصات أمراض 
مثــل (فحص حدة اإلبصار 
وفحص قاع العني وسونار 
الشــبكية وفحــص مجــال 
إلى  اإلبصــار)، باإلضافــة 
غــرف أجهزة الليزر لعالج 
االعتالل الشــبكي السكري 

واجللوكومــا. وأضافت ان 
القســم أيضا يضم غرفتي 
عمليات كبرى وغرفة عمليات 
صغــرى، وخدمات طوارئ 
العيون بنظام االستشارات 
الطبيــة، وحــاالت دخــول 
األجنحــة واالستشــارات 
الطبية للحاالت التي يطلب 
األقسام األخرى تقييمها من 

قسم العيون.

رئيسة قسم العيون في املستشفى أكدت تقدمي خدمة صحية متميزة بأحدث الوسائل

جانب من إجراء العملية

املبكر في أمــراض العيون 
املختلفة مــع توفير أحدث 
األجهزة واألدوات اجلراحية 
العيــون  لــكل جراحــات 

التخصصية.
وبينت ان القسم يتكون 
من عيــادات عيون بجميع 
تخصصاتها (القرنية واملياه 
اجللوكومــا   - البيضــاء 
واجلســم  الشــبكية   -

تدشني الشهر التوعوي لسرطان
عنق الرحم في ٢٤ مركزًا صحيًا

عبدالكرمي العبداهللا

أعلنــت مديــرة االدارة 
املركزية للرعاية الصحية 
بــوزارة الصحة  األوليــة 
د.دينا الضبيب عن تدشني 
الشهر التوعوي لسرطان 
عنق الرحم للسنة الثانية 
على التوالي في ٢٤ مركزا 
صحيــا بجميــع املناطــق 

الصحية.
وقالت د.الضبيب، في 
تصريــح صحافــي علــى 
هامش التدشني، إن الهدف 
من هذه احلملة هو توعية 
املرأة بأهمية الكشف املبكر 
عن ســرطان عنــق الرحم 
الفحــص  واحلــث علــى 
الــدوري، مبينــة أن الفئة 
املستهدفة في هذه احلملة 
هي «املرأة املتزوجة او التي 
سبق لها الزواج» من الفئة 
العمرية، والتي تبدأ من ٢٥

حتى ٦٤ عاما.
أكــدت طبيب  بدورها، 
الرشــود  العائلــة د.دالل 
على أهمية الفحص املبكر 
للكشف عن سرطان عنق 
الرحــم، وهو عبــارة عن 
مسحة تأخذ لعنق الرحم 
ويتم فحص األنسجه ألي 
حتورات ولوجود الڤيروس 
البشــري  الورم احلليمي 
(HPV) بحيــث ٩٩٪ مــن 
حاالت سرطان عنق الرحم 

.HPV مرتبطه بڤيروس

العالجية.
من ناحيتها، قالت طبيب 
العائلــة د.ســارة اجلزاف 
أن أهــم عوامــل اخلطورة 
التي تزيد من شدة املرض 
هــي: االصابــة بڤيــروس 
ـ  الورم احلليمي البشري 
املصابون بنقص املناعة ـ 
التدخني ـ اســتخدام مانع 
احلمل الهرموني ألكثر من 

٥ سنوات.
أهــم  أن  الــى  ولفتــت 
عالمات املرض هو وجود 
نزيف مطــول وافــرازات 
مهبلية غيــر طبيعية في 
غير أوقات الدورة الشهرية، 
فضال عن اآلالم شديدة في 
أسفل الظهر واحلوض وعند 

اجلماع، عالوة على نزول 
فــي الوزن غيــر املقصود 
الشــهية والتعب  وفقدان 
الشــديد، باالضافــة الــى 
النزيف بعد انقطاع الطمث 
عند النساء من كبار السن.

واوضحت د.اجلزاف أن 
الكشف املبكر سيسهم في 
التدخل العالجي الســريع 
وتفادي تطورات املرض، 
ناصحــة بعمــل املســحة 
للمرحلــة العمرية بني ٢٥
و٤٩ ســنة كل ٣ سنوات، 
واملرحلــة العمرية من ٥٠
الى ٦٤ سنة كل ٥ سنوات 
وايضا عند النساء اللواتي 
خضعن الستئصال الرحم 
دون استئصال عنق الرحم.

ً الضبيب: نستهدف املرأة املتزوجة أو التي سبق لها الزواج من عمر ٢٥ حتى ٦٤ عاما

د.دينا الضبيب ود.دالل الرشود ود.سارة اجلزاف مع بعض احلضور

وبينــت أن االكتشــاف 
املبكــر سيســهم بنجــاح 
العــالج بنســبة كبيــره 
عبر العــالج الكيماوي أو 
االشــعاعي أو اجلراحــة 
حســب احلالــة، داعيــه 
النســاء املســتهدفات في 
هذه احلملــة الى مراجعة 
عيادات االمومة في املراكز 
الصحية والتي يبلغ عددها 
٣٤ عيادة موزعة في املراكز 
خــالل الفتــرة الصباحية 
واملسائية، وعمل الفحص 
املبكــر الذي ال يســتغرق 
ســوى ١٠ دقائــق، حيــث 
النتيجــة خالل  ســتظهر 
اســبوعني، والتــي يتــم 
مــن خاللهــا بنــاء اخلطة 
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املهبولة من مناطــق الكويت، وقد قيل 
في تسميتها الكثير من األقاويل والشروح، 
بعضهم نسبها إلى امرأة مختلة عقليا سكنتها 
وكانت تخيف الناس، أنا شخصيا ال أقره وال 
أقبله، ورأي آخر يقول إنها منطقة مرتفعة 
وال حتتفظ مبياه األمطار لنفســها، ولكن 
كانت تفيض به علــى أرض أخرى، لذا مت 
وصفها بهذا االسم ألنها ال حتتفظ بالشيء 

الذي ينفعها لنفسها!
املهبولــة التي أكتب عنها اليوم تبعد ٢٩

كم عن العاصمة الكويت و١٠ كم عن مدينة 
األحمدي، ومت تقسيمها إلى ٤ قطع.

الغنيم عن  يقول د.يعقــوب يوســف 
تسميتها: ســميت بهذا االسم عندما كانت 
أرضا خالية يشــقها مســيل مياه األمطار 
باندفاع وقوة في اجتاه البحر، وهذا املسيل 
يكسب األرض خصبا فيجعلها ممتلئة بشتى 
األعشاب، وكانت العرب تسمى األرض التي 

يكثر نباتها مجنونة!
على العموم تبقــى املهبولة (أم هبولة) 
موقعا كويتيــا، واألكيد أن له تاريخا قدميا 
غائرا في الزمــن، وواضح أن املهبولة فيها 
حكايات وروايات بعضها يعود ألكثر من ألف 
وخمسمائة سنة فارتفاعها عن البحر القريب 
منها ووجود آبار مياه حلوة فيها يجعل منها 

محطة من محطات التاريخ الكويتي.
- دخلت املهبولة ألكثر من مرة فوجدت أنها 
بحاجة إلى خطة مداخل جديدة على طريق 

الفحيحيل السريع.
- اليوم املهبولة بها ١٩٨٥٢٣ نســمة وأكثر 
من ١٢٩٣ عمارة ســكنية و٤٥ منزال خاصا 
و١٨٦٩٨ شقة و٢٣٥٧٨ أسرة و١٥٣٣٨٦ عازبا!

اذا اســتمر احلال كما هو عليه اآلن في 
املهبولة، فاألكيد نحن أمــام أزمة في هذه 

املنطقة التي تقفز في عدد السكان!

٭ ومضة: تشهد منطقة املهبولة تطورا عمرانيا 
متسارعا بعد جائحة كورونا، وهي اليوم من 

أكبر مناطق محافظة األحمدي وتضم الكثير 
من املطاعم والكافيهــات واحملال التجارية 
والبقاالت واملطاحن والعيادات الطبية اخلاصة 
ومحالت الصرافة والصيدليات واملستشفيات 
والفنادق والشقق الفندقية واملدارس اخلاصة 
القــدم واملعاهد الصحية  وأكادمييات كرة 
وفروع البنوك والكليات واملعاهد اخلاصة، 
وهذا يتطلب دوريات شرطة وأمن على مدار 
الســاعة، خاصة أن (سواق املهبولة) حولوا 
شوارعها إلى أرض ســباق وجتاوزوا كل 
حدود املسموح في مخالفات مرورية تتطلب 
املزيد من احلزم (من أمن العقوبة أساء األدب)، 
ما يعني أن يتم مراقبة شوارعها وتسجيل 
املخالفات وتفعيل التسفير العاجل للمخالف 
ومتجاوز اإلشارة احلمراء والسياقة برعونة!

٭ آخر الكالم: شوارع املهبولة وتشاطر (السواق) 
هناك يتطلب احلزم، وكلنا طبعا يذكر أيام 
اجلائحة في كورونا ماذا جرى في املهبولة 

من أحداث!

٭ زبدة احلچي: من يدخل شــوارع املهبولة 
ويرى كيف هو وضع املرور في هذه املنطقة 
من انفالت السواق في الشوارع والتشاطر 
في التجاوز واجلــرأة والوقاحة في (أبيخ) 
صورها في وجود (ســواق) ال يحترمون 
قوانني املرور ويستعرضون في غياب سيارات 

الشرطة واألمن!
أنا شــخصيا أعرف أن املسؤولني عن 
املرور ال يقبلون باستهتار سواق املركبات 
الصغيــرة والكبيرة واملؤمل أن يتم تطبيق 
أعلى جزاءات العقاب ومنها التسفير وإرجاع 
هذا السائق املخالف لديرته، ال بارك اهللا فيه 

وال في أخالقه!
املهبولة بحاجة إلى حزم مروري ال يقبل 
أبدا التردد، فاملاء زاد على الطحن، «ويا غريب 

كن أديب» نحطك على رؤوسنا!
.. في أمان اهللا.

ومضات

املهبولة «هبلتنا»!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

٣٩٩٥ دينارًا متوسط دخل األسرة الكويتية شهريًا

ثامر السليم

أعلنت املدير العام لإلدارة 
املركزية لإلحصــاء باإلنابة 
القبندي أن متوســط  منية 
الشــهري لألســرة  الدخــل 
الكويتية في عام ٢٠٢١ دون 
احتســاب القيمة اإليجارية 
بلغ ٣٩٩٤٫٩ دينارا (نحو ١٣
ألف دوالر) مقارنة بـ ٣٣٥١٫١

دينارا (نحو ١٠٫٩ آالف دوالر) 
وبزيادة نسبتها ٢٫٢٪ مقارنة 
مبســح الدخل واالنفاق عام 

.٢٠١٣
فــي  القبنــدي  وقالــت 
أمــس  تصريــح صحافــي 
على هامــش مؤمتر «إطالق 
نتائج مسح واإلنفاق والدخل 
لســنة ٢٠٢١» إن متوســط 
الدخل الشهري لألسرة غير 
الكويتية في عام ٢٠٢١ دون 
احتســاب القيمة االيجارية 
بلــغ ٩٣٩٫٨ دينــارا (نحو ٣
آالف دوالر) مقارنة بـ ١١٣١٫٥

دينارا (نحو ٣٫٧ آالف دوالر) 
وبزيادة نسبتها ٢٫٣٪ مقارنة 
مبســح الدخل واإلنفاق في 

عام ٢٠١٣.
وأضافــت أن متوســط 
اإلنفــاق الشــهري لألســرة 
الكويتية في عام ٢٠٢١ دون 
احتساب القيمة اإليجارية بلغ 
٣٢٩٦٫٦ دينارا كويتيا (نحو 
١٠٫٨ آالف دوالر أميركــي) 
بزيادة نسبتها ٥٫٦٪ مقارنة 
مبسح الدخل واإلنفاق في عام 
٢٠١٣ في حني بلغ متوســط 
اإلنفــاق الشــهري لألســرة 
الكويتية مع احتساب القيمة 
اإليجارية ٤١٣٨٫٨ دينارا (نحو 

١٣٫٥ آالف دوالر).
وأوضحت أن متوسط 
اإلنفاق الشهري لألسرة غير 
الكويتية في عام ٢٠٢١ دون 
احتساب القيمة اإليجارية 
بلــغ ١٠٧١٫٣ دينــارا (نحو 
٣٫٥ آالف دوالر) بزيــادة 
مقارنــة   ٪٤٫٤ نســبتها 
مبســح الدخــل واإلنفــاق 
فــي عام ٢٠١٣ في حني بلغ 

الضرورية لرسم السياسات 
االقتصاديــة واالجتماعيــة 
للدولة على أســس علمية، 
حيث يوفر هذا املسح بيانات 
مهمة تخدم أغراض تخطيط 
برامــج التنمية االقتصادية 

واالجتماعية.
وذكرت أن نتائج مســح 
الدخــل واإلنفــاق األســري 
تســتخدم كأســاس لوصف 
وحتليــل مجموعة واســعة 
مــن القضايــا االقتصاديــة 
واالجتماعيــة، أهمها توفير 
قاعدة عريضة من البيانات 
االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والدميوغرافية والتعرف على 
السلع واخلدمات االستهالكية 
في املجتمع الكويتي مبختلف 
مســتوياته والتعــرف على 

التوزيع النسبي لالنفاق.
وأضافــت أن مــن أهــم 
نتائج مسح الدخل واإلنفاق 
انهــا تســتخدم  األســري 
كأســاس لوصف وحتليل 
مجموعة واسعة من القضايا 
االقتصاديــة واالجتماعية 
وحســاب متوسطات دخل 

اإلنفــاق علــى األساســيات 
والكماليات والنقل والسكن 
وغيرهــا، مبينا أن املســح 
يعطي تفصيال واســعا لكل 

أوجه اإلنفاق والدخل.
وأضاف مهدي أن نتائج 
املســح توفر قاعدة بيانات 
مبنية على منهجية معتمدة 
دوليا وإقليميا؛ ما يســاعد 
على استخدامها في صناعة 
االقتصاديــة،  السياســات 
موضحــا ان نتائج املســح 
تعتبــر مهمــة وتلعب دورا 
كبيــرا فــي وضــع اخلطط 
والقــرارات  والبرامــج 
والتشريعات اخلاصة باخلطة 

اإلمنائية للكويت.
وأشــار إلــى أن النتائج 
ستنشر على املوقع الرسمي 
املركزيــة لإلحصاء  لإلدارة 
لتكــون بياناتــه متوافــرة 
ومتاحــة للجميــع ســواء 
الباحثــون  أو  الدارســون 
القــرار، مؤكــدا  أو صنــاع 
أن هذه النتائــج تعتبر من 
أهــم املشــاريع اإلحصائية 

بالكويت.

األسر واألفراد حسب مصادر 
الدخــل املختلفــة وتقييم 
مستوى وهيكل واجتاهات 
الرفاهية االقتصادية لألسر 
املعيشية من حيث توزيع 
الدخــل ودراســة العالقــة 
بني اخلصائص الســكانية 
والســكنية لألسر ودخلها 
من جهة والعالقة بني إنفاق 
األســر ودخلهــا مــن جهة 

أخرى.
وقالت القبندي إن رؤية 
«كويــت ٢٠٣٥» بتحويــل 
الكويــت إلــى مركــز مالــي 
وجتاري جاذب لالســتثمار 
تتطلب وجود جهاز إحصائي 
وطنــي يعمل علــى تعزيز 
النظام اإلحصائي وحتديثه 
البيانــات املطلوبــة  بــكل 
ومواكبــة أحــدث املعاييــر 

اإلحصائية الدولية.
من جهته، قال األمني العام 
للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنميــة د.خالد مهدي في 
تصريح مماثل إن هذا املسح 
يجمع بــني مصــادر الدخل 
التي تناله كل أسرة وأوجه 

«اإلحصاء» أطلقت بالتعاون مع «التخطيط» و«البرنامج اإلمنائي» مسح «اإلنفاق والدخل» دون احتساب القيمة اإليجارية

(زين عالم) د.خالد مهدي ومنية القبندي وهيديكو هيدزيالك خالل املؤمتر الصحافي 

متوســط اإلنقاق الشهري 
لألســرة غير الكويتية مع 
احتساب القيمة اإليجارية 
١٠٧١٫٣ دينــارا (نحــو ٣٫٥

آالف دوالر).
وأشــارت إلى أن اإلدارة 
املركزيــة لإلحصــاء انتهت 
من مشــروع مســح الدخل 
واإلنفــاق األســري (٢٠١٩-
٢٠٢١) بالتعاون والشــراكة 
مــع األمانة العامة للمجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية 
ومكتب برنامج األمم املتحدة 

اإلمنائي.
ولفتت إلى أنه مت حتديد 
حجم العينة والتي تشــمل 
٤٠٣٢ أســرة موزعــة علــى 
١٢ شــهرا مبعدل ٣٣٦ أسرة 
شــهريا، حيث بلغت نسبة 
 ٪٣٣٫٣ الكويتيــة  األســر 
و٦٦٫٧٪ األسر غير الكويتية 
موزعة على جميع احملافظات.

وبينت أن هذا املشروع يعد 
من أهم املشاريع اإلحصائية 
وثاني أكبر مشروع ألي جهاز 
إحصائي، مبينة أنه وسيلة 
مــن الوســائل اإلحصائيــة 

املساحلي: ٢٠٢٣ سنة احلصاد في تعاونية صباح السالم
محمد راتب

كشف رئيس مجلس إدارة 
جمعية صباح السالم التعاونية 
فايز مطلق املساحلي العازمي 
لـ «األنباء» أن ٢٠٢٣ ستكون 
سنة احلصاد، وسنعمل على 
توزيع ١٢٪ أرباحا، مع استقرار 
الوديعة على ١١ مليونا، مبشرا 
بأن النتائج املتوقعة للمبيعات 
قد تصل إلــى ٣٢ مليونا بعد 
افتتاح توسعة السوق املركزي 
٣ التي وفرت مبيعات يومية 

تتراوح بني ٣٥ و٥٠ ألفا.
واســتعرض خالل مؤمتر 
صحافي عقده بحضور رئيس 
جلنة املشتريات مجبل الشتلي، 
ورئيــس جلنــة اخلدمــات 
بــداح عمــاش  االجتماعيــة 
العجمي أبرز اإلجنازات التي 
حققهــا مجلس اإلدارة، حيث 
مت طرح ٣٣ محال لالستثمار، 

ق١ بجانب مستشفى الكويت 
قريبا، متوقعــا دخول لوازم 
العائلــة في ق١٠ العمل خالل 
شــهرين، وهو مكــون من ٣

أدوار وســرداب. بدوره، قال 
رئيس جلنة املشتريات مجبل 
الشتلي إن إدارة اجلمعية على 
مدى ٢٠ سنة من قبل القائمة 
اإلســالمية مكنتهــا مــن أن 

تصبح من الرائدين في العمل 
التعاوني، موضحا أن املنطقة 
تضم ٤ أسواق مركزية و١٥ فرع 
بقالة و٢ لوازم عائلة و٢ مكتبة 
و٢ متوين ومركزا للصيانة، 
ولدينا مخزون اســتراتيجي 
يكفي منطقة صباح الســالم 
ألكثر من ٦ شــهور وبضاعة 

مبليوني دينار.

مجبل الشتليفايز املساحلي العازمي والزميل محمد راتب  (ريليش كومار)

وذلك بعد االنتهاء من توسعة 
السوق املركزي وضم اإلدارة 
إليه، إلى جانب افتتاح العديد 
من احملالت واملاركات العاملية 
بعد عرضها لالســتثمار على 
الشركات الكبرى مثل الغامن أو 
يوريكا وغيرها من الشركات.
وأفاد بأن لدينا ٤ محالت 
سيتم افتتاحها في السوق ٥

العوفان: نهدف إلى تعريف األطفال
بتضحيات الشهداء عبر لعبة شعبية

دارين العلي

افتتح مكتب تكرمي الشهداء وأسرهم بطولة الشهداء 
لكــرة القدم التي ينظمها مكتب الشــهيد ضمن فعاليات 
االحتفال باألعياد الوطنية للفئة العمرية بني ١٠ و١٤ عاما 
ويشارك فيها ١٦ فريقا من ضمنها فريق أبناء الشهداء.

وقال مدير عام املكتب صالح العوفان إن انطالق البطولة 
على مالعب نادي اليرموك الرياضي حتت إشراف االحتاد 
الكويتي لكرة القدم وتختتم يوم غد باحتفال تتوج فيه 

الفرق الفائزة باملراتب الثالث األول.
وأكد العوفان أن اختيــار لعبة كرة القدم لهذه الفئة 
العمرية لتكون ضمن برنامج االحتفال تهدف الى تعريف 
االطفال على الشــهداء الذين ضحوا بأنفسهم عبر لعبة 
شعبية يقبل عليها جميع االطفال، حيث ستسمى الفرق 
مبجموعات املقاومة من اجل تكريس الوطنية وحب الوطن 
وهو هدف من أهداف املكتب لتنمية الروح الوطنية لدى 
الناشــئة. يذكر ان الفائز في املركز االول في بطولة كرة 
القدم ســيحصل علــى ١٨٠٠ دينار واملركــز الثاني ١٢٠٠

دينار و٨٠٠ دينار للمركز الثالث.

صالح العوفان مع أحد الفرق املشاركة في البطولة

 القبندي: عينة املسـح اإلحصائي شـملت ٤٠٣٢ أسرة موزعة على ١٢ شـهرًا مبعدل ٣٣٦ أسرة شهريًا
 مهدي: النتائج توفر قاعدة بيانات مبنية على منهجية معتمدة للمساعدة في صناعة السياسات االقتصادية

ملشاهدة الڤيديو

«الشؤون» تفتح التسجيل في البعثات الدراسية
أعلنت وزارة الشــؤون أن مركز تنمية 
املــوارد البشــرية فــي قطــاع التخطيــط 
والتطوير اإلداري فتح باب التقدمي للراغبني 
مــن موظفي الــوزارة في احلصــول على 
بعثة دراسية للدراسات العليا دبلوم عال 
ـ ماجستير دكتوراه، أو إجازة دراسية دبلوم 

بعد الثانوية - بكالوريوس ـ ليســانس، 
للعام الدراســي املقبل ٢٠٢٣ ـ ٢٠٢٤ وذلك 
بهدف تطوير األداء املهني واالرتقاء مبستوى 
الكفاءة من خالل تنمية الذات بالتحصيل 
األكادميي، ابتداء من شهر فبراير اجلاري 

حتى نهاية شهر أبريل للعام ٢٠٢٣.
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في البداية، التقت «األنباء» 
مع البائــع محمد رجب علي، 
وهو بائع فحم منذ ٢٠٠٧، الذي 
قال: الفحم يبدأ موسمه الفعلي 
عند بداية الشتاء وارتفاع شدة 
الكويتيني  البرودة، واغلبية 
ينتهزون هــذا الفصل، حيث 
تبــدأ معه املخيمــات ويزداد 
الطلب على الفحم، فهناك من 
يشتريه للشواء او للتدفئة او 
«النرجيلة»، وترتفع مبيعاتنا 
خاللــه إلى اكثر من ٥٠٪، مع 
أن هناك مبيعات وطلبا على 

الفحم طوال العام.
وبالنســبة ألسعار الفحم 
وانواعه، قال محمد: تختلف 
األنواع وأســعارها من حيث 
بلد املنشأ، فمثال اكثر الفحم 
املطلوب حاليــا هو االفريقي 
وهو املتوسط وذلك لسببني، 
ان فتــرة اشــتعاله طويلــة 
ويســتمر في مرحلــة اجلمر 
أكثر من غيره ويعطي حرارة 
عالية، وجمرته تبقى بيضاء 
وال توســخ املكان، اما النوع 
الثاني فهو الصيني وهو اقل 
سعرا وعادة يطلب من أصحاب 

املطاعم واملقاهي.
وبســؤاله عن تصنيفات 

يعتبر الفحم من املواد األساســية التي استخدمت والتزال تستخدم في أشــياء كثيرة 
و«األرجيلة»، وفي الكويت يكون اإلقبال على الفحم موسميا مثل البضائع التي يزداد الطلب 

والتي تزدهم في فصل الشتاء، ومع بداية السماح بإقامة املخيمات وشدة البرودة وقدوم 
آخر شهر أكتوبر الى شهر مارس، حيث تبدأ درجة حرارة اجلو باالرتفاع واقتراب انتهاء 

على عدد من احملالت في اشهر واقدم سوق للفحم في الكويت واملنتشرة عند ما يعرف 
خمسينيات القرن املاضي والواقع في منطقة الشويخ، للحديث عن أنواع الفحم وأسعاره واالقبال عليه، وفيما يلي التفاصيل:خمسينيات القرن املاضي والواقع في منطقة الشويخ، للحديث عن أنواع الفحم وأسعاره و

حيث حتدث في البداية فايز 
العنزي قائال: برأيي ان أسعار 
الفحم مرتفعة أكثر من السابق 
وحتى لو كان االرتفاع قليال، 
وهذا االرتفاع متعمدا بسبب 
كثرة الطلب عليه اثناء فصل 
الشتاء، والبد أن تكون عليه 
رقابة سنوية بالصيف والشتاء 
حتى مينع التالعب بالســعر 
والنوعية واجلودة، وأن تكون 
الرقابة عليه طوال أيام العام 
وعلى كل السلع التي نالحظ 
ارتفاع أسعارها خالل ارتفاع 

هناك، ونالحظ أن بعض أنواع 
الفحــم عندما تقوم بتنظيفه 
جتد وزن اخليشــة ذات الـ ٧
كيلــوات يصل وزنهــا إلى ٢

كيلو، حيث ان معظمها يكون 
حبات صغيــرة غير صاحلة 
لالستخدام وتنطفئ وتصبح 
رمادا مبجرد اشتعالها، حيث 
إن فتــرة اســتمرار جتميرها 

قصيرة جدا.
قطع صغيرة

مــن جهته، حتدث بندر 

عليك وأنت دافع الثمن.
رقابة مستمرة

امــا فــواز ســالم فقــال: 
نســتغرب أنــه كلمــا هبت 
موجة برد جديدة على الكويت 
ارتفعــت أســعار الفحم ألن 
الطلب يكثر عليه، خصوصا 
من أصحاب املخيمات ورواد 
البر، وبذلك يشــتغل سوق 
الفحم، ونتساءل أين وزارة 
حمايــة  وأيــن  التجــارة؟ 
الرقابــة  املســتهلك؟ وأيــن 
املســتمرة علــى األســعار؟ 
وانــا ال أقول هــذا من عندي 
وال اتبلى على الناس ولكن 
هذه احلقيقة، فاليوم اخليشة 
وصل ســعرها إلى ٤ دنانير 
وأكثــر نفــس النــوع نفس 
الــوزن بارتفــاع أكثــر مــن 
دينار عن العام املاضي، وبعد 
انتهاء موسم التخييم تعود 

ألسعارها السابقة.
جولتنــا،  نهايــة  وفــي 
التقينــا بالبائــع علي بارون 
من اجلنسية اإليرانية، فقال: 
اول شــيء احدثك عــن أكثر 
األنواع املطلوبة وهو االفريقي، 
ســمعته طيبــة ومطلــوب 

الطلب عليها وحسب املواسم، 
وهذا ال يجوز والبد أن تكون 
هناك ضوابط ورقابة مستمرة.

وزن اخليشة

اما ام محمد العنزي فقالت: 
ان الفحــم املمتــاز حتصلــه 
بالسكراب، فهناك يباع اجود 
أنــواع الفحــم ســواء فحــم 
الشيشة وفحم الشواء وأيضا 
للمخيمــات والتدفئة، وحتى 
ان بعض املطاعــم والفنادق 
يأخــذون احتياجاتهــم مــن 

الشمري لـ «األنباء» فقال: 
الكويت كلها فيها اشتعلت 
األســعار بارتفاعها الكبير 
من نار الفحم وغيره، خلك 
عنك السعر اكلمك عن الغش 
فخيشــة الـ ٩ كيلــوات ما 
حتصل منها غير ٣ كيلوات 
بســبب الغــش بالتعبئة، 
فيضعــون كميــة كبيــرة 
وغالبا أكثر من نصف الوزن 
مــن الفحــم الصغيــر جدا 
والذي ال ينفع للشواء وال 
للتدفئة والوزن محسوب 

للمخيمات ولألغراض األخرى 
من شواء وتدفئة، وبعدها يأتي 

االندونيسي فالسوداني.
وعن األســعار، أوضح ان 
سعر خيشــة الفحم تختلف 
حسب الوزن والنوع، فخيشة 
االندونيســي التــي وزنها ١٥

كيلو تباع بـ ٧ دنانير، ويوجد 
نوع اندونيسي آخر بـ ٤ دنانير 

حسب اجلودة واملواصفات.
وعند سؤال «األنباء» عن 
وجود فحم صناعي، قال: نعم 
هناك فحم يعرف بهذا االسم 
«الصناعي»، ولكن انا ما بعته 
طوال فترة عملي املمتدة على 

٢٥ سنة.
وأضاف: ان اســعارنا هنا 
معقولــة وليســت مرتفعــة 
وهذا ليس دفاعا عن البائعني 
ألنك عندما تشتري من مكان 
معــروف ومحدد ومســؤول 
عن بضاعته فإن ذلك يختلف 
عنــه عندما يشــتري الزبون 
مــن الشــارع أو مــن الباعة 
اجلائلني، فهم أوال ليس عليهم 
مصاريف كاإليجارات وأجور 
العمال، كما أنهم ال يضمنون 
جودة البضاعة التي يبيعونها 

للناس.

أسعاره متفاوتة حسب الوزن والنوع واجلودة واملصدر ويزداد الطلب عليه شتاًءأسعاره متفاوتة حسب الوزن والنوع واجلودة واملصدر ويزداد الطلب عليه شتاءأسعاره متفاوتة حسب الوزن والنوع واجلودة واملصدر ويزداد الطلب عليه شتاءأسعاره متفاوتة حسب الوزن والنوع واجلودة واملصدر ويزداد الطلب عليه شتاءأسعاره متفاوتة حسب الوزن والنوع واجلودة واملصدر ويزداد الطلب عليه شتاءأسعاره متفاوتة حسب الوزن والنوع واجلودة واملصدر ويزداد الطلب عليه شتاءأسعاره متفاوتة حسب الوزن والنوع واجلودة واملصدر ويزداد الطلب عليه شتاءأسعاره متفاوتة حسب الوزن والنوع واجلودة واملصدر ويزداد الطلب عليه شتاءأسعاره متفاوتة حسب الوزن والنوع واجلودة واملصدر ويزداد الطلب عليه شتاءأسعاره متفاوتة حسب الوزن والنوع واجلودة واملصدر ويزداد الطلب عليه شتاءأسعاره متفاوتة حسب الوزن والنوع واجلودة واملصدر ويزداد الطلب عليه شتاءأسعاره متفاوتة حسب الوزن والنوع واجلودة واملصدر ويزداد الطلب عليه شتاءأسعاره متفاوتة حسب الوزن والنوع واجلودة واملصدر ويزداد الطلب عليه شتاءأسعاره متفاوتة حسب الوزن والنوع واجلودة واملصدر ويزداد الطلب عليه شتاءأسعاره متفاوتة حسب الوزن والنوع واجلودة واملصدر ويزداد الطلب عليه شتاءأسعاره متفاوتة حسب الوزن والنوع واجلودة واملصدر ويزداد الطلب عليه شتاءأسعاره متفاوتة حسب الوزن والنوع واجلودة واملصدر ويزداد الطلب عليه شتاءأسعاره متفاوتة حسب الوزن والنوع واجلودة واملصدر ويزداد الطلب عليه شتاءأسعاره متفاوتة حسب الوزن والنوع واجلودة واملصدر ويزداد الطلب عليه شتاءأسعاره متفاوتة حسب الوزن والنوع واجلودة واملصدر ويزداد الطلب عليه شتاءأسعاره متفاوتة حسب الوزن والنوع واجلودة واملصدر ويزداد الطلب عليه شتاءأسعاره متفاوتة حسب الوزن والنوع واجلودة واملصدر ويزداد الطلب عليه شتاءأسعاره متفاوتة حسب الوزن والنوع واجلودة واملصدر ويزداد الطلب عليه شتاءأسعاره متفاوتة حسب الوزن والنوع واجلودة واملصدر ويزداد الطلب عليه شتاءأسعاره متفاوتة حسب الوزن والنوع واجلودة واملصدر ويزداد الطلب عليه شتاءأسعاره متفاوتة حسب الوزن والنوع واجلودة واملصدر ويزداد الطلب عليه شتاءأسعاره متفاوتة حسب الوزن والنوع واجلودة واملصدر ويزداد الطلب عليه شتاءأسعاره متفاوتة حسب الوزن والنوع واجلودة واملصدر ويزداد الطلب عليه شتاءأسعاره متفاوتة حسب الوزن والنوع واجلودة واملصدر ويزداد الطلب عليه شتاء

البائع محمد رجب متحدثا لـ «األنباء»  (زين عالم)

الفحم وجودتهــا، قال: يأتي 
في املركز األول الفحم االفريقي 
والثاني اإلندونيسي والثالث 
السوداني والرابع الصومالي، 
والفحم يختلف حسب انواعه 
ووزنه فهناك أكياس ٣ كيلوات 
بــــ ٧ دنانير وكيس ١٢ كيلو 
بسعر ٢٫٥ دينار، وكل انسان 
يأخذ مــا يريده، موضحا أنه 
رغم مرور عامني من االنقطاع 
عن التخييم بالكويت بسبب 
جائحة «كورونا» إال أن سعر 
الفحــم لــم يرتفع ابــدا رغم 
ارتفاعــه من املصــدر، وذلك 

حفاظا على زبائننا.
وعن األكثر طلبا «الفحم» أم 
اخلشب من قبل الزبائن، أشار 
محمد إلى أن هناك تفاوتا في 
الطلب حسب احلاجة، فالفحم 
مطلــوب للشــواء وللتدفئة 
أيضا، أما اخلشــب فمطلوب 
للتدفئة فقــط، وأيضا هناك 
مواصفات للفحم كحجم القطع 
ونسبة الرطوبة وطول فترة 
االشتعال والتجمير وإذا كان 
يعطــي دخانا كثيفا أو عاديا 

وغير ذلك من األمور.
كمــا التقت «األنباء» عددا 
من املواطنني ورواد السوق، 

مواطنون لـ «األنباء»: نالحظ ارتفاعًا في أسعار الفحم وزيادة نسبة غير الصالح لالستخدام بسبب كثرة القطع صغيرة احلجم وغير القابلة لالشتعال و«التجمير» الطويل

أجرى التحقيق: محمد الدشيش

أسعار الفحم
حسب النوع والوزن

٭ اندونيسي ١٥ كيلو: ٧ دنانير.
٭ اندونيسي ٤ كيلوات: ٤ دنانير.

٭ افريقي ٤ كيلوات: ٤ دنانير.
٭ افريقي ٣ كيلوات: ٢٫٥ دينار.

٭ صومالي عالمة البقرة: ديناران.
٭ سوداني ٧ كيلوات: ٣٫٥ دنانير.

ملشاهدة الڤيديو



مجلس األمة
االربعاء ١ فبراير ٢٠٢٣

08

مبارك الطشة: كم عدد املستعان بخدماتهم من غير املتقاعدين 
وما أنظمة الدراسة في جامعة university of Visayas؟

وجه النائب د.مبارك الطشة 
٢٠ ســؤاال إلــى ١٥ وزيرا منها 
سؤال مشترك إلى جميع الوزراء 
بشأن عدد املستعان بخدماتهم 
من غير املتقاعدين في الوزارات 

واجلهات التابعة.
ووجه سؤاال مشتركا آخر 
إلى ٤ وزراء بشأن عدد املنتدبني 
واملعاريــن إلــى إدارة مكاتــب 
الوزراء وأسمائهم ومؤهالتهم 

العلمية وخبراتهم السابقة.
كما وجه ســؤاال إلى وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
حمــد  د.  العلمــي  والبحــث 
العدواني بشــأن نظام معادلة 
الشهادات اإللكترونية للجامعات 
األجنبية. وجاء سؤاله املشترك 

إلى جميع الوزراء كما يلي:
يرجــى إفادتــي وتزويدي 

باآلتي:
الذيــن  ـ كشــف بعــدد   ١
اســتعنتم بخدماتهــم من غير 
املتقاعدين في الوزارات من ١٧

أكتوبر ٢٠٢٢ حتى تاريخ ورود 
هذا السؤال يبني فيه أسماؤهم 
ومؤهالتهم العلمية وخبراتهم 
الوظيفي،  السابقة، واملســمى 
وقيمــة املكافــأة املقــررة لكل 

وجاء السؤال املشترك إلى 
وزراء الداخليــة واخلارجيــة 

والعدل والتجارة كما يلي:
بالنظــر إلى قــرار مجلس 
اخلدمة املدنية رقم ٣٨ لســنة 
٢٠٠٦ في شــأن قواعد وأحكام 
وشــروط النقل والندب، وإلى 
تعميم ديــوان اخلدمة املدنية 
رقم ١٠ لســنة ٢٠١٣، في شــأن 
وقف النقل والنــدب واإلعارة 
بني الوزارات والهيئات واجلهات 
احلكومية، وباإلشــارة إلى ما 
تردد عن «صدور أوامر شفهية 
باملوافقــة على النقــل والندب 
واإلعارة في جميع جهات الدولة 
إلى حني صدور قرار رسمي»، 
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١ـ  كشــف يتضمــن عــدد مــن 
انتدبوا أو نقلوا أو أعيروا إلى 
إدارة مكتب الوزير، وأسماءهم 
ومؤهالتهم العلمية وخبراتهم 
السابقة، ومسمياتهم الوظيفية 
واملكافآت والعالوات املقررة لكل 
منهم والدرجة املثبت عليها، منذ 
١٧ أكتوبــر ٢٠٢٢ حتــى تاريخ 

ورود السؤال.
٢ـ  هــل وافــق ديــوان اخلدمة 
املدنية على الندب أو النقل أو 

تأسيســها وتطورها وأعضاء 
واملعامــل  التدريــس  هيئــة 
واملختبرات واملكتبات امللحقة 
التعليميــة  بهــا واخلدمــات 
والثقافية التي تقدمها للطالب.

٭ أنظمة الدراسة في اجلامعة 
واالختبارات وآليــات التقييم 

واحتساب الدرجات.
٭ قائمة بالكليات واملعاهد في 
اجلامعة والتخصصات العلمية 
فيها والبرامج الدراســية التي 
تقدمها في مراحل البكالوريوس 

واملاجستير والدكتوراه.
٭ موقع اجلامعة ومركزها في 
التصنيفــات العاملية املعروفة 

ألفضل اجلامعات.
٭ عدد املنح الدراسية وبرامج 
الزمالة والتبادل الطالب التي 

تقدمها.
٭ موقــف احلكومة الفلبينية 
من اجلامعة من حيث االعتراف 
واإلشــراف والرقابــة وضمان 

اجلودة.
٣ـ  ما نوع الرقابة التي متارسها 
وزارة التربية ممثلة في إدارة 
التعليم اخلاص على املدارس 
األجنبيــة واخلاصة، وما آلية 

ممارستها؟

اإلعارة للمذكورين أعاله؟ مع 
تزويدي بصــورة ضوئية من 
القرار الصادر في شأن كل منهم، 
وموافقة ديوان اخلدمة املدنية 

ـ إن وجد.
وجــاء ســؤاله إلــى وزير 

التعليم العالي كما يلي: 
يتضمن املوقع االلكتروني 
الرسمي لوزارة التعليم العالي 
على شــبكة االنترنــت (نظام 
معادلة الشــهادات االلكتروني 
للجامعــات األجنبية) اســمي 
جامعتني في جمهورية الفلبني:
university of the :٭ األولــى

.Visayas
.university of Visayas :٭ الثانية

وهو األمر الذي تسبب في إرباك 
للكثيــر من الطالب، لذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١ـ  هل تعد اجلامعتان املذكورتان 
أعاله كيانني قانونيني وتعليميني 
منفصلني على الرغم من تشابه 
األسماء أم أن كليهما يشيران إلى 
كيان قانوني وتعليمي واحد؟

٢ـ  تزويدي باملعلومات التالية 
في احلالتني:

٭ االسم الرسمي للجامعة.
٭ نبذة عــن اجلامعة وتاريخ 

طلب كشفاً يتضمن عدد من انتدبوا أو نقلوا أو أعيروا إلى إدارة مكتب الوزراء

د.مبارك الطشة

منهم، واألعمال واملهام املنوطة 
بهم، وصورة ضوئية من قرار 
االستعانة، وقرار ديوان اخلدمة 

املدنية لكل منهم على حدة.
٢ ـ كشــف بعدد املستعان 
بهم من املتقاعدين في الوزارات 
من ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ حتى تاريخ 
ورود هــذا الســؤال، يبني فيه 
العلمية  أسماؤهم ومؤهالتهم 
الســابقة واملسمى  وخبراتهم 
الوظيفي وقيمة املكافأة املقررة 
لــكل منهــم واألعمــال واملهام 
املنوطة بهم، وصورة ضوئية 
من قرار االستعانة وقرار ديوان 

اخلدمة املدنية ـ إن وجد.

عادل الدمخي: ما اخلطة اإلستراتيجية املتعلقة
 بوزارة األشغال خصوصًا قطاع الهندسة الصحية؟

النائــب د. عــادل  وجــه 
الدمخــي ســؤاال إلــى وزيرة 
العامــة ووزيــرة  األشــغال 
الكهربــاء واملــاء والطاقــة 
املتجــددة د.أمانــي بوقماز، 
بشأن أسباب انقطاع ونقص 
املياه املعاجلة عن القســائم 
الزراعية في منطقتي الوفرة 
والعبدلي، نص على ما يلي:

يرجى إفادتــي وتزويدي 
باآلتي:

١- ما الســبل التــي اتخذتها 
وزارة األشغال العامة للوقوف 
على أســباب انقطاع ونقص 
املياه املعاجلة عن القســائم 
الزراعية في منطقتي الوفرة 
والعبدلي؟ وما اإلجراءات التي 

اتخذت لعالج القصور؟
٢- هل لدى وزارة األشــغال 
العامة رؤية شاملة عن العقد 
رقــم (هـــ ص/١٦٧) مدعمــة 
باملســتندات وموضحا فيها 
املتعلقة  املراحل واإلجراءات 
بالتنفيــذ، وما تبــع ذلك من 
صدور قرارات وزارية بتشكيل 
جلــات فنيــة وتقاريــر تلك 
اللجان منذ مارس عام ٢٠١٦
حتى تاريخ ورود السؤال؟

٣- ما دور الوزارة في شــأن 
ما صدر من التقارير املذكورة 

في مــارس ٢٠٢٢؟ مــع بيان 
مــا إذا مت التســليم االبتدائي 
للمشروع مع عدمه واإلجراءات 

التي اتخذت في هذا الصدد.
٥- ما سبب تضارب وتناقض 
القــرارات الوزارية، إذ صدر 
القــرار رقم ٢٠ لســنة ٢٠٢٢

بتشــكيل جلنة حتقيق فنية 
وقانونية حول تنفيذ أعمال 
العقود أرقام (هـ ص/ ١٦٧، وهـ 
ص/٩٦، وهـ ص/٩٨) – وأعقب 
ذلك صدور القــرار الوزاري 
رقم ٢٠٢٢/٣٣ بإعادة تشكيل 
تلك اللجنة، وتال ذلك صدور 
القرارين ٢٠٢٢/٤١ و٢٠٢٢/٤٤
بتمديد عملهــا، لكن بعد كل 
ذلك صدر القرار الوزاري رقم 
٢٠٢٢/٥٢ في ٢٠٢٢/٩/٢٢ بإلغاء 
أعمال اللجنة الفنية القانونية 
املشكلة بالقرار الوزاري رقم 
٢٠٢٢/٣٣ واستكمال التحقيق 
فيما انتهت إليه اللجنة املشكلة 
بالقرار الوزاري رقم ٢٠٢١/٥٨

على الرغم من أن تلك اللجنة 
األخيرة صدر في شأنها رأي 
قانونــي واعتمدتــه الوزيرة 
السابقة، وقد انتهى ذلك الرأي 
القانوني إلى مخالفة اللجنة 
وإجراءات التحقيق املنصوص 
عليها في مواد املرسوم الصادر 

بالوزارة؟
٨- مــا دواعي إصــدار وكيل 
الوزارة السابق القرار اإلداري 
رقــم ١٣٥٤ لســنة ٢٠٢٢ فــي 
٢٠٢٢/٥/٢٦ بتشــكيل جلنــة 
الزمنيــة  لدراســة املطالبــة 
واملاليــة اخلاصــة بأعمــال 
العقــد رقــم (ه ص/١٦٧) مع 
العلم بوجود القرار الصادر 
بتشكيل جلنة إلجراء التحقيق 
حول تنفيذ العقود أرقام (هـ 
ص/ ١٦٧، وهـــ ص/٩٦، وهـ 

ص/٩٨)؟
التــي  اإلجــراءات  مــا   -٩
اتخذتهــا الــوزارة لتحســني 
األداء وتصويب أي انحرافات 
أثنــاء تنفيذ األعمــال؟ وهل 
حوسب املتسبب في تعطيل 
تنفيذ األعمــال درءا لصرف 
مبالغ مــن دون وجه حق أو 
للتقصير واإلهمال في احلقوق 
وااللتزامــات مــن األطــراف 

املعنية؟
١٠- ما اخلطة االستراتيجية 
املتعلقة بالــوزارة وأهدافها، 
املتعلقــة بقطاع  خصوصــا 
الهندســة الصحيــة؟ ومــن 
املسؤولون الذين أعدوا تلك 
اخلطة وما اتخذ من إجراءات 

لتفعيلها؟

في شأن نظام اخلدمة املدنية 
– فإلــى أيــن ذهبــت أعمــال 
اللجنــة املشــكلة بالقرارين 
٣٠و٢٠٢٢/٣٣ لدراسة العقود 
الثالثة أرقام (هـ ص/ ١٦٧، وهـ 

ص/٩٦، وهـ ص/٩٨).
وملا أعاد الوزير السابق اللجنة 
املبطلة الســتكمال التحقيق 
فلمــاذا لــم يشــمل التحقيق 
العقدين رقمي (هـ ص/٩٦، وهـ 
ص/٩٨) وفق ما جاء في طلب 
جهاز متابعة األداء احلكومي، 
واقتصــر على التحقيق على 
العقد (هـــ ص/١٦٧) مخالفا 
بذلك أيضا اللجان التي شكلت 

سابقا.
٦- هل اتخذت الوزارة إجراءات 
في شــأن التقريــر املقدم من 
شــركة EMERSON الشــركة 
املصنعة لبرنامج التشغيل في 
العقد (هـ ص/ ١٦٧) واملتعلق 
بتنفيذ املالحظات املتبقية على 

العقد؟
٧- ما مدى علم الوزارة بكتاب 
مقاول العقد رقم (هـ ص/١٦٧) 
ومفــاده تنازلــه عــن جميع 
مطالباته مقابل التمديد الزمني 
ورفع الغرامــة املطبقة؟ وما 
اإلجراءات املتخذة في شأنه؟ 
ومــا رأي القطــاع املختــص 

طلب أسماء املسؤولني الذين اعدوها وما اتخذ من إجراءات لتفعيلها

د. عادل الدمخي

في البند السابق ومدى تفعيل 
الشروط التعاقدية – وتوقيع 
اجلــزاءات حمايــة لألمــوال 
العامــة والــذود عنهــا؟ مع 
إيضاح دور قطاع الهندســة 
الصحية وما اتخذ من إجراءات 
نحو التقصيــر احلاصل من 
متعهد العقد واستيفاء جميع 
املتطلبات التعاقدية من مقاول 
العقد طبقا للبرنامج الزمني 
ومــدى تواصله مــع اجلهات 
الرقابية لالطالع على جميع 

اإلجراءات واملستجدات.
٤- ما موقف الوزارة من كتاب 
جهاز متابعة األداء احلكومي 
رقم ٩٤١/٦٠ – ١٠١٤٥ في تاريخ 
٢٠٢٢/١١ ونتائج جلانه املشكلة 

عالية اخلالد: ما التكلفة املالية ملناقصة نفق
 دروازة العبدالرزاق والتصورات املستقبلية؟

وجهت النائبة عالية اخلالد 
ســؤاال إلى وزيرة األشــغال 
العامة ووزيرة الكهرباء واملاء 
املتجــددة، د.أماني  والطاقة 
بوقماز بشــأن نفــق دروازة 
السؤال  العبدالرزاق، ونص 
على ما يلي: ظــل العمل في 
نفــق «دروازة العبدالرزاق» 
متوقفا ملدة طويلة على الرغم 
من تدخل اجلهات احلكومية 
الــوزراء، وموقعه  ومجلس 
احليوي والتاريخي ووجوده 
في قلب منطقة العاصمة، وفي 

منطقة االزدحام املروري واألنشطة التجارية، 
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١- صــورة ضوئية من جميع الدراســات 
والتقاريــر اخلاصــة بالنفــق املعماريــة 
واإلنشــائية، واملالحظــات التــي أدت إلى 

إغالقه وتوقف العمل فيه.

٢- صــورة ضوئيــة مــن 
محاضــر التحقيق اخلاصة 
بتــــوقف املشـــــــروع -إن 
وجدت-، وأسباب التوقف، 
وهل توجد مشــاكل تتعلق 
باإلنشاءات وأنظمة السالمة؟ 
كما يرجى تزويدي باحملاضر 
أو التحقيقات التي أدت إلى 

التوقف.
٣- هل توجد أي دراسات 
أو توصيات خاصة ببعض 
اجلهات عرضت على جلنة 
اخلدمــات احلكوميــة في 
مجلــس الوزراء حول نفــق الدروازة؟ إن 
كانــت اإلجابة اإليجاب فيرجــى تزويدي 

بصورة ضوئية عنها.
٤- ما التكلفة املالية للدراسات واملناقصة 
اخلاصــة بنفــق الــدروازة والتصــورات 

املستقبلية؟

طلبت صورة ضوئية من جميع الدراسات اخلاصة باملشروع

عالية اخلالد

عبداهللا املضف يسأل عن توقيع عقد 
إجناز وصيانة مقر هيئة أسواق املال

النائــب عبــداهللا  وجــه 
املضــف ســؤاًال إلــى وزيــر 
التجــارة والصناعة ووزير 
الدولــة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيــا املعلومــات، 
مــازن الناهض بشــأن عقد 
إجنــاز وصيانة مقــر هيئة 
أســواق املال، ونص السؤال 

على ما يلي:
منى إلى علمي توقيع عقد 
إجنــاز وصيانة مقــر هيئة 
أسواق املال، لذا يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١- ما مدى الصالحية املالية والقانونية ملجلس 
مفوضي الهيئة الذي انتهى مرسوم تعيينه في 

٧ سبتمبر ٢٠٢٢ في ترسية 
وتصميم وإجنــاز وصيانة  
مناقصة بهذا احلجم من حيث 

القيمة والتكلفة؟
٢-هل يعد ذلك ضمن العاجل 
مــن األمــور خصوصــا أن 
الدولــة تتجه نحو تخفيض 

التكاليف؟
٣- هل يوجد شبه تعارض 
مصالح بني أحد أعضاء جلنة 
الترســية أو القطــاع املعني 
باملتابعة مع الشركة املنفذة؟

٤- هل يتوافــر لدى الهيئة 
خطة الستيفاء جميع املتطلبات املالية إلجناز 

هذا املشروع؟

مع إعادة تكليف اللجنة التعليمية مبتابعة املوضوع

عبداهللا املضف

أسامة الزيد يطلب الهيكل التنظيمي املعتمد من ديوان 
اخلدمة املدنية اخلاص بالهيئة العامة للغذاء والتغذية

وجه النائب أسامة الزيد 
ســؤالني إلى وزير الصحة، 
بشــأن الهيــكل التنظيمــي 
املعتمــد من ديــوان اخلدمة 
املدنية اخلاص بالهيئة العامة 
للغــذاء وللتغذيــة وبقطاع 

الشؤون الهندسية.
األول  الســؤال  وجــاء 

كالتالي: 
انطالقا من أهمية حتقيق 
األمن الغذائي املســتدام في 
الكويت وتأثيره املباشر على 
صحة وسالمة املجتمع، ونظرا 
ألهمية الدور الرقابي للهيئة 
العامة والتغذية في التفتيش 
األغذيــة  علــى  واملراقبــة 
واحلفاظ على ســالمة املادة 
الغذائية وصوال للمستهلكني 
ومتابعة املنشــآت الغذائية 
التزامهم  ومورديها ومــدى 
بتطبيــق القوانني واللوائح 
اخلاصة بالهيئة، أطلب إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١- صورة ضوئية عن الهيكل 
التنظيمي املعتمد من ديوان 
اخلدمة املدنية اخلاص بالهيئة 
العامة للغذاء وللتغذية، مع 
بيان مــا مت وقف تفعيله أو 
تغييره مــن االختصاصات 
الواردة فيه، وتوضيح اسم 
اإلدارة وتاريخ صدور قرار 

العامــة؟ إذا كانــت اإلجابة 
أطلــب  فإننــي  باإليجــاب 
تزويدي بصورة ضوئية عن 
قرار إغالق املنشــأة والقرار 
العامة  النيابة  الصادر مــن 

في شأن فتحها.
٤- كشــف بأسماء املوظفني 
حاملــي املســمى الوظيفــي 
مفتــش  أغذيــة،  (مفتــش 
تغذيــة)، الذيــن لم مينحوا 
صفة الضبطيــة القضائية، 
مــع بيان األســباب وتاريخ 

التعيني.
٥- هــل تصــدر أو جتــدد 
التراخيص الصحية للمنشآت 
الغذائيــة ومتداوليهــا بعد 
دفــع الرســوم والغرامــات 
املســتحقة لدى الهيئة؟ إذا 
كانت اإلجابة باإليجاب فإنني 
أطلب تزويــدي باإلجراءات 
والقرارات املنظمة بهذا الشأن.
٦- مــا االشــتراطات التــي 
العامة في  النيابة  وضعتها 
شأن املخالفات واملستندات 
امللحقــة بها إلثبــات صحة 
تزويــدي  مــع  املخالفــة؟ 
بصورة ضوئية عن محاضر 
االجتماعات واملرسالت التي 

متت بهذا الشأن.
٧- يوجد عدد (٣٥٠٠) شحنة 
مواد غذائية مستوردة أفرج 

االستمارة األولى أو الثانية 
أو الثالثة؟

١٢-هــل أفــرج عــن املــادة 
الغذائيــة للمرة الثالثة بعد 
صــدور نتيجة تفيــد بعدم 
املادة لالســتهالك  صالحية 
اآلدمي في استمارة الفحص 

األولى والثانية؟
١٣- ما سبب حترير املخالفة 
إلــى ما بعد صــدور نتيجة 
فحص مبا يتجاوز فترة ٤٠

يوما؟
١٤- كشف بأسماء املفتشني 
واألطباء البيطريني العاملني 
في املنافذ اجلوية والبحرية 
والبرية وإدارة املســالخ مع 

حتديد مراكز العمل.
١٥- صــورة ضوئيــة مــن 
الشــهادات اخلاصة بجميع 
األطباء البيطريني العاملني في 
الهيئة، مع توضيح ما اعتمد 
من وزارة التعليم العالي، وما 
لم يعتمد حتى اآلن مع بيان 

األسباب.
١٦- في شأن الكتاب الصادر 
مــن اإلدارة العامة للجمارك 
والــوارد إلــى الهيئــة عــن 
الهيئــة  اســتعمال أختــام 
مــن ســائقي الشــركات في 
٢٠٢٢/١٠/٢٤، أطلــب إفادتي 
بكشــف خــاص ببيانــات 

ديوان اخلدمة املدنية.
٣- شريحة الذاكرة (فالش 
ميمــوري) بجميــع العقود 
اخلاصة بتأهيل وتشــغيل 
وصيانــة محطــات إمدادات 
الطبيــة  الغــاز والغــازات 
جلميــع املناطــق الصحيــة 
(املستشفيات ومراكز الرعاية 
األولية)، وتوضيح مراكزها 
وقيمتها ومددها املنعقدة منذ 
سنة ٢٠١٨ حتى تاريخ ورود 

السؤال.
٤- شريحة الذاكرة (فالش 
ميمــوري) بجميــع العقود 
من الباطن بتأهيل وتشغيل 
وصيانــة محطــات إمدادات 
الطبيــة  الغــاز والغــازات 
جلميــع املناطــق الصحيــة 
(املستشفيات ومراكز الرعاية 
األولية)، وتوضيح مراكزها 
وقيمتها ومددها املنعقدة منذ 
سنة ٢٠١٨ حتى تاريخ ورود 

السؤال.
٥- كشــف يوضح األسماء 
واملسميات الوظيفية ملديري 
املشاريع في العقود املبرمة 
لتأهيل وتشــغيل وصيانة 

محطات وإمدادات
٦- شريحة الذاكرة (فالش 
ميموري) عن جميع تقارير 
التي  املالحظات واملخالفات 

عنهــا ودخلت إلــى الكويت 
باســتخدام صالحية دخول 
النظــام (اســم املســتخدم) 
انتهــى  خاصــة مبوظفــني 
إدارة األغذيــة  ندبهــم فــي 
املســتوردة بالهيئة، وعليه 
أطلب تزويدي مبســتندات 
اإلجراءات التفصيلية املتخذة 
في شــأن ما ذكر، مع وثائق 
محتويات الشحنات الغذائية 
املســتوردة التي أفرج عنها 
ونتائج فحص املختبر لكل 

شحنة.
٨- ما األعمال والصالحيات 
اخلاصة بشــركات ومكاتب 
التخليص اجلمركي في إدارة 

األغذية املستوردة؟
٩- هل تقوم مكاتب التخليص 
اجلمركــي بالتوقيــع علــى 
منوذج التعهد بعدم التصرف 
في املواد الغذائية وذلك حلني 
صدور النتائج النهائية من 
املختبر على املادة الغذائية؟

١٠- هل تدرج نتيجة فحص 
الثالثــة في النظام  املختبر 
اإللكتروني اخلاص باألغذية 

املستوردة؟
١١- هــل توجــد تصاريــح 
لإلفراج عــن املواد الغذائية 
ختمت ووقعت يدويا وليس 
كانــت  ســواء  إلكترونيــا 

املفتشني واألطباء البيطريني 
التــي  األختــام  أصحــاب 
اســتخدمت خلتم واإلفراج 

عن الذبائح.
١٧- مــا اإلجــراء القانونــي 
املتخذ في شــأن اســتعمال 
أختــام الهيئــة من ســائقي 
الشــركات؟ مع بيان أسباب 
تسليم أختام موظفي الهيئة، 
وتزويدي بصورة ضوئية عن 
جميع محاضــر التحقيقات 

التي متت حيال املوضوع.
١٨- صــورة ضوئيــة عــن 
محاضر جلنة اإلتالف اخلاصة 
بالذبائــح في جميــع املنافذ 
وإدارة املســالخ مــن تاريخ 

٢٠٠/٦/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
وجاء السؤال الثاني كما 
يلي:  أطلب إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١- الهيكل التنظيمي املعتمد 
من ديــوان اخلدمــة املدنية 
اخلــاص بقطــاع الشــؤون 
الهندســية التابــع لــوزارة 
الصحــة والــذي يوضــح 
جميع التدرجات واملسميات 

الوظيفية احلالية.
٢- جميــع االختصاصــات 
اخلاصــة بقطــاع الشــؤون 
الهندســية التابــع لــوزارة 
الصحــة املعتمدة مــن قبل 

رصدت من موظفــي وزارة 
الصحة بعد انتهاء مدة العقود 
التابعة حملطات إمدادات الغاز 
والغازات الطبية مع توضيح 
املسميات الوظيفية حملرري 
التقارير منذ ٢٠١٨ حتى تاريخ 

ورود السؤال.
٧- كشــف يوضح األسماء 
والتخصصات واملســميات 
الوظيفيـــــــة  والتدرجــات 
للموظفني املعينني في مكاتب 
الشــؤون الهندسية التابعة 

لوزارة الصحة.
٨- كشــف يوضــح أســماء 
الشركات اخلاصة بتشغيل 
وصيانــة محطــات إمدادات 
الطبيــة  الغــاز والغــازات 
جلميــع املناطــق الصحيــة 
(املستشفيات ومراكز الرعاية 
األولية) والتي أبرم التعاقد 
معهــا منذ ســنة ٢٠١٨ حتى 

تاريخ ورود السؤال.
٩- كشــف يوضــح أســماء 
الشــركات اخلاصــة بتأهيل 
الغــاز  إمــدادات  محطــات 
والغــازات الطبيــة جلميــع 
املناطق الصحية (املستشفيات 
ومراكز الرعاية األولية) والتي 
أبرم التعاقد معها منذ سنة 
٢٠١٨ حتــى تاريــخ ورود 

السؤال.

سأل عن جميع االختصاصات اخلاصة بقطاع الشؤون الهندسية التابع لوزارة الصحة

أسامة الزيد

الوقف أو التغيير، مع بيان 
األسباب منذ سنة ٢٠٢١ حتى 

تاريخ ورود هذا السؤال.
٢- صــورة ضوئيــة عــن 
املراســالت التــي متــت بني 
الهيئة العامة للغذاء والتغذية 
والهيئــة العامة للمعلومات 
املدنيــة فــي شــأن الربــط 
اإللكتروني لتسهيل الشروط 
الالزمة للمخالفات وإحالتها 
إلــى النيابة العامة منذ نقل 

االختصاص.
٣- مــا اللوائــح الداخليــة 
والقــرارات الصــادرة فــي 
شــأن تنظيــم اإلجــراءات 
اخلاصة بغلق وفتح املنشآت 
الغذائية؟ وهل هناك منشآت 
غذائية أعيد فتحها من النيابة 

١٠ نواب يطلبون عقد جلسة خاصة 
ملناقشة ظاهرة الغش في املدارس

تقــدم ١٠ نــواب بطلب عقــد مجلس األمة 
جلسة خاصة يوم اخلميس املوافق ٩ فبراير 
ملناقشــة ظاهرة الغش في املدارس وتسريب 

االختبارات الدراسية.
وجاء في نص الطلب إنه استنادا ملا نصت 
عليه املادة (٧٢) من الالئحة الداخلية ملجلس 
األمــة، نتقدم نحن املوقعــني أدناه بطلب عقد 
جلسة خاصة يوم اخلميس املوافق ٢٠٢٣/٢/٩، 
وذلك ملناقشة ظاهرة الغش في املدارس وتسريب 
االختبارات الدراسية التي باتت تؤرق املجتمع 
بصورة يتعــني معها أن ندق ناقوس اخلطر، 

وذلك النظر في اآلتي:
١- اســتطالع سياسة احلكومة جتاه محاربة 
ظاهرة الغش في املدارس، على أن تقدم احلكومة 
خــالل اجللســة بيانات وافيــة متضمنة عدد 
حاالت الغش وحاالت تسريب االختبارات خالل 
السنوات اخلمس األخيرة، وأسباب ذلك، وما 

اتخذته الوزارة من إجراءات ملواجهة ذلك.
٢- الوقــوف على مــدى حقيقــة قيام بعض 

املدارس اخلاصة مبساعدة الطلبة في االختبارات 
لتحسني ورفع النتائج بها، وهو ما ال يعكس 

صدقا حقيقة املستوى العلمي للطلبة.
٣- مناقشــة االقتراح بقانون الــذي تقدم به 
النائب د.عبدالكرمي الكندري بشأن مكافحة أعمال 
اإلخالل باالمتحانات واالختبارات، والنظر في 
إقراره باملداولتني، على أن يكون تقرير اللجنة 

التعليمية منجزا قبل موعد اجللسة.
٤- إعــادة تكليــف اللجنــة التعليميــة فــي 
ضوء ما ســتخرج به اجللســة من نتائج وما 
سيبديه األعضاء من مالحظات باستمرار نظر 
املوضوع، مع إلزام وزارة التربية متمثلة في 
وزيرها بضرورة التعاون مع اللجنة وحضور 
اجتماعاتهــا وتزويدهــا بكل ما ســتطلبه من 
بيانــات. وقــدم الطلب النــواب د.حمد املطر، 
ود.عــادل الدمخي، ومهلهــل املضف، وفارس 
العتيبي، وسعود العصفور، وأسامة الشاهني، 
وأسامة الزيد، وعبداهللا فهاد، ود.فالح الهاجري، 

ود.خليل أبل.
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رئيس مجلس األمة يسأل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
عن اللجان واملجالس العليا التي أنشئت على مدى سنوات

قــدم رئيس مجلــس األمة 
أحمد السعدون خمسة أسئلة، 
وجــه ســؤاال منها إلــى نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
براك الشــيتان، و٤ أسئلة إلى 
وزير الدولة لشــؤون مجلس 
األمــة ووزير الدولة لشــؤون 
اإلســكان والتطوير العمراني 

عمار العجمي.
 وجاء السؤال املوجه لنائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

كما يلي:
أنشــئت على مدى سنوات 
مجالس وجلان عليا ومجالس 
وجلان أخرى تختص بشؤون 
مختلفــة، ورغبة فــي معرفة 
أعداد هذه املجالــس واللجان 
يرجى اإلفادة بأســماء جميع 
هذه املجالس واللجان وقرارات 
إنشائها وعدد أعضاء كل منها.
وجاء السؤال األول لوزير 
الدولة لشــؤون مجلس األمة 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
العمرانــي عمــار  والتطويــر 

العجمي كالتالي: 
صدر القانون رقم ٥٠ لسنة 
٢٠١٠ بتعديــل بعــض أحــكام 
القانــون رقم ٤٧ لســنة ١٩٩٣

بشأن الرعاية السكنية متضمنا 
في مادته الثانية أن يضاف إلى 
القانــون رقم ٤٧ لســنة ١٩٩٣

باب جديد بعنوان الباب الثالث 
مكررا، املدن الســكنية، وعلى 
الرغم من صدور املرسوم رقم 
٢٩٥ لسنة ٢٠١١ بإصدار الالئحة 
التنفيذية للباب الثالث مكررا 
من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣

في شأن الرعاية السكنية، وعلى 
الرغــم كذلك مــن أن احلكومة 
قد أشــارت إلى إنشــاء شركة 
مدينة املطــالع (٢١٠٠٠ وحدة 
سكنية) وإنشاء مدينة اخليران 
(٣٥١٣٧ وحــدة ســكنية) فــي 
اخلطة الســنوية ٢٠١٣ ـ ٢٠١٤
التــي عرضــت علــى مجلس 
األمة بالتقرير العشرين للجنة 
الشؤون املالية واالقتصادية في 
مجلس األمة بجلسته املعقودة 

في ذلــك أي تعاقد مع اجلهات 
االستشارية كما ورد في اخلطة 
الســنوية ٢٠١٣ ـ ٢٠١٤ السابق 
اإلشارة إليها أو أي إجراء يتعلق 
بتأســيس شــركتي مشروعي 
املطالع واخليران وتخصيص 
أسهمهما وطرح النسبة املقررة 
فــي القانــون باملزايــدة وذلك 
قبــل إلغاء الباب الثالث مكررا 
مبوجب ما ورد في املادة الرابعة 
من القانون رقم ١١٣ لسنة ٢٠١٤م، 

السالف اإلشارة إليه.
الثاني كما  وجاء الســؤال 

يلي: 
قال رئيس مجلس األمة في 
مقدمة الســؤال الثاني لوزير 
اإلســكان: صــدر القانون رقم 
(١١٣) لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم ٤٧ لســنة 
١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية 
والقانون رقم ٢٧ لســنة ١٩٩٥
في شأن إسهام نشاط القطاع 
اخلــاص في تعميــر األراضي 
الفضاء اململوكة للدولة ألغراض 
الرعاية السكنية متضمنا من 
بــني أمور أخرى أن يســتبدل 
بنص البند (١٠) من املادة (٤) 
من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣

النص التالي:
إنشاء جلنة فنية متخصصة 
للعمــل علــى توفيــر البدائل 
املخصصة جلذب االســتثمار 
احمللي واألجنبي وتطوير آلياته 
وأمناط العمل املخصصة لتنفيذ 
املشاريع التي تقوم عليها وفق 
أفضل التجارب ومبا يتطلبه من 
سبل للدعم وتقدمي التسهيالت 
املختلفــة للقطــاع اخلاص أو 
باملشاركة معه ووضع وتنفيذ 
السياسات واخلطط والبرامج 
الالزمة إلنشاء وإدارة وتنمية 
واستثمار مرافق وخدمات هذه 

املشاريع.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة 
وشــروط عضويتهــا ونظام 
العمل بهــا وقواعد وإجراءات 
جلســاتها واللجــان املتفرعة 
عنها قرار من الوزير املختص 
بناء على موافقة مجلس إدارة 
املؤسســة، وحتــدد الالئحــة 

العقود التي ال تتجاوز قيمتها 
اإلجمالية عشرة ماليني دينار 
كويتي لكل عقــد، وذلك طبقا 
للقواعد والنظم التي حتددها 
الئحة التعاقد لتنفيذ املشاريع 
والتي تصدر بقرار من الوزير 
املختــص بنــاء علــى موافقة 
مجلــس اإلدارة واملؤسســة. 
وللمؤسسة اختيار اإلجراءات 
الالزمــة لتنفيذ املرافق العامة 
والبنية التحتية لكل مشروع 
مبــا يحقق حتفيز وتشــجيع 
املستثمرين ومشاركة القطاع 
اخلــاص وفق أفضل التجارب 
العامليــة، مبا في ذلــك إجناز 
البنية األساسية واملباني العامة 
ومحطــات الكهرباء الرئيســة 
وأبراج املياه ومحطات تنفيذ 
الصرف الصحي ومعاجلة ما قد 
يواجه هذه املشاركة من عقبات، 
التنفيذيــة  الالئحــة  وحتــدد 

شروط وضوابط تنفيذ ذلك.
وفي جميع احلاالت تعتبر 
أموال املؤسسة في حكم األموال 

العامة.
مــادة (٦): للمؤسســة أن 
تؤســس مبفردها أو تشــارك 
في تأســيس شــركات تتصل 
أو تســاعد علــى  بأغراضهــا 
حتقيقها أو تساهم في رأسمالها.
يتضمــن  أن  يجــوز  وال 
نصيب املؤسسة في الشركات 
التي تؤسســها أو تشارك في 
تأسيسها أو تساهم في رأسمالها 
أي حصة عينية، ويعتبر باطال 
بطالنا مطلقا كل تصرف يتم 
على خالف حكم هــذه الفقرة 
كما يبطــل كل ما يترتب على 

ذلك من آثار.
مادة (٧): للمؤسسة القيام 
بتمويل الشركات اململوكة لها 
أو للدولــة أو إلحدى الهيئات 
واملؤسسات العامة ملكية كاملة، 
وكذلك الشركات املساهمة ذات 
االكتتــاب العــام التــي يدخل 
النشاط العقاري في أغراضها، 
وذلك للقيام مبشروعات الرعاية 
السكنية للمواطنني وفقا ألحكام 

هذا القانون.
مــادة (١١): بنــد (٦): أن 

١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية 
والقانون رقم ٢٧ لســنة ١٩٩٥
في شأن إسهام نشاط القطاع 
اخلــاص في تعميــر األراضي 
الفضاء اململوكة للدولة ألغراض 
الرعاية السكنية متضمنا في 
مادته الثانيــة أن يضاف إلى 
القانــون رقم ٤٧ لســنة ١٩٩٣

باب جديد بعنوان الباب الرابع 
البيــوت منخفضــة  مكــررا، 
التكاليــف، وعلــى الرغــم من 
صــدور بعض القــرارات بعد 
صدور هذا القانون تهدف إلى 
تنفيــذ أحكام القانــون، إال أن 
الباب الرابع مكــررا قد عدلت 
بعض أحكامه وفق املادة األولى 
من املرسوم بالقانون رقم ٢٧

لسنة ٢٠١٢، وعلى الرغم من أن 
احلكومة قد أشارت إلى تنفيذ 
البيوت منخفضة التكاليف في 
اخلطة الســنوية ٢٠١٣ ـ ٢٠١٤

التي عرضت على مجلس األمة 
بجلســته املعقودة بتاريخ ١١

فبرايــر ٢٠١٥م، حيــث حددت 
خطوات إنشاء شركة املساكن 
مخفضة التكاليف (٩٦٩٦ وحدة 

سكنية) على النحو التالي:
٢٠١٤ـ  التعاقــد مــع اجلهة 

االستشارية.
٢٠١٥ ـ العمــل مــع اجلهــة 
االستشــارية حتى تأســيس 
الشركة املساهمة وبدء العمل.

٢٠١٦ ـ بدء التنفيذ.
٢٠١٧ ـ البــدء فــي توزيــع 
القسائم على املخططات ومتديد 

العمل حتى ٢٠٢٠.
انتهــاء  تاريــخ  ـ   ٢٠٢٠

املشروع.
إال أن أحــكام الباب الرابع 
أن  ألغيــت بعــد  قــد  مكــررا 
اســتبدلت بنصوصهــا ـ وفق 
املادة األولــى من القانون رقم 
٣٦ لسنة ٢٠١٦ بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم ٤٧ لســنة 
١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية 
ـ نص املــادة ٣٩ مكررا، حيث 
نصت املادة األولى املشار إليها 

على ما يلي:
يستبدل بنصوص املادتني ٦

و٧ (بند ٦ من املادة ١١) وبأحكام 

التنفيذيــة للقانــون ســائر 
ضوابط العمل باللجنة.

ورغبة في متابعة ما أجنزته 
اللجنة يرجى تزويدي بصور 
من قرار أو قرارات تشــكيلها 
واللجــان املتفرعة عنها - إن 
وجــدت - مشــفوعا بتقارير 
تفصيليــة عــن كل مــا قدمته 
هذه اللجان منذ إنشائها حتى 
اآلن، وبيان مبا حددته الالئحة 
التنفيذيــة، في شــأن ســائر 

ضوابط العمل باللجنة.
وجاء الســؤال الثالث كما 
يلــي: قال رئيس مجلس األمة 
أحمــد الســعدون فــي مقدمة 
السؤال الثالث: صدر القانون 
رقم (١١٣) لسنة ٢٠١٤ بتعديل 
بعــض أحكام القانون رقم ٤٧

لســنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية 
السكنية والقانون رقم ٢٧ لسنة 
١٩٩٥ في شــأن إســهام نشاط 
القطــاع اخلــاص فــي تعمير 
األراضي الفضاء اململوكة للدولة 
الســكنية،  الرعاية  ألغــراض 
متضمنا من بني أمور أخرى أن 
تستبدل بنصوص املواد ٥ و٦

و٧، مادة ١١ البند ٦، مادة (٢٧) 
مكرر (ز) من القانون رقم ٤٧
لسنة ١٩٩٣ النصوص التالية:
للمؤسســة   :(٥) مــادة 
في ســبيل حتقيــق أغراضها 
أن جتــري جميــع األعمــال 
والتصرفــات التي من شــأنها 
البرامــج واألولويات  حتقيق 
املخصصة إلجناز أعمالها، مبا 
في ذلك تقرير منط اســتخدام 
املساحات املخصصة ملشاريعها 
وحتديد نسب االستخدام ونوعه 
مــن قســائم غيــر مخصصة 
للرعاية السكنية، ولها بيعها 
أو تأجيرهــا أو تقريــر حــق 
االنتفــاع بها، ولها في ســبيل 
ذلك إبــرام عقود تنفيذ بنظام 
البناء والتشــغيل والتحويل 

والنظم املشابهة.
كما للمؤسسة إجراء التعاقد 
املباشر في العقود مع الشركات 
التعاقد  واملؤسســات، وكذلك 
مع املكاتب االستشارية احمللية 
أو العامليــة املتخصصــة فــي 

يضــع مجلــس اإلدارة فــي 
شــؤون املؤسســة القــرارات 
الالزمة لتنظيم الشؤون املالية 
واإلدارية، مبا في ذلك اللوائح 
الالزمــة ألعمــال االســتثمار 
واملقاوالت والتوريد والتعاقد 
املشــروعات وأعمــال  علــى 

املناقصات واملزايدات كافة.
وللمجلــس أن يضــع في 
الوظيفية  شــؤون املؤسســة 
القواعد واألحكام املنظمة لها، 
وله ممارسة الصالحيات املقررة 
ملجلس اخلدمة املدنية وديوان 

اخلدمة املدنية.
(ز):  مكــرر   (٢٧) مــادة 
يجوز للمؤسسة تسليم أراض 
مبساحات مالئمة وخالية من 
العوائــق فــي األراضــي التي 
تخصص لها إلى شركات القطاع 
اخلاص ذات النشاط العقاري 
واالســتثماري وفقا للشروط 
واألوضــاع واإلجــراءات التي 
يضعها مجلس إدارة املؤسسة، 
ســكنية  وحــدات  لتنفيــذ 
مبساحات مختلفة على أال تقل 
مساحة األرض عن (٤٠٠) متر 
مربع، وبيعها مبعرفة الشركة 
ملســتحقي الرعاية الســكنية 
املدرجة طلباتهم باملؤسســة، 
وذلك بأســعار تشمل التكلفة 
الســكنية  الفعليــة للوحــدة 
وما يخصها مــن ثمن األرض 
ونفقات إنشاء البنية األساسية 
باإلضافة إلى هامش ربح حتدده 
املؤسســة، وحتــدد الالئحــة 
التنفيذيــة القواعــد واللوائح 

والشروط املتطلبة لذلك.
ورغبة في متابعة ما قامت 
به املؤسسة تنفيذا للمواد ٥ و٦

و٧، مادة ١١ البند ٦، مادة (٢٧) 
إليها يرجى  مكرر(ز) املشــار 
موافاتــي بجميع مــا قامت به 
املؤسسة تنفيذا لهذه املواد بعد 

تعديلها.
وجاء السؤال الرابع كما يلي: 
وقال السعدون في مقدمة 
السؤال الرابع املوجه إلى وزير 
اإلسكان إنه صدر القانون رقم 
٤٥ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم ٤٧ لســنة 

مواد الباب الرابع مكررا البيوت 
منخفضة التكاليف باملواد ٣٠

مكررا و٣٠ مكررا أ، ب، ج، د، ه، 
و، ز، ح، ط، ي، ) مادة رقم ٣٠

مكررا من القانون رقم ٤٧ لسنة 
١٩٩٣ املشــار إليــه النصوص 
التالية: (مــادة ٦ و٧ والبند ٦

من املادة ١١)
مــادة (٣٠) مكــررا: تلتزم 
العامــة للرعايــة  املؤسســة 
بدائــل  بتوفيــر  الســكنية 
ســكنية حكومية بتمويل من 
الدولة في املشاريع التي تقوم 
علــى تنفيذها للمخصص لهم 
املساكن الشــعبية القائمة في 
كل من اجلهــراء أو الصليبية 
وتكــون بديــال عنهــا وحتدد 
أسماء املستحقني لها وضوابط 
التخصيص ومواقع املشروعات 
التي تــدرج بها هــذه البيوت 
واملخصصة لهم من املخاطبني 
بأحكام هذه املادة والشــروط 
والضوابــط واالحكام املنظمة 
لهذا التخصيص وفقا للشروط 
والضوابط التي يضعها مجلس 
اإلدارة، وللمؤسسة زيادة أعداد 
الوحدات لهــذه املادة مبا يفي 

بحاجات املستحقني لها.
وعليه يرجى إفادتي بجميع 
القرارات الصادة لتنفيذ القانون 
رقم ٤٥ لسنة ٢٠٠٧ مبا في ذلك 
أي تعاقد مع جهة استشــارية 
كما ورد في اخلطة الســنوية 
الرابعــة ٢٠١٣ ـ ٢٠١٤ الســابق 
اإلشــارة إليهــا أو أي إجــراء 
يتعلق بتأسيس شركة املشروع 
وتخصيــص أســهمها وطرح 
النســبة املقررة فــي القانون 
باملزايــدة وذلــك قبــل إلغــاء 
الرابع مكررا  البــاب  مضمون 
مبوجب ما ورد في املادة األولى 
من القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٦

السالف اإلشــارة إليه، وكذلك 
بجميع اإلجراءات التي اتخذتها 
العامــة للرعايــة  املؤسســة 
الســكنية بعد إلغاء مضمون 
الباب الرابــع مكررا، موضحا 
بذلك أي تكاليف حتملتها الدولة 
العقود  ومقدارها، وصور من 

إن وجدت.

أستفسر من وزير اإلسكان عن قرارات تنفيذ قوانني الرعاية السكنية

أحمد السعدون

بتاريخ ١١ فبراير ٢٠١٥م، حيث 
حددت خطوات إنشــاء شركة 
مدينة املطالع وإنشــاء شركة 
مدينــة اخليران علــى النحو 
التالي: ٢٠١٤ـ  التعاقد مع اجلهة 

االستشارية.
٢٠١٥ ـ العمــل مــع اجلهــة 
االستشــارية حتى تأســيس 
الشركة املساهمة وبدء العمل.

٢٠١٦ ـ بدء التنفيذ.
٢٠١٧ ـ البــدء فــي توزيــع 
القسائم على املخططات وميتد 

العمل حتى ٢٠٢٠.
انتهــاء  تاريــخ  ـ   ٢٠٢٠

املشروع.
إال أن أحــكام الباب الثالث 
مكــررا كانت قــد ألغيت وفق 
املادة الرابعة من القانون رقم 
١١٣ لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم ٤٧ لســنة 
١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية 
والقانون رقم ٢٧ لســنة ١٩٩٥
في شأن إسهام نشاط القطاع 
اخلــاص في تعميــر األراضي 
الفضاء اململوكة للدولة ألغراض 
الرعاية السكنية حيث نصت 
املادة الرابعة املشار إليها على 

ما يلي:
املادة الرابعة: تلغى أحكام 
الباب الثالث مكررا من القانون 
رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ املشار إليه 
كما يلغى كل حكم يخالف هذا 

القانون.
وطالب الســعدون بإفادته 
القــرارات الصــادرة  بجميــع 
لتنفيذ الباب الثالث مكررا من 
القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ مبا 

شعيب شعبان يسأل ٤ وزراء: هل توجدوظائف إشرافية 
شاغرة وما مبررات عدم شغلها وعدد املستحقني لها؟

وجه النائب شعيب شعبان 
٦ أســئلة إلــى ٥ وزراء مــن 
بينها ســؤال مشــترك بشأن 
الشاغرة  الوظائف اإلشرافية 
إلى ٤ وزراء، هم كل من نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
براك الشيتان، ووزيرة األشغال 
العامة ووزيرة الكهرباء واملاء 
والطاقة املتجددة د. أماني بو 
قمــاز، ووزير التربية ووزير 
العالــي والبحــث  التعليــم 
العلمــي د. حمــد العدوانــي، 
ووزيرة الشؤون االجتماعية 
والتنمية املجتمعية ووزيرة 
الدولة لشؤون املرأة والطفولة 
مــي البغلي، ووجه ســؤالني 
إلى وزير التجارة والصناعة 
وزير الدولة لشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات مازن 
التوظيف في  الناهض بشأن 
مؤسسة املوانئ. وجاء السؤال 
املشــترك إلى وزراء شــؤون 
مجلــس الــوزراء واألشــغال 

٣ـ  ما اخلطة املتبعة من قبلكم 
لتســكني كل وظيفة إشرافية 

شاغرة؟
٤ـ  هل تعطلت أعمال املراجعني 
أو اإلجراءات اخلاصة باملوظفني 
الوظيفــة  شــغر  بســبب 
اإلشرافية؟ وما اإلجراءات التي 

اتخذمتوها إزاء ذلك؟
٥ـ  هل وردت إليكم مالحظات 
مــن ديوان احملاســبة في هذا 
اخلصوص؟ وما اإلجراء املتخذ 

لتالفي ذلك؟
وجــاء الســؤال األول إلى 

وزير التجارة كما يلي: 
فــي شــأن التوظيف لدى 
مؤسســة املوانــئ الكويتية، 
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
أو نقــل  التوظيــف  ـ هــل   ١
اخلدمات مت بطريق مباشر من 
دون وجود إعالن التوظيف؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى 
تزويدي بصورة ضوئية من 
قرارات التوظيف والتخصصات 

العلمية للموظفني.

يرجى تزويدي بكشف تفصيلي 
يبــني فيه مهامهــم ورواتبهم 
ومــدة عقودهم وشــهاداتهم 

ونوع وظائفهم.
٥ ـ مــا االســتراتيجية التــي 
ستتبعونها في شأن تطبيق 
سياسة التكويت؟ وكم تبلغ 
النســبة املئوية للتكويت في 

املؤسسة؟
٦ـ  متى صدر آخر إعالن لشغل 
الوظائف في املؤسسة؟ مع بيان 
عدد املتقدمني وعدد املقبولني، 
ومتى كانت آخر مرة أجريت 

فيها مقابالت التوظيف؟
٧ ـ هل تصدر املؤسسة إعالن 
توظيــف؟ ومــا طرق شــغل 

الوظيفة لسد احتياجاتها؟
٨ـ  هل عينت املؤسسة موظفني 
من دون وجود إعالن توظيف؟ 
إذا كانت اإلجابة اإليجاب، فما 
السند القانوني لذلك؟ وكم بلغ 
عدد من توظف بهذه الطريقة 
منذ ١/١/٢٠٢٢ حتى تاريخ ورود 

السؤال؟

٢ ـ ما مبــررات التوظيف من 
دون وجود إعالن؟

٣ـ  مــا الســند القانوني الذي 
يخول جهة اإلدارة التوظيف 

من دون وجود إعالن؟
٤ ـ ما أسس ومعايير التعيني 
فيهــا أيا كانت طريقة شــغل 

الوظيفة؟
وجاء الســؤال الثاني كما 
يلي:  يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١ـ  ما الشروط العامة واخلاصة 
للتوظيف لدى مؤسسة املوانئ 
الكويتية أيا كانت الوظيفة؟

٢ـ  صورة ضوئية عن القرارات 
التي أصدرتها املؤسسة وتخص 
التعيني اجلديد منذ ١/١/٢٠٢٢

حتى تاريخ ورود السؤال.
٣ـ  عدد املوظفني اجلدد املعينني 
في املؤسسة منذ ١/١/٢٠٢٢ حتى 
تاريخ ورود السؤال وطريقة 

شغلهم للوظيفة.
٤ـ  عدد املوظفني غير الكويتيني 
العاملــني في املؤسســة، كما 

استفسر عن التوظيف والنقل في مؤسسة املوانئ

سأل عن القياديني في القطاع النفطي و«النفطي اخلاص»

شعيب شعبان

والتربية والشؤون االجتماعية 
كمــا يلــي:  يرجــى إفادتــي 

وتزويدي باآلتي:
١ ـ هل توجد وظائف إشرافية 
شاغرة في وزاراتكم واجلهات 
التابعة لكم؟ وما مبررات عدم 

شغل هذه الوظائف؟
٢ ـ أعداد الوظائف اإلشرافية 
الشــاغرة، وعــدد املوظفــني 
املستحقني لشغل كل وظيفة 

إشرافية.

األمانة العامة لـ«األمة» تصدر الالئحة الداخلية 
للمجلس بلغة «برايل» تطبيقًا لقرار املكتب

أصــدرت األمانة العامــة ملجلس األمة 
الالئحــة الداخلية للمجلس بلغة «برايل» 
للمكفوفني وضعاف البصر وذلك تطبيقا 

لقرار مكتب املجلس بهذا الشأن.
وقالت األمانة العامة، في بيان صحافي، 
إن طباعة الالئحة الداخلية بلغة «برايل» 
تأتــي انطالقــا من ضــرورة االهتمام بكل 
فئات األشــخاص ذوي اإلعاقة واملكفوفني 

وضعاف البصر وغيرهم.
وذكرت ان قــرار مكتب املجلس يهدف 

إلى نشر التوعية بالالئحة الداخلية لهذه 
الشــرائح ودعمها وتهيئة البيئة املناسبة 
لهم لالطالع على آلية سير أعمال البرملان.

جديــر بالذكر أن األمانــة العامة قامت 
بتطبيــق قــرار مكتــب املجلــس املتعلق 
باستخدام لغة اإلشارة أثناء انعقاد اجللسات 
أو عنــد بثها عبر التلفزيون منذ ١٠ يناير 
املاضي، لتوفير ترجمة فورية لفئة الصم 
ومتكنهم من حضور اجللسات ومشاهدتها 

ومتابعة تفاصيلها وأحداثها.

الالئحة الداخلية للمجلس بلغة «برايل»

فيصل الكندري يطلب أسماء املعينني في وظيفتي
 وكيل وزارة ووكيل مساعد في جميع الوزارات

فيصــل  النائــب  وجــه 
الكندري سؤاًال إلى نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء براك 
الشيتان، بشأن تعيينات في 
القيادات العليا للدولة، نص 

على ما يلي:
استناداً إلى املادة (٧) من 
الدستور التي نصت على أن 
«العــدل واحلرية واملســاواة 
دعامات املجتمــع، والتعاون 
والتراحــم صلــة وثقــى بني 
املواطنني» واملــادة (٢٩) منه 
التــي نصت علــى أن «الناس 
سواسية في الكرامة اإلنسانية، 

ال متييز بينهم في ذلك بسبب 
اجلنس أو األصل أو اللغة أو 

الدين».
وأكدت املذكرة التفسيرية 
للدستور أن هذه املادة نصت 
على مبدأ املساواة في احلقوق 

والواجبات بصفة عامة.
ونصــت املــادة (٥٨) من 
الدســتور علــى أن « رئيس 
مجلــس الــوزراء والــوزراء 
مســؤولون بالتضامــن أمام 
األميــر عن السياســة العامة 
للدولة، كما يســأل كل وزير 

أمامه عن أعمال وزارته».
واستناداً لهذه النصوص 

الوزارات واملؤسسات  جميع 
والهيئات احلكومية ومن في 
درجتهما ، مع بيان جنسيتهم.

٣ـ  أسماء املعينني في الوظائف 
العســكرية فــي املؤسســات 
العســكرية في الدولة وبيان 

مادة جنسيتهم.
٤ـ  أسماء املعينني في الوظائف 
القياديــة في القطــاع النفطي 
والقطاع النفطي اخلاص التابع 
للحكومة التي تعني الدولة فيه 

مع بيان مادة جنسيتهم.
٥ـ  أسماء املعينني في مجالس 
إدارة مؤسسة البترول الكويتية 

مع بيان مادة جنسيتهم.

الدســتورية، وملا كانت هذه 
النصوص واضحــة ال لبس 
فيها وال غموض، يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١ ـ منــى إلى علمــي أن هناك 
تعيينات في القيادات العليا 
للدولة حلملة اجلنسية املادة 
األولي فقط باملخالفة ألحكام 
الدســتور والتفرقة بني أبناء 
الشعب مبا يفوت فرص تعيني 
الكفاءات املستحقة وتقسيم 
املجتمع على أساس فئوي فما 

صحة ذلك؟
٢ـ  أسماء املعينني في وظيفتي 
وكيل وزارة ووكيل مساعد في 

فيصل الكندري

وهم متســاوون لدى القانون 
في احلقوق والواجبات العامة، 

فالح الهاجري: ما سبب تأخر حتديث قوائم 
اجلامعات املتميزة منذ ٢٠١٧/١٠/٢٩؟

النائــب د.فــالح  وجــه 
الهاجري ســؤاال إلــى وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
والبحــث العلمــي د. حمــد 
العدواني بشأن تأخر حتديث 
قوائم اجلامعات املتميزة منذ 
٢٩ أكتوبر ٢٠١٧ حتى تاريخ 
تقدمي السؤال، ونص السؤال 

على ما يلي:
الوطنــي  نشــأ اجلهــاز 
لالعتماد األكادميي وضمان 
جــودة التعليم ســنة ٢٠١٠

بهدف حتسني مستوى برامج 
مؤسسات التعليم العالي في الكويت، وحتديد 
مؤسســات التعليم العالي في الدول األخرى 
التي يســمح باعتماد مؤهالت خريجيها من 
خالل عمليات التقييم املستمرة لتلك املؤسسات 
وبرامجها وفقا ملعايير هيئات االعتماد العاملية 
وصــوال إلى ضبط جــودة التعليــم العالي، 
وانطالقــا من أهمية هذا اجلهــاز في توجيه 
الطلبــة وحتفيزهــم على االلتحــاق بأفضل 
اجلامعــات مكانة وعلما فقد خــص التعليم 
العالي بالئحة للجامعات املتميزة التي حتظى 
بســمعة أكادميية متميزة الهتمامها بجودة 

البحــث العلمــي والبرامــج 
األكادمييــة ذات التصنيــف 
الطلبة  املتقدم وتســتقطب 
احلريصني على جودة التعليم 
من جميع أنحاء العالم، كما 
أن خريجيها محل استقطاب 

سوق العمل.
وزارة  أصــدرت  وقــد 
القرار رقم  العالــي  التعليم 
(٢١١) لسنة ٢٠١٧، مادة (٤) 
بقائمــة اجلامعــات املميزة، 
وألزمت جلنة البعثات بإعادة 
النظــر فــي مراجعــة قوائم 
اجلامعات املتميزة املنصوص عليها في املادة 
(٢) من هذا القرار بعد ٤ سنوات، منذ تاريخ 
صدور القرار املشار إليه مع مراعاة ما استجد 
من جامعات متميزة حسب التصنيفات العاملية 
ووفــق املراجعة الدوريــة لقوائم اجلامعات 
املميــزة، ومبــا أن التحديث مســتمر لقوائم 
اجلامعات املتميزة بشــكل مســتمر وسنوي 
وفــق التقييم والتصنيف العاملي، لذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
سبب تأخر حتديث قوائم اجلامعات املتميزة 
منذ ٢٠١٧/١٠/٢٩ حتى تاريخ تقدمي هذا السؤال.

 د.فالح الهاجري
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٦٫٨ مليارات دينار عجزًا متوقعًا في موازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣

علي إبراهيم 

كشــفت وزارة املاليــة عن مالمح مشــروع موازنة العام 
املالي املقبل ٢٠٢٣/٢٠٢٤ والتي تضمنت مصروفات متوقعة 
بـــ ٢٦٫٣ مليار دينار، باإلضافة إلى إيرادات مقدرة عند ١٩٫٥

مليــار دينار ليصل العجز املتوقــع إلى ٦٫٨ مليارات دينار، 
ولينخفض العجز إلى ٥ مليارات دينار بعد احتساب أرباح 
اجلهات املستقلة املتوقعة البالغة ١٫٧٧ مليار دينار، فيما حددت 
سعر برميل النفط عند ٧٠ دوالرا، بينما يبلغ سعر التعادل 
قبل احتساب أرباح اجلهات املستقلة ٩٢٫٩ دوالرا للبرميل.

وفي بيان وزارة «املالية» قالت إنه «على الرغم من ارتفاع 
املصروفات بســبب بنــود معظمها غير متكــررة، إال أن من 
أبرز املؤشــرات اإليجابية في املوازنــة القادمة هي االرتفاع 
في مســاهمة اإليرادات غير النفطية بعد شمولها لإليرادات 
الناجتة عن أرباح اجلهات املستقلة إلى ١٩٪ ألول مرة، وذلك 
نتيجة لقرارات مت اتخاذها لتحسني إيرادات الدولة وتعظيم 

مدخراتها». 
وأوضحت الوزارة أن موازنة الســنة املالية القادمة غير 
اعتيادية كونها محملة مبصروفات غير متكررة واستحقاقات 
متراكمة منذ ســنوات ســابقة ومنها مبلغ ١٫٠٦ مليار دينار 
فقط لوزارة النفط ووزارة الكهرباء واملاء، باإلضافة إلى ٤٨١

مليــون دينار لتغطية البدل النقــدي لرصيد بيع اإلجازات 
للعاملني في القطاع العام.

 وأكــدت الــوزارة حرصهــا أيضا على حتميــل امليزانية 
إصالحات مالية هيكلية منها احتساب أرباح اجلهات املستقلة 
في املوازنة، إذ إن الدولة تتبع خطة محكمة لزيادة اإليرادات 
غير النفطية بشــكل تدريجي على مدى الســنوات القادمة، 
باإلضافة إلى إصالحات لتقنني وترشــيد املصروفات والتي 
ســتدخل حيز التنفيــذ تدريجيا ملواجهــة التحديات املالية 

واالقتصادية والتحوط أمام أي أمر طارئ.
وذكرت أن من أبرز عناصر الزيادة في املصروفات هي سداد 
مستحقات متراكمة لوزارة النفط ووزارة الكهرباء واملاء تبلغ 
٧٤٥ مليون دينار ووزارة النفط تبلغ ٣١٩ مليونا، باإلضافة 
إلى تكلفة االرتفاع املتوقع في الكميات املستهلكة من الوقود 
لتشــغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، وارتفاع أسعار 
النفط والوقود لالستهالك والتوزيع احمللي، وكذلك تغطية 
تكاليف املناطق الســكنية (مدينة املطالع – جنوب عبداهللا 
املبــارك – جنوب خيطان) والبنية التحتية واملرافق العامة 
ملشروع جنوب مدينة سعد العبداهللا اإلسكاني، و٥٨٦٫٨ مليون 

دينار لتقدير ٢١٨١٥ وظيفة للتعيينات اجلديدة.
وذكرت أنها وضعت توقعات محافظة لإليرادات النفطية، 
حيث إن معدل ســعر البرميل فــي املوازنة ٧٠ دوالرا، وهو 
معدل محافظ وأقل مبقدار ١٠ دوالرات مقارنة مبوازنة السنة 
املالية احلالية وأقل بحوالي ١٥ دوالرا من السعر احلالي في 

السوق العاملي.
١٩٫٤ مليارًا.. إيرادات 

أظهــرت أرقام امليزانية أن إجمالــي اإليرادات املقدرة في 
املوازنة العامة للدولة تبلغ ١٩٫٤٥ مليار دينار بتراجع نسبته 
١٦٫٩٪ مبا قيمته ٣٫٩٤ مليارات دينار عن اإليرادات املتوقعة 
في مشروع ميزانية العام املالي اجلاري واملقدرة عند ٢٣٫٣٩

مليــار دينار. وتراجع حجم اإليرادات النفطية املتوقعة عن 
العــام املالي املقبل بنســبة ١٩٫٥٪ مبا قيمتــه ٤٫١٥ مليارات 
دينار لتبلغ ١٧٫١٦ مليارا قياســا إلى ٢١٫٣ مليار دينار خالل 

العام املالي اجلاري ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
وتتضح أسباب تراجع اإليرادات النفطية املتوقعة بتلك 
الصورة امللحوظة إلى ٣ أســباب رئيسية ميكن اختصارها 

في التالي: 
١- سعر برميل النفط: إذ قامت «املالية» بتخفيض سعر 
برميــل النفط فــي املوازنة املقبلة إلــى ٧٠ دوالر، مقابل ٨٠

دوالرا في مشروع املوازنة عن العام احلالي.
٢- حجــم اإلنتاج: إذ مت تخفيض حجم إنتاج النفط إلى 
٢٫٦٧٦ مليــون برميل يوميــا مقارنة مع ٢٫٧٣ مليون برميل 

في موازنة العام احلالي.
٣- تكاليف اإلنتاج: شهدت ارتفاعا بنسبة ٢٢٫٦٪ لتصبح 
في مشــروع املوازنة املقبلة نحــو ٣٫٩٧ مليار دينار، مقابل 
٣٫٢٣٢ مليارات دينار في مشروع موازنة العام املالي اجلاري.
وفي ســياق متصل، تلعب اإليرادات غير النفطية الدور 
احملــوري في أرقــام امليزانية خالل العام املقبل، إذ شــهدت 
تقديراتها ارتفاعا بنسبة تناهز الـ ١٠٪ إلى ٢٫٢٨ مليار دينار 
فــي موازنــة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مقارنــة مع ٢٫٠٧ مليــار دينار في 
موازنة العام احلالي، إال أن قيمة اإليرادات غير النفطية املقدر 
حتصيلها مرشــحة للزيادة بصورة مضاعفة بعد احتساب 
أرباح اجلهات املستقلة لتصبح ٤٫٠٥ مليارات دينار بدال من 
٢٫٢٨ مليار، وهو ما يرفع من إجمالي اإليرادات املتوقعة إلى 
٢١٫٢ مليار دينار إثر ارتفاع مساهمة اإليرادات غير النفطية 

بعد احتساب أرباح اجلهات املستقلة املتوقعة إلى ١٩٪.
٢٦٫٢ مليارًا.. مصروفات 

وفيمــا بلــغ إجمالــي مصروفات العــام املالــي املقبل 
٢٠٢٣/٢٠٢٤ نحو ٢٦٫٢٧ مليار دينار اســتحوذت املرتبات 
والدعوم على ٨٠٪ من اإلنفاق، واملصروفات الرأســمالية 
علــى ٩٪ و١١٪ لباقي املصروفــات، وتفصيليا، فقد بلغت 
قيمــة املرتبات وما في حكمها في مشــروع موازنة العام 
املالــي املقبل ١٤٫٩ مليار دينار بزيادة نســبتها ١٣٫٣٪ مبا 
قيمته ١٫٧٥ مليار دينار قياسا إلى ١٣٫١٤ مليار دينار مرتبات 

مقدرة عن العام املالي احلالي.
وجاءت أبــرز الزيادات في البــاب األول من ٣ جوانب 

رئيسية كالتالي: 
١- تعويضات العاملــني: ارتفعت ٥٨٦٫٨ مليون دينار 
لتقدير ٢١٨١٥ وظيفة للتعيينات اجلديدة والزيادة احلتمية 

بالباب األول.
٢- بــدل اإلجازات: إذ حملــت امليزانية بـ٤٨١٫٨ مليون 

دينار نتيجة قرار البدل النقدي لرصيد بيع اإلجازات.
٣- تســويات الباب األول: بلغت قيمتها ٣٢٥٫٤ مليون 
دينار نظير تسويات الباب األول في كل من وزارتي الدفاع 

والداخلية واألمانة العامة ملجلس الوزراء.

واستحوذت الوزارات واإلدارات احلكومية على ٦٥٫٨٪ 
من إجمالي اإلنفاق على املرتبات وما في حكمها مبا قيمته 
نحو ٩٫٨ مليارات دينار، بينما استحوذت مساهمة اخلزانة 
في التأمينات االجتماعية على ١٧٫٩٪ من اإلنقاق على الباب 
األول بنحــو ٢٫٦٦ مليــار دينار، فيما تســتحوذ اجلهات 
امللحقة على ٧٫٦٪ من اإلنفاق بنحو ١٫١٣ مليار دينار، بينما 
جاءت حصة دعم العمالة الوطنية ب ٤٫٢٪ مبا قيمته نحو 

٦٢٥٫٩ مليون دينار.
٥٫٩ مليارات.. دعومات 

وجلهة الدعومات، فقد ارتفعت بنسبة ٣٤٫٢٪ مبا قيمته 
١٫٥ مليار دينار إذ بلغت ٥٫٩ مليارات دينار في مشــروع 
موازنة العام املقبــل مقارنة مع ٤٫٤ مليارات دينار خالل 

العام احلالي.
وجــاءت أبرز الزيادات في الدعوم لدى وزارة الكهرباء 
واملــاء ووزارة النفط بـ ١٫١٥ مليار دينار نظير دعم وقود 
تشــغيل احملطات، إلى جانب دعم املنتجات النفطية، إلى 
جانــب وزارة التجارة والصناعة التي حصلت على ٧٥٫٤

مليون دينار زيادة في بند خفض تكاليف املعيشة اخلاص 
باملواد االنشائية والتموينية.

وبالتوزيع النسبي لالنفاق على الدعومات فقد استحوذ 

دعم الطاقة والوقود على ٥٩٫٤٪ من إجمالي االنفاق على 
الدعومــات بواقع نحو ٣٫٥٢ مليارات دينــار، يليه الدعم 
التعليمي والذي استحوذ على ١٦٫٣٥٪ من إجمالي االنفاق 
علــى الدعومات بواقع نحــو ٩٦٦ مليون دينار، ثم الدعم 
االجتماعي الذي اســتحوذ علــى ٩٫٩٪ من إجمالي االنفاق 
على الدعومات بواقع ٥٨٦٫٧ مليون دينار، فيما اســتحوذ 
الدعم االسكاني على ٥٫٩٪ من االنفاق مبا قيمته نحو ٣٤٩٫٦
مليون دينار، فيما بلغت نسبة الدعم الصحي من إجمالي 

الدعومات ٤٫٢٪ والدعم االقتصادي ٢٫٨٪.
وتضمنت قائمة الزيادات في املصروفات باملوازنة العامة 
للدولة عن العام املالي املقبل ١٤٠ مليون دينار لصالح وزارة 
التعليم العالي مقابل زيادة مخصصات الطلبة املبتعثني، 
و١٢٢٫٤ مليــون دينار لــوزارة الصحــة لتغطية تكاليف 
األدويــة، و٦٨٫٥ مليون دينار للمؤسســة العامة للرعاية 
السكنية زيادة في بدل اإليجار لصدور القرار الوزاري رقم 
٢٠٢١/٢٩ اخلاص بصرف املبالغ املستحقة للمواطنني عن 
حاالت التبــادل والتنازل التي متت وزيادة تكلفة املرافق 
العامة واخلدمات والبنية األساسية، و٣٥٫١ مليون دينار 
ملواجهــة الصرف على املشــاريع اإلنشــائية املنقولة من 
وزارة األشــغال إلى الهيئة العامة للطــرق والنقل البري 

مثل مشاريع هندسة الطرق وصيانة الطرق السريعة. 

«املالية» قدرت انخفاضه إلى ٥ مليارات دينار بعد احتساب أرباح اجلهات املستقلة البالغة ١٫٧ مليار دينار

١٩٫٤٥ مليار دينار إجمالي اإليرادات.. و٢٦٫٢٧ مليارًا مصروفات العام املقبـل

إصالحات لترشيد املصروفات ملواجهة التحديات املالية واالقتصادية والتحوط أمام أي أمر طارئاملوازنة غير اعتيادية.. محملة مبصروفات واستحقاقات منها ١٫٠٦ مليار دينار لـ «النفط» و«الكهرباء»

٣٤٩٫٦ مليون دينار دعـم إسكانـي.. و٦٢٥٫٩ مليونًا لـ«العمالة»

مليار  ٥٫٩ مليارات دينار «الدعومات» بارتفاع ٣٤٫٢٪ وبحوالـي ١٫٥

١٤٫٩ مليار دينار للصرف على املرتبات وما في حكمها بارتفاع ١٣٫٣٪ وبحوالي ١٫٧ مليار  ٢٫٢٨ مليار دينار إيرادات غير نفطية بارتفاع ٩٫٩٪ على أساس سنوي.. قد تزيد إلى ٤ مليارات 
١٧٫١ مليار دينار إيرادات نفطية بانخفاض ١٩٫٥٪.. بإنتاج ٢٫٦٧٦ مليون برميل 

١٤٠ مليون دينار لزيادة الطلبة املبتعثني.. و١٢٢٫٤ مليونًا لألدوية

٥٩٫٤ ٪  من الدعم لـ«الطاقة والوقود» بنحـو ٣٫٥٢ مليارات دينار

٢٫٤٩ مليار دينار مصروفات رأسمالية

٤٥ مليار دينار.. إجمالي العجوزات 

سجلت املصروفات الرأسمالية في موازنة العام 
املقبل ٩٪ من إجمالي املصروفات مبا قيمته ٢٫٤٩ مليار 
دينار، وباملقارنة على أســاس سنوي فقد تراجعت 
قيمتها املقدرة ١٥٫٢٪ مبا قيمته ٤٤٥٫٢ مليون دينار 
قياســا إلى ٢٫٩٣ مليار دينار في مشــروع ميزانية 

العام املالي احلالي.

ارتفع إجمالي العجز احملقق فعليا واملقدر من 
العام املالي ٢٠١٤/٢٠١٥ وحتى نهاية العام املقبل 
إلى ٤٥٫٣ مليــار دينار مدفوعا بتحقيق املوازنة 
العامة عجزا خالل العام املقبل مقدر بـ٦٫٨ مليارات 
دينار، أما بعد احتساب إيرادات غير نفطية إضافية 
نتيجة احتساب أرباح اجلهات املستقلة فيتراجع 
العجز إلى ٥ مليارات دينار، فتنخفض العجوازت 

التراكمية إلى مستوى ٤٣٫٥ مليار دينار.

«ميد»: ٢٧٫٦ مليار دوالر مشاريع كويتية مبرحلة تقدمي العطاءات
محمود عيسى

توقعت مجلة «ميد» أن حتقق الكويت منوا 
بنســبة ٣٫٨٪ في الناجت احمللي اإلجمالي خالل 
عام ٢٠٢٣، لتحل بذلك في املركز الرابع خليجيا 
بعد الســعودية مبعدل ٤٫٣٪، واإلمارات وقطر 
فــي املركزين الثانــي والثالث بواقع ٣٫٩٪ لكل 
منهما، لكن األساسيات العامة بالنسبة لالقتصاد 
الكويتي قوية، فيما يستمر نشاط املشروعات 
أيضا فــي التحرك، وإن كان بوتيــرة أبطأ من 

املعتاد.
وتوجد في البالد مشاريع بقيمة ٢٧٫٦ مليار 
دوالر فــي مرحلة تقدمي العطــاءات، وهو رقم 
يقــارب ١٠ أضعاف قيمة العقود التي أرســيت 
خالل عام ٢٠٢٢، حيث بلغت ٢٫٨ مليار دوالر، 
والتــي انخفضت إلى أقل بكثير من متوســط 
٥٫٦ مليارات دوالر للسنوات اخلمس السابقة.
وأشــارت «ميــد» إلى توقعــات بأن حتافظ 
الكويــت جنبا إلى جنب مــع اإلمارات العربية 

املتحدة وقطر والعراق، على فائض في احلساب 
اجلاري مــن خانتني في عــام ٢٠٢٣، باإلضافة 
إلــى فائض مالي، كما تتمتع باقي دول مجلس 
التعاون اخلليجي األخرى وهي سلطنة عمان 
والبحرين والعراق الذي ميثل مصدر طاقة في 

اخلليج بفوائض جيدة في احلساب اجلاري.
وتعتبر عمان في وضع أفضل بكثير بعدما 
تخلصــت من عجزها، كما أن البالد لديها أدنى 
معدل تضخم متوقع في أســعار املستهلك في 
املنطقــة يبلغ ١٫٩٪ فقط، فيما التزال البحرين 
تعاني من عجز مالي مستمر وعبء ديون عالية.
وقالت املجلة ان اململكة العربية السعودية 
واصلــت احتالل مركــز الصدارة علــى أحدث 
مؤشــرات النشــاط االقتصادي مــع نهاية عام 

٢٠٢٢ الصادر عن مجلة «ميد».
وأضافت أن الرياض تعزز ريادتها االقتصادية 
مــع دخولها عام ٢٠٢٣ في غمرة تنفيذ برنامج 
املشاريع العمالقة، حيث ان تكرارها لسنة أخرى 
وفيرة من عقود املشــاريع التي متت ترسيتها 

جعلها رائدة بســوق املشاريع اإلقليمية األكثر 
تنافسية. وقد شهد املؤشر عموما انقساما حادا 
بني مصدري ومستوردي الطاقة، حيث يتمتع 
اجلانب األول بفوائض مالية وأخرى في احلساب 
اجلــاري، في حني يواجه اجلانــب الثاني على 

الدوام عجزا جتاريا وماليا مستمرا.
ويستمر التضخم املرتفع، مصحوبا بارتفاع 
أسعار الفائدة والوقود معا، في تقويض اآلفاق 
االقتصاديــة باملنطقة، وخلقت هــذه العوامل 
ضغوطا على األوضاع املالية للدول التي لديها 

تقييم عمالت عال بشكل مصطنع. 
وعلى صعيد الشــرق األوســط وشــمال 
افريقيــا، اظهر املؤشــر ان كال مــن اجلزائر 
واملغــرب واألردن وتونــس تكافح لتحقيق 
التعادل في املناخ االقتصادي احلالي ولديها 
بطالــة من خانتني، ويعتبــر هذا األمر مثيرا 
للســخرية فــي حالة اجلزائــر، التي هي من 
الدول املصدرة للطاقة، بينما توشــك اليمن 

ولبنان على اخلروج من املؤشر.

تعادل ١٠ أضعاف املشاريع املرساة خالل العام املاضي والبالغة ٢٫٨ مليار دوالر
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٧٠ ٪ قفزة باستثمارات صندوق النرويج في «البورصة» إلى ٨٠٩٫٣ ماليني دوالر
أحمد مغربي

تزامنــا مع االرتفاعات التي حققتها بورصة 
الكويــت خــالل ٢٠٢٢ في ظل إقبــال املتعاملني 
بالســوق مبختلف شــرائحهم ســواء أفراد، أو 
مؤسسات وشركات، أو صناديق استثمارية، أو 
محافظ عمالء، ومبختلف جنسياتهم محليني أو 
خليجيني، إضافة إلى األجانب، شهدت استثمارات 
صندوق النرويج السيادي في األسهم الكويتية 
قفزة كبيرة خالل العام املاضي بنحو ٧٠٪ لتبلغ 
٨٠٩٫٣ ماليني دوالر مقارنة بقيمة اســتثمارات 

بلغت ٤٧٦٫٨ مليون دوالر خالل ٢٠٢١.
وجاءت الزيادة الكبيرة في قيمة استثمارات 
الصندوق السيادي النرويجي (أكبر الصناديق 
السيادية العاملية) في األسهم الكويتية بعد االداء 
اإليجابي للبورصة والتي حققت مكاســب ٥٫٤

مليارات دينار بنســبة ارتفــاع ١٣٪، فضال عن 
الســيولة التي بلغت ١٤٫٨ مليار دينار بارتفاع 

١٤٪ عن العام ٢٠٢١.
وجاءت قفزة اســتثمارات صنــدوق الثروة 
الســيادي النرويجي في ١٣ ســهما في بورصة 
الكويت خالل العام املاضي لتبلغ أعلى مستوى 
تاريخي منــذ دخول الصندوق كمســتثمر في 
بعض األسهم الكويتية وحتديدا في عام ٢٠١٣.

وتاريخيا بلغت اســتثمارات الصندوق في 
عام ٢٠٢٠ نحــو ٣٣٣٫٤٧ مليون دوالر، وبلغت 
في عام ٢٠١٩ نحو ٤٩٢٫٣ مليون دوالر، وفي عام 
٢٠١٨ بلغت ١٥٢٫٩ مليون دوالر، وفي عام ٢٠١٧

بلغت ١٣٠٫٢ مليون دوالر، وقد بدأت استثمارات 
الصندوق في األسهم الكويتية خالل عام ٢٠١٣

عند مستوى ٣٠ مليون دوالر.
وتظهر قفــزة االســتثمارات النرويجية في 
الكويت ثقة كبيرة باألسهم الكويتية، بعد ترقية 
الســوق ملصاف األسواق الناشــئة باالنضمام 
الفعلي ملؤشــر ســتاندر آند بــورز داو جونز، 
والترقية الرسمية ملؤشر MSCI، والتحسينات 
املستمرة التي تنفذها منظومة السوق املتمثلة 
في هيئة أسواق املال وبورصة الكويت والشركة 
الكويتية للمقاصة، ما يعزز مكانة الدولة كمركز 

مالي إقليمي.
وتفصيليا جاء بنك الكويت الوطني في صدارة 
األسهم، حيث بلغت استثمارات الصندوق ٢٦٧٫٢

مليون دوالر خالل ٢٠٢٢ مقارنة مع ١٠٤٫٣ ماليني 
دوالر خالل ٢٠٢١، وجاء بيت التمويل الكويتي 
(بيتــك) في املرتبة الثانية بقيمة اســتثمارات 
بلغت ١٣٤٫٩ مليون دوالر، علما بان الصندوق لم 
يستثمر في اسهم «بيتك» خالل العامني املاضيني.

أمــا ملكية الصندوق في ســهم بنك اخلليج 
فبلغت ٩٥٫٦٩ مليون دوالر خالل ٢٠٢٢ مقارنة 
مع ملكيــات بلغت نحو ٩٠ مليون دوالر خالل 
٢٠٢١، ثم جاءت شركة املباني في املرتبة التالية 
بقيمة اســتثمارات بلغــت ٦٩٫٤٨ مليون دوالر 
خــالل العام املاضي مقارنة بقيمة اســتثمارات 

بلغت ٥٠٫٧ مليون دوالر خالل العام السابق، أما 
استثمارات الصندوق في شركة هيومن سوفت 
فقد بلغت ٦٦٫١ مليون دوالر خالل ٢٠٢٢ مقارنة 

باستثمارات بلغت ٦١٫٤ مليون دوالر.
وبلغت استثمارات الصندوق في شركة طيران 
اجلزيرة ما قيمته ٦٥٫٦ مليون دوالر باملقارنة مع 
استثمارات بلغت ٢٦٫٩ مليون دوالر خالل العام 
السابق، أما شركة االتصاالت املتنقلة (زين) فبلغ 
حجم االستثمارات ٣٨٫٨ مليون دوالر باملقارنة 
مع ٣٠٫٦ مليون دوالر، ثم بورصة الكويت بقيمة 
استثمارات بلغت ٣٥ مليون دوالر خالل ٢٠٢٢
مقارنة مع استثمارات بلغت ٣٢ مليون دوالر.

إلى ذلك، كشف الصندوق أن قيمة استثماراته 
في شــركة أجيليتــي بلغــت ١١٫٨ مليون دوالر 

مقارنة مع ٦٫٧ ماليني دوالر في ٢٠٢١.
ودخلت شركة على الغامن وأوالده للسيارات 
ضمن القائمة خالل العام املاضي للمرة األولى 
حيث بلغت قيمة امللكيات ١٠٫٦٧ ماليني دوالر، 
وجاء بنك برقان بقيمة اســتثمارات للصندوق 
بقيمــة ٤٫٩ ماليني دوالر مقارنة باســتثمارات 

بلغت ٢٫٤ ماليني دوالر.
ثم شركة بوبيان للبتروكيماويات باستثمارات 
بلغت ٤٫٦ ماليني دوالر، مقارنة مع استثمارات 
بلغــت ٨٧٩ ألف دوالر خالل ٢٠٢١، وجاء أخيرا 
بنك بوبيان باستثمارات بلغت ٤ ماليني دوالر، 

وذلك للمرة األولى.
ويبــدو أن الثقة األجنبية في أســواق املال 
الكويتية والكيانات التشــغيلية املتداولة فيها 
سجلت ارتفاعا كبيرا خالل اآلونة األخيرة، وذلك 
في ظــل خطط التطوير التي يتم تفعيلها على 
أرض الواقــع، والتي متثل ضمانات الســتثمار 
مستقر وآمن، كما أن السوق الكويتي بات مثاال 

يحتذى لألسواق األخرى.
ويعتبر صندوق الثروة السيادية النرويجي 
أو ما يعرف رسميا بالصندوق احلكومي ملعاشات 
التقاعد - العاملي من أجنح الصناديق السيادية 
فــي العالــم من حيــث القوة وتنويــع محفظة 

االستثمارات والعائدات.
١٦٤ مليار دوالر خسائر 

من جهة ثانية، أعلن صندوق الثروة السيادي 
النرويجي عن خسارة قياسية بلغت ١٦٤ مليار 
دوالر لعام ٢٠٢٢، علما بأن أكبر خسارة سابقة 
لــه بلغت ٦٣٫٣ مليــار دوالر عام ٢٠٠٨، وبلغ 
العائد على االستثمار للصندوق سالب ١٤٫١٪ 
العام املاضي، على خلفية تأثر األسواق باحلرب 
في أوروبا والتضخم املرتفع وارتفاع أسعار 

الفائدة.
يذكر أن الصندوق النرويجي ميتلك حصصا 
في حوالي ٩٣٠٠ شــركة على مســتوى العالم، 
ويستثمر في األسهم والسندات والعقارات غير 

املدرجة ومشاريع الطاقة املتجددة.

ً في ١٣ سهماً كويتياً.. و«الوطني» في الصدارة بـ ٢٦٧٫٢ مليون دوالر يليه «بيتك» بـ ١٣٤٫٩ مليونا

مليار دينار سيولة «البورصة» في أول أشهر ٢٠٢٣
شريف حمدي

أنهت بورصة الكويت تعامالت الشهر 
األول بالعام اجلديد على تباين باملؤشرات 
واملتغيرات، وذلك على وقع تراجع الفت 
منذ بداية الشهر، والذي انتهت جلساته 
امس، حيث سادت عمليات بيع شملت 
اغلب األســهم خاصة األســهم القيادية 
في إطار عملية تصحيح استمرت حتى 

منتصف الشهر.
فيما جنحت حركة السوق لالرتفاع 
بعــودة الزخم الشــرائي على األســهم 
القيادية بعد تراجع أسعارها ملستويات 
مشــجعة على الشــراء، خاصة ان هذه 
النوعية من األسهم لشركات لديها سجل 
تاريخي حافل على مستوى التوزيعات 

النقدية.

كما عزز استمرار السوق في االجتاه 
الصاعد خالل النصف الثاني من يناير 
املاضي، استقرار أسعار النفط الكويتي 

فوق مستوى ٨٠ دوالرا للبرميل. 
ومع عودة مؤشرات السوق لالرتفاع 
خــالل النصف الثاني من شــهر يناير 
املاضي، عوضت القيمة السوقية لبورصة 
الكويت اغلب خسائرها وأنهت الشهر 
على تراجــع ١١٣ مليــون دينار ليصل 
اإلجمالي إلى ٤٦٫٦١ مليار دينار تراجعا 
من ٤٦٫٧٢ مليارا أنهت بها العام املاضي 

بنسبة انخفاض ٠٫٢٪.
وارتفعت السيولة املتدفقة للسوق 
بنسبة ٣٧٪، مبحصلة شهرية بلغت ١٫٠٥١
مليار دينار مبتوسط يومي ارتفع إلى 
٥٠ مليون دينار، وذلك مقارنة بسيولة 
ديسمبر من العام املاضي البالغة ٧٦٥

مليون دينار مبتوسط يومي ٣٦ مليون 
دينار، ومتركزت السيولة اغلب جلسات 
التداول على األسهم القيادية ذات القيم 
السعرية سواء عند عمليات البيع خالل 
أو أســبوعني من ينايــر، أو عند إعادة 
الشــراء في النصف الثاني منه، وجاء 
في مقدمة األســهم التي حظيت بأعلى 
سيولة «بيتك» بـ ٣٠٣ ماليني دينار تشكل 
٢٨٫٨٪ من اإلجمالي، تاله «اجيلتي» بـ 
١٥٣ مليون دينار تشكل ١٤٫٥٪ من قيمة 
التداول، ثــم «الوطني» بـ ٨٥٫٢ مليون 
دينار، تــاله «stc» بـ ٤٢ مليون دينار، 
إضافة إلى «زين» بـ ٣٩٫٧ مليون دينار.
كمــا ارتفعت أحجام التداول بنهاية 
التعامالت الشهرية بنسبة ٥٩٪، بكميات 
٣٫٦ مليارات سهم مقابل ٢٫٣ مليار في 
تعامالت ديســمبر املاضــي، وجاء في 

صدارة األسهم األكثر نشاطا من حيث 
التداوالت «بيتك» بـ ٣٧٢ مليون سهم، 
تاله «جي اف اتش» بـ ٢٥٢ مليون سهم، 
وأنهت البورصة تعامالت شــهر يناير 
على تبايــن في أداء املؤشــرات، وذلك 

على النحو التالي:
٭ انخفــض مؤشــر الســوق األول 
بنســبة ٠٫٣٪ بتراجع ٣٠ نقطة ليصل 
إلــى ٨٠٨٥ نقطة مــن ٨١١٥ نقطة نهاية 

شهر ديسمبر في العام املاضي.
٭ حقق مؤشــر الســوق الرئيسي 
ارتفاعا بنسبة ٠٫٥٪ مبكاسب ٢٧ نقطة 
ليصل إلى ٥٦٢٣ نقطة ارتفاعا من ٥٥٩٦

نقطة.
٭ تراجع املؤشر العام بنسبة ٠٫٣٪ 
بخسائر ١٥ نقطة ليصل إلى ٧٢٧٧ نقطة 

انخفاضا من ٧٢٩٢ نقطة.

«التحكيم التجاري» نّظم ورشة عمل حول صياغة شرط التحكيم
في إطار فعاليات البرنامج 
التدريبي املشترك بني مركز 
الكويــت للتحكيم التجاري 
التابع لغرفة جتارة وصناعة 
الفتــوى  وإدارة  الكويــت 
الثانــي  والتشــريع للعــام 
على التوالي أقام املركز أولى 
الفعاليات املشتركة لهذا العام 
ورشــة عمل «صياغة شرط 
التحكيــم»، وذلــك مببنــى 

الغرفة أمس.
وفي هــذا الســياق، قال 
رئيس مجلــس إدارة املركز 
عبداهللا الشــايع إنه امتدادا 
للتعاون املشترك بني مركز 
الكويــت للتحكيم التجاري 
وإدارة الفتوى والتشــريع، 
مت عقد هذه الورشــة كأولى 
الفعاليــات املعدة للبرنامج 
التدريبــي املشــترك لهــذا 
العام، والتــي تعكس رغبة 
كل مــن املركــز واإلدارة في 
املساهمة في حتسني البيئة 
القانونيــة والتحكيمية في 
الكويــت، وتطويــر قدرات 
القانونيــني فــي  وخبــرات 
مجال الوسائل البديلة حلل 
املنازعات، وتأهيل كوادر من 
احملكمني احملليني والدوليني 

من التطبيقات الواقعية.
وأشار الشايع إلى أن مركز 
الكويــت للتحكيم التجاري 
وإدارة الفتــوى والتشــريع 
من خــالل تنظيمهمــا لهذه 
الورشة فإنهما يوفران مناخا 
مالئما للحوار والنقاش سعيا 
ملواكبــة التطورات احلديثة 
في قوانني التحكيم املقارنة 
وتبادل اخلبــرات مع الدول 

الدولــي  القانــون  وأســتاذ 
اخلاص بجامعة قطر د.عوني 
املوســى، والذي تطرق الى 
العديــد مــن املوضوعــات 
التحكيم  املتعلقــة بشــرط 
وصياغته القانونية وعيوب 
الصياغــة ومقــر التحكيــم 
الواجب  ونطاقه والقانــون 
التطبيق، وطرح أمثلة لبعض 
القضايا السابقة، ومدى الدفع 
ببطالن شرط التحكيم، وأثره 
على أحكام احملكمني، وقد بلغ 
عدد احلضور بالورشــة ما 
يقارب ١٢٠ مشاركا من جهات 

مختلفة. 
اختتمت الورشة أعمالها 
بتوصيات بضرورة تعزيز 
دور التحكيم وأهمية صياغة 
اتفاق التحكيم بشكل صحيح 
صالح وقابل للتنفيذ، يتضمن 
حتديد اجلوانب املهمة دون 
تفصيــل قد يحد من فعالية 
االتفــاق، وذلــك مــن أجــل 
احلصول علــى أحكام قابلة 
للتنفيــذ في نهايــة املطاف 
وجتنبــا إلطالة أمد العملية 
التحكيمية مما يفقد التحكيم 
أهم مميزاته وهي السرعة في 

حسم النزاع.

األخــرى، مــع التركيز على 
أهمية صياغة شرط التحكيم 
بصــورة واضحــة حتــى ال 
يتعرض الشــرط للبطالن، 
إضافــة إلى مناقشــة بعض 
القضايــا التي طرحت أثناء 
احملاضــرة لتفعيل األهداف 

املرجوة من هذه الورشة.
وقــد حاضــر بالورشــة 
احملكــم واحملامــي األملانــي 

للعام الثاني على التوالي بالتعاون مع إدارة الفتوى والتشريع

جانب من احلضور خالل ورشة العمل

ذوي كفاءة متميزة، باإلضافة 
إلى ترسيخ مفهوم التعاون 
بني اجلهات الوطنية في رحلة 
بناءة لتطوير مهارات األجيال 
القانونية القادمة من خالل 
مجموعة من الدورات العلمية 
التفاعليــة والتــي تأتي في 
سياق برنامج متميز للتدريب 
يتضمــن جوانــب عديــدة 
نظرية وعمليــة مع العديد 

٢٤٫٢ مليون دينار إيرادات «االمتياز» 
التشغيلية في ٢٠٢٢

أعلنــت شــركة مجموعــة االمتيــاز 
االستثمارية عن نتائجها املالية للعام ٢٠٢٢، 
حيث انخفضت اإليرادات التشغيلية بنسبة 
١٨٫٣٪على أساس سنوي إلى ٢٤٫٢ مليون 
دينــار، مقارنة بإيرادات تشــغيلية بلغت 

٢٩٫٧ مليون دينار في ٢٠٢١.
وأوضحت الشــركة في بيان صحافي، 
أن محفظــة األصول اخلاصــة باملجموعة 
ســجلت فــي ٢٠٢٢ أرباحــا قبــل تكاليف 
التمويل والضريبة واالســتهالك واإلطفاء 
بلغت ١٫٣ مليون دينار، بالرغم من ارتفاع 
املخصصات واالنخفــاض بقيمة األصول 
والظروف الصعبة التي عصفت باألسواق 

العاملية.
وسجلت املجموعة صافي خسائر خاصة 
مبساهمي الشــركة األم قدرها ٤٫٤ ماليني 
دينــار فــي العــام ٢٠٢٢، مقارنــة بصافي 
أربــاح قدرها ١٫٥ مليون دينــار في ٢٠٢١، 
فيما ســجلت املجموعة صافي خسائر من 
العمليات التشــغيلية قدرهــا ٠٫٢ مليون 
دينار في ٢٠٢٢، مقارنة بأرباح قدرها ٣٫٨

ماليني دينار في ٢٠٢١.
وبلغت خسائر املجموعة من العمليات 
املستمرة ٢٫٧ مليون دينار في ٢٠٢٢، مقارنة 
بأربــاح قدرها ٠٫٢ مليون دينار في ٢٠٢١، 
وانخفضــت إجمالي مصاريف التشــغيل 
بنسبة ٥٫٥٪ على أساس سنوي إلى ٢٤٫٤

مليون دينار في ٢٠٢٢ مدعومة بانخفاض 
املصاريف بقطاعي التكنولوجيا والصناعات 

الدوائية.
وبلغ إجمالي األصول ٢٥٦ مليون دينار 
في ديســمبر ٢٠٢٢، مقارنة بـ ٢٨٨ مليون 
دينار في ديســمبر ٢٠٢١، واستقر إجمالي 
حقوق امللكية للشركة األم على ١٦٥ مليون 
دينار فــي ديســمبر ٢٠٢٢، مقارنة بـ ١٨٧

مليون دينار في ديسمبر ٢٠٢١.
وانخفــض إجمالي الدين بالنســبة 
حلقوق امللكية إلى ٠٫١٨ مرة في ديسمبر 
٢٠٢٢، من ٠٫٢١ مرة في ديســمبر ٢٠٢١، 
كما انخفض صافي أصول احملفظة إلى 
٢٠٩ مليون دينار في العام ٢٠٢٢، مقارنة 

بـ ٢٣٤ مليون دينار في ٢٠٢١.

٢٥٦ مليون دينار إجمالي األصول بنهاية ديسمبر املاضي

ملكيات صندوق النرويج السيادي باألسهم الكويتية (مليون دوالر)
٢٠٢٢٢٠٢١الشركةاملسلسل

٢٦٧٫٢٢١٠٤٫٣١بنك الكويت الوطني١
-١٣٤٫٩بيت التمويل الكويتي (بيتك)٢
٩٥٫٤٨٨٩٫٩٥بنك اخلليج٣
٦٩٫٤٨٥٠٫٧املباني٤
٦٦٫١٩٦١٫٤هيومن سوفت٥
٦٥٫٦٢٦٫٩٨طيران اجلزيرة٦
٣٨٫٨١٣٠٫٦زين٧
٣٥٫٠٣٣١٫٩٨بورصة الكويت٨
١١٫٨٨٦٫٧اجيلتي٩
-١٠٫٦٧علي الغامن وأوالده للسيارات١٠
٤٫٩٤٢٫٤بنك برقان١١
٤٫٦٦٠٫٨٧٩بوبيان للبتروكيماويات١٢
-٤بنك بوبيان١٣

-٨٠٩٫٣٧اإلجمالي

استثمارات الصندوق بدأت بالكويت عند ٣٠ مليون دوالر.. لتقفز إلى مستويات مرتفعة بنهاية العامالبورصة جتذب استثمارات الصناديق االستثمارية العاملية بعد وضعها على خريطة األسواق الناشئة 
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«بوبيان» يطرح خدمتي «التحصيل الفوري 
للمستحقات» و«متديد فترة املدفوعات»

«برقان» ُيعزز مشاركته في «وظيفتي» 
بتقدمي ورشة عمل «سر التمكني الذاتي»

أعلــن بنــك بوبيــان عن 
طــرح خدمــة جديــدة تقدم 
ألول مرة في السوق احمللي 
التحصيل  واملتخصصة في 
الفوري للمستحقات التجارية 
بالنسبة للموردين ومتديد 
فتــرة املدفوعــات التجارية 
للمشترين مع إمكانية حتقيق 
عائد علــى تلــك املدفوعات 
من خالل حلول تكنولوجية 
متكاملة تتمثــل في املنصة 
الذكيــة لتمويــل سلســلة 

التوريد.
وقــال الرئيس التنفيذي 
للخدمات املصرفية للشركات 
في بنك بوبيان عبدالســالم 
الصالح: تعتمد اخلدمة املقدمة 
من بنك بوبيان على دخول 
البنك كطرف ثالث بني البائع 
واملشتري من خالل معامالت 
جتاريــة يقــوم بهــا البائع 
(املورد) ببيع السلع املختلفة 
على احلساب للمشتري، ومن 

استكمــــل بنــك برقــان 
املعــرض  فــــي  مساهمتــــه 
األضخم من نوعه في الكويت 
للفرص الوظيفية «وظيفتي»، 
موسعا نطاق مشــاركته من 
خالل تقدمي ورشة عمل «سر 
التمكني الذاتي» لزوار املعرض، 
والتي جاءت في مبادرة تؤكد 
على دوره الرائد في مجاالت 
تنميــة رأس املال البشــري، 
وامتدادا الستراتيجية برقان 
املعنيــة مبمارســاته البيئية 
واالجتماعـيــــة وحوكمــــــة 
الشــركات، واملصوبــة نحو 
تنمية املجتمع من خالل أنشطة 
وفعاليات تعليمية متنوعة.

وقام بتقدمي ورشة العمل، 
كل مــن فاطمة يعقوب مدير 
قســم التعلــم فــي برقــان، 
وبشــار القطان مدير متكني 
الكفــاءات في البنــك، وذلك 
حتــت قيــادة إدارة املــوارد 
البشــرية لدى البنك، حيث 
نظمــت لتتضمــن محتوى 
جــاذب وقدمــت بأســلوب 
خاص فــي اإللقاء، جنح في 
أن يحظى بنسبة كبيرة من 
املشــاركة والتفاعل من قبل 
احلضور الالفت من املهنيني 
الطموحني، فلم يتوانى فريق 
برقان التعليمي عن مشاركة 
خبراتهم الواسعة ومعرفتهم 
التقنية، في محاضرة هدفها 

االتفاقية التي تبرم بني البنك 
والبائع واملشتري لن تؤثر 
التجارية  الترتيبــات  علــى 
بني البائع واملشــتري وإمنا 
ســتعود بالنفع على جميع 

األطراف.
وحــول أهميــة اخلدمــة 
اجلديدة، أضاف الصالح أنه 
يأتي مواكبــا لرؤية بوبيان 
اإلستراتيجية لتقدمي خدمات 

املستوى الشخصي، وليس 
فقــط النجــاح الوظيفي أو 

املهني.
ومــن جانبــه، أضــاف 
القطان، إلى ذلك أنه في بنك 
برقــان، نــدرك أن جناحنــا 
املؤسسي هو انعكاس لتطور 
مجتمعنا، فنجــاح املرء من 
جنــاح مجتمعــه، ومنــوه 
ونضجه على الصعيد املهني 
يدفع بنمو ونضج من يحيط 
به، ولهذا الســبب، نحرص 
على تفعيل دورنا املجتمعي 
كجزء ال يتجزأ من عملياتنا 
اليوميــة واســتراتيجيتنا 

الشاملة.
ويذكر أن ورشــة العمل 
سجلت مشاركة أكثر من ٧٥

شخصا، والتي غطت سلسلة 
من املواضيع حول املهارات 

إضافية مميــزة للعمالء من 
العمليــات  رقمنــة  خــالل 
وتوفير مجموعــة متنوعة 
من اخلدمات. من جانبه، قال 
املدير العام ملجموعة اخلدمات 
املصرفية للشركات في البنك 
أشرف سويلم إن هذا املنتج 
املدعم باملنصة الذكية لتمويل 
سلســلة التوريد ســيحقق 
أهدافــا تتماشــى مــع رؤية 
الكويــت ٢٠٣٥ مــن خــالل 
دعــم الشــركات الصغيــرة 
واملتوسطة مبعدالت خصم 
تنافســية تالئــم طبيعــة 
واحتياج العمل دون حتميلها 
على قوائم الشــركة املالية، 
مشــيرا الى أن املســتحقات 
املدينة ســتتحول مباشــرة 
إلى ســيولة نقديــة، فضال 
عــن دعــم التحــول الرقمي 
الرقمية  التجارة  وتنشــيط 
واملســاهمة في دعــم الناجت 

احمللي اإلجمالي.

األساسية املطلوبة الختيار 
املسار املهني األفضل وبنجاح، 
مبا فــي ذلــك فهم وإنشــاء 
 ،(S.M.A.R.T) األهداف الذكية
وتقييــم الفــرص من خالل 
إجراء حتليل SWOT، وحتديد 
القيم والســمات الشخصية 
املختلفــة، وكذلك أســاليب 
التواصل اخلاصة، ولضمان 
حتقيق أقصى قيمة مضافة، 
اســتندت ورشــة العمل إلى 
أهمية حتقيق تفاعل صادق 
من قبل اجلمهور، من خالل 
الذاتي،  املناقشــات والتأمل 
والتــي توجــت بخطة عمل 
ميكــن لكل فــرد اتباعها في 
الســعي لتحقيــق النجــاح 

الوظيفي اخلاص به.
اجلديــر بالذكــر أن بنك 
برقان يواصل ابتكار الفعاليات 
التي تتضمن املشاركة احلية 
والعمليــة، التــي تهدف إلى 
حتقيق التنميــة املجتمعية 
في مختلف املجاالت، بصفته 
مؤسسة مالية وطنية رائدة 
وعضــو فعال فــي املجتمع 
الكويتــي، ويأتي ذلك حتت 
مظلة التزام البنك مبمارسات 
احلوكمة البيئية واالجتماعية 
واملؤسسية، التي تدعو إلى 
منو مســتدام طويــل األجل 
يخــدم البيئة واملجتمع، مع 
االلتزام باحلوكمة في الكويت.

عبدالسالم الصالح أشرف سويلمفاطمة يعقوب بشار القطان

ثــم يتنازل البائــع عن تلك 
املستحقات الناشئة للطرف 
الثالث (بنك بوبيان) مقابل 
نســبة خصم متفــق عليها 
مســبقا، مــع إمكانية متديد 
املدفوعات للمشــتري  فترة 

مجانا.
وحــول املســتفيدين من 
هذه اخلطــوة املميزة لبنك 
بوبيان، أوضح الصالح: ان 

توجيه املشاركني نحو كيفية 
االســتفادة مــن القيمة التي 
تقدمها لهم رحالتهم املهنية 
ومسيرتها، من خالل اختيار 
املســار الوظيفــي األنســب 

لتطلعاتهم ومهاراتهم.
أهــداف  وتعليقــا علــى 
تقــدمي هــذه الورشــة فــي 
معــرض «وظيفتــي»، قالت 
يعقوب: جتســيدا لفلســفة 
برقــان «أنت دافعنــا»، قمنا 
بتقــدمي ورشــة عمل «ســر 
التمكني الذاتي» للمســاهمة 
في تسليح مجتمعنا باألدوات 
املناسبة التي ميكنها أن تدعم 
أي موظف أو باحث عن عمل 
في مســيرته نحو االزدهار 
في سوق العمل اليوم، ولعل 
الهدف األساسي من ذلك هو 
الــذات والنمو على  حتقيق 

«املركز» ينّظم ندوة «رؤى حول التغيير»

فــي إطــار حرصــه علــى االهتمــام 
بكــوادره البشــرية، أقام املركــز املالي 
الكويتي «املركز» أول فعالية للموظفني 
لهــذا العــام. وتأتي النــدوة التي حتمل 
عنوان «رؤى حول التغيير: كيف تؤثر 
طريقة التفكير واالنضباط على التحفيز 
واألداء»، متاشيا مع ركيزة «بناء القدرات 
البشرية»، وهي إحدى ركائز املسؤولية 

االجتماعية للشركة. 
وقدمت زينة الزبن، مؤســس شركة 
مسار لالستشارات النفسية واالجتماعية، 
في الندوة نهجا علميا للتحفيز وممارسة 
العادات الصحيــة واالرتقاء باإلمكانات 
الفرديــة والتغلــب علــى الضغوطات، 
وخاصــة ما بعد اجلائحــة. وقد نظمت 
اجللسة ملساعدة فرق عمل «املركز» على 

مواصلة خدمة العمالء بكفاءة، واالستفادة 
من النصائح العملية حول كيفية التكيف 
بثقة مع التغيير املصاحب لتطور «املركز» 

من خالل استراتيجيته اجلديدة. 
وتعد نــدوة «رؤى حــول التغيير» 
الفعالية األولى ضمن مجموعة واسعة من 
األنشطة والدورات التدريبية والفعاليات 
التي تديرها إدارة املوارد البشــرية في 
«املركز» على مستوى الشركة، مسترشدة 
باســتراتيجية بيئــة العمــل الداخليــة 
التي تهدف إلى تعزيز املشــاركة العامة 
للموظفني، وتعزيز الروح املعنوية في 
مكان العمــل، واإلنتاجية، نحو حتقيق 
الهــدف العام املتجســد في تعزيز مناخ 

عمل متماسك وصحي.
وفي تعليق له بهذه املناسبة، قال بيتر 

كيلــي، نائب الرئيس التنفيذي للموارد 
البشرية في «املركز»: نحرص في «املركز» 
علــى تهيئة بيئة أعمال تعطي األولوية 
للحوكمة الرشــيدة والتنمية املستدامة 
احلقيقية، وبناء القدرات البشرية بجميع 
أشكالها. وقد مهدت هذه الندوة األولى في 
العام ٢٠٢٣ الطريق ملزيد من املناقشات 
حــول خدمات دعم صحــة املوظفني في 
«املركز». كما ساعدت في إزالة احلواجز 
املتعلقــة بتنــاول املوضوعــات املهمــة 
واحلساســة في كثير من األحيان حول 
خيارات منط احلياة والصحة العقلية، 
وهي نتيجة كنا نهدف بشكل خاص إلى 
حتقيقها. ونتطلع إلى إشراك أعضاء فريق 
«املركز» في املبادرات ذات الصلة خالل 

األشهر املقبلة.

أول فعالية للموظفني لهذا العام

زينة الزبن خالل الندوةجانب من احلضور

«وربة» يطلق إرشادات توعوية لدعم «لنكن على دراية»
يواصل بنك وربة دعمه، 
الفاعلة حلملة  ومساهماته 
«لنكن على دراية» خالل عام 
٢٠٢٣، وهي حملة توعوية 
مببــادرة من بنــك الكويت 
املركزي، واحتــاد مصارف 
الكويت، لتسليط الضوء على 
حقوق العمالء، وتوعيتهم، 
بالتعامــل  يتعلــق  فيمــا 
مــع البنــوك، وذلــك ضمن 
التزامه بتوعية العمالء حول 
حقوقهم، وكيفية احملافظة 
على حساباتهم ومدخراتهم.

وتستهدف حملة التوعية 
بحقــوق العمــالء مجــاالت 
التمويل الشــخصي، سواء 
التمويالت االســتهالكية أو 
اإلســكانية، وآليــة تقــدمي 
الشــكاوى بشــأن اخلدمات 
والبطاقــات  املصرفيــة، 
املتنوعة، وطرق  املصرفية 
التعــرض لعمليات  تفادي 
االحتيال والتوعية باملخاطر 
التي قد يتعرض لها العمالء 
واالستثمارات عالية املخاطر 
والتوعية بحقوق العمالء من 
ذوي االحتياجات اخلاصة، 

إلى توعية العمالء والشركاء 
البنوك  بخدمات ومنتجات 
اإلسالمية، وكيفية االستفادة 
منهــا، وذلــك عبــر نشــر 
التثقيفية والنشرات  املواد 
التوعويــة علــى منصــات 
التواصل االجتماعي، وجميع 
القنوات اإللكترونية للبنك، 
بهدف تسليط الضوء على 
حقوق العمــالء وتوعيتهم 
بشأن حقوقهم والتزاماتهم 

عند التعامل مع البنوك.
وتابع قائال: يحرص بنك 
وربة على القيام مبثل هذه 
احلمالت والبرامج التوعوية 
املصرفية، حيث يقدم هذه 
املبادرات بشكل منتظم على 
وسائل التواصل االجتماعي، 
باإلضافة إلى إرسال الرسائل 
الرقميــة عبر تطبيق وربة 
أونالين وإرســال رســائل 
نصيــة SMS، مؤكــدا على 
التــزام بنــك وربــة بدعــم 
االســتدامة على املســتوى 
واملســتوى  املجتمعــي 
االقتصــادي، فــي مبادرات 
يتــم اختيارهــا وحتديدها 

استراتيجيا مبا يعود بالنفع 
علــى البنك بشــكل خاص، 
وعلى البالد بشكل عام، كما 
يقيم البنك مسابقات دورية 
عبر اإلذاعات بهدف التوعية 

املجتمعية.
وأشــار املطيري إلى أن 
«وربة» يعمل بشــكل دائم 
علــى تنظيــم العديــد من 
الدورات التدريبية ملوظفيه 
لرفــع خبراتهــم في مجال 
عمليات االحتيال ومكافحة 
املاليــة خاصــة  اجلرائــم 
اإللكترونية، ويحثهم على 
نقل هذه املعلومات بشكل 
مبسط، ومركز إلى العمالء 
والشركاء من خالل االتصال 
املباشــر، في مواقع تقدمي 
اخلدمة وعبر أدوات وقنوات 
التواصل االجتماعي، الفتا 
إلــى أن «وربــة» يكثــف 
رسائله املتعلقة باحلملة إلى 
املوظفني بغرض االستفادة 
من تواصلهم املباشــر مع 
العمــالء، لتحقيــق أقصى 
قــدر من التوعيــة الفاعلة 

وحتقيق أهداف احلملة.

أمين املطيري

كما تتناول النصائح املتعلقة 
باألمن السيبراني، وحماية 
احلسابات املصرفية، وصوال 
إلــى توضيح آليــات تقدمي 
الشكاوى، مع التعريف مبهام 
القطاع املصرفي، ودوره في 

حتفيز االقتصاد وتنميته.
وحــول هــذه احلملــة، 
قــال أميــن املطيــري مدير 
قطاع التســويق واالتصال 
املؤسســي فــي بنــك وربة: 
نحرص في بنك وربة على 
نشر الثقافة املالية، وثقافة 
االدخار واالستثمار، إضافة 

«فانتسي دوري زين» ينطلق ألول مرة في الكويت
زيــن  أعلنــت شــركة 
الكويت عن إطالقها ألحدث 
مفاجآتها جلماهير ومحبي 
الكويتيــة، وهــي  الكــرة 
مســابقة «فانتســي دوري 
زيــن» - أول لعبــة لكــرة 
قدم «الفانتســي» للدوري 
الكويتي املمتاز، والتي تنقل 
الشركة من خاللها املنافسات 
إلى  الكويتيــة  الرياضيــة 
الرقمية، وتتوافر  الساحة 
dawrizain.com اآلن عبــر
الذكية  الهواتــف  وتطبيق 
على متجر App Store ومتجر 

 .Google Play
ويأتي هذا اإلطالق حتت 
مظلة الشراكة االستراتيجية 
بني زين واالحتاد الكويتي 
لكرة القدم، لتكون الشركة 
الراعي الرســمي ألنشــطة 
االحتاد خالل املواسم ٢٠٢٢-

٢٠٢٦ وهي الدوري الكويتي 
املمتــاز الذي يعــرف اآلن 
باسم «دوري زين»، ودوري 
الدرجة األولى، باإلضافة إلى 
دعمها لـ«أغلــى الكؤوس» 

األعلى بني جميع الالعبني 
في نهاية املوســم كالتالي: 
جائزة املركز األول ٥ آالف 
دينار، وجائزة املركز الثاني 
٣٥٠٠ دينار، وجائزة املركز 
الثالث ١٥٠٠ دينار، وتنطلق 
املســابقة رسميا ابتداء من 
اجلولة الثانية عشــرة من 

دوري زين.
وتعتبر لعبة «الفانتسي» 
مــن األلعــاب اإللكترونية 
األكثر انتشارا في الدوريات 
األوروبيــة والعاملية، وقد 
أرادت زين أن تقدم للجماهير 

التجربــة ذاتها  الكويتيــة 
لكــن بنكهــة محلية ١٠٠٪، 
بحيث تقدم املسابقة جتربة 
ممتعة للمشاركني متكنهم 
من اختيار فريقهم اخلاص 
والتنافس مع العبني آخرين 
وحتقيق الفوز بالبطوالت 
فيمــا بينهم، بحيث يختار 
املشــارك ١٥ العبا ليشــكل 
فريقــه، وتتفاوت أســعار 
أدائهــم  الالعبــني حســب 
الفعلي في الدوري الكويتي 

املمتاز.
ويتم إعطاء كل مشارك 
ميزانية قدرها ١٠٠ مليون 
دينار لشراء العبيه وتشكيل 
فريقــه اخلــاص، ويعتمد 
تسجيل كل مشارك للنقاط 
فــي اللعبــة علــى أحداث 
املباريــات احلقيقيــة فــي 
دوري زين، وتتواجد اللعبة 
عن طريق املوقع اإللكتروني 
dawrizain.com وتطبيــق 
Dawri Zain الهواتف الذكية

عبر متجر App Store ومتجر 
.Google Play

جوائز نقدية قيمة للفائزين باملراكز الثالثة األولى بإجمالي ١٠٠٠٠ دينار

كأس صاحب السمو األمير 
وكأس ســمو ولــي العهد، 
وكأس االحتاد الكويتي لكرة 

القدم «كأس زين».
وكمبادرة منها لتحمس 
اجلميــع علــى املشــاركة 
والتنافــس فيمــا بينهــم 
الكويتي  الدوري  ومتابعة 
بشــغف، وضعــت زيــن 
جوائز نقدية قيمة للفائزين 
مبسابقة الفانتسي بإجمالي 
١٠٠٠٠ دينــار، وســتقدمها 
الثالثة  للفائزيــن باملراكز 
األولــى أصحــاب النقــاط 

«املتحد» نّظم حملة للتطعيم ضد أمراض الشتاء
أعلن البنك األهلي املتحد 
عــن تنظيم حملــة تطعيم 
ضــد أمــراض الشــتاء مثل 
نــزالت البــرد «اإلنفلونزا» 
وااللتهاب الرئوي بالتعاون 
مع وزارة الصحة الكويتية. 
وقد استمرت احلملة خالل 
ساعات العمل من يوم اإلثنني 
املوافــق ٣٠ ينايــر املاضي، 
وتواجــد فريــق طبــي من 
مركز العارضية الطبي في 
البنــك، وذلك لزيــادة وعي 
املوظفــني بأهميــة حمايــة 
أنفســهم من األمراض التي 
تنتشر بشكل خاص في فصل 
الشتاء وتوفير اللقاح ضد 
هذه األمراض بسهولة لهم.

وتعليقــا علــى احلملة، 
أفادت رئيس إدارة االتصال 
املؤسســي بالبنــك األهلــي 

بفصل الشــتاء، كما نشجع 
موظفينــا على تلقي اللقاح 
حلمايــة أنفســهم وأهلهــم 
مــن هذه األمــراض، وكذلك 
التعرف على كيفية الوقاية 
من أمراض الشتاء من خالل 
فريق مركز العارضية الطبي.

وأضافــت: يأتي حرص 
البنك على تنظيم هذه احلملة 
متاشيا مع اإلجراءات الوقائية 
التي وضعتها الكويت للحد 
من انتشار األمراض املرتبطة 
بفصل الشتاء، ولضمان بيئة 
عمل آمنة للحفاظ على صحة 
وسالمة أفراد املجتمع كافة، 
الوعــي الصحي،  وتعزيــز 
واحلث على اتباع السلوكيات 

السليمة.
أن  التميمــي  وأكــدت 
«املتحد» يقــوم بدور ريادي 
في دعــم البرامج واملبادرات 
التــي تهــدف  االجتماعيــة 
إلــى زيادة الوعــي بالقضايا 
االجتماعـيـــــة والصحـيــة 
والتنمويــة والتعليميــة في 
الكويت من خــالل برنامجه 
املتميز للمسؤولية املجتمعية.

صورة جماعية لفريق املسؤولية املجتمعية بالبنك مع ممثلي مركز العارضية الطبي

املتحد فاتن التميمي: انطالقا 
من النجاح السابق حلمالت 
التوعية الصحية التي نظمها 
البنك، يسعدنا التعاون مع 
مركز العارضية الطبي لنشر 
الوعي حــول أهمية اللقاح 
ضــد األمــراض املرتبطــة 
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عصام الصقر: منو أرباح «الوطني» االستثنائي .. يدعمه أداء تشغيلي قوي

شيخة البحر: نتوقع مواصلة «الوطني» حتقيق أرباح قوية في ٢٠٢٣

قال نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
ملجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر إن الوطني 
حقق أعلى أرباح سنوية في تاريخ البنك، مما يعكس 
فعالية استراتيجيته احلكيمة ومركزه املالي القوي.

وأضاف الصقر على هامش مؤمتر احملللني لنتائج 
الســنة املالية ٢٠٢٢، أن ارتفاع صافي ربح املجموعة 
بنســبة ٤٠٫٥٪ على أســاس ســنوي في العام ٢٠٢٢

ليصــل إلــى ٥٠٩٫١ ماليني دينار جــاء بدعم من قوة 
األداء التشغيلي وحتسن تكلفة املخاطر، مشيرا إلى 
أن النتائــج القوية تؤكد جناح البنــك باتباع النهج 
االستباقي ومرونة منوذج أعماله وقدرته على اقتناص 

الفرص الفريدة.
وأوضح أن مجلس اإلدارة قرر التوصية بتوزيع 
٢٥ فلسا للسهم كأرباح نقدية عن النصف الثاني من 
العام ٢٠٢٢، ليصل بذلك إجمالي التوزيعات النقدية 
للسنة املالية إلى ٣٥ فلسا للسهم، باإلضافة إلى توزيع 

أسهم منحة بنسبة ٥٪.
وأكــد أن األولويــات االســتراتيجية للمجموعــة 
تركز على مواصلة حتقيق التوازن بني االستثمارات 
طويلة األجل والوفاء بااللتزامات املالية احلالية في 
إطار الســعي لتعزيز النمو في ظــل صعوبة البيئة 
االقتصادية في الوقت احلالي، مشــيرا إلى ان البنك 
رســخ أسسا قوية باالســتثمارات االستراتيجية في 
موظفيه، وعملياته، والتطور التكنولوجي، وما يقدمه 

من خدمات ومنتجات مميزة.
ترسيخ الريادة محليًا

وأوضــح الصقر أن البنك ســيواصل العمل على 
ترســيخ ريادته في الســوق احمللية لالســتفادة من 
االنتعاش املتوقع ألنشــطة األعمال الذي سينعكس 
بصورة إيجابية على اخلدمات املصرفية للشــركات 
وتعزيز قدرات البنــك على تقدمي منتجات وخدمات 

مبتكرة.
وبني أن «الوطني» سوف يواصل أيضا توسيع نطاق 
أعماله عبر أسواق وقطاعات النمو الرئيسية، مشيرا 
إلى أنه وبفضل العالمة التجارية املميزة للمجموعة 
جنــح البنك خالل العــام ٢٠٢٢ في احلفاظ على قوة 
عملياتــه الدولية على صعيــد مجموعة متنوعة من 
أنشــطة األعمال وتنفيذ عدد مــن الصفقات املختلفة 
مبا يتماشى مع مبادراته االستراتيجية للحفاظ على 

محفظة ائتمانية قوية وقاعدة متويل متنوعة.
وعلــى صعيد إدارة الثروات، أكد الصقر مواصلة 
زيادة احلصة الســوقية فــي إدارة األصول من خالل 
توفير عالقات استثنائية تعتمد على احللول واخلدمات 
االستشارية، موضحا أن البنك يهدف إلى االستمرار 
في زيادة قاعدة عمالئه احلالية في الكويت مع التوسع 
أيضا في األسواق اإلقليمية مع التركيز بشكل خاص 

على اململكة العربية السعودية.
وأشــار الصقــر إلــى أن العام ٢٠٢٢ شــكل نقطة 
حتول في مسيرة االستدامة، حيث قام البنك بتدشني 
اســتراتيجيته اجلديــدة ملعايير احلوكمــة البيئية 
واالجتماعية واملؤسسية والتي تعكس رؤيته للتركيز 
علــى دمج تلــك املعايير في صميم جميع أنشــطته 

وأعماله، هذا إلى جانب إصدار إطار التمويل املستدام.
سياسة التوزيعات

وبشــأن سياسة التوزيعات التي ينتهجها البنك، 
أشار الصقر إلى أن توزيعات األرباح البالغة ٣٥ فلسا 
تعتبــر ضمن نســبة التوزيعات املســتهدفة، والتي 
تتــراوح بــني ٥٠ و٦٠٪، مضيفا أن حتديد سياســة 
توزيع األرباح يأتي بعد النظر في إجمالي متطلبات 
رأس املال للحفاظ على نسب جيدة من االحتياطيات 

الرأسمالية.
قوانني مهمة

وفي رده على سؤال حول قانون الرهن العقاري، 
أكــد أن قانون الرهن العقاري أو قانون الدين العام، 
لهما أهمية بالنســبة لالقتصاد الكويتي، واقرار كال 
القانونني مرهون بتحسن أوضاع املشهد السياسي، 
مشــيرا إلى أنه وجهة نظره بشــأن أهمية القانونني 
والفرص التي ينطويان عليها لم تتغير، مؤكدا أهمية 
قانون الرهن العقــاري، كونه ضروريا كأداة متويل 
لســوق اإلســكان في الكويت الذي مير حاليا بأزمة 

متويلية، خاصة القطاع السكني.
وأوضح الصقر أن حتديات إقرار القانون ستظل 
قائمة حتى نشهد حتسنا في أوضاع املشهد السياسي، 

وهو األمر الذي سيحدث عاجال أو آجال.
حتسن محركات التشغيل

من جانبه، قال املدير املالي للمجموعة ســوجيت 
رونغــي إن نتائج بنك الكويــت الوطني للعام ٢٠٢٢

تعكس استمرار حتسن محركات التشغيل األساسية، 
والنمو القوي لألصول على أساس سنوي، وانخفاض 
مخصصات اخلسائر االئتمانية ومخصصات انخفاض 
القيمة، وقوة امليزانية العمومية، وتزايد مستويات 

السيولة، ومتانة قاعدة رأس املال.
وقال رونغي: «املجموعة ســجلت منوا في صافي 
القروض بنسبة ٦٫٥٪ في العام ٢٠٢٢، والتي تأثرت 
سلبا إلى حد ما نتيجة لتحركات العمالت األجنبية. 
وعلى الرغم من توافر مجموعة قوية من القروض قيد 
التنفيذ، إال انه نظرا للديناميكيات العاملية الســائدة 
وحالة عدم اليقني الناجت عن توقيت عمليات السحب، 
فإننا نتوقع أن تنمو القروض في العام ٢٠٢٣ بتسجيل 
منو يتراوح ما بني املتوسط  واملرتفع في خانة االحاد».

وأكد أن العام ٢٠٢٢، شهد مزيجا من منو القروض 
مبختلف قطاعات التجزئة والشركات والشقني التقليدي 

واإلسالمي على مستوى جميع عمليات البنك.
مواصلة النمو 

وتوقع رونغي استمرار املسار خالل ٢٠٢٣، والذي 
سيكون مزيجا من قطاع األفراد والشركات في الكويت 
وخــارج الكويت، إضافة إلى أن لدى البنك مجموعة 
قوية مــن الصفقات االئتمانية املعتمــدة، والتي من 

املتوقع تنفيذها خالل العام ٢٠٢٣.
وحول التوقعات بشأن تكلفة املخاطر للعام ٢٠٢٣، 
أكد رونغي أن املجموعة اســتفادت خالل العام ٢٠٢٢

مــن االنخفاض الكبيــر في املخصصــات نتيجة رد 
املخصصات املتراكمة خالل السنوات السابقة، ولكن 
معــدل تكلفة املخاطر البالغ ٣ نقاط أســاس ال ميثل 

توقعاتنا املستقبلية. 
وأضــاف أنه في ضوء إدراكنــا حلالة عدم اليقني 
العاملية التي حتيط باملســتقبل، فإنه من املتوقع أن 
تكون التكلفة األساســية للمخاطر عند مستوى أقل 
من ٦٠ نقطة أســاس التي شهدناها خالل العام ٢٠٢١

بشكل أساسي. كما أن محفظة القروض تواصل إظهار 
جودة ائتمانية جيدة من شأنها أن تنعكس على تكلفة 

املخاطر مستقبال.

قالت نائبة الرئيس التنفيذي ملجموعة 
بنك الكويت الوطني شيخة البحر إن النتائج 
املالية املميزة التي حققها البنك خالل هذه 
الفترة املالية تشكل استمرارا لألداء القوي 
الذي سجله «الوطني» على مدار كامل العام 

.٢٠٢٢
وأكدت البحر في مقابلة مع قناة بلومبيرغ 
العاملية أن «الوطني» عزز ميزانيته العمومية 
على الصعيدين احمللي والدولي وعبر قطاعات 
األعمال املختلفة، مبا في ذلك قطاع الشركات 
والتجزئة والتمويل اإلسالمي، مما مكنا من 

احلفاظ على ريادتنا في األسواق.
وأشارت إلى جناح البنك في احلفاظ على 
معدالت اســتثنائية من اجلودة االئتمانية 
ونســب رســملة قوية، مما أفســح املجال 
إلمكانيــة خفض تكلفــة املخاطــر وزيادة 
ربحية السهم، مشيرة إلى مواصلة االستفادة 
من ارتفاع أســعار الفائدة، حيث لعب منو 
حجم الودائع دورا جوهريا في تعزيز منو 

الهوامش.
وعلــى صعيد اســتراتيجية املجموعة، 
أوضحت أن البنك واصل التركيز على املضي 
قدما في تطبيق أجنــدة التنويع والتحول 
الرقمي، بينما استمرت عروض إدارة الثروات 

في اكتساب الزخم في األسواق املختلفة.
محفزات الربحية

وقالــت البحر في معرض حديثها حول 
أبــرز محفزات الربحية خــالل العام ٢٠٢٢: 
«يعزى النمو القوي الذي شــهدته األرباح 
احملققة في العام ٢٠٢٢ إلى حتسن إيرادات 
املجموعة من أنشطة األعمال الرئيسية إلى 

جانب انخفاض تكلفة املخاطر».
وأضافت أنه ومع مواصلة جهودنا لتعزيز 
امليزانية العمومية واالستفادة من مكانتنا 
الريادية في السوق، متكنا من زيادة صافي 
إيرادات الفوائد وكذلك األتعاب والعموالت، 
مما أدى إلى منو صافي اإليرادات التشغيلية 

بنسبة ١٢٫٢٪ على أساس سنوي.
وحــول التوقعــات للعــام ٢٠٢٣، أكدت 
أن نظــرة البنــك مازالت تتســم بالتفاؤل 
واإليجابيــة، وذلك في ظــل اتضاح الرؤية 

مــع مرور الوقت فيما يتعلــق بالعديد من 
عوامل عدم اليقني التي نشــهدها في وقتنا 
احلاضر خاصة بالنســبة آلفــاق االقتصاد 

الكلي العاملي.
وأوضحــت أن التوقعات ترجح أن تظل 
أسعار النفط مستقرة بالقرب من املستويات 
احلالية، مــا ينعكس إيجابيا على أســواق 
اخلليج ومن ثم يزداد حجم أنشطة األعمال، 
مشيرة إلى أنه وفي ظل بيئة الفائدة املرتفعة، 
وبفضل ما يتمتــع به البنك من مركز مالي 
قوي ونهج متحفظ لتجنب املخاطر وتنوع 
اإليرادات، من املتوقع مواصلة تسجيل منو 

ملحوظ بصافي األرباح خالل ٢٠٢٣.
أسواق النمو

وحول أولويات البنك التوسعية، أكدت 
البحر أن التركيز ينصب على تعزيز تواجد 
البنك في بعض أســواق النمو الرئيســية، 
مع التركيز بصفة خاصة على دول مجلس 

التعاون اخلليجي ومصر.
وأشــارت إلى أن الســعودية تعتبر من 

أبرز األسواق املهمة للمجموعة، حيث يقترب 
البنك من الوصول إلى املستويات املستهدفة 
على جميع األصعدة، كما تنسجم التطورات 
التي نشــهدها في السوق السعودي بشكل 
كامل مع املبادرات االستراتيجية الرئيسية 

للمجموعة.
وأوضحــت أن «الوطنــي» يســتخدم 
استراتيجيته للتحول الرقمي والنجاح الذي 
حققه في إطالق جتربة مصرفية رقمية في 
الكويت كقاعدة لالنطالق بهدف تعزيز النمو 
والتوسع اإلقليمي، مع التركيز بصفة خاصة 
على التركيبة السكانية من الشباب واخلدمات 
املصرفية لألفراد خاصة في السعودية ومصر، 
مشــيرة إلى أن الســوق السعودي يعد من 
األســواق املربحة فيما يتعلق بنشاط إدارة 
الثــروات، مما ميثل حجر الزاوية اآلخر في 

استراتيجية النمو اخلاصة باملجموعة.
وقالت البحر: «وفي إطار املنصة العاملية 
إلدارة الثروات التي أطلقناها مؤخرا، نسعى 
بنشاط الى توسيع نطاق أعمالنا في السوق 
السعودي، وتساهم العالمة التجارية املميزة 

لبنك الكويت الوطني في القيام بدور جوهري 
في تنمية األصول املدارة في اململكة».

وأشــارت إلى أنه وفي األسواق املتقدمة 
األخــرى، نواصل التركيز على فرص البيع 
املتقاطــع، ودمج عروضنا لتعزيز أنشــطة 
األعمال وزيادة مســاهمة الفروع اخلارجية 

في أرباح املجموعة.
حتديات اجلنيه

وحــول ضعف قيمــة اجلنيــه املصري 
وتأثير ذلك على البنك، شــددت البحر على 
أن املجموعة تنظــر ملصر باعتبارها إحدى 
أبرز األسواق االستراتيجية ألعمالنا، ودائما 
ما نطلق عليها اسم السوق احمللي الثاني.

وأشــارت إلى أنــه وعلى الرغــم من أن 
التحــركات األخيرة خلفض قيمــة اجلنيه 
املصــري وما نتــج عنها بعــض الصدمات 
قصيرة األجل لالقتصاد وساهمت في زيادة 
الضغوط التضخمية، إال أن مصر تسير في 

االجتاه الصحيح.
وأوضحــت البحر أن التحركات خلفض 
قيمة اجلنيه املصري كانت متوقعة منذ فترة 
طويلة، وكانت حالة عدم اليقني تعوق العديد 
من األنشطة التي قد تساهم في تعزيز تدفقات 
العمــالت األجنبية، مبا في ذلك االســتثمار 
األجنبي املباشر وتدفقات رأس املال األخرى.
وتوقعت البحر نظرة مستقبلية أفضل 
فيما يتعلق بضغوط العمالت األجنبية بعد أن 
أصبح نظام العملة أكثر مرونة، ويدعم ذلك 
رؤية بعض االستقرار في حتركات اجلنيه 

املصري على مدار األيام األخيرة.
وقالــت البحــر: «على الرغــم من أهمية 
السوق املصري ألنشطة أعمالنا، إال أن حجم 
تلك األنشطة يعتبر ضئيال في سياق أعمال 
املجموعة، كما أن التأثير على البيانات املالية 
للمجموعة ينعكس بشكل رئيسي في هيئة 
انخفاض مســاهمة الشــركة التابعة لنا في 
مصر عنــد جتميع امليزانيــة وذلك نتيجة 
النخفاض قيمة اجلنيه املصري، إال أنه بصفة 
عامة ال يعتبــر ذلك من العوامل اجلوهرية 
نظرا حلجم أنشطة األعمال في مصر ضمن 

السياق العام للمجموعة».

نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة على هامش مؤمتر احملللني للسنة املالية ٢٠٢٢

نائبة الرئيس التنفيذي ملجموعة البنك الوطني في مقابلة مع قناة «بلومبيرغ» العاملية

عصام الصقر

شيخة البحر خالل املقابلة مع قناة «بلومبيرغ» العاملية

احلفاظ على معدالت استثنائية من جودة االئتمان ونسب رسملة قوية دعم خفض تكلفة املخاطر 
تركيزنا ينصب على تعزيز تواجدنا بأسواق النمو الرئيسية.. خاصة في دول اخلليج ومصر

جناحنا في إطالق جتربة مصرفية رقمية في الكويت يشكل قاعدة انطالق لتعزيز النمو والتوسع 
نتوقع نظرة مستقبلية أفضل لالقتصاد املصري بعد اعتماد نظام مرن لسعر صرف اجلنيه

نعزز حصتنا السوقية بإدارة األصول وتوطيد عالقات قوية مع عمالئنا قوامها اخلدمات املتميزةنرسخ أسسًا صلبة باالستثمار اإلستراتيجي في موظفينا وعملياتنا وتطورنا التكنولوجي
٢٠٢٢ شهد مزيجًا من منو القروض ملختلف قطاعات التجزئة والشركات بجميع العملياتسوجيت رونغي: نتائجنا تعكس قوة امليزانية العمومية وتزايد السيولة ومتانة رأس املال

احلياد الكربوني بحلول ٢٠٦٠

عمليات «الوطني» في مصر.. 
مازالت مربحة للغاية 

املشهد السياسي احملرك 
الرئيسي إلسناد املشاريع

قــال عصام الصقر إن البنك الوطني قام بتعزيز الشــفافية، حيث 
أخذ زمام املبادرة كاملؤسســة املالية الوحيدة على مســتوى الكويت 
التي تلتزم باإلفصاح عن األثر البيئي ألنشطة أعمالنا وحصولنا على 
تصنيف «C» وفقا ملعايير مشــروع اإلفصــاح عن انبعاثات الكربون 
(CDP) والــذي يعد من أعلى التصنيفات على مســتوى املؤسســات 

املالية في منطقة اخلليج. 
وأضاف: «إميانا منا بدورنا الريادي لتفعيل دور التنمية االقتصادية 
املســتدامة ودعم رؤية ٢٠٣٥ كويت جديدة، قمنا مؤخرا باإلعالن عن 
التزامنــا باحليــاد الكربوني بحلــول العام ٢٠٦٠ انســجاما مع تعهد 
الدولة املعلن سابقا، كما قمنا بتحديد أهداف مرحلية خلفض إجمالي 

االنبعاثات التشغيلية بنسبة ٢٥٪ بحلول العام ٢٠٢٥».

في معرض رده على ســؤال حول مســاهمة مصر في امليزانية 
العمومية للمجموعة وأرباحها، قال الصقر: «البنك الوطنيـ  مصر 
ميثل أقل من ٥٪ من حجم امليزانية العمومية، وهي نسبة ليست 
ذات أهمية كبيرة، لكن تأثير تخفيض قيمة اجلنيه املصري جعل 
البالد متر بظروف اقتصادية صعبة نتيجة لهذا االنخفاض األخير. 
والتــزال عملياتنــا في مصر مربحــة للغاية واجتاهــات الربحية 
مرضية ونــرى توقعات أفضل للمرحلة املقبلة. ومع ذلك، أود أن 
أقول إن حتويل األرباح احمللية إلى ميزانيتنا املالية املوحدة املقومة 
بالدوالر األميركي قد تعرض النخفاض وتراجعت مساهمة البنك 
في مصر، وكان هذا هو التأثير الرئيســي على نتائجنا املالية من 

تخفيض قيمة العملة».

حول تطورات سوق ترسية املشاريع في الكويت، أكد الصقر أن 
املشهد السياسي يبقى هو احملرك الرئيسي لوتيرة إسناد املشاريع، 
وعلى جانب املشاريع، فقد تراجعت وتيرة ترسية املشاريع بنسبة 
٣٢٫٥٪ مقارنة بالعام الســابق، التي كانت في األســاس عند حدها 
األدنــى، موضحــا أن كال العامني شــهد عدة تأخيرات تشــريعية، 
واضطرابات في سالسل اإلمداد والتوريد، وتكاليف أعلى تعزى إلى 
ارتفاع تكلفة املواد والعمالة. وأوضح: بلغ إجمالي قيمة املشاريع 
املســندة للعــام ٨٣٢ مليون دينــار، لكن ما كان واعدا هو نشــاط 
املشاريع خالل الربع الرابع حيث تسارعت وتيرته مسجال أكثر من 
٣٨٠ مليونا من إجمالي قيمة املشاريع املسندة خالل العام ٢٠٢٢.

«الوطني» قادر  على حتقيق أقصى 
استفادة من الفائدة املرتفعة

فرص ضائعة على االقتصاد الكويتي

بسؤالها حول مدى االستفادة من دورة أسعار 
الفائدة املرتفعة، شددت شــيخة البحر على أنه 
وبفضل العالمة التجارية الرائدة للبنك، بإمكاننا 
حتقيق اقصى استفادة من املعدالت املرتفعة بصفة 
عامة مبا ينعكس بصورة إيجابية على هوامش الربح 
وربحية الســهم. ونظرا ألن الودائع حتت الطلب 
وودائع االدخار ال تتســم باحلساسية الشديدة 
جتاه أسعار الفائدة، فبالتالي يسمح هذا الوضع 

بزيادة هوامش الربح. 

حول تطورات الوضع السياســي في الكويت 
وتأثيره احملتمل على آفاق منو أنشــطة األعمال، 
أكدت البحر أن الوضع السياســي في الكويت ال 
يزال مضطربا نظرا الســتقالة احلكومة مؤخرا، 
حيث يفرض هــذا الوضع بعض التحديات لبيئة 
أنشطة األعمال، واألهم من ذلك للبرنامج احلكومي 

لتطوير البنية التحتية.
وأشــارت إلى أن تلك التطــورات ينظر إليها 
باعتبارهــا فرصة ضائعة خاصة بالنظر إلى قوة 
الوضع املالي للكويت والقدرة املالية الهائلة التي 
تتميز بها، مما ميكنها من تسريع وتيرة برنامج 
النفقات الرأسمالية في البالد لتحديث بنيتها التحتية.
وأوضحــت أنه وعلى الرغم من ضعف وتيرة 
إسناد املشاريع التنموية في العام ٢٠٢٢ البالغ ٨٣٢
مليون دينار، إال أن أداء الربع الرابع من العام كان 

واعدا مما يشير إلى تزايد الزخم.
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عمارات
من دون مواقف!

وقفة

د.عادل رضا

لقد اجتهدنا في املجمع الدولي العربي للمحاسبني 
القانونيني وبالتعاون مع «طالل ابوغزالة العاملية» بالعمل 
على وضع دليل ملكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب 
(«اإلرشادات») بهدف توفير إرشادات للمحاسبني املعنيني 
بتقدمي خدمات تخضع لتشريعات مكافحة غسيل األموال 
ومتويل اإلرهاب في املنطقة العربية وقد اعتمد املجمع 

الدولي العربي للمحاسبني القانونيني هذه اإلرشادات.
وقد وجهت املدير التنفيذي للمجمع األســتاذ سالم 
العوري بصفته املشرف على إعداد هذا الدليل بأن يستهدف 
الدليل جميع العاملني في التدقيق أو احملاسبة أو االستشارات 
الضريبية أو االئتمان وخدمات الشركات في املنطقة العربية، 
وأن يتم اعتماده من قبل املجمع الدولي العربي للمحاسبني 
القانونيني (IASCA) وأن يتم إخضاعه للتحديث املستمر.
وبناء عليه، ميكن أن يســاعد محتوى هذا الدليل 
احملاسبني على االمتثال اللتزاماتهم التي تفرضها قوانني 
وتشريعات مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب في 
الدول العربية، باإلضافة للوائح وإرشــادات مجموعة 
العمل املالي بهذا الشــأن، وذلك ملنع عمليات غســيل 
األمــوال والتعرف عليها واإلبالغ عنها. ومع ذلك، على 
احملاكم اللجوء للقوانني واللوائح احمللية واللوائح الدولية 
للمساعدة في اتخاذ قرار بشأن ارتكاب إحدى الشركات 
التي تخضع لتلك القوانني واللوائح مخالفة من عدمها.

إن غســيل األموال هو عملية «إضفاء الشــرعية» 
على العوائد املالية غير الشرعية والناجمة عن اجلرائم 
املختلفة من خالل تســريب تلك العوائد إلى املعامالت 
االقتصادية املعتادة إلخفاء مصادرها غير املشــروعة 
حســب تعريف مجموعة العمل املالي (FATF) «غسيل 
األموال» بأنه معاجلة عوائد اجلرمية إلخفاء مصادرها 
غير املشــروعة إلضفاء الصفة الشرعية على املكاسب 

غير املشروعة الناجمة عن اجلرائم.
ال توجد إحصاءات دقيقة حتدد مبالغ األموال التي 
خضعت لعمليات غسيل على مستوى العالم. وقد أصدر 
مكتــب األمم املتحدة املعني باملخــدرات واجلرمية في 
عام ٢٠٢١ تقديرا بأن تلــك األموال تتراوح بني ٢ و٥٪ 
من الناجت احمللي اإلجمالي العاملي، أو ٨٠٠ مليار دوالرا 
أميركي- مبا يعــادل ٢ تريليون دوالر أميركي بالقيمة 

احلالية للدوالر األميركي.
كان غســيل األموال قاصرا على املؤسسات املالية 
بشــكل أساســي، وكان ينفذ من خالل سوء استغالل 
القطاعني املالي واملصرفي إلخفاء الطبيعة اإلجرامية لبعض 
األموال والتستر عليها. ومع ذلك، توسعت هذه الظاهرة 
لتشمل األعمال واملهن غير املالية احملددة (مبا في ذلك 
املهن القانونية مثل احملاسبني واحملامني ومقدمي خدمات 
االئتمان وخدمات الشركات) والتي يتم استغاللها لنفس 
الغــرض. أدى ذلك لدفع مجموعة العمل املالي، في عام 
٢٠٠٣، إلى توسيع مجال توصياتها بخصوص مكافحة 
غسيل األموال ومتويل اإلرهاب ليشمل بعض األعمال 
واملهن غير املالية، وحتديــد التزام أصحاب تلك املهن 
مبتطلبات مكافحة هذه العمليات. لم يكن هذا التخطيط 
أو التوسع عاما، بل كان قاصرا على بعض األعمال التي 
ينفذها هؤالء املهنيون، والتي تتضمن مخاطر متعلقة 

بغسيل األموال ومتويل اإلرهاب.
بشــكل عام، جرمت الدول غسيل األموال ومتويل 
اإلرهاب وفرضت عقوبات على اجلناة بسبب املخاطر 
البالغة املرتبطة بتلــك العمليات. ومع ذلك، وللمواجهة 
الشاملة لغسيل األموال، البد من اتباع نهج وقائي إلى 
جانب النهج اجلنائي الرادع. بحيث يتم وضع واجبات 
ومسؤوليات على املؤسسات املالية وعلى أصحاب األعمال 
واملهن غير املالية احملددة (مبا في ذلك احملاسبني) لاللتزام 
بها للحد من عمليات غسيل األموال أو متويل اإلرهاب 
أو اكتشــافها، أو للتعرف على اجلناة. ويتطلب نظام 
مكافحة غســيل األموال ومتويل اإلرهاب التكامل بني 

النهجني الوقائي والرادع.
يخضع احملاســبون ملعايير مجموعة العمل املالي 
وتدابير مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب بسبب 
الطبيعة املالية واالستشارية لعملهم. فقد تتاح لهم فرصة 
أكبر ملصادفة غاســلي األموال أو التعامل مع األموال 
غير املشــروعة الناجمة عن غسيل األموال أو متويل 
اإلرهاب. وقد يستفيد املتورطون في هذه األعمال من 
دعم احملاسبني دون إدراك احملاسبني لذلك. بعبارة أخرى، 
ميكن استغالل خبرة احملاســبني في إخفاء املعامالت 
غير املشروعة، وإظهارها كما لو كانت مشروعة - ولذا 

يستهدف مرتكبو اجلرائم املالية قطاع احملاسبة.
توجد ٣ مؤشرات رئيسية على احملاسبني التنبه لها 
(١) تصرف عميل قدمي بشكل غريب، أو في حال تقدمه 
بطلبات غير معهــودة. (٢) إذا طلب منك العميل تنفيذ 
ترتيبات مالية ال تبدو معقولة من الناحية التجارية. (٣) 
إذا طلب منك العميــل تقدمي خدمات خارجة عن نطاق 
عملك، مع إعادة تكرار هذا الطلب في مناسبات متعددة.

بإمكان شركات احملاسبة (بداية من الشركات الفردية 
ووصوال للشركات الكبرى) وكذلك العاملني فيها، املساهمة 
في مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب. ولذا، ومن 
الضروري أن تتعرف الشــركات والعاملني فيها على 
مخاطر وجرائم غسيل األموال ومتويل اإلرهاب، وعلى 
دورها في اإلبالغ عن األعمال املشــتبه فيها أو الفعلية 
في هذا الشأن. وتلعب الشركات أيضا دورا في مكافحة 
متويل انتشــار التسلح، إال أن هذا الدور يقتصر على 
املالية املستهدفة مبوجب تشريعات مكافحة  العقوبات 

غسيل األموال ومتويل اإلرهاب.
إننا نحث احملاسبني وغيرهم من املهنيني على فهم 
مخاطر مكافحة غســيل األموال ومتويل اإلرهاب في 
القطاعات واملجاالت األوسع نطاقا. وبالنظر لتلك املخاطر، 
ولتوصيــات مجموعة العمل املالي، اختارت احلكومات 
إشراك املهنيني، في اجلهود املتضافرة لردع واكتشاف 
تلك اجلرائم. فكلما زاد عدد املراقبني لرصد املؤشرات (أو 
عالمات اخلطر) التي تدلل على هذه األنواع من اجلرائم، 
زادت صعوبة االستفادة من األعمال اإلجرامية. وبتوسيع 
نظام مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب ليشمل 
املهنيني، تستهدف احلكومات متكينهم بصورة أفضل 
من حماية أنفســهم من العمالء املتورطني في غسيل 
األموال ومتويل اإلرهاب. ونوصي أيضا الدول التي تعد 
قوائم التحقق اخلاصة بها بأن تســاعد احملاسبني على 
االمتثال لقواعد ولوائح مكافحة غسيل األموال ومتويل 
اإلرهاب احمللية والدولية على حد سواء، وأكثرها أهمية 
على اإلطالق: قوائم التحقق التي تساعد احملاسبني على 
تقييم املخاطر التي يتعرضون لها واملرتبطة بقطاعاتهم 
وعمالئهم ودوائر االختصاص التي يعملون بها، باإلضافة 
إلى قوائم التحقق ملساعدة احملاسبني على تطبيق إجراءات 

العناية الالزمة جتاه العمالء بشكل مناسب.
* الرئيس واملؤسس لـ«طالل أبوغزالة العاملية»
الرئيس واملؤسس للمجمع الدولي العربي للمحاسبني القانونيني

النظام  الدولة وحفظ  إن مؤسساتية 
العام أولوية، وأيضا هي البناء األساسي 
الذي ال يجب السماح بأن يقع فيه أي خلل 
او اضطراب، وليست مسؤولية الدولة أن 
حتل أو أن تضع الشرعية للمخالفني، حيث 
إن القانون هو السند واملرجعية والعمود 
الفقري الذي تستند إليه الدولة ونهضتها.

 ان فقدان املواقف للسيارات ليس أمرا 
خاصا في العمارات السكنية او التجارية 
وحدها ولكن املسألة متتد وتنتشر في 
السنوات األخيرة للمرافق احلكومية التي 
تتطلب استقبال مراجعني وأيضا املوظفني 
والطاقم اإلداري املساند التابع للدولة، وهذا 
األمر له تبعات أخرى منها عرقلة السير 
وزيادة االزدحام املروري وتعطيل مصالح 
العباد واملواطنــني وناهيك عن اجلهود 
املضاعفة على إخواننا من رجال الداخلية 
املخالفات....الخ  السير وإصدار  لتنظيم 
وخاصة في فترات الصيف احلارقة وهذه 
كلها جهود متعبة على اجلميع ولها أبعاد 

اقتصادية مضرة كثيرة.
ان فقدان مواقف السيارات وغيابها 
أصبحت ظاهــرة متراكمة وخاصة مع 
اخللط والعبث احلاصل في تداخل املناطق 
الســكنية مع التجارية مع االستثمارية 
وأيضا عندما يقوم «البعض» من املخالفني 
باستغالل املناطق السكنية في بناء عمارات 
استثمارية كـ«شقق» مبا يناقض ويضرب 
النظام العام، وأيضا عندما ال يهتم مالك 
العمارات ببناء مواقف حســب النسب 
القانونية املعتمدة من قبل البلدية ألنهم 
يحســبونها من ناحية التكلفة والفائدة 
ألشــخاصهم بعيدا عن الضرر الواسع 

احلاصل للمجتمع وللمنطقة. 
لذلك املطلوب هو عملية رقابة روتينية 
والكشــف الدوري كل فترة زمنية من 
اجلهات املســؤولة ورفع الغرامة املالية 
الكبيــرة على ان تكــون تصاعدية مع 
اســتمرار املخالفات وعــدم ازالتها مع 
إيقاف املعامالت اإلدارية للمخالف وسحب 
الرخص إلى ان يتم توفير مواقف تراعي 
نســب السكان وعدد السيارات مع منع 
اصدار رخص بناء جديدة للمخالفني وقطع 
التيار الكهربائي على العقارات االستثمارية 
او من يستخدم مواقع سكنية لإليجار 

التجاري.
وأيضا يجب تعميم مســألة وضع 
املؤسســات احلكومية بعيدا عن مناطق 
االزدحام املروري وأماكن السكن وأيضا 
ان تكون ضمن مواقع واســعة حتتوي 
على مبان ملواقف متعددة الطوابق تلبي 

احلاجة احلالية وأيضا املستقبلية.
هذه كلهــا حلول واقتراحات نتمنى 
ان تتحرك علــى ارض الواقع في خط 
التطبيــق العملي والتنفيــذ ملنع تراكم 
املشكلة وتداخلها فهذه املسألة كـ«كرة 
الثلج» التي ســتكبر اذا لم يتم ايقافها 

قبل فوات األوان.

حديث الناس في الناس منذ خلق 
اهللا األرض ومــن عليها، والناس 
بطبيعتها ال متل من احلديث حسنا 
كان أو سيئا، فهو بالنسبة لهم مثل 
الروحي لعقولهم وأبدانهم  الغذاء 
والدواء لكل داء، فهذه األحاديث 
التي يتبادلونها ال تنتهي وال تقف 
عند حد، وال وقت محددا لها، فهم 
يتحدثون في كل وقت، ويحلو لهم 
اخلوض في غرائب األخبار وال مانع 
من كشف األسرار، والعجيب حقا 
أنهم بينما هم في سرد تفاصيل 
خبر مهم كان شغلهم الشاغل، إذ 
جاءهم خبر جديد فتركوا األول 
ونسوه وكأن لم يسمعوا به وصار 
ديدنهم اخلبر اجلديد، يتلقفون 

األخبار تلقف األطفال للكرة.
وهكذا وبشكل يومي بال كلل 
وال ملــل، ومبا أن الكالم باملجان 
وليس عليه رسوم فيجوز لهم أن 
يتحدثوا بكل شيء دون حواجز، 
واملشكلة أن أكثر هذه األخبار التي 
الدقة،  إلى  يتحدثون عنها تفتقر 

والكثير منها غير صحيح، ومع ذلك 
ال يهمهم صحتها من عدمه على 
اإلطالق وإمنا املهم عندهم احلديث 
نفســه، ففيه متعة ولذة، خاصة 
بالنعناع  إذا كان معه كوب شاي 
وفنجان قهوة وقليل من املوالح.

ولألسف ما نالحظه أن بعض 
هذه املجالس فقدت أمانتها وآدابها، 
ولم تعد تلك املجالــس التي كنا 
نعرفها في السابق، فالكالم فيها 
مباح حتى ينبلج الصباح ويؤذن 

الفــالح، فيخوضون  بحي على 
في كل شاردة وواردة وصغيرة 
وكبيرة، وال مانع من إفشاء األسرار 
والتعرض للغير في هذه املجالس، 
فليس هؤالء الناس ممن وصفهم 
اهللا بقوله: (والذين هم عن اللغو 
معرضون) وال أخال املالئكة حتف 
بأجنحتها عليهم، وإمنا هم أناس 
باض الشيطان وفرخ في صدورهم.

فبعض الناس والعياذ باهللا ذئاب 
ترتــدي ثيابا ال يتركون أدميا إال 

ومزقــوه وال عامرا إال وخربوه، 
يتشمتون مبصيبة غيرهم وكأنهم 
ســاملون من املصائب، قال جابر 
بن عبداهللا األنصاري ے: «كنا 
عند رســول اهللا ژ، فهبت ريح 
منتنة فقال: أتدرون ما هذه الريح؟ 
هذه ريح الذين يغتابون املؤمنني» 

(رواه أحمد).
إن التشــهير بالنــاس وتتبع 
أخطائهم وزالتهم أمر محرم شرعا 
فاهللا سبحانه وتعالى أمرنا بالستر، 

ومن هتك سترا هتك اهللا ستره:
احفظ لسانك أيها اإلنسان

ال يلدغنك إنه ثعبان
كم في املقابر من صريع 

لسانه
كانت تهاب لقاءه الشجعان

فضع نفسك مكان من حتدثت 
عنه بالباطل وقس األمر جتد نفسك 
مخطئا، وال تقل أنا افضل وأحسن 
فليس فينا من هو خاٍل من العيوب، 

ودمتم ساملني.

كلمــة قالها املخــرج العربي 
واملصري املبدع محمد فاضل في 
أحد البرامج اإلذاعية، بدأت االستماع 
لها أثناء قيادتي في شوارع القاهرة 
«زيارة قصيرة» وأنا من عشاق 
اإلذاعــة وإذ باملذيعة تقول: معنا 
اليوم املخرج محمد فاضل. وهنا 
شدني احلوار لالستماع ألنني من 
اإلذاعة،  بدأ احلديث عن  عشاقه، 
وإذ باألستاذ «فاضل» يقول: األذن 
ترى! مــا أجمله من تعبير يحمل 
الكثير من اإلحساس واملشاعر، هل 
األذن ميكن أن ترى؟ نعم عندما 
يتخيل من يسمع األحداث ويتعمق 
باحلوار هنا تقدر األذن أن تعمل 
مكان العــني وعند الوصول لتلك 
املتعة تكــون قمة اإلبداع وجناح 
املادة اإلذاعية املقدمة ألنني جعلت 

املستمع يرى بأذنه.
الصورة  تلــك  األذن تــرى! 
اجلماليــة التي تكمن في وصول 
املستمع الى أن يرى ما يسمعه، 

وعندما يصل املستمع لتلك املرحلة 
نطلق على املادة اإلذاعية املقدمة 
اإلبداع، ألن من يقدم تلك املادة جعل 
املستمع تتحد حواسه من خالل 
مخيلته إلى أن أصبح يرى األحداث 
من خالل أذنه، وتلك هي اإلذاعة 
املتميزة التي جتعل األذن ترى. 

بعــد االنتهاء من احلديث عن 
أهمية اإلذاعة قامت املذيعة باحملاورة 
مع املبدع واملخرج محمد فاضل 

أعماله وتاريخه  عن احلديث عن 
وكيف أصبحت املنصات اخلاصة 
حتارب املنصات اإلعالمية احلكومية 
«التلفزيــون»، وهنا قام أ.فاضل 
باقتراح جميل  جدا في تلك القضية، 
وأعتقد أن االقتــراح من املمكن 
تطبيقه في جميــع التلفزيونات 

العربية وهو:
ملاذا ال يدفع املواطن «املشاهد» 
اشتراكا شهريا للتلفزيون؟ ويكون 

شيئا رمزيا، هذا الشيء سيمنح 
للدولة مردودا ماديا يترتب عليه 
أال يكون املواطن أسيرا للدعايات، 
ويســتطيع أن ينافس املنصات 
اخلاصة أيضا ألنه لديه جمهوره، 
كما أن مشــاهده سينتقي املواد 
املطروحة من خاللــه، وهذا من 
خالل اإلقبال على االشتراك مثله 
مثل املنصات اخلاصة لكن بسعر 

منخفض.
انتهــي البرنامــج وأصبحت 
الفكرة تضيء في ذهني من خالل 
الكثير من التساؤالت ومنها: ليش 
ما تطبق الفكــرة ويصير عندنا 
عائد مادي غير اإلعالنات؟ ليش ما 
يصير املجتمع هو املتحكم بإعالمه 
من خالل اإلقبال عليه من خالل 
الرفض؟ ليش ما  أو  االشــتراك 

يتخصص التلفزيون ونفتك؟
٭ مســك اخلتام: العني ترى ما ال 
متلك على غير أصله، فإذا ملكته 

رأته على أصله.

بشق األنفس وفي ظل العديد من 
األخبار احملبطة التي تنشر سواء في 
وسائل التواصل االجتماعي أو على 
وسائل اإلعالم املختلفة والتي في 
الغالب تدعونا إلى الترحم على الزمن 
اجلميل، سواء تلك املتعلقة بتردي 
حالة طرقات الكويت أو العالقة بني 
السلطتني وحالة الشد الدائم والصراع 
الذي لن ينتهــي على األرجح في 
املنظور القريب، وكذلك املشاجرات 
العنيفة وغيــر املبررة وضبطيات 
املخدرات شبه اليومية والتي تنذر 
بخطر دائم انطالقا من داللتها بوجود 
إلخ،  السموم..  لهذه  سوق محترم 
عثرت على خبر مفرح والذي نأمل 
أن يكون مقدمة النطالقة في األخبار 
املبشرة وانطالقة للحاق بركب الدول 
املجاورة على أقصى تقدير، اخلبر 
هو توجه وزارة الداخلية إلى منح 
املستثمرين األجانب مميزات فيما 
لديهم  إقاماتهــم والعاملني  يخص 
وأفراد أسرهم في الكويت، بحيث 
مينح املســتثمر سمة دخول لعدة 
سفرات مدتها ٦ أشهر إلنهاء إجراءات 

ترخيص كيانه االستثماري، وإقامة 
ملدة ٥ ســنوات قابلة للتجديد مع 
إمكانية البقاء خارج الكويت ملديري 
الكيانات االستثمارية لفترة تتجاوز 
٦ أشــهر دون احلصول على إذن 
بالغيــاب مع جواز البقاء في البالد 
مدة أقصاها ٣ أشهر ما لم يصرح 
له باإلقامة املؤقتة وفقا للمادة ١١ من 
املرسوم األميري ١٩٥٩/١٧ أو حتويل 
الزيارة إلى إقامة عائلية مع تسهيل 
إجراءات املســتثمرين وعائالتهم 

إلصدار رخص القيادة.

الكثير  بح صوتي وأصــوات 
من الكتاب من احلديث عن أهمية 
وحتمية أن تشرع الكويت أبوابها 
بالنفط كمصدر  وعدم االكتفــاء 
الدول بال  للدخل أســوة بجميع 
استثناء مبا فيها األشقاء في دول 
مجلس التعــاون اخلليجي، بلدان 
عربية كثيرة تقدم بسخاء جميع 
التيسيرات للمستثمرين وحتاول 
بشتى الطرق تنويع مصادر الدخل 
ســواء في قطاعات الســياحة أو 

الصناعة أو غيرها.

الوصول إلى الهدف الذي نحلم 
بــه منذ عقود يحتــاج إلى اتخاذ 
اخلطوة األولى، ألنه دون خوض 
اخلطوة األولــى للعمل لن يكون 

هناك أي عمل من األساس.
توجه «الداخلية» مبنح امتيازات 
للمســتثمرين خطوة مهمة وكما 
يقال «أن تأتــي متأخرا خير من 
أال تأتــي أبدا»، واملهــم أال تغرد 
الداخليــة منفردة، بــل يجب أن 
يكون تشجيع وحتفيز املستثمرين 
بامتيــازات ودون أي عراقيل، أنا 
لست خبيرا في االستثمار ولكني 
مواطن محب لهذا الوطن وأمتنى 
أن يكون التسهيل على املستثمرين 
نهجا يتبناه مجلس الوزراء بإصدار 
التي  الشرائح  قوانني جتذب هذه 
ترحب بها كل دول العالم وتتيح لهم 
التملك، وغير ذلك من االمتيازات، 
وبحيــث ال نظل محلــك رواح 
ونكتفي برؤية إجنازات األشــقاء 
وهم ميضون بخطوات متسارعة 
ونحن نعيش على أطالل كنا درة 

اخلليج وكنا.

قدمت الحكومة الكويتية استقالتها قبل أيام 
وأصدر سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
حفظه اهللا، أمرا أميريا بقبول هذا االستقالة.

وحسب المادة األولى من المرسوم بقبولها، 
تستمر الحكومة في تصريف العاجل لحين 

تشكيل الوزارة الجديدة.
وما بين التأزيم النيابي - النيابي، والنيابي 
- الحكومي، استقالت الحكومة بعد ١٠٠ يوم من 
افتتاح دور االنعقاد األول للفصل التشريعي 
الـ١٧، لم يقدم فيه النواب الكثير مما تطلعنا 
إليه، إلــى جانب أن بعض النــواب اتجهوا 
للتصعيد من خالل طرح الملفات التي رأت 
الحكومة أنها غير مستعدة للموافقة عليها، 
فعاد النواب لطرح ملفات أخرى بديلة اعتقادا 
منهم بجدوى تلك الخطوات من أجل دفع عجلة 

الحياة البرلمانية لهذا الفصل التشريعي.
وما كان إال أن اســتقالت الحكومة  على 

أن تشكل الحكومة الجديدة. وماذا بعد؟ بكل 
تأكيد سيعود نواب األمة لطرح الملفات العالقة 
مع الحكومــة الجديدة، والمطالبات لصعود 
المنصة للمساءلة واالستجواب في ظل تردي 
األوضاع الحياتية في مرافق ومفاصل الدولة.

وفي ظل ارتفاع منســوب الجريمة في 
الكويت وتردي التعليم وآخره التفوق الوهمي، 
إلى جانب ضعــف البنية التحتية في قطاع 
الصحة واإلعمار وملفات أخرى مرت عليها 
سنوات طويلة، كان ال بد لها أن تنجز وقفت 

عائقا أمام الســلطتين، وهكذا فإن الشعب 
الكويتي انتخب نوابه ومازال األداء البرلماني 
يعيد نفســه في كل مجلس أمة، والحكومة 
تعود وتتخذ نفــس المواقف بعدم حضور 
الجلسات، وإن كانت الحكومة اآلن مستمرة 
في خط سيرها لتصريف األعمال، وإعالن 
المجلس أن النواب يســتطيعون دستوريا 
تشــريع القوانين، أدعو إلى تنظيم الحياة 
السياسية بين السلطتين مع تشكيل الحكومة 
الجديدة القادمة والتوافق على األولويات، فال 
يمكن أن تكون القاعدة السياســية للتعاون 
بين السلطتين هي «وإن عدتم عدنا» في كل 

مجلس أمة منتخب.
وال بد أن تعود السلطتان لخطاب صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، وتطبيق 
القول الســامي لسموه لتدور عجلة التنمية 
في البالد في جو من الديموقراطية الفاعلة.

محلك سر

األذن ترى!

Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوطي

وجهة نظر

خطوة
األلف ميل

aljalahmahq٨@hotmail.comمحمد اجلالهمة

سلطنة حرف

النواب للحكومة.. 
وإن عدمت عدنا

gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

كلمات ال تنسى

حديث الناس 
في الناس

مشعل السعيد

أبوغزالة يرسم سياسة املجمع 
في الرقابة على غسيل األموال

ألنني أحب احلقيقة وأحبكم أقول

abughazaleh@tag.global 
طالل أبوغزالة *



15
عربية وعامليةاالربعاء ١ فبراير ٢٠٢٣

أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

الشغور الرئاسي في لبنان يدخل اليوم شهره الرابع
«الدميوقراطي» يطرح تعديل الدستور النتخاب قائد اجليش

بيروت ـ عمر حبنجر 
عامر عز الدين

اليــوم، األول من فبراير، 
يدخل الشغور الرئاسي في 
لبنان شــهره الرابع، أي أن 
ثالثة أشهر بالتمام والكمال 
مضــت ولبنــان بــال رئيس 
جمهورية، وبال حكومة فاعلة.
إحــدى عشــرة جلســة 
انتخابية ضاعت فيها «طاسة» 
الرئاسة بني األوراق البيضاء 
أو املموهــة أو املرمزة، حتى 
تعــب الرئيــس نبيــه بري 
من العد، فتوقف عن تعيني 
إلــى ان يقتنــع  اجللســات 
املكابرون بأن ما كتب قد كتب، 
وانه يتعني اعتماد الواقعية 
السياســية فــي التعامل مع 
سياســة التعطيــل واإلفقار 
والتفقير والتعتير، لكن هذا 
الواقــع مازال خــارج قبول 
القوى السياسية والتغييرية 
الرافضة إلمالءات األمر الواقع.

بيد انه ثمة موقف استجد 
أمــس، متثل بزيــارة رئيس 
اللقــاء الدميوقراطي تيمور 
البطريــرك  الــى  جنبــالط 
املاروني بشــارة الراعي في 
بكركي، حيث طرح من خالل 
النائب راجي السعد إمكانية 
تعديــل الدســتور، صراحة 
وألول مرة، من اجل انتخاب 
العمــاد  مرشــح الصــدارة 
جوزاف عــون إذا كان هناك 

اتفاق عليه.
وقال الســعد بعــد لقائه 
الراعي «اتفقنا مع البطريرك 

والساعون الى االلتفاف على 
سياســة التعطيل الرئاسية 
املدمرة، وطبعا  واحلكومية 
كل ذلــك ضمن حــدود منع 
الفوضــى  الــى  االســتدراج 
االنفجــار  او  املجتمعيــة 
االجتماعــي، ألن مثل هذا قد 
يكون الهدف املرجتى لبعض 
مــن يقفون خلــف تعقيدات 
العالقــات العمالية، وصوال 
الى اإلضراب العام املقرر في 

٨ اجلاري.
وقد التقى رئيس القوات 
اللبنانيــة د.ســمير جعجع 
النقابــات املســؤولة  أركان 
عن االضراب، ومنهم رئيس 
العمالــي بشــارة  االحتــاد 
األســمر ونقيــب املعلمــني 

لألمــن العام اللــواء عباس 
ابراهيــم، فــي ســياق عمله 
األمني، لتعــذر تعيني بديل 
له من قبل حكومة تصريف 

األعمال.
املصــادر تتحــدث عــن 
عقبــات توضــع فــي طريق 
اجتمــاع حكومــة تصريف 
األعمــال ألغــراض مختلفة، 
وكان حزب اهللا اقنع الرئيس 
جنيب ميقاتي بتأجيل جلسة 
األسبوع املاضي، مراعاة منه 
ملوقــف رئيس التيــار احلر 
النائب جبران باسيل، الذي 
الزال يقاطع من خالل وزرائه 
في التيار جلســات حكومة 

تصريف األعمال.
والالفت في األمر انه على 
صعيد التمديد للواء عباس 
ابراهيم ثمة من يضع شروطا، 
ومنه التمديد في املقابل حلاكم 
مصرف لبنان املركزي رياض 
ســالمة، ومنهــم من يرفض 
للطرفــني، وهو فــي احلالة 

احلاضرة جبران باسيل.
وترجح مصــادر تأجيل 
جلسة احلكومة إلقرار التمديد 
الى مــا بعــد لقــاء باريس، 
وقــد الحظــت ان الضغوط 
الفرنسية على التحقيق مع 
احلاكم سالمة قد تراخت، وأن 
احلاكم نفسه بدأ يعالج امور 
تصاعد الدوالر مبرونة افضل، 
الى جانب املالحقات الواسعة 
النطــاق للمضاربــني مــن 
الصيارفة، الشركاء في لعبة 
انقضــاض الدوالر األميركي 

على الليرة اللبنانية.

نعمــة محفــوض ونقيــب 
الصيادلة جو سلوم، وبحث 
التي تواجه  معهم املشــاكل 
النقابــات، ومســار اضراب 
اليــوم للمعلمــني، واضراب 
الثامــن من فبرايــر للعمال، 
مؤكدا وقوف تكتل اجلمهورية 

القوية الى جانبهم.
علــى أي حــال، املطلوب 
مــن مختلف األطــراف عدم 
اثارة الزوابع السياسية قبل 
اللقاء األميركي ـ الفرنسي ـ 
السعوديـ  املصريـ  القطري 
في باريس في الســادس من 

هذا الشهر.
واملطلــوب ايضــا، وفق 
املصادر املتابعة لـ «األنباء»، 
مترير التمديد للمدير العام 

البطريرك بشارة الراعي مستقبال وفداً من «الدميوقراطي» ضم النواب تيمور جنبالط ووائل أبوفاعور وراجي السعد     (محمود الطويل)

الراعي على ضرورة انتخاب 
رئيس للجمهورية اليوم قبل 
الغد»، وأضاف «ال اتفاق على 
اســم معني امنــا اســم قائد 

اجليش بالصدارة».
واوضح الســعد «اذا كان 
هناك اتفاق على قائد اجليش 
سنسعى الى تعديل الدستور، 
وعلــى االتفاق بأن احلل هو 
بالتمسك بالدستور والطائف 
واعادة احلياة للمؤسســات 
الدســتورية واطالق عملية 
االنقــاذ من خالل املباشــرة 

باالصالحات».
أما بالنســبة لالضرابات 
املزمعــة قــد يكــون الهدف 
غير مــا يــراه املروجون له 
او الســائرون فــي ركابــه، 

النائب وليد البعريني لـ «األنباء»: «الرئاسة» 
في الثالجة وجاهزون للتعاطي مع أي اسم

بيروت ـ زينة طّبارة

كتلــة  عضــو  رأى 
االعتــدال الوطنــي النائب 
وليــد البعرينــي ان أكثر 
ما يحتاجــه لبنان في ظل 
الفوضــى الراهنة على كل 
واخطرهــا  املســتويات، 
فــي  احلاصــل  اجلمــود 
انتخاب رئيس للجمهورية، 
واالنقســام العمــودي في 
اجلسم القضائي، الى خطاب 
هــادئ قوامــه العقالنيــة 

واحلكمة والبصيــرة، اال ان رئيس التيار 
الوطني احلر النائب جبران باسيل مصر 
على ســوق مصاحله بحماوة من شــأنها 
القضاء على ما تبقى من الدولة اللبنانية، 
متمنيا بالتالي على العقالء من نواب ووزراء 
ومناصرين محسوبني عليه، وإقناعه بتهدئة 
خطابــه متهيدا للتالقــي مع اآلخرين على 

كلمة سواء تسحب لبنان من فم التنني.
ولفت البعريني، في تصريح لـ «األنباء»، 
الى ان باسيل يحاول انطالقا من مساعيه 
حلجز موقع دسم له في حكومة العهد املقبل، 
قطع الطريق امام خصومه املرشحني لرئاسة 
اجلمهورية، وفــي طليعتهم قائد اجليش 
العمــاد جوزاف عون، ورئيس تيار املردة 
الوزير السابق سليمان فرجنية، من هنا كان 
تهديده بالترشح لرئاسة اجلمهورية على 
قاعدة «إما األخذ بخياراتي وإما الفوضى»، 
وذلك ليقينه أن وجوده على رأس الدولة 
ســيأخذ لبنان الى ما بعد بعد جهنم التي 
فتح عهد عمه أبوابها امام اللبنانيني، كفى 
مغامرات وبهلوانيات كانت السبب بخراب 

لبنان ووصوله الى االنهيار.
وردا على سؤال، أكد ان زيارة كتلة االعتدال 
الوطني لقائد اجليش أتت للوقوف من جهة 

الى جانبه والتضامن معه في 
مواجهة ما ساقه باسيل من 
تهم وهمية ضده، وللتأكيد 
مــن جهــة ثانية علــى دعم 
املؤسسة العسكرية، الوحيدة 
املتبقية مــن مفهوم الدولة، 
والتــي مازالــت بالرغم من 
خطــورة املرحلــة الضمانة 
الوحيدة لعدم انزالق لبنان 
الــى تفلــت امنــي ال حتمد 
عقباه، مطالبا بالتالي جبران 
باسيل بوقف محاوالته اقحام 
املؤسســة العســكرية فــي 
التجاذبات السياسية واحلزبية والطائفية، 
واالهم بوقف محاوالته اليائســة لتشــويه 
صورة قائد اجليش وخلع بزة املناقبية عنه.

علــى صعيــد متصــل وعــن قراءتــه 
للجمود احلاصل في عملية انتخاب رئيس 
للجمهورية، أعرب البعريني عن اسفه لكون 
االســتحقاق الرئاســي ادخل الــى الثالجة 
بانتظار «هبوط الوحي» على اجلميع دون 
اســتثناء، علما ان كتلــة االعتدال الوطني 
جاهزة للتعاطي بإيجابية مع أي اسم جدي، 
من شــأنه اخراج االستحقاق الرئاسي من 
عنق الزجاجة، وقادر على قيادة السفينة 
اللبنانية باجتاه شاطئ األمان، حيث التعافي 
من االزمات السيما االقتصادية والنقدية منها.

وختم البعريني مؤكدا ان الكالم عن تفلت 
امني يعيد لبنان الى زمن احلرب االهلية ال 
قيمة له في ظل وجود املؤسسة العسكرية، 
وحكمة قائدها في انتزاع األلغام، معتبرا ان 
مسؤولية املراوحة في انتخاب رئيس وعودة 
االنتظام العام الى املؤسسات الدستورية 
تقع على اجلميع دون استثناء، السيما ان 
احللول ستبقى غائبة وسط التناقض احلاد 
في مقاربة التحديات والتطورات الداخلية 

واإلقليمية والدولية.

طالب باسيل بوقف تشويه صورة قائد اجليش وخلع بزة «املناقبية» عنه

النائب وليد البعريني

شكري يدعو إليجاد حلول للتطورات على الساحة الدولية

فرنسا: إضراب للمرة الثانية خالل شهر ضد رفع سن التقاعد
باريــس - وكاالت: للمرة 
الثانيــة خالل شــهر تســبب 
إضراب على مســتوى فرنسا 
في تعطيــل إنتــاج الكهرباء 
واملدارس وشــل حركة النقل 
العــام أمــس، وذلك فــي يوم 
تاريخي وصفته وسائل اإلعالم 
الفرنسية بـ«الثالثاء األسود» 
نظرا حلجــم التعبئة، رفضا 
خلطط احلكومة الرامية لرفع 

سن التقاعد.
وحددت النقابات العمالية 
مواعيد ملســيرات احتجاجية 
في أنحــاء فرنســا على مدار 
اليــوم بعد تعبئــة عامة غير 
مسبوقة، في مواصلة الضغط 
على احلكومة وتيمنا باإلقبال 
الكبيــر على املشــاركة الذي 
شهده االحتجاج األول في ١٩

ينايــر الذي شــارك فيه أكثر 
من مليون ملعارضة رفع سن 
التقاعــد إلى ٦٤ بــدال من ٦٢

عاما وتسريع خطة رفع السن 
املؤهل للحصول على معاش 

تقاعدي كامل.
وفي باريس، شارك اآلالف 
منــذ الســاعة الثانيــة ظهرا 
مبســيرة انطلقت من ساحة 
إيطاليا، في الدائرة ١٣، وصوال 

موظفــي املصافــي النفطيــة 
والعاملني في قطاعات أخرى من 
بينها محطات البث احلكومية 
التي بثت املوســيقى بدال من 

البرامج اإلخبارية.
وانخفضت إمدادات الطاقة 
٢٫٩ أو   ،٪٤٫٤ الفرنســية 

غيغاوات، إذ انضم العاملون 
في املفاعالت النووية ومحطات 
الطاقة احلرارية إلى اإلضراب، 
وفقــا لبيانات مــن مجموعة 

بصدد االحتفال مبــرور ٨٠ عاما على 
إقامــة العالقــات الديبلوماســية بني 
البلدين، داعيا إلى إيجاد حلول مالئمة 
لكل التطورات على الساحة الدولية، مبا 
يحقق املصالح املشتركة املبنية على 
أساس املبادئ الراسخة في ميثاق األمم 

املتحدة واالحترام املتبادل.
مــن جانبه أكــد وزيــر اخلارجية 
الروســي تقديــر بالده عاليــا املوقف 
املصري املتوازن واملدروس من مختلف 
القضايــا اإلقليمية، والســعي إليجاد 

احللول بشأن الكثير من األزمات.
وقال وزير اخلارجية الروســي - 
أثناء اللقاء - «يهمنا املوقف املصري 
من مختلف األزمات في إقليم الشــرق 
األوســط وفي إفريقيــا ومختلف أطر 
التعــاون املطروحة مــن قبل اجلانب 
املصري». وأضاف الڤروڤ: «أن روسيا 
ومصر تتعاونان في إطار األمم املتحدة، 
حيث نشهد محاوالت من بعض أعضاء 
املجتمــع الدولي لفرض قواعد معينة 
كبديل مليثاق األمم املتحدة، وهي قواعد 
ال يعرفها أحد»، مؤكدا أن بالده تعول 
على إجراء محادثات مكثفة بني موسكو 
والقاهرة بشأن تطور العالقات الثنائية 

في ظل الظروف الراهنة.

وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة 
تكثيــف اجلهــود الدوليــة واضطالع 
املجتمــع الدولــي مبســؤوليته وفقا 
ملقــررات الشــرعية الدولية للتوصل 
إلى حل نهائــي يحافظ على احلقوق 

املشروعة للشعب الفلسطيني».
وأوضح وزير اخلارجية، أن عالقات 
مصر وروســيا تقوم على أرضية من 
التاريخ املمتد الطويل، خاصة ونحن 

أوكرانيا. وقال شكري: «في إطار املنطقة 
العربية، تناولنا القضية الفلسطينية 
والتطــورات األخيــرة وأهمية وجود 
تهدئة وعــدم التصعيد واالمتناع عن 
اإلجــراءات األحادية التــي تؤدي إلى 
تعقيد املوقف وضرورة إيجاد اإلطار 
السياســي الالزم إلنهــاء األزمة على 
أســاس حل الدولتــني، وإقامة الدولة 
الفلســطينية على حدود العام ١٩٦٧، 

خديجة حمودة

أكد وزير اخلارجية سامح شكري، 
أمس، أن مباحثاته مع نظيره الروسي، 
ســيرغي الڤروڤ، ركزت على الهدف 
املشترك لتطوير العالقات بني البلدين 
علــى جميع املســتويات، مبــا يخدم 
مصالح الشعبني، وأثر ذلك على جهود 

التنمية االقتصادية.
وأعرب سامح شــكري، في كلمته 
خالل مؤمتر صحافي مشترك مع وزير 
اخلارجية الروسي، سيرغي الڤروڤ، 
عقب انتهاء مباحثاتهما في موسكو، عن 
سعادته باملفاوضات مع نظيره الروسي 
التي امتدت ألكثر من ساعتني، وتناولت 
العالقات الثنائية بني البلدين، الفتا إلى 
أن حجم التبادل التجاري بني البلدين 
في تزايد مستمر، وأن استمرار االعتماد 
على السلع التي يتم تبادلها بني مصر 
وروسيا، أمر مهم ، وجار احلفاظ عليه 
والتوسع فيه. وأوضح أنه ناقش مع 
نظيره الروســي، األوضاع اإلقليمية 
والدولية ذات االهتمام املشترك، وأكد 
على اهتمام مصر كمــا يهتم املجتمع 
الدولي كله، بالتوصل إلى الظروف التي 
تسمح بانتهاء املواجهة العسكرية في 

وقاس.. رفع (سن التقاعد) إلى 
٦٤ ميثل تراجعا اجتماعيا».

وأعلــن وزيــر الداخليــة، 
جيرالد دارمانني، أنه مت نشر 
١١ ألفا من قوات األمن والدرك، 
من بينهم ٤ آالف في باريس.

وبدأ االضــراب في مدينة 
تولوز جنوب غرب فرنســا، 
مبا ال يقل عن ٣٠ ألف شخص 
شــاركوا في املظاهــرات وفقا 
إلحصاءات احتاد العام للعمل، 
وهو رقم يعادل على األقل الرقم 
الذي مت تسجيله في اإلضراب 

األول في ١٩ يناير.
وتقدمت مظاهرات «تولوز» 
بوتيرة ســريعة حيث انضم 
إليها حركات مجتمعية أخرى 
مثــل الســترات الصفــراء أو 
احلــركات املدافعة عن حقوق 
املرأة، ما يشير الى عدد أكبر 
من املتظاهرين مما كان عليه 

في ١٩ يناير.
وفي مرسيليا على الساحل 
اجلنوبــي لفرنســا، مت غلــق 
بعض املــدارس الثانوية في 
«سانت تشالز» و«مونتغراند»، 
وانطلقت املسيرات من ميناء 
مرسيليا القدمي بحضور عدة 

آالف من األشخاص.

إي.دي.إف. وقالــت شــركة 
توتال إنرجيز إنه ال يتم تسليم 
منتجات بترولية من مواقعها 
في فرنسا بســبب اإلضراب، 
مضيفة أن محطات الوقود مت 
إمدادها بالكامل ويجري تلبية 

احتياجات العمالء.
ووصف لوك فــار، األمني 
العام لالحتاد الوطني للنقابات 
املستقلة ملوظفي اخلدمة املدنية 
«هــذا اإلصــالح غيــر عــادل 

إغالق مدارس وتعطل حركة النقل وإنتاج الكهرباء

صورة مركبة لوزير اخلارجية سامح شكري ونظيره الروسي سيرغي الڤروڤ           (رويترز)

(أ.ف.پ) آالف احملتجني يشاركون في إضراب الثالثاء األسود احتجاجا على رفع سن التقاعد  

إلــى «أنفاليــد» فــي الدائــرة 
السابعة.

ومت تشــغيل واحــد فقط 
مــن كل ثالثــة مــن قطــارات 
«تي.جي.في» عالية الســرعة 
وعدد أقل من القطارات احمللية 
واإلقليمية، مع تعطيل مترو 

باريس بشدة.
وقالت نقابة معلمي املدارس 
االبتدائيــة إن نصف املعلمني 
أضربــوا عن العمــل، وباملثل 

استطالع: غالبية السوريني 
يتوقعون مجاعة وشيكة

بلينكن يجدد من رام اهللا دعوته 
لوقف العنف والتمسك بحل الدولتني 

وكاالت: حذر فريق «منســقو اســتجابة 
ســوريا» من احتمال حدوث مجاعة وشيكة 
مع بلوغ نسبة التضخم نحو ٩٠٪ في عموم 
سورية، وجلوء أكثر من ٧٠٪ من السوريني 

إلى الدين لتأمني االحتياجات األساسية.
وذكر الفريق أن عدد احملتاجني للمساعدات 
اإلنسانية في سورية ارتفع إلى ١٥٫٣ مليون 
نسمة بزيادة قدرها ٧٠٠ ألف نسمة عن العام 
املاضي، مع توقعات بزيادة عددهم إلى ١٥٫٧
مليون نسمة خالل األشهر الستة القادمة، 

وأجرى الفريق استبيانا شمل أكثر من 
٢٣ الف ســوري، خالل الفترة الواقعة بني 
١-٢٧ يناير املاضي، حول الوضع االقتصادي 
للشباب في ظل األوضاع احلالية. وأظهر 
أن غالبية الســوريني ليــس لديهم مصدر 

دخل ثابت. 
وقال ان االستبيان تضمن عدة فرضيات، 
الســتيضاح رأي املشاركني باألوضاع. وردا 
على افتراض أن غالبية السوريني يتوفر لديهم 
غذاء متنوع ومياه نظيفة بشكل دائم خالل 
العامني املاضيني، قال ٧٦٪ إنهم يرفضون هذا 
القول، بدرجات مختلفة، وال تبدو الفروقات 
هنــا كبيرة بــني الفئات العمريــة والنوعية 
واجلغرافية، حيث مييل ٨٧٪ من الذين تزيد 

أعمارهم عن ٣٥ عاما إلى رفض هذه الفرضية، 
وكذا ٧٣٪ من الذين تقل أعمارهم عن ٢٠ عاما.

الفرضية الثانية تقول إن ســبب ســوء 
التغذية هو انعدام مصدر الدخل، فأيدها ٩٢٪ 
من املشاركني، دون فروقات كبيرة من حيث 
الفئــة العمرية، فنســبة املؤيدين من الذين 

تزيد أعمارهم.
وال يبــدو وفقــا لغالبيــة املشــاركني أن 
املساعدات اإلنســانية من املنظمات الدولية 
واحمللية قد حتد من مجاعة محتملة، فالذين 
يؤمنــون بأنها حتد مــن املجاعة هم أقل من 
نصف املشاركني بنســبة ٤٥٪، مبقابل ٤٥٪ 
ال يؤمنون بهذا، ونســبة ١٠٪ من املصوتني 
قالــوا إنهم ال يعرفون مــا إن كانت حتد من 
املجاعة أم ال. في املقابل، يقول ٨٧٪ إن هناك 
مجاعة وشيكة ومحتملة في املنطقة، ويبدو 
أن هــذه قناعة لدى كل الفئات املشــاركة في 
االستبيان، سواء من حيث العمر أو النوع.

وشمل االستبيان ٢٣،٧١٨ سوريا، توزعوا 
بنســبة ٣٩٪ إناث و٦١٪ ذكور. أما من حيث 
التوزيع اجلغرافي فقد توزعت النسب كالتالي: 
مناطق شمال غرب ســورية ٣٩٪، مخيمات 
النازحني ٢٠٪، محافظة دمشق وريفها ٢٢٪، 

مدينة حلب ١٩٪.

عواصمـ  وكاالات: عبر وزير اخلارجية 
األميركي أنتوني بلينكن عن «حزنه» وقدم 
«تعازيه» ملقتل فلســطينيني أبرياء، بعد 
التصعيد اخلطير الذي شــهدته األراضي 

الفلسطينية في األيام املاضية. 
وفــي محطتــه األخيــرة بعــد القاهرة 
وتــل أبيب، قال بلينكن من مقر الســلطة 
الفلســطينية في مدينــة رام اهللا بالضفة 
الغربيــة احملتلــة: «اســمحوا لــي أن أبدأ 
باإلعراب عــن تعازينا وحزننا على مقتل 
املدنيني الفلسطينيني األبرياء الذين فقدوا 
أرواحهــم في تصعيد العنــف خالل العام 

املاضي».
الفلســطينيون  «يعانــي  واضــاف 
واإلســرائيليون على حد سواء من انعدام 
األمن املتزايد واخلوف املتزايد في منازلهم 

وفي مجتمعاتهم وفي أماكن عبادتهم».
وجدد دعوته التخاذ «خطوات للتخفيف 
من حــدة التصعيد ووقف العنف وتقليل 
التوترات ومحاولة خلق األسس ملزيد من 

اإلجراءات اإليجابية للمضي قدما».
وقال إن الفلسطينيني يواجهون «تضاؤال 
في آفاق األمل» وجدد التأكيد على معارضة 
الواليــات املتحدة لتوســع إســرائيل في 
االستيطان، مؤكدا ان واشنطن ترفض أي 
إجراء من أي جانب من شأنه أن يزيد من 
صعوبة حتقيق حل الدولتني، مبا في ذلك 

التوسع االستيطاني وعمليات الهدم والطرد 
من املنازل وزعزعة الوضع التاريخي القائم 

باألماكن املقدسة.
كما أعلن وزير اخلارجية األميركي، تقدمي 
بالده دعما إضافيا إلى وكالة األمم املتحدة 
إلغاثة وتشــغيل الالجئني الفلســطينيني 
«أونروا» بقيمة ٥٠ مليون دوالر، كما تعهد 
باالستمرار في العمل إلعادة فتح القنصلية 
األميركية في القدس الشرقية، مشيرا إلى 
تعدد جهود بالده ودأبها لتقوية العالقات مع 
الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية.

من جانبه، حمل الرئيس الفلســطيني 
محمود عباس، إسرائيل مسؤولية تصعيد 
العنف بشكل حاد في الضفة الغربية. واعتبر 
أن الوقف الكامل لألعمال اإلسرائيلية أحادية 
اجلانب التــي تنتهك االتفاقيــات املوقعة 
والقانون الدولي هي نقطة األساس للعودة 
لألفق السياسي وإنهاء االحتالل وفق املراجع 
الدولية ومبادرة السالم العربية، وذلك من 
أجل حتقيق األمن واالستقرار في املنطقة 

والعالم أجمع. 
وقال في بيان خالل اســتقباله بلينكن 
«نبــدي اآلن االســتعداد للعمل مع اإلدارة 
األميركية واملجتمع الدولي لعودة احلوار 
السياسي من أجل إنهاء االحتالل اإلسرائيلي 
ألرض دولــة فلســطني على حــدود ١٩٦٧

بعاصمتها القدس الشرقية».

عباس يحّمل إسرائيل مسؤولية تصعيد التوتر ويدعو إلنهاء االحتالل
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إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم الصحة

اكتشاف طريقة فعالة ملكافحة الصداع النصفي

يقترح علماء من جامعة ماملو السويدية 
طريقة جديدة ملعاجلة الصداع النصفي 
اللسان. وتشير مجلة  الغشاء حتت  عبر 
 ،International Journal of Pharmaceuticals
إلى أن علماء اجلامعة يجرون دراسة بشأن 
تخفيف آالم الصداع النصفي، حيث يعتقد 
الباحثون أن احلبوب اخلاصة بعالج الصداع 
ال ميكنها الوصول إلى مجرى الدم بالسرعة 
املطلوبة لتخفيف التشنج احلاصل، لذلك 
قرروا «تقليص الطريق» بوضع هذه احلبوب 

حتت اللسان.
وتضيف، تستخدم في معظم األدوية 
التي تتفاعل مع  التريبتان،  املسكنة مادة 
تقمع  وبذلك  السيروتونني،  مستقبالت 
الدماغ.  إشارات الشعور باأللم في مراكز 
ووفقا للباحثني «متتص املواد الفعالة عادة 
في املعدة أو الكبد، وأن نصف جرعة مادة 
التريبتان تستهلك في اجلهاز الهضمي قبل 
وصولها إلى الدم. ولتحقيق هذا التأثير، 
يجب أن يصل أقصى تركيز للمادة في الدم 

خالل ساعتني، ولكن هذا ال يحدث».
ولهذا السبب، قرر الباحثون وضع احلبوب 
حتت اللسان لكي تصل املادة الفعالة فيها 
بسرعة إلى مجرى الدم عبر الغشاء املخاطي 
لتجويف الفم، وستعلن النتائج النهائية 
لهذه االختبارات في ربيع السنة اجلارية.

هل يؤثر البيض على صحة القلب؟

تعد أمراض القلب واألوعية الدموية من 
أكثر مسببات الوفاة حول العالم، وترتبط 
الذي  الكوليسترول،  بشكل كبير بارتفاع 
يرتبط بدوره باألطعمة التي نتناولها، وعلى 
رأسها البيض، الذي حذرت دراسات سابقة 
من تأثيره السلبي احملتمل، لكن دراسة 

جديدة أكدت على فوائده لصحة القلب.
Nutrients» وجدت دراسة نشرت في مجلة
Journal»، أن تناول ما بني بيضة واحدة 
أنه يحمي»  و٣ بيضات أسبوعيا، «يبدو 
من املرض. الدراسة أجريت على أكثر من 
٣ آالف بالغ، ووجدت أن من تناولوا هذه 
الكميات كانوا أقل عرضة بنسبة ٦٠٪، 
لإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، 
شملت: األشخاص الذين يأكلون بيضة واحدة 
أو أقل في األسبوع، معرضون لإلصابة 
أما  الوعائية بنسبة ١٨٪.  القلب  ألمراض 
الذين يستهلكون من بيضة واحدة إلى ٤

بيضات أسبوعيا، لديهم معدل إصابة بنسبة 
٩٪. بينما أولئك الذين يتناولون ٤ إلى ٧
بيضات أسبوعيا، تبلغ النسبة لديهم ٨٪.

أما من أكلوا بيضة واحدة إلى ٣ بيضات 
بنسبة ٦٠٪  أقل  لديهم خطر  أسبوعيا، 
لإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية. 
ومن تناولوا ٤ إلى ٧ بيضات، لديهم مخاطر 
أقل بنسبة ٧٥٪. ومع ذلك، عند النظر في 
تناول األحماض الدهنية املشبعة احملتملة 
(SFA)، استنتج الباحثون أن تناول بيضة 
واحدة إلى ٣ بيضات في األسبوع كان «أكثر 

أمانا».
وأقر مؤلفو الدراسة بأن استهالك البيض 
«يجب أن يقترن بنظام غذائي صحي، يتميز 
باستهالك منخفض من األحماض الدهنية 

املشبعة»، للحصول على فوائده.

عن «سكاي نيوز»

املصدر: صحيفة «إزفيستيا»
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م نخبة من املتميزين امللتقى الوطني «املؤثرون في بالدي» كرَّ
اقيمت مساء االثنني النسخة االولى من فعاليات 
امللتقى الوطني «املؤثرون في بالدي في دورته 
االولى، حتت رعاية رجل االعمال فهد عبدالرحمن 
املعجل، وحضور رئيس جلان الترشيح ورئيس 
االحتاد العربي لالعالم االلكتروني فيصل الصواغ، 
بالتعاون مع احتاد اجلمعيات التعاونية واملعهد 
الكويتي الدولي للتدريب االهلي وفندق ميلينيوم 
سنترال الكويت، حيث مت تكرمي نخبة من ابناء 
الكويــت الذيــن متيزوا بتقدمي منــاذج ايجابية 

يفتخر بها املجتمع.
وبهذه املناسبة قال رئيس ملتقى «املؤثرون 
فــي بالدي» املستشــار جمال العدواني: نشــكر 
جميع املكرمني ملشاركتنا في ليلتنا االستثنائية 

وخاصة ونحن نشهد اطالق الشمعة االولى من 
عمر امللتقى، حيث بدأنا الفعاليات بتقدمي حلقتني 
نقاشــيتني، حملــت االولى عنــوان «كيف اكون 
انسان ايجابي» واملتحدثون كانوا االعالمي خالد 
االنصاري والرئيس التنفيذي لشركة الدروازة 
طالل الشمري وبطل العالم في الدراجات املائية 
محمد بوربيع وجنم السوشــيال ميديا محسن 
النصــار وادار احلوار االعالمــي أحمد الفرحان، 
أما احللقة النقاشــية الثانية فكانت لشــخصية 
امللتقى حســني النصار بعنوان «متيز وانفراد» 

وأدار احلوار االعالمي طالل املاجد.
وأضاف العدواني: اليوم حرصنا على تقدمي 
الدعم اإلعالمي والتنموي لتلك الطاقات االيجابية 

وإبراز مواهبهم بالصورة املشرفة وحتفيز اآلخرين 
ليحذوا حذوهم ويصبحوا قدوة لشباب وفتيات 
الكويــت مســتقبال، الفتا الى ان الــدورة االولى 
متيزت باختيارها شخصية امللتقى رجل االعمال 
واملؤثر حســني النصار، وذلك لكثرة اسهاماته 
ومشــاركاته االيجابية خاصة انه اصبح عالمة 

فارقة في االعالم الكويتي.
واختتم العدواني قائال: شكرا من القلب لكل 
من ســاهم ودعم وشــارك في إبــراز هذا احلدث 
الكويتي الوطني، لوالكم ما جنح امللتقى الوطني 
«املؤثرون في بالدي»، لوال جهودكم ودعمكم ملا 
ظهر للنور، بحضوركم ودعمكم سوف نستمر، 

بسواعد الكويتيني نبني الكويت.

واشتمل حفل امللتقى على العديد من احللقات 
النقاشية الثرية باحلوارات واملداخالت، والفعاليات 
املتميــزة، وكلمــات عديــدة لراعــي االحتفالية 
وشــخصية امللتقى وعدد مــن املكرمني، اضافة 
الى نبذة عن اجلهــات الداعمة للحدث، وفيديو 
مقطوعة موسيقية معروفة للموسيقار د.عامر 
جعفر، وكلمة املدير العام لشركة مصاعد المار 
م.عبداهللا العامر.، ثم ملسة وفاء للراحل االعالمي 

الكبير محمد السنعوسي.
وكرم امللتقى نحو ٣٥ شخصية من الشخصيات 
املؤثرة مجتمعيا منهم على سبيل املثال ال احلصر، 
الناطق الرسمي لوزارة الصحة د.عبداهللا السند، 
الرئيس التنفيذي إلذاعة ٣٦٠ طالل الياقوت، رئيس 

نقابــة الفنانني واإلعالميــني د.نبيل الفيلكاوي، 
الناطق الرسمي لوزارة االعالم انوار مراد، خبير 
األرصاد اجلوية عيسى رمضان، رئيس جمعية 
التميز اإلنساني د. خالد الصبيحي، بطل العالم في 
الدراجات املائية محمد بوربيع، وجنم السوشيال 
ميديا محسن النصار، وطالل الشمري الرئيس 
التنفيذي لشركة الدروازة، وم.عبداهللا عامر مدير 
عام شركة المار للمصاعد، وعبدالعزيز الريس 
مدير التسويق والعالقات العامة شركة األولى، 
ود. ميرفــت احلناوي وجواهــر بلس، ورئيس 
املكتب اإلقليمي لدول مجلس التعاون في االحتاد 
التعاونــي العربي واإلعالمي خالــد االنصاري، 

واملنتج محمد سامي العنزي وغيرهم.

رئيس امللتقى املستشار جمال العدواني املوسيقار د.عامر جعفر تكرمي د.نبيل الفيلكاوي في النسخة األولى من امللتقىشخصية امللتقى حسني النصار

بعد ٣٠ سنة.. سعاد عبداهللا 
جتمع عبداللطيف البناي مع أحالم

مفرح الشمري

بعد غياب ٣٠ ســنة، اســتطاعت الفنانة القديرة 
ســعاد عبداهللا ان جتمع الشاعر الغنائي عبداللطيف 
البناي باملطربة االماراتية احالم لغناء مقدمة مسلسلها 
االجتماعي اجلديد «مجاريح» الذي سيعرض في شهر 
رمضان املقبل، وهو من تأليف الكاتب االماراتي جمال 
سالم واخراج عيسى ذياب ويشارك فيه نخبة مميزة 
من الفنانني على رأسهم الفنانة القديرة سعاد عبداهللا.

في هذا الصدد، عبر الشاعر القدير عبداللطيف 
البناي عن ســعادته لعودة الــى التعاون مع املطربة 
االماراتية احالم بعد هذا الغيــاب الطويل وحتديدا 
بعد اغاني «تناظر الساعة، واحبك موت، وقول عني 
ماتقول»، شاكرا الفنانة القديرة سعاد عبداهللا على هذه 
الفرصة من خالل كتابة مقدمة مسلسلها الدرامي اجلديد 

«مجاريح» والتي تقول كلماتها: «على كل حال مشكورة 
يا دنيا، ســرقتي من العمر أجمل سنينيه، تركتيني 
كما طير يعاني، افتحي باب القفص ال حتبســينه»، 
مؤكدا انه تعاون مع الفنانة القديرة سعاد عبداهللا في 
كتابة عدد من اعمالها السابقة السابقة والتي حققت 
جناحات مدوية في الوســط الفني مثل «على الدنيا 
السالم»، «خالتي قماشة»، «زوارة اخلميس»، «البيت 

بيت ابونا» باالضافة إلى «جنة هلي».
وأشار الشاعر القدير عبداللطيف البناي الى انه 
سعيد ايضا ان مقدمة مسلسل «مجاريح» صاغ حلنها 
املوسيقار السعودي ناصر الصالح الذي يتعاون معه 
للمرة األولى، شاكرا املطربة احالم على هذا التعاون، 
متمنيا النجاح له وللمسلسل الذي يحمل بني طياته 
قصة جميلة انســانية ســتالمس قلوب املشاهدين 

حني عرضه.

لغناء مقدمة مسلسلها اجلديد «مجاريح» التي صاغ حلنها ناصر الصالح

مونيا احلجي.. 
م اهللا أجرچ عظَّ

تتقدم «فنون األنباء» بأحر التعازي 
واملواســاة إلى املذيعة مونيا احلجي 
لوفاة والدها، سائلني املولى عز وجل 
أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله 
فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان.
(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

«كلمة أخيرة».. جديد ليلى زاهر
القاهرة - محمد صالح

كشــفت الفنانــة ليلى أحمــد زاهر عن 
البرومو األول ألغنيتها «كلمة أخيرة» املقرر 
طرحها قريبا عبــر «يوتيوب» واملنصات 
املوســيقية املختلفــة، وهــي أول جتربة 
احترافية للممثلة الشابة في عالم الغناء، 
بعد تصدرها «الترند» أكثر من مرة مبقاطع 

غنائية لها من مناسبات عامة واجتماعية.
ونشــرت ليلــى البرومــو الرســمي 
ألغنيتهــا، عبــر حســابها الرســمي في 
«انستغرام»، وظهرت وسط الثلوج بإطاللة 
شتوية متيل للرومانسية وعلقت عليها: 
«قريبا»، ودعمها والدها الفنان أحمد زاهر 
بأول تعليق قائال: «مبروك يا حبيبة قلبي 

إن شاء اهللا هاتكسري الدنيا».

نور: ال أتفاعل مع «السوشيال ميديا» 
بيروت - بولني فاضل

كشــفت الفنانة اللبنانية نور األســباب التي أدت 
إلى عدم تفاعلها بشــكل جيد مع «السوشيال ميديا»، 
وقالــت: «السوشــيال ميديا أصبحت واقعا نعيشــه 
حاليا، وعلى الرغم من أنني غير متفاعلة معها كثيرا 
ولكن أتابع ردود األفعال، هي تســاعد الفنانني اجلدد 
ولو فنان كويس هيكمل لو مش كويس طريقه هيقف 

لكن أنا لست من الناس املهووسة بها».
وعن دورها في مسلسل «موضوع عائلي»، قالت: 
«سعيدة بنجاح موضوع عائلي والتي كانت كواليسه 
مميزة وبوجود جنم بحجم ماجد الكدواني»، مكملة: 
«كنت حاســة إنهم عصابة وأنا انضميت ليهم جديد، 

فهم جميعا يتمتعون بخفة دم كبيرة».
وحول ســبب ابتعادها عن التمثيل لفترة بسبب 
زواجها، ردت: «قررت االبتعاد عن التمثيل بعد زواجي 
وبعدها أجنبت أوالدي فقررت آخذ قسط من الراحة، 
وعند رجوعي للفن مرة أخرى كان املوضوع صعبا ألن 
الزم ترجع أقوى وتقرأ سيناريوهات مميزة وتقارنها 

مع اللي أنت عملته قبل كده».
يذكر أن نور تعيش فترة نشاط فني مكثف حاليا، 
حيث عرض لها مؤخرا مسلسل «موضوع عائلي» اجلزء 
الثاني، مبشاركة ماجد الكدواني ورنا رئيس ومحمد 
رضوان، كما يعرض لها في السينما حاليا فيلم «نبيل 

اجلميل اخصائي جتميل» مع الفنان محمد هنيدي.

أحمد فهمي وآينت عامر.. «مبروك جالك ولد»

تعرض الليلة مسرحية «مبروك جالك 
ولد» وتستمر حتى ٥ اجلاري في الرياض، 
مــن بطولة احمد فهمــي وآينت عامر ضمن  
فعاليات «موسم الرياض» حتت شعار «فوق 
اخليال»، وقال احمد فهمي في بيان صحافي، 
انه بذل جهدا كبيرا في التحضيرات لتنال 

املســرحية إعجاب اجلمهور، الفتا إلى أنه 
يتعاون في املسرحية مع العديد من الفنانني 
بجانب آينت عامر، ومنهم: ميرهان حسني، 
محمود الليثي، مي القاضي، سامي مغاوري، 
محمد محمــود، مصطفى أبوســريع، ومن 

إخراج بتول عرفة.
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ناصر العنزي

تعود اليوم املنافسة في دوري زين املمتاز 
بعــد توقــف، وذلك بلقاء قمــة الصدارة في 
انطالق اجلولــة الـ١٢ الــذي يجمع الكويت 
املتصدر برصيد ٢٢ نقطة مع العربي الثاني بـ 
١٨ نقطة على ستاد صباح السالم، في مواجهة 
جماهيرية، سيعزز الفائز فيها حظوظه في 
املقدمة، وفي مباراة أخرى يلتقي الســاملية 
الســادس برصيد ١٤ نقطة الساحل صاحب 
املركــز األخير بـــ ٨ نقاط علــى ملعب علي 

صباح السالم.
وتأتــي املواجهة بــني األبيض واألخضر 
في غمرة التنافس بني الفرق الكبيرة، حيث 
سيخوض الفريقان منافسات املربع الذهبي 
في كأس سمو األمير مع القادسية وكاظمة، 
كما تنتظــر األخضر مناســبة مهمة يوم ٦

الشهر اجلاري في تنافس مع الساملية على 

لقب كأس ســمو ولي العهد. وال شك في أن 
مواجهة اليوم ستســاهم إلــى حد كبير في 
تثبيــت أركان الصدارة للكويت التي حافظ 
عليها منذ اجلوالت السابقة، إذا حالفه احلظ 
بالفوز، أما فوز العربي فسيشــعل املنافسة 

من جديد.
ويلعب الكويت بإشراف مدربه البحريني 
علي عاشور والذي أحدث بعض التعديالت 
على صفوفه وعبر به مهام بطولة سمو األمير 
بنجاح حتى اآلن، وكانت آخر مهمة لألبيض 
في الدوري تعادله السلبي غير املتوقع مع 
التضامــن والذي فوت عليه فرصة االبتعاد 
بالصدارة بفارق مريح عن الثاني، وقد دعم 
األبيض صفوفه بالتونسي ياسني العامري 

بدال من العراقي شيركو كرمي.
ومــن جانبه، فــإن األخضر بــات جاهزا 
خلوض مهمة اليوم بعدما حقق نتائج مرضية 
للغاية في مبارياته األخيرة، وأحسن مدربه 

البوســني روســمير ســفيكو في تشكيلته 
وتبديالته، ويدرك مع العبيه ان الفوز اليوم 

سيقربهم كثيرا من املنافسة على اللقب.
وقد تعاقد األخضر مع التونســي بسام 
الصرارفي، وضم العب الكويت السابق أحمد 
حزام إلى جانب عناصر أخرى محلية أبدت 
حضــورا طيبــا خالل مشــاركتها، ولم يكن 
مشــوار األخضــر في الــدوري مثلما تريده 
جماهيــره التي تؤازره دائمــا فقد تأخر في 
الترتيب قبل أن يعيد مللمة أوراقه وترتيب 
صفوفه، ويأتي ثانيا حتى اآلن وكانت آخر 

نتيجة له تعادله مع الساملية ١-١.
وفي مباراة الساملية والساحل، فإن كليهما 
يبحث عن النقاط الثالث، السيما األول الذي 
يحتاج إلى هذا الفوز قبل أن يخوض مباراته 
مع العربي في نهائي كأس سمو ولي العهد 
االثنني املقبل، ومن جانبه فإن الساحل يبحث 
هو اآلخر عن الفوز للهروب من املركز األخير.

الساملية يلتقي الساحل في انطالق اجلولة الـ١٢ لدوري زين

مرهون 
«كويتاوي».. 

وأرشد يغادر

يحيى حميدان

الكويت عن  إدارة نادي  أعلنت 
ضم العب املنتخب البحريني محمد 
مرهون رسميا ملدة ٦ اشهر لتدعيم 
صفوف فريق الكرة خالل االنتقاالت 
الشتوية احلالية. ويشغل مرهون (٢٤

سنة) مركز الوسط وسبق له متثيل 
فريقي سترة والرفاع في البحرين 
وبوهيميانز التشيكي، وحصل على 

جائزة أفضل العب في املوسم املاضي 
بعد مساهمته في فوز فريقه الرفاع 

بلقب الدوري البحريني. 
وسيعوض مرهون رحيل العماني 
أرشد العلوي الذي لم يقدم األداء 
املنتظر منه خالل املوســم احلالي 
التعاقد معه فــي الصيف  عقــب 
املاضي. وشارك مرهون في حصتني 
تدريبيتني مع «األبيض» عقب وصوله 
للبالد أول من أمس، ومن املتوقع 

مشاركته في لقاء اليوم أمام العربي 
ضمن اجلولة الـ ١٢ من دوري «زين» 
املمتاز. ويغيب عن صفوف الكويت 
مهاجمه التونسي طه ياسني اخلنيسي 
أيام قبل  لإلصابة ويحتاج ملدة ١٠ 
أن يعود للمشــاركة من جديد في 
املباريات، في حني اكتملت جاهزية 
الفاضل، وهو  الوسط طالل  العب 
متاح للمدرب البحريني علي عاشور 

لالستفادة من خدماته اليوم.

عبدالقدوس: مواجهة الفحيحيل 
مع النصر صعبة وتنافسية

«األصفر» يتصدر دوري الطائرة

هادي العنزي

أكد نائب رئيس جهاز 
الكــرة بنادي الفحيحيل 
خالــد عبدالقــدوس أن 
مواجهــة النصــر ضمن 
منافســات اجلولــة الـــ 
١٢ لــدوري زين للدرجة 
املمتازة صعبة وتنافسية 

على كال الفريقني.
وقــال عبدالقــدوس 
لـــ «األنبــاء»: «املبــاراة 
لن تكــون ســهلة بكافة 

املقاييس، ملا ميتلكانه من عناصر متميزة، وتوافر االنسجام 
املطلوب بني الالعبني، مما يزيد من صعوبتها، وأعتقد أن 
الفريق الذي سيكون حاضرا ذهنيا في املباراة ستكون 
حظوظه أكبر للظفر بنقاطها كاملة»، آمال أن يتوج فريقه 
جهوده بالفوز على النصر. وقد خرج الفحيحيل مؤخرا 
من كأس ســمو األمير بعد خســارته من القادســية في 
ربع النهائي بركالت الترجيح (٤-٣)، وقد حتضر جيدا 
للــدوري خالل فترة التوقف التي شــهدت إقامة بطولة 
كأس اخلليــج الـ ٢٥ وذلك عبر إقامة معســكر تدريبي 
في مدينة عجمان باإلمارات ملدة أســبوعني، لعب خالله 

مباراتني جتريبيتني مع الشارقة والوصل تواليا.

يعقوب العوضي

حســم فريق الكــرة الطائرة بنادي القادســية موقعته 
مــع العربي بفــوزه عليه بثالثية نظيفة فــي املباراة التي 
جمعتهما مســاء أول مــن أمس على صالة مجمع الشــيخ 
سعد العبداهللا في ضاحية صباح السالم، ضمن منافسات 
الــدوري املمتاز للكــرة الطائرة، وبذلك يتصــدر «امللكي» 
الترتيب العام برصيد ٢١ نقطة بينما جتمد رصيد العربي 
عند ١٧ نقطة في املركز الثالث، فيما فاز كاظمة على برقان 
بنفس النتيجة ورفع رصيده إلى ٢٠ نقطة مضيقا اخلناق 
علــى األصفر ومحتال وصافــة الترتيب، فيما جتمد رصيد 
برقــان عند ٥ نقاط. ويلعب غدا كاظمــة مع الكويت، فيما 

يلتقي برقان مع الساحل.

القادسية ينهي ملف احملترفني بالتعاقد مع املرضي
عبدالعزيز جاسم

نــادي  إدارة  تعاقــدت 
القادســية مع العب الوسط 
األردني محمود املرضي الذي 
ســبق أن لعب فــي صفوف 

العربي في العام ٢٠١٧.
وبذلك يكــون «األصفر» 
قــد تعاقد مــع ٤ العبني في 
االنتقــاالت الشــتوية وهم: 
تانديــا  ابراهيمــا  املالــي 
عبدالواحــد  والفرنســي 

التخلــي عــن مواطنه عدي 
الصيفي الذي خرج في ڤيديو 
مصــور قال فيــه: «مصدوم 
من القادســية الــذي ظلمني 
وأنهي تعاقدي قبل إغالق باب 
االنتقاالت بيوم واحد وهو أمر 
سيحرمني من لعب كرة القدم 
ملا يقارب من ٦ أشهر»، مشيرا 
إلى أنه قبل شهرين، وحتديدا 
بعد اخلسارة أمام الساحل في 
دوري زين املمتاز، حتدث مع 
اجلهاز اإلداري لبحث إن كانت 

سيسوكو والفلسطيني ياسر 
حمد ومحمود املرضي ليحلوا 
بدال من األردني عدي الصيفي 
والبوركينــي باتريــك مالو 
واأللباني لورانس تراشــي 
والعاجــي ســيدريك هنري، 
ويعتبــر املهاجــم العاجــي 
مامــادو ســورو احملتــرف 
الوحيــد الــذي حافــظ على 

مركزه في الفريق.
وجاءت صفقــة املرضي 
فــي اللحظــات األخيرة بعد 

الصيفي: «األصفر» ظلمني بإنهاء التعاقد قبل يوم من إغالق باب االنتقاالت

محمود املرضي

العوضات ينضم إلى تدريبات «العنابي»

«يد» القادسية يواجه الساملية

برقان يضم ٣ العبني.. وينتظر مصير تايلون

انطالق مهرجان الكويت الدولي للخيل العربية

قرعة «عربية الكراتيه» لألندية اليوم

عبدالعزيز جاسم

انضم العب الوســط 
األردنــي أنس العوضات 
إلــى تدريبــات الفريــق 
األول لكــرة القــدم فــي 
نادي النصر بعد وصوله 
الكويت،  إلى  أمس األول 
حيث كان في اســتقباله 
محمــد  الفريــق  إداري 
العنــزي، وبذلــك يتبقى 
وصول املهاجم البرازيلي 
غوســتافو أمليدا لتكتمل 

صفوف «العنابي».
وكانــت إدارة النادي 
بالتنســيق مــع اجلهــاز 

الفنــي بقيادة د.محمد املشــعان قد قررت 
التخلي عن خدمــات البرازيليني جونيور 
تاكو وفرانسيسكو توريس لعدم االقتناع 
مبستواهما وكذلك املهاجم النيجيري دينيس 

يعقوب العوضي

تعــود عجلة الدوري 
املمتــاز لكــرة اليــد إلى 
الدوران من جديد اليوم، 
حــني يلتقي في الـ ٤٫٣٠

الفحيحيل برصيد ٧ نقاط  
اليرموك بـ ٤ نقاط، ضمن 
اجلولة العاشرة بالقسم 
الثاني من البطولة على 
صالة مجمع الشيخ سعد 
العبــداهللا فــي ضاحية 
صباح السالم، كما يلتقي 
حامــل اللقــب الكويــت 
الــذي ميتلــك ١٦ نقطــة 

الصليبخــات برصيد ٨ نقاط في الـ ٦٫١٥
على نفس الصالة، ويلعب القادسية متصدر 
الترتيب برصيد ١٨ نقطة مع الســاملية بـ 

١٤ نقطة في الـ ٨٫٠٠.
فــي املباراة األولى يبحــث الفحيحيل 
بقيــادة املدرب الوطني وليد ســاملني عن 
الفوز واقتناص املركز الرابع الذي يحتله 
العربي برصيد ٩ نقاط، لكنه يواجه مشكلة 
بعدم التعاقد مع محترفني جدد إثر مغادرة 

حمزة كابلوتي وأنتوني رومي.
وفي املقابل، يســعى اليرموك بقيادة 
املــدرب الوطني خالد املــال إلى الوصول 
الى النقطة السادسة واالبتعاد عن مراكز 

الهبوط.
وفي مواجهة «امللكي» مع «السماوي» 
يعــول اجلهاز الفنــي للقادســية بقيادة 
املدرب الصربي بوزو على عدة أسماء، منها 

يحيى حميدان

أبرمت إدارة فريق الكرة 
بنــادي برقــان ٣ صفقات 
محلية دفعة واحدة متثلت 
فــي ضــم احلــارس أحمد 
الفضلــي والالعبني محمد 
القحطاني وعبداهللا العامر 
قبل إغالق باب االنتقاالت 

الشتوية أمس.
وتنتظر إدارة «الذهبي» 
نتيجة الفحــوص الطبية 
التــي خضــع لهــا املهاجم 
البرازيلي تايلون نيكوالس 
للوقوف على حجم إصابته 

وفتــرة غيابه عن الفريــق التخاذ قرار حول 
تبديله مبحترف أجنبي آخر قبل إغالق فترة 
االنتقاالت الشــتوية في ســاعة متأخرة من 

مساء أمس.
وفضلت إدارة برقــان احلفاظ على كامل 
احملترفــني األجانــب وهــم التونســي رامي 
بوشــنيبة والبرازيلــي ويســلي ســانتوس 
والنيجيري دافيد إيتو واألردني حمزة الصيفي.
ويواصــل «الذهبــي» اســتعداداته للقاء 

اليوم فعاليات  تنطلق 
مهرجــان الكويــت الدولي 
للخيل العربية ٢٠٢٣ التي 
ينظمها مركز اجلواد العربي 
العــرب» بحضور  «بيــت 
ومشاركة عدد كبير من مالك 
اخليل العربية في الكويت 

وخارج الكويت.
الفعاليــات  وتشــمل 
العاشرة  الدولية  البطولة 
«تصنيــف -A» للخيــل 
العربيــة في الفتــرة من ١
حتى ٤ فبرايــر والبطولة 

الدولية للخيل العربية املصرية في الفترة 
من ١٦ حتى ١٨ فبراير.

وفي هــذا الصدد، أعربــت املدير العام 
ملركــز اجلــواد العربــي ورئيســة اللجنة 
العليا املنظمة للمهرجان الشــيخة ســارة 
الصباح عن ســعادتها البالغة باجلاهزية 
التامــة إلقامة هذه البطــوالت التي تهدف 
إلى تشجيع املنافسة الدولية، ودعم عشاق 
اخليــل العربية ومربيها، وإتاحة الفرصة 

تقام في اخلامســة من 
مساء اليوم، قرعة بطولة 
األندية العربية اخلامسة 
للكراتيه والتــي ينظمها 
نادي اليرموك غدا وتختتم 
اجلمعة مبشــاركة كبيرة 
قوامها ١٥٠ العبا ميثلون ١٧
ناديا من ٨ دول، واألندية 
هــي: اليرمــوك والكويت 
والشباب وبرقان والفتاة 
والشــارقة  (الكويــت) 
والشارقة للمرأة وشباب 
األهلــي واحتــاد كلبــاء 

(اإلمارات) والنصر (السعودية) والوحدة 
(اليمن) وأم قصر والبلدية واحتاد البصرة 
(العراق) والشــرطة (ســورية) وشباب 
البريكي (اجلزائر) وبيت الهيا (فلسطني).

وتشمل منافسات البطولة الكاتا فردي 
(رجال وسيدات) والكاتا جماعي (رجال 
وسيدات) وتقام منافساتها اخلميس، بينما 
تقام اجلمعة منافسات القتال جماعي (رجال 
وســيدات) يعقبها حفل ختــام البطولة، 
هذا، وستقام اليوم عملية تسجيل العبي 

سيسوجه لإلصابة ومت تعويضهم باألردنيني 
أحمد سمير وأنس العوضات والبرازيلي 
غوســتافو. كما أعلن النــادي التعاقد مع 

املدافع جاسم عتيق قادما من كاظمة.

عبدالرحمن املزين، وناصر بوخضرا، وباقر 
خريبط، وحارس املرمى فهد كرم، ومحمد 
اليحيوح، وفيصل العنزي، وعبدالعزيز 
ساملني، ومشاري العتيبي، ووليد اجليماز، 
واحلارس فهد صلبوخ، وعيســى البناي 

وناصر العنزي.
أما الســاملية فيقوده املــدرب الوطني 
أحمــد فــوالذ ويعتمد علــى كل من بندر 
الشمري، وفهد الروضان، وفواز يوسف، 
ومحمد البلوشي، واحملترفني نور الدين 

ماوا ويحيى زموشي.
الى ذلك تعود منافسات القسم الثاني 
من دوري الدرجة األولى على صالة الشهيد 
فهــد األحمد مبقر احتــاد اليد في الدعية، 
ففي الـــ ٥٫٠٠ يلتقي اجلهــراء (٣ نقاط) 
التضامن (نقطتني)، وخيطان (١٤ نقطة) 

الشباب (٨ نقاط) في الـ ٧٫٠٠.

الصليبخات في اجلولة العاشــرة من دوري 
«زين» للدرجة األولى الثالثاء املقبل، وســط 
محــاوالت لتجهيز املصابني حمود الســهلي 
وتركي املطيري وبوشنيبة بعد إصابته بثالث 
غرز في الرأس خالل لقاء كاظمة (٠-٢) األخير 
ضمــن الدور ربع النهائي من مســابقة كأس 

سمو األمير.
ويغيب الصيفي عن صفوف برقان في لقاء 
الصليبخات، وذلك حلصوله على بطاقة حمراء.

للمربني كافة إلبراز إنتاجهم 
احمللــي املتميــز للعاملية، 
مشيرة إلى أن اللجنة العليا 
للمهرجان تسعى جاهدة من 
خالل أعضائها إلى تطوير 
العروض والبطوالت التي 
ينظمهــا ويشــرف عليها 
مركز اجلواد العربي بصفته 
الرســمية املعنية  اجلهــة 
بحفــظ وتوثيق ســالالت 
اخليــل العربيــة، والــذي 
انعكس على مكانة الكويت 
لــدى املنظمــات العامليــة 
املختصــة باخليل العربيــة مثل منظمتي 
«ايكاهو» و«الواهو» ومنح البطوالت التي 

تنظمها أعلى تصنيف.
بدوره، كشف عضو اللجنة العليا املنظمة 
للمهرجان ومسؤول جلنة التسجيل ناصر 
بورسلي عن مشاركة ٢٩٨ جوادا في البطولة 
الدولية العاشرة «تصنيف -A» و٢١١ جوادا 
في البطولة الدولية للخيل العربية املصرية 

بإجمالي ٥٠٩ جياد.

الفرق املشاركة في البطولة 
وكذلك اجتماع احلكام.

من جانبه، رحب منسق 
عام بطولة األندية العربية 
اخلامسة للكراتيه محمد 
الكويت  القطان بضيوف 
املشاركني في البطولة في 
الثانــي، مضيفا:  بلدهــم 
«يستضيف اليرموك هذه 
البطولة، في ظل التطور 
الكبير الذي شهدته لعبة 
الكراتيــه بالنــادي، إلــى 
جانب اإلمكانــات العالية 
التــي ميتلكهــا الســتضافة هــذا احلدث 

العربي».
وحول ضيوف البطولة، أوضح القطان 
أن البطولة ستشــهد حضورا مميزا من 
قيادات اللعبة على املستوى العربي منهم 
رئيس االحتاد العربي للكراتيه السعودي 
د.إبراهيم القناص وأعضاء االحتاد العربي، 
ورئيس االحتاد الكويتي محمد اجلاسم إلى 
جانب سفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي 

للدول العربية املشاركة في البطولة.

محمد العنزي مستقبال أنس العوضات

العب الساملية سعود الضويحي في مواجهة سابقة أمام القادسية

مدافع برقان رامي بوشنيبة تعرض إلصابة قوية خالل لقاء كاظمة   (متني غوزال)

الكويت والعربي.. «قمة» املتصدر والوصيفالكويت والعربي.. «قمة» املتصدر والوصيف

خالد عبدالقدوس

(أحمد علي) جانب من مباراة القادسية والعربي  

الشيخة سارة الصباح

هناك رغبة في فسخ التعاقد 
الستقطاب محترفني آخرين، 
ثم عدت قبل ٢٠ يوما وكررت 
ذات األمر لكن الرد كان بأنهم 

يرغبون في بقائي.
وبــني الصيفــي أن إنهاء 
التعاقد مبثــل تلك الطريقة 
مبنزلــة إنهاء ملســيرته في 
املالعب بسبب صعوبة إيجاد 
فريــق بديل لضيــق الوقت 
وقبل إغــالق باب االنتقاالت 

الشتوية بساعات.

محمد القطان

القناةامللعبالتوقيتالفريقان
كويت سبورتعلي صباح السالم٤:٣٥الساحل ـ الساملية
كويت سبورتصباح السالم٧:١٥العربي ـ الكويت

املواجهة تتجدد بني العربي والكويت في سباق على الصدارةاملواجهة تتجدد بني العربي والكويت في سباق على الصدارة
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«البايرن» يضم كانسيلو.. 
وعودة ماني للتدريبات

«أثرياء باريس» بدون نيمار
لتحسني الصورة أمام مونبلييه

ڤالنسيا ينفصل عن مدربه غاتوزو

النني يغيب طويًال عن أرسنال
أعلن أرسنال متصدر الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم، أن 
العبه املصري محمد النني سيغيب طويال بعدما خضع جلراحة لعالج 
إصابة في ركبته اليمنى. وقال «املدفعجية» مبوقعه على اإلنترنت، 
إن الننــي أصيب في التدريب وخضع جلراحــة ناجحة في لندن 
وسيغيب لفترة طويلة، لكنه لم يكشف عن فترة الغياب املتوقعة.

وأضاف النادي اللندني «ســنعلن املزيد من التفاصيل املتعلقة 
باجلدول الزمني مبجرد استكمال املراحل األولى من التعافي».

وتابع «يقدم اجلميع في النادي كل الدعم املطلوب حملمد وسنعمل 
بجدية معه حتى يعود في أســرع وقت ممكن». وال يشارك النني 
(٣٠ عاما) بانتظام مع أرسنال هذا املوسم، وظهر في ست مباريات 
فقط في الدوري املمتاز، ومبجموع ١١١ دقيقة فقط، وذكرت تقارير 

أنه كان في طريقه للرحيل قبل تعرضه لإلصابة.

أعلــن نادي بايرن ميونيخ األملاني لكــرة القدم أمس أنه ضم 
البرتغالي الدولي جواو كانسيلو بعقد إعارة من مان سيتي اإلجنليزي 
حتى نهاية املوسم. ويتضمن العقد بندا يتيح لبايرن ميونيخ ضم 

الالعب بعقد نهائي في الصيف.
وقال عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ لشؤون الرياضة حسن 
صالــح حميديتش: «جواو العب نفكر فيــه منذ فترة، ألننا نقدر 
إمكانياته بشكل كبير. هو مناسب بشكل مثالي لنا بسبب أسلوبه 
الهجومي في اللعب وديناميكيته، كما أن عقليته وخبرته تتناسب 

بشكل جيد للغاية مع فريقنا».
هذا، وعاود املهاجم الدولي السنغالي ساديو ماني التمارين مع 
الكرة مع فريقه بايرن ميونيخ قبل أسبوعني من املوقعة املنتظرة 
أمام باريس ســان جرمان الفرنسي في ثمن نهائي مسابقة دوري 
أبطال أوروبا. ويحل بايرن ميونيخ ضيفا على ماينتس اليوم ضمن 
منافسات دور الـ ١٦ من كأس أملانيا، فيما يلتقي كذلك اليبزيغ مع 

هوفنهامي في مباراة أخرى.

يسعى باريس سان جرمان، متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، 
لنفض غبار اخفاقاته والعودة إلى ســكة االنتصارات بعد مباراتني 
لم يذق خاللهما طعم الفوز عندما يحل ضيفا على مونبلييه اليوم 
ضمن منافسات املرحلة الـ ٢١، حيث يعاني رجال املدرب كريستوف 
غالتييه جماعيا.  وأعلن باريس سان جرمان أمس معاناة نيمار من 
إجهاد عضلي، ليصبح من املتوقع غياب املهاجم البرازيلي عن رحلة 
الفريق ملواجهة مونبلييه.  ويأمل لنس أن يتابع ضغوطاته على حامل 
اللقب عندما يســتقبل نيس العاشر (٢٨ نقطة)، في أسبوع حاسم 
يحل فيه ضيفا على مرســيليا في املرحلة الـ ٢٢. ويحل مرسيليا 
الثالث (٤٣ نقطة) ضيفا على نانت، على أمل أن يحصد النقاط الثالث 
للبقاء ضمن دائرة املنافســة بعد تعادله مع موناكو ١-١ في املرحلة 
املاضية. وفي باقي املباريات، يلعب أجنيه مع أجاكسيو، ورينس مع 
لوريــان، وتولوز مع تروا، وليل مع كليرمون فيران، وموناكو مع 

أوكسير، ورين مع ستراسبورغ، وليون مع بريست.
إيطاليا

تعادل أودينيزي مع ضيفه فيرونا ١-١ ضمن املرحلة العشرين 
من الــدوري اإليطالي لكرة القدم. وتقدم فيرونا بهدف عكســي 
سجله البرازيلي رودريغو بيكاو مدافع أودينيزي باخلطأ في مرماه 
في الدقيقة الرابعة، ثم تعادل األملاني الشــاب الزار ساماردزيتش 

ألودينيزي في الدقيقة ٢١.  
وفي منافسات كأس إيطاليا، يلعب اليوم فيورنتينا مع تورينو، 

وروما مع كرميونيزي ضمن الدور ربع النهائي. 

أعلن نادي ڤالنسيا عن فسخ عقد مدربه االيطالي جينارو غاتوزو 
بالتراضي، وذلك بعد اقل من ٢٤ ساعة على اخلسارة االخيرة امام 

بلد الوليد ٠-١ األحد في منافسات الدوري االسباني لكرة القدم.
عني غاتوزو، ٤٥ عاما وبطل مونديال ٢٠٠٦، في منصبه الصيف 
املاضي فقط، عندما وقع عقدا ملدة عامني مع النادي، إال انه لم ينجح 
في حتقيق نقلة نوعية في اداء الفريق، فلم يفز ڤالنسيا في اي من 

مبارياته االربع االخيرة في «ال ليغا» (ثالث هزائم وتعادل).
ويحتل الفريق حاليا املركز الرابع عشر في الترتيب بـ ٢٠ نقطة 

وبفارق ١٤ نقطة عن املركز الرابع.

األهلي في مواجهة مونديالية مع أوكالند سيتياألهلي في مواجهة مونديالية مع أوكالند سيتي
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت الكويت 
بطولة كأس العالم لألندية التي تستضيفها 
املغرب على ملعبي الرباط وطنجة، وتستمر 
حتــى ١١ فبراير اجلــاري. وتنطلق صافرة 
افتتــاح املونديال مببــاراة االهلي املصري 
واوكالند سيتي النيوزيلندي، وهي املشاركة 
الثامنة لالهلي في البطولة، والتاسعة للفريق 

النيوزيلندي.
ويشــارك في البطولة ريال مدريد بطل 
أوروبــا، وفالمنغو البرازيلــي بطل أميركا 
اجلنوبية، والوداد البيضاوي املغربي بطل 
افريقيا، ووصيفه األهلي املصري الذي دعي 
للمشاركة نظرا خلوض الوداد صاحب األرض 
البطولة بصفته مستضيفا. والهالل السعودي 

بطل آســيا ٢٠٢١، وعن كونكاكاف يشــارك 
ســياتل ســاوندرز األميركي، فيما يخوض 
أوكالند سيتي النيوزيلندي البطولة بصفته 

بطال ألوقيانيا.
ومن املقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة 
األهلي وأوكالند مع سياتل ساوندرز السبت 
املقبل والذي سيشــهد أيضــا مباراة الوداد 
املغربي مع الهالل الســعودي، والفائز فيها 
ســيلتقي مع فالمنغــو البرازيلي ٧ فبراير 

اجلاري.
وتشــهد البطولة ســابقة حتكيمية بعد 
موافقة مجلس االحتــاد الدولي لكرة القدم 
(إيفاب)، باجراء جتربة ستسمح للمشجعني 
باالستماع إلى احلكام يشرحون قراراتهم اثر 

.(VAR) اللجوء إلى حكم الڤيديو املساعد
ومن املتوقع، أن تكون قائمة األهلي على 

النحو التالي: حراسة املرمى: محمد الشناوي 
وعلي لطفي وحمزة عالء، الدفاع: علي معلول 
ومحمد أشرف ومحمد عبد املنعم ومحمود 
متولي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد 
هاني وخالد عبد الفتاح. وسط امللعب: عمرو 
السولية وحمدي فتحي وأليو دياجن ومروان 
عطية ومحمد مجدي أفشــة ومحمد فخري 
وطاهر محمد طاهر وحسني الشحات وأحمد 
عبد القادر. الهجوم: برونو سافيو ومحمد 

شريف وبيرسي تاو ومحمود كهربا.
وأعلن د. أحمــد أبوعبلة رئيس اجلهاز 
الطبي للفريق جاهزية محمد هاني وحسني 

الشحات وحمدي فتحي للمواجهة.
الــى ذلــك، رحب الســفير املصــري في 
املغرب ياســر عثمــان برئيس بعثة االهلي 
محمود اخلطيب واعضاء البعثة، وحرص 

علــى حضــور تدريبات الفريــق، وقال في 
تصريحات تلفزيونية ان مكان إقامة األهلي 
ممتاز ومناســب، وامللعب الذي يستضيف 
التدريبــات جيد، لكن الطقــس متقلب في 
ظــل وجود أمطار، وهــو أمر معتاد في هذا 

التوقيت من العام.
وأضاف ان تذاكر املباريات يتم حجزها 
إلكترونيــا، وســيحضر بعض املشــجعني 
املصريني إلى املغرب ملؤازرة الفريق األحمر، 
كمــا أن اجلماهير املغربية ســتدعم األهلي 
في أولــى مبارياته، واجلانب املغربي يقدر 
بشكل كبير مؤازرة اجلماهير املصرية ألسود 

األطلس في كأس العالم األخيرة بقطر.
ومحليــا، تعادل البنــك االهلي مع غزل 
احمللــة ٢/٢ فــي ختام مباريــات اجلولة ١٦

للدوري املصري.

«اليونايتد» لإلجهاز على نوتنغهام وبلوغ نهائي «الرابطة»

برشلونة وريال بيتيس.. «مواجهة من العيار الثقيل»برشلونة وريال بيتيس.. «مواجهة من العيار الثقيل»

يســتضيف مــان يونايتد على 
ملعبــه «أولــد ترافــورد» نظيــره 
نوتنغهام فورســت اليوم في إياب 
الــدور نصف النهائي من مســابقة 
كأس الرابطــة اإلجنليزية احملترفة 
لكــرة القــدم، فــي لقــاء يبــدو في 
متناول أصحاب األرض الذين عادوا 
منتصرين من ملعب املنافس بثالثية 
نظيفة ذهابا. ويســير «اليونايتد» 
رابع ترتيب الدوري بشكل جيد حتت 
قيــادة املدير الفني إريــك تن هاغ، 
وسيدخل لقاء اليوم بعد ٣ أيام من 
انتصاره ٣-١ على ريدينغ (الدرجة 
الثانية) بالدور الرابع لكأس االحتاد 

اإلجنليزي.
لكن في ظل االنتصار الكبير الذي 
حققــه مان يونايتد على فورســت 
ذهابا، رمبــا يلجأ املدرب إيريك تن 
هــاغ إلراحــة العبيه األساســيني، 
ومنــح الشــباب والبــدالء فرصــة 
اختبــار قدراتهم اليوم. وســيغيب 
العب الوسط كريســتيان إريكسن 
عن مان يونايتد لفترة قد تصل إلى 
ثالثة أشهر بسبب إصابته في الكاحل، 
ما يوجــه ضربة آلمــال النادي في 
الفترة املتبقية من الدوري اإلجنليزي 
املمتاز. واستبدل الالعب الدمناركي، 
البالــغ عمــره ٣٠ عامــا، خالل فوز 

يستضيف ملعب «بينتو فيامارين» مواجهة 
مــن العيار الثقيل اليوم، حيث تقام عليه مباراة 
ريال بيتيس وبرشــلونة، املؤجلة من املرحلة الـ 

١٧ ضمن الدوري اإلسباني.
برشــلونة يدخل املباراة وعينه على حتقيق 
فــوز يؤمن له االبتعاد أكثر فــي صدارة ترتيب 
الدوري اإلسباني، واستغالل تعثر ريال مدريد أمام 
ريال سوسييداد في اجلولة املاضية بأفضل طريقة 
ممكنة. ويتصدر برشلونة بالفعل ترتيب الدوري 
اإلسباني برصيد ٤٧ نقطة، وبفارق خمس نقاط عن 
ريال مدريد الوصيف، ويأمل في زيادة هذا الفارق 

أمام ريال بيتيس.
أما ريال بيتيس، فيطمح إلى دخول املربع الذهبي 

وحجز أحد املقاعد املؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في 
املوسم املقبل، وبالتأكيد مواجهة برشلونة قد تساعده 
على ذلك. ريال بيتيس يحتل املركز السادس حاليا في 
جدول ترتيب الدوري اإلسباني برصيد ٣١ نقطة، مبتعدا 

بفارق ثالث نقاط فقط عن املركز الرابع.
وفي ختام املرحلة الـ ١٩، أهدر ڤياريال فرصة ذهبية 
لتضييق اخلناق على اتلتيكو مدريد الرابع واللحاق به 
وذلك عقب خســارته املخيبة في عقر داره امام رايو 
فايكانو ٠-١. وكان ڤياريال قادرا على التســاوي مع 
اتلتيكو (٣٤ نقطة)، إال ان خســارته ابقته في املركز 
اخلامس برصيد ٣١ نقطة، فيمــا تقدم رايو فايكانو 
الى املركز السابع بـ ٢٩ نقطة. وسجل هدف املباراة 

الوحيد الشاب سيرخيو كامييو (٧٠).

وفي مسابقة كأس إجنلترا، بلغ 
وست هام يونايتد الدور اخلامس من 
املســابقة بفوزه على مضيفه دربي 
كاونتي من املســتوى الثالث «ليغ 
وان» ٢-٠، ليضرب موعدا مع مان 
يونايتد وفق ما أسفرت القرعة قبل 
املباراة. وسجل هدفي اللقاء جارود 
بوين (١٠) وميكايل أنتونيو (٥٠).
املــدرب  فريــق  وســيتوجه 
االســكتلندي ديڤيد مويز الى أولد 
ترافورد ملواجهة فريقه السابق مان 
يونايتد في الدور اخلامس (أو ثمن 
النهائي) وفق ما أسفرت القرعة قبل 

املباراة.

يونايتد ٣-١ على ريدينغ.
وقال النادي في بيان أمس «من 
املرجــح أن يغيب حتى قرب نهاية 

أبريل أو بداية مايو».
من جهته، اعترف مدرب فورست 
ستيف كوبر بأنه سيذهب إلى «أولد 
ترافــورد» بحظــوظ قليلــة، وقال: 
«نتيجــة الذهــاب كانــت محبطــة 
لنــا بالتأكيد. راشــفورد مــن أكثر 
الالعبني املتألقني في البالد بالطبع، 
لكن الســماح مبا فعله ليس جيدا. 
سنحاول التعبير عن أنفسنا، والرد 
بتقدمي عرض قــوي بصرف النظر 

عما ستسفر عنه النتيجة».

وست هام إلى الدور اخلامس من كأس إجنلترا بعد جتاوزه ديربي كاونتي

ڤياريال يتلقى خسارة موجعة من رايو فايكانو

ميسي: متنيت تسّلم كأس العالم من مارادوناميسي: متنيت تسّلم كأس العالم من مارادونا
كشف النجم األرجنتيني ليونيل ميسي 
أنه متنى لو أن األسطورة دييغو مارادونا 
كان حاضــرا ليســلمه كأس العالم ٢٠٢٢

في ديسمبر املاضي، لكنه أكد في الوقت 
نفســه أنه ال يشعر باألسف على الفترة 
التي استغرقها لقيادة «التانغو» إلى لقب 

املونديال.
وقــاد ميســي املنتخــب األرجنتيني 
للتتويج بلقبه الثالث في كأس العالم عبر 
النسخة التي استضافتها قطر في نوفمبر 
وديسمبر املاضيني، وتوج بجائزة الكرة 
الذهبية في البطولة إثر تألقه وتسجيل 
سبعة أهداف للمنتخب في البطولة منها 
هدفان فــي املباراة النهائية أمام منتخب 

فرنسا.
وكان التتويــج بلقــب املونديــال هو 
األول للمنتخــب األرجنتينــي منذ قيادة 

الراحــل مارادونا، الذي فارق احلياة عام 
٢٠٢٠، املنتخــب للتتويج بلقب مونديال 
املكســيك ١٩٨٦. وقال ميســي في مقابلة 
مع الصحافي ومقدم البرامج األرجنتيني 
آندي كوسنتزوف في العاصمة الفرنسية 
باريس، إنه يأسف حلقيقة أن مارادونا، 
الذي كان مدربا للمنتخب األرجنتيني في 
كأس العالم ٢٠١٠، لم يكن على قيد احلياة 
ليشهد حلظة تتويجه بلقب مونديال ٢٠٢٢.
وقــال ميســي: «كنــت أود أن يســلم 
مارادونا الكأس لي، أو على األقل يشهد ذلك، 
أن يشهد األرجنتني تتوج بطلة للعالم».

ورغــم أن التتويــج باللقــب جاء في 
النسخة اخلامسة واألخيرة على األرجح 
التي يشارك فيها ميسي باملونديال، يرى 
جنم باريس ســان جرمان الفرنســي أن 
الفوز باللقب جاء في أفضل وقت ممكن.

وقال ميسي: «أعتقد أنه إذا كان علي 
اختيــار حلظــة التتويــج، الخترت هذه 
اللحظــة. فقد جاءت في املرحلة األخيرة 

من مسيرتي».
وأضــاف: «حققــت كل شــيء مع 

املنتخــب األرجنتينــي مثلما كنت 
أحلم دائما. وحققت كل شيء في 
مسيرتي على املستوى الفردي. 
وكنــت أتطلع إلنهاء مســيرتي 

بشكل استثنائي».
وأضــاف: «عندما بدأت، لم أكن 

أتخيل أن كل ذلك سيحدث، والوصول 
إلى هذه اللحظة كان أفضل شيء. ليس 
لدي أي شــكوى وال ميكن أن أمتنى أكثر 
مــن ذلك». وتابع ميســي: «أحرزنا كوبا 
أميركا (عام ٢٠٢١) وكأس العالم، لم يعد 

يتبقى شيء».

مباريات اليوم بتوقيت الكويت

إسبانيا (املرحلة ١٧) 
١ beIN sports ١١بيتيس – برشلونة

فرنسا (املرحلة ٢١) 
٢ beIN sports ٩نانت – مرسيليا

٢ beIN sports ١١مونبلييه – باريس
كأس الرابطة اإلجنليزية (إياب نصف النهائي)

١ beIN sports PREMIUM ١١مان يونايتد – نوتنغهام
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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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األربعاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«أكبر نصر في حياتي»
نوفاك ديوكوڤيتش، العب التنس، 
يبكي بعد فوزه ببطولة أستراليا في 
نصر رمزي كبير، بعد أن مت منعه 
وترحيله من أستراليا العام املاضي، 

بفعل بروتوكوالت إغالق كوفيد.

«كوفيد كاد يقتلني»
املغنية األميركية،  شانيا توين، 
تؤكد أنها أصيبت بڤيروس كورونا 
املستجد بشــكل حاد أثناء إجازتها 
بسويسرا، ومت حملها إلى املستشفى 

في طائرة هيليكوبتر.

«شخصية سخيفة»
روبــرت باتنســون، املمثــل 
األميركي، يسخر من شخصيته في 
الغسق. ويضيف:  الشهير:  فيلمه 
مصاص دماء عمره ١٠٨ أعوام، ولكنه 
لم يتزوج بعد، ثم يقع في احلب، هذا 

رجل سخيف.

«كتبت كل كلمة بنفسي»
باميال أندرسون، املمثلة األميركية، 
املزمع  أنها كتبــت مذكراتها  تؤكد 
صدورها األسبوع اجلاري، من دون 
أو مساعد،  االستعانة بكاتب خفي 

كأغلب املشاهير.

«أنفقت ١٢٥ مليون دوالر»
نيكوالس كيدج، املمثل األميركي، 
يعترف بإنفاق أربعة أخماس ثروته، 
البالغــة ١٥٠ مليون دوالر أميركي، 
على شــراء جزيرة خاصة، وعدة 
نادرة،  سيارات فاخرة، وحيوانات 
حتى لم يتبق له ســوى ٢٥ مليون 

دوالر فقط حاليا.

أبعد من الكلمات

العظمى:  ١٩
الصغرى:  ٠٨

أعلى مد: ١٠:٣٥ ص ـ ٧:٣٢ م
أدنى جزر: ٣:٢٤ ص ـ ٢:١٠ م

٥:١٦الفجر
٦:٣٨الشروق

١٢:٠٢الظهر
٣:٠٥العصر

٥:٢٦املغرب
٦:٤٥العشاء

١٠ نواب يطلبون رسميًا
جلسة خاصة ملناقشة ظاهرة 

الغش في املدارس.

الصني: وصلنا إلى مناعة
قطيع مؤقتة في «كورونا».

لن نطمئن حتى الوصول
املسؤولية مشتركةإلى «الدائمة».

على اجلميع مو بس «التربية».

أمن

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

البقاء هللا

١٠٠ عــام - الرجال: العزاء  عوض محــزم طويحني املطيري:
في املقبرة - ت: ٩٩٨٥٠٩٠٩ - ٩٩٣٦١٨١٥ - النســاء: ســعد 
العبداهللا - قطعة ١ - شــارع ١٠١ - منزل ١٩ - ت: ٩٠٩٤٥٢٦٦

- ٩٩٩٧٨٦٦٥ - شيع.
٧٤ عاما - الرجال: العزاء  أحمد عبدالوهاب يوســف احلجي:
في املقبرة - ت: ٩٩٠٧٥٠٠٥ - ٦٠٧٧٧٨٩٤ - النساء: مشرف 
- قطعة ١ - الشــارع الثاني - منــزل ٩ - ت: ٦٦٤٦٤٦١٥ - 

٩٩٠٦٥٥٣٧ - شيع.
٩٦ عاما - الرجال: الفنيطيس  فاضل خلف حســني التيلجي:
قطعة ٢ - شارع ٢٠٢ - منزل ٣٩ - ت: ٩٦٧٧٧٠٥٣ - النساء: 

الفنيطيس - قطعة ٢ - شارع ٢٠٢ - منزل ٣٩ - شيع.

إيڤا غرين تقاضي منتجي فيلم «وطني» بسبب أجرها
لندنـ  رويترز: قالت جنمة هوليوود إيڤا 
غرين، التي تقاضي شــركتي إنتاج ومتويل 
للحصول على أجرها عن فيلم لم يكتمل كان 
من املفترض أن تقوم ببطولته، إنها لن تصنع 
«فيلما درجة ثانية» يدمر مسيرتها الفنية في 
حني أن صنع األفالم الناجحة هو «منهجها».
وتقاضي املمثلة الفرنسية، التي شاركت 
في أفالم من بينها «كازينو رويال» من سلسلة 
أفــالم جيمس بوند، شــركة «وايت النتيرن 
فيلمز» لإلنتاج الســينمائي وشــركة «إس.

إم.ســي سبيشــياليتي فاينانس» للخدمات 
املالية للحصول على مبلغ مليون دوالر تقول 
إنه أتعاب تدين بها الشركتان لها بعد انهيار 
مشروع إنتاج الفيلم املستقل «إيه باتريوت» 
(وطنــي)، الذي كان من املقرر أن تلعب فيه 

دور البطولة.
ورفعت شركة اإلنتاج دعوى مضادة على 
جرين متهمة إياها باإلخالل بشروط العقد.

وقالت جرين (٤٢ عاما)، أثناء تقدمي أدلتها 
أمــام احملكمة العليا في لندن، إنها شــعرت 
بالقلق من أن فريق إنتاج الفيلم كان يسلك 
نهجا يتسم باالستسهال، مستشهدة بتقليص 
مدة تدريبها على احلركات املثيرة من أربعة 

أسابيع إلى خمسة أيام.
وقال محامــو وايت النتيــرن، إن جرين 
طلبت طلبات غير منطقية بشأن طاقم العمل 

ومواقع التصوير واملعدات.
وأشاروا إلى رسائل عبر تطبيق واتساب 
وصفت فيها جرين أحد املنتجني بأنه «أحمق 
لعني» ينبغي طرده ووصفت آخر بأنه «شرير»، 
ووصفت أيضا ممولي الفيلم بأنهم «حمقى» 
وبعض األشخاص املقترحني في طاقم العمل 

إيڤا غرينبأنهم «مخادعون لعناء».

مدغشقر: عشرات القتلى واملفقودين بسبب «تشينيسو»

أنتاناناريفــو - رويتــرز: قالــت 
السلطات في مدغشقر إن ٣٠ شخصا لقوا 
حتفهم فيما اليزال ٢٠ في عداد املفقودين 
جراء العاصفة املدارية تشينيسو التي 

تسببت أيضا في نزوح اآلالف.
ووصلت العاصفة إلى اليابسة في ١٩

يناير، وهي أول عاصفة مدارية تضرب 

البالد هــذا العام. وعــادة ما تتعرض 
مدغشــقر الواقعة فــي احمليط الهندي 
لسلسلة من مثل هذه العواصف كل عام.
وقــال املكتــب احلكومــي ملواجهة 
املخاطر والكوارث في تقرير صدر في 
وقت متأخر االثنني إن ما يقرب من ٣٧

ألف شخص نزحوا جراء العاصفة التي 

تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات 
أرضيــة. وكانت احلكومة قــد أعلنت 
األسبوع املاضي أن عدد القتلى بلغ ١٦.

وشهدت مدغشقر أربع عواصف قوية 
في يناير وفبراير من العام املاضي، مما 
أدى إلى مقتل ما ال يقل عن ١٣٨ شخصا 

وتشريد نحو ١٣٠ ألفا.

عدد من األشخاص ينتقلون مبركب عبر أحد الشوارع

مصدر أمني لـ «األنباء»: مطلق النار
مقابل «املركزي» عسكري في «الداخلية»

أحدث وسائل سرقة األرصدة.. ضابط مزيف
عبر مكاملة ڤيديو: تعاون وإال ما راح يصير خير!

محمد اجلالهمة

نظرا لتجاهل الكثير من املواطنني واملقيمني 
طلبات شبكات متخصصة في سرقة األرصدة 
البنكيــة من خالل رســالة مفادهــا «مت حظر 
بطاقتك البنكيــة ويرجى حتديث البيانات»، 
ابتكرت بعض العصابات وسيلة نصب جديدة 
من خالل إجراء مكاملة ڤيديو بني املســتهدف 
وشخص يرتدي زي ضابط شرطة في الكويت 
ويجيد التحدث باللهجة الوطنية ويطلب من 
املســتهدف أن يتعاون مــع املوظف «املتصل 
النصاب» مهددا إياه «وإال ما راح يصير خير» 

وسوف تتم مالحقته قانونيا.
إلى ذلك أكد مصدر أمني لـ«األنباء» أن مثل 
هذه العصابات ال يجب التعاون معها، مجددا 
التأكيــد علــى أن أي جهة في الكويت ســواء 
بنوك أو مباحث او ما شــابه ال تطلب من أي 
مواطــن أو مقيم تزويدهم بالبيانات البنكية 

التــي تعد ملــكا للعميل وال يجــوز االفصاح 
عنها ألي جهة.

وبحســب نشــطاء على مواقــع التواصل 
االجتماعــي فإنهم تلقوا اتصاالت هاتفية من 
شــخص يتحدث اللهجــة الوطنية من هاتف 
نقال محلي حيث مت ابالغ املتصل بتزويدهم 
برقم البطاقة املدنية اخلاصة به ورقم البطاقة 
البنكية لالشــتباه في حتويالت مالية كبيرة 
وغير منطقية قياسا بالدخل حسب ما يقول 
«املتصل النصاب» حيث يطلب منه فتح كاميرا 
والتحدث الى ضابط شرطة، وبالفعل يفعل ذلك 
ويظهر شــخص مرتديا زيا عسكريا ويطلب 
منه انه يتعاون ألنه يشتبه في قيامه بغسيل 

األموال.
وأكد عدد من رواد التواصل أنهم سارعوا 
إلخطار البنــوك التي يتعاملون معها فأكدوا 
لهم أن هذه وسيلة نصب مبتكرة يجب احلذر 

منها وعدم التعاون مع املتصلني.

تسجيل ٦ قضايا و٧ محاضر بيئية منذ بداية ٢٠٢٣
حــذرت وزارة الداخلية جميع المواطنين 
والمقيمين من االقتراب أو الدخول إلى المحميات 
الطبيعيــة لعــدم التعــرض إلــى المســاءلة 
القانونية، مشــيرة الــى ان قطاع االمن العام 

سجل ألشخاص تسللوا الى داخل المحميات 
٦ قضايا.

كما أنه حرر٧ محاضر بيئية لمخالفين منذ 
األول من يناير الماضي.

منصور السلطان

استطاع رجال مباحث الفروانية ضبط 
مطلق النار من سالح رشاش في تقاطع 
منطقتي الفردوس وصباح الناصر مقابل 
السجن املركزي قبل ٣ أيام وكذلك السالح 
املستخدم بالواقعة، وبحسب مصدر أمني 
فإن املتهم يعمل عسكريا بوزارة الداخلية 

ويبلغ من العمر ٣٠ عاما.
وفي التفاصيل كما رواها مصدر أمني 
لـ«األنباء» بأنه بعد تداول مقطع ڤيديو 
لشخص يترجل من سيارة نوع «جيب» 
حامال بيده ســالح رشاش ويطلق النار 
عشوائيا معرضا حياته وحياة اآلخرين 

للخطــر، باشــر رجال مباحــث محافظة 
الفروانية بالبحــث والتحري على مدى

٣ أيام حتى استطاعوا حتديد هويته حيث 
تبني انه مواطن يعمل عســكريا بوزارة 
الداخلية يبلغ من العمر ٣٠ عاما يقطن في 
منطقة الفردوس، وبعد جمع املعلومات 
والتأكد من وجوده في املنزل مت اصدار إذن 
من النيابة العامة ومداهمة منزله وضبطه 
وبحوزته السالح املســتخدم في اطالق 
النار. وخالل التحقيق معه اعترف بأنه 
قام بإطالق النار ابتهاجا بزفاف صديقه 
ولــم يقصد أو ينــوي ان يرعب مرتادي 
الطريــق. وعليه متت احالته والســالح 

املضبوط الى النيابة العامة.

لقطة من الڤيديو املسجل لواقعة إطالق النار

فرقة شابة تفجر مفاجأة
في «غرامي» بألبومها األول

نيويورك ـ أ.ف.پ: تتنافس فرقة «نيويورك يوث 
سيمفوني» الشبابية األحد مع أسماء كبيرة ومرموقة، 
علــى جائزة «أفضل أداء أوركســترالي» للموســيقى 
الكالسيكية، بعدما شكل ترشيحها عن ألبومها األول 
الذي سجلته خالل مرحلة جائحة كوفيد-١٩ مفاجأة 

وسابقة.
عندما سجلت «نيويورك يوث سيمفوني» هذا األلبوم 
لم تكن عازفة الكمان جيسيكا جيون جتاوزت الثانية 
عشرة، فيما كانت نويليا كاراسكو التزال تلميذة في 

املدرسة الثانوية.
إال أن فرقة املواهب الشــابة هذه ستكون األحد في 
منافسة مع أسماء كبيرة في احلفلة اخلامسة والستني 
لتوزيع جوائز الصناعة املوســيقية األميركية، ومن 
أبرزها أوركســترا لوس أجنيليس وأوركسترا برلني 

املرموقتان.
ووصفت عازفة التشيلو نويليا كاراسكو (١٩ عاما) 
خبر ترشــيح الفرقة للجائزة، بأنــه «أمر ال يصدق» 
و«ســريالي». وأضافت طالبة املوســيقى في جامعة 
نيويورك: «اضطررت لقراءته مرتني، ألنني لم أستوعبه 

جيدا في املرة األولى».

جانب من عازفي الكمان والتشيلو بالفرقة النيويوركية          (أ.ف.پ)

جعفر جاكسون يجسد شخصية 
عمه في فيلم عن «ملك البوب»

لوس اجنيليس ـ رويترز: قال استوديو (اليونزجيت) 
االثنني إن جعفر جاكســون (٢٦ عاما) جنل شــقيق مغني 
البوب الراحل مايكل جاكسون سيجسد شخصية عمه في 

فيلم السيرة الذاتية الذي يحمل اسم «مايكل».
وأضاف اليونزجيت في بيان أن «مايكل» يضطلع مبهمة 
استكشاف «الرجل املعقد الذي أصبح ملك البوب» وأحد أشهر 
الشخصيات في هذا الكوكب. وأوضحت أن الفيلم سيتناول 
«جميــع جوانب» حياته وأبرز عروضه التي وضعته على 

طريق التحول إلى «أيقونة في عالم املوسيقى».
وسيخرج الفيلم أنطوان فوكوا وينتجه جراهام كينج، 
اللذان قاال إن جعفر جاكسون لديه قدرة فطرية على جتسيد 

شخصية عمه.
وقــال كينــج في بيان صحافــي «كان مــن الواضح أنه 

الشخص الوحيد املؤهل للقيام بهذا الدور».

جعفر ومايكل جاكسون

«ناسا» تنشر صورة لتكوين 
على املريخ يشبه رأس دب

أ.ف.پ: رصدت وكالة الفضاء األميركية (ناسا) تكوينًا 
جيولوجيًا غريبًا على سطح املريخ يشبه رأس دب. 

وكانت املركبة املدارية الســتطالع املريخ، وهي قمر 
اصطناعــي تابع لـ«ناســا» يدور حــول الكوكب األحمر 
ومزود بكاميرا «هاي رايز» التي تعد أقوى كاميرا يرسلها 
البشــر إلى كوكب في النظام الشمســي، التقطت الشهر 

الفائت صورة لهذا التكوين.

ملشاهدة الڤيديوالصورة التقطتها كاميرا «هاي رايز»

ألشخاص تسللوا إلى محميات طبيعية
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