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غير مخصص للبيع

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد يقبّل العلم قبل رفعه إيذاناً ببدء االحتفاالت الوطنية بالذكرى الثانية والستني للعيد الوطني والذكرى الثانية والثالثني لعيد التحرير

صدور مراسيم تعيني
٨  قياديني جدد وبعضها 

يجدد ملرة واحدة فقط

«الصحة» ُتغلق باب التقييم السنوي 
بتقييم ما يقارب ٦٠ ألف موظف

مرمي بندق

صــدر مرســوم رقــم ٢٢ لســنة ٢٠٢٣
العامــة  إدارة «الهيئــة  بتشــكيل مجلــس 
للغــذاء والتغذيــة»، وذلــك ملدة ٤ ســنوات 
ويجــدد ملــرة واحدة.  وبحســب املرســوم، 
اإلدارة واملديــر  ســيكون رئيــس مجلــس 
العام د.رمي غازي ســعود الفليح، وعضوية

٦ أعضــاء منهم ٣ أعضاء غير متفرغني، هم: 
وكيل وزارة الصحة املساعد لشؤون الصحة 
العامــة، ونائب املدير العام لشــؤون املنافذ 
باإلدارة العامة للجمارك، ووكيل وزارة التجارة 
املساعد لشؤون حماية املستهلك، و٣ أعضاء 
متفرغني هم: د.شــروق عبداللطيف بودي، 
ود.حسام فهد العميرة، ود.وفاء بدر الصباح.  
كما صدرت مراسيم تعيني قياديني في الهيئة 
العامة  لذوي اإلعاقة نصت على تعيني د.بيبي 
العميري مديرا عاما للهيئة، ود.ناهد العتيقي 
نائبة لها، وفي الهيئــة العامة للرياضة، مت 
تعيني بشــار عبداهللا وفيصل اليتيم نائبني 

ملدير عام الهيئة بدرجة وكيل مساعد.

عبدالكرمي العبداهللا

أغلقت وزارة الصحة باب التقييم السنوي للموظفني، حيث مت 
االنتهاء من تقييم ما يقرب ٦٠ ألف موظف وموظفة في جميع مرافق 
الوزارة، علما أن النتائج ستظهر قريبا. ومت التمديد للمقيمني ليرفعوا 
أصــول تقاييم موظفيهم على الـ«أوناليــن» (النظام اإللكتروني) 

حتى ٧ فبراير املقبل.

فهد الدبيس مديرًا جلامعة الكويت
ثامر السليم

أصدر وزيــر التربيــة ووزير 
التعليــم العالــي والبحث العلمي 
د.حمــد العدواني قــرارا بتكليف 
عميد كلية الشــريعة والدراسات 
االسالمية السابق د. فهد الدبيس 
مديرا جلامعة الكويت، فيما أصدر 
قــرارا آخر بإنهــاء تكليف عميدة 
كليــة العلــوم الطبية املســاعدة
د. سعاد الفضلي مديرا للجامعة.

األمير: األعياد الوطنية مناسبة غالية على قلوب املواطنني واملقيمني

ولي العهد: نستذكر بالفخر 
واالعتزاز  تضحيات شهدائنا 
األبرار الذين ضحوا بالنفس 

والنفيس من أجل وطننا الغالي

ليوفق اهللا اجلميع ويسدد اخلطى 
لكل ما فيه خير وخدمة الوطن 

ورفع رايته وحتقيق املزيد 
من الرقي والتقدم والنمو واالزدهار

صاحب السمو شمل برعايته وبحضور ممثل سموه.. سمو ولي العهد مراسم رفع العلم في قصر بيان إيذاناً ببدء احتفاالت االستقالل والتحرير 
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محمد الصقر
محمد جاسم املرزوق وم.أحمد املنفوحي يتوسطان إداريي مشروع 

«ذا ويرهاوس» ووفد بلدية الكويت

محمد الصقر: «غرفة التجارة» 
تتعرض لهجمة «شرسة» 

غير مبررة تستهدف وأدها

ما تتعرض له الغرفة يضر بالقطاع 
اخلاص والكويت بشكل عام

«التمدين» متضي 
قدمًا مبشروع 

«مول ذا ويرهاوس» 
في جنوب الصباحية.. 
واالفتتاح بالربع الثالث

«أوپيك +» تؤكد التزامها مبعدالت 
اإلنتاج حتى نهاية ٢٠٢٣

«الفيدرالي األميركي» يدشن 
٢٠٢٣ برفع الفائدة ٢٥ نقطة 

لتتراوح بني ٤٫٥٪ و٤٫٧٥٪.. 
األعلى منذ ٢٠٠٧

«الوطني» يتبرع 
بـ ٣ ماليني دينار لتطوير 
وجتميل «شاطئ الشويخ» 

..وخدمات متكاملة 
متتد إلى١٫٧ كيلو متر
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شمس حلّل مشكلة املتقدمني لـ «النفطي» 
واملال: إعالنات توظيف في الفترة املقبلة

أحمد مغربي - سلطان العبدان 

طالب النائب هاني شمس 
احلكومة ونائب رئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر النفط د.بدر 
املال بسرعة حل مشكلة قبول 
اخلريجني الكويتيني املتقدمني 
للتوظيف في القطاع النفطي. 
وقال شــمس إن هنــاك حلوال 
كفيلة بقبول جميع اخلريجني 
الكويتيــني، مؤكدا أن أعدادهم 
قليلة وميكن اســتيعابهم في 
الشــركات النفطيــة. وبني أن 
وزير النفط هو وزير شــعبي 
ونائب ويفترض أن يكون قريبا 
من الناس ونبــض الكويتيني 
ويحاول أن يحل هذه املشكلة، 
مشيرا إلى أن احللول موجودة 
وممكنــة من خالل اســتيعاب 

العدد كامال.
من جهته، أكد نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير النفط 

د.بــدر املــال، دعمــه املتواصل 
لتوظيف الشباب الكويتي في 
القطاع النفطي، وحرصه الشديد 
علىذلــك، متوقعــا أن تدخــل 
أعداد كبيــرة منهم إلى القطاع 
النفطــي، حيــث ان املتقدمــني 
باآلالف وســيتم قبــول مئات 
األشــخاص للتوظيف، وهناك 
الفترة  إعالنات توظيف خالل 

املقبلة. وأشار املال إلى أن إعالن 
التوظيف األخير في الشركات 
النفطية شهد تقدمي عدد كبير 
ووفــر فرصا وظيفيــة كثيرة 
للشــباب الكويتــي، واآلن هم 
في طور االختبارات لدى جهة 
محايدة هــي جامعــة الكويت 

وليس القطاع النفطي.

د.بدر املالهاني شمس

النقابات البريطانية تطلق «إضراب األربعاء»: نحتاج إلى املال اآلن
لندن - وكاالت: شارك ما يصل إلى 
نصف مليون بريطاني من املعلمني 
وموظفــي القطــاع العام وســائقي 
القطــارات في أكبر إضراب منســق 
منــذ عقد للمطالبــة بزيادة األجور، 
وســط تهديــد النقابــات مبزيد من 
تعطيل األعمال على نطاق واسع، مع 
إصرار احلكومة على رفض مطالبها. 
وبالتوازي، نظمت مسيرات مناهضة 
لقانون جديد مزمع لتقييد اإلضرابات 
في بعض القطاعات. وتسبب اإلضراب 
اجلماعي األكبر من نوعه في إغالق 
املــدارس وتوقــف معظــم خدمــات 
القطارات وإجبار اجليش البريطاني 
علــى التأهب لتقدمي املســاعدة عند 

نقاط التفتيش احلدودية في يوم 
أطلقت عليه احتادات العمال «إضراب 
األربعاء». وشــارك فــي اإلضراب 
٣٠٠ ألــف من املعلمــني، وهم أكبر 
فئة مشــاركة، مــن إجمالي نصف 
مليون شخص، وهو أعلى رقم منذ 
عــام ٢٠١١، عندما أعلــن املوظفون 
احلكوميون آنذاك إضرابا جماعيا. 
وقال مارك ســيروتكا األمني العام 
الحتاد اخلدمات العامة والتجارية: 
«إن لم تفعل احلكومة شــيئا إزاء 
األمــر، فأعتقد أننا سنشــهد أياما 
كثيرة مثل هذا اإلضراب مع انضمام 
املزيــد من االحتادات إلينا. نحتاج 

إلى املال اآلن». 

شارك فيه نحو نصف مليون من املعلمني وموظفي القطاع العام وسائقي القطارات

معلمون يرفعون الفتات في لندن تطالب بزيادة أجورهم خالل اإلضراب األكبر في بريطانيا منذ ١٠ سنوات   (أ.ف.پ)

د. فهد الدبيس

التفاصيل ص١٠و ١٣

سعود عبدالعزيز 

علمت «األنباء» أن جلنة التركيبة 
السكانية وتطوير سوق العمل تعقد 
اجتماعها األول اليوم برئاسة النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 

الداخلية ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ 
طالل اخلالد، وذلــك لبحث امللفات 
املتعلقة بالتركيبة السكانية، إضافة 
إلى األوضاع احلالية واملســتقبلية 
لســوق العمل بالكويــت. من جهة 
أخرى، كشف مصدر أمني لـ «األنباء» 

عن أن الشيخ طالل اخلالد أمر بصرف 
بــدل نقدي لــكل من وقعــت عليه 
انضباطية عسكرية. وذكر املصدر 
ان إدارة شؤون القوة قامت بخصم 
الرصيد ممن صدرت بحقهم العقوبات 

متهيدا لصرف البدل خالل أيام. 

وّجه بصرف بدل نقدي ملن صدرت بحقهم عقوبات انضباطية

التفاصيل ص ١٨

«الردع احلاسم» قضى على الشغب واإلرهاب
08

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت PDF الصفحة

حل إشكالية معاوني القضاء خالل األيام القليلة املقبلة 
أسامة أبوالسعود

أعلن وزير العدل ووزير األوقاف 
والشــؤون اإلســالمية ووزيــر دولة 
لشــؤون تعزيز النزاهــة عبدالعزيز 
املاجــد أنه قد مت التنســيق مع ديوان 
اخلدمــة املدنية ومتــت املوافقة على 
زيادة األعداد املقررة لشاغلي الوظائف 
املعاونــة للقضاء بــوزارة العدل مبا 
يسمح بتســكني من سبق لهم اجتياز 
الدورات التدريبية الالزمة لشغل هذه 
الوظائف من أبناء الوزارة. وأكد الوزير 

املاجد أنه عنــد توليه حقيبة الوزارة 
كانــت هناك مشــكلة تتعلق بعدد من 
املوظفني قد ســبق تعيينهم بوظائف 
الكادر العام على أن يتم نقلهم للعمل 
بالوظائــف املرتبطة بأعمــال القضاء 
وصرف الكادر املقرر لهم بعد اجتياز 
الدورة التدريبية املقررة لذلك، ولكن 
بعد اجتيازهم الدورة التدريبية التي 
تعتبر شرطا لشــغل إحدى الوظائف 
املرتبطة بأعمال القضاء لم تكن هناك 
درجات شاغرة تسمح بنقلهم على الرغم 
من اجتيازهم الدورة ومباشرة البعض 

منهم ملهام وأعباء الوظيفة. وتابع املاجد 
قائال «كان لزاما على الوزارة ضرورة 
وضــع احللول لتعديــل وضع هؤالء 
املوظفني تقديرا جلهودهم وتشجيعا لهم 
على مواصلة العطاء». واستطرد وزير 
العدل: «وبناء عليه فقد متت مخاطبة 
اجلهــات املعنية ومتــت املوافقة على 
زيادة الدرجــات املخصصة للوظائف 
املرتبطــة بأعمال القضاء بالقدر الذي 
يسمح بتسكني الكفاءات الوطنية للعمل 
بهــا ومعاونة مرفق القضــاء في أداء 

رسالته السامية».

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

اخلالد يترأس أول اجتماع لـ «التركيبة السكانية» اليوم
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األمير: ليوفق اهللا اجلميع ويسدد اخلطى لتحقيق املزيد 
مما ينشده وطننا العزيز من رقي ومنو وتقدم وازدهار

تلقى صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد رســالة تهنئة من أخيه ســمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد مبناسبة مراسم 
رفع العلم إيذانا باحتفاالت الوطن العزيز 
بالذكــرى الثانية والســتني للعيد الوطني 
والذكرى الثانيــة والثالثني ليوم التحرير 

حتت شعار (عز وفخر) التالي نصها:
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد
السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،، 

يسرني.. وقد تشرفت حتت رعاية سموكم، 
حفظكم اهللا ورعاكم، بحضور مراسم رفع 
العلم في قصر بيان العامر إيذانا باحتفاالت 
وطننــا العزيز بالذكرى الثانية والســتني 
للعيد الوطنــي والذكرى الثانية والثالثني 
ليوم التحرير حتت شــعار (عز وفخر) أن 
أرفع إلى مقام ســموكم الكرمي أسمى آيات 
التهاني والتبريكات ويطيب لنا ونحن نهنئ 
سموكم، حفظكم اهللا ورعاكم، بهذا احلدث 

الوطنــي العزيز علينــا وعلى أبناء وطننا 
احلبيــب واملقيمني على أرضــه الطيبة أن 
نستذكر بالفخر واالعتزاز تضحيات شهدائنا 
األبرار الذين ضحوا بالنفس والنفيس من 
أجل وطننا الغالي متضرعني إلى اهللا تعالى 
أن يفيض عليهم بواســع مغفرته وعظيم 
رضوانه وأن يجمعهم في مســتقر رحمته 
مع النبيني والصديقني والصاحلني وحسن 

أولئك رفيقا.
كما ندعوه جل في عاله أن يحفظ سموكم 
بعظيــم عنايته ويحيطكم بكــرمي رعايته 
ليتحقق في عهد سموكم امليمون ما تتطلعون 
إليه من حاضر مشــرق ومســتقبل مزدهر 
لوطننا العزيز في ظل قيادة سموكم احلكيمة 
حفظكم اهللا ورعاكم وسدد على دروب اخلير 

خطاكم. وكل عام وسموكم بخير،،، 
هــذا وقد بعــث صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد برسالة شكر جوابية 

ألخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
أعرب فيها سموه عن خالص شكره وتقديره 
على ما عبر عنه سموه من خالص التهاني 
وطيب املشاعر وخالص الدعاء بهذه املناسبة 
الوطنيــة الغاليــة علــى قلــوب املواطنني 
واملقيمني على هذه األرض الطيبة مستذكرا 
سموه بكل الفخر واالعتزاز ما سطره شهداء 
الوطن األبرار من تضحيات ستظل خالدة 
في الوجدان وتاريخ الوطن العزيز متضرعا 
سموه إلى املولى تعالى أن يتغمدهم بواسع 
رحمته ويسكنهم فســيح جناته وينزلهم 

منازل الشهداء.
سائال سموه الباري جل وعال أن يوفق 
اجلميع ويســدد اخلطى لكل مــا فيه خير 
وخدمة الوطن العزيز ورفع رايته وحتقيق 
املزيد مما ينشــده الوطــن العزيز من رقي 
ومنو وتقــدم وازدهار ويــدمي عليه نعمة 
األمن واألمان والرخاء وأن ينعم على اجلميع 

مبوفور الصحة والعافية.
وكان قد احتفل صباح امس مبراسم رفع 
العلم، حتت رعاية صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نواف األحمــد، حفظه اهللا ورعاه، 
وبحضور ممثل ســموه ســمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمد، حفظه اهللا، وذلك 

في قصر بيان.
وشهد احلفل رئيس مجلس األمة أحمد 
الســعدون، ورئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح، وكبار 

املسؤولني بالدولة.
هذا، وقد وصل موكب ممثل سموه، حفظه 
اهللا، إلى مكان احلفل حيث أطلقت املدفعية 
(٢١) طلقة ترحيبية بســموه، كما استقبل 
ممثل سموه بكل حفاوة وترحيب من قبل 
أبنائه منتسبي اجليش والشرطة واحلرس 
الوطني ثم قام ممثل سموه برفع علم الدولة 

ومت عزف النشيد الوطني.

صاحب السمو تلقى رسالة تهنئة من ولي العهد مبناسبة مراسم رفع العلم متنى فيها سموه أن يدمي اهللا على الكويت نعمة األمن واألمان والرخاء

ممثــل صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف األحمد ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد محييا احلضور

ممثل صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف األحمد ســمو ولي العهد الشيخ مشــعل األحمد ورئيس مجلس األمة 
ممثل صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مقبال علم الكويتأحمد السعدون وسمو الشيخ ناصر احملمد

من مراسم رفع العلم في قصر بيان إيذانا ببدء االحتفاالت الوطنية

محافظات الكويت احتفت برفع العلم حتت شعار «عز وفخر»

روح الوالء وجتدد قيم االنتماء واإلخالص للوطن ال 
ســيما انها ترفع بسواعد ابنائها ما ميثل مصدر فخر 

واعتزاز.
وأكد بوشهري أن فترة التوقف عن االحتفاء بهذه 
املناســبة لم تثن جميع العاملني بالقطاعات املختلفة 
عــن خدمــة الوطن بهدف رد جزء مــن جميل األرض 
الغالية، معربا عن أمله مبواصلة العطاء والعمل بجدية 

حلمايته وتطويره في مختلف املجاالت.
من ناحيته، قال محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد 
في كلمة بهذه املناسبة «نستذكر التاريخ املشرف لآلباء 
واألجداد ومســيرة عملهم املخلص والشهداء األبرار 
وتضحياتهــم الكبيرة للمحافظة علــى راية الكويت 

عالية خفاقة على مر السنني».
وأضاف اخلالد أن «هذه التضحيات جعلت الكويت 
وطنــا نفخر باالنتماء إليه ونعتــز مبكانته املرموقة 
فــي مختلف امليادين»، ســائال املولى تعالى أن يبقي 
الكويت الغاليــة مبعث عز وفخر ويبقيها واحة أمن 

وأمان ورخاء واستقرار في ظل قيادتها الرشيدة.
بدوره، رفع محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة 
علــي األصفر، أصدق آيات التهنئة وأجمل التبريكات 
بهذه املناســبة الوطنية الكرمية إلى صاحب الســمو 
األمير وسمو ولي عهده األمني، حفظهما اهللا ورعاهما.
وقال األصفر إن «ما أسعدنا جميعا ونحن نطالع 
بكل فخر واعتزاز علم الكويت يرفرف عاليا خفاقا وال 
يســعنا في هذا املقام إال أننا جندد العهد لك يا وطن 
العزة واآلباء ولكم يا حضرة صاحب السمو عهد الوالء 
واالنتماء جنودا أوفياء خلدمة الكويت الغالية وأهلها 
املخلصني، سائلني اهللا أن يوفقنا جميعا لتحقيق املزيد 

من تقدمها ورفعتها».
وأشار إلى أن هذه االحتفالية الوطنية الكرمية مبا 
لها من معان عظيمة وعزيزة على القلوب تشكل محطة 
مهمة في تاريخ الكويت بعد نيلها استقاللها وحتريرها 

والتي متثل بداية نهضتها وبناء الدولة احلديثة.

احتفت محافظات الكويت الست أمس مبراسم رفع 
العلــم إيذانا بإطالق احتفاالتها بالذكرى الـ ٦٢ للعيد 
الوطنــي والـ ٣٢ ليوم التحرير التــي تقام هذا العام 

حتت شعار (عز وفخر).
وقال محافظ الفروانية الشيخ مشعل اجلابر لـ«كونا» 
بهذه املناســبة إن رفع علم الكويــت في ذكرى العيد 
الوطني وذكرى التحرير حلظة تاريخية غالية لتجديد 
العهد على املضي قدما حلفظ االمانة التي تركها اآلباء 

واألجداد والدفاع عنها.
وأضاف اجلابــر أن إبقاء هذه الذكرى حاضرة في 
عقول الكويتيني وقلوبهم يحثهم على املزيد من العمل 

واجلهد واإلخالص من أجل الوطن.
وتقدم اجلابر بالتهنئة إلى صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمــد، حفظهمــا اهللا ورعاهما، والشــعب الكويتي 
بذكــرى األعياد الوطنيــة والتحرير، داعيا املولى عز 
وجل أن يحفظ الكويت وأهلها وأن يدمي عليهم نعمة 

األمن واألمان.
من جانبه، قال محافظ اجلهراء ناصر احلجرف في 
تصريــح مماثل لـ «كونا» إن هذه املناســبة الوطنية 
مدعــاة فخر واعتزاز مبا ســطره أبناء الكويت الذين 
قدمــوا الغالي والنفيس من أجل أن يبقى هذا الوطن 

شامخ البناء.
وأضاف احلجرف: «نستحضر بهذه املناسبة الوطنية 
اإلجنازات التي حققتها الكويت في املجاالت كافة وعلى 
مختلف الصعد محليا ودوليا بقيادة سمو أمير البالد 

حفظه اهللا ورعاه».
ورفع أسمى آيات التهاني إلى مقام حضرة صاحب 
الســمو أمير البالد وســمو ولي العهــد حفظهما اهللا 
ورعاهما وســمو رئيــس مجلس الوزراء والشــعب 

الكويتي.
من جهته قال محافظ مبارك الكبير اللواء متقاعد 
محمود بوشهري لـ «كونا» إن مراسم رفع العلم تعزز 

من مراسم رفع العلم في محافظة حولي الشيخ فواز اخلالد خالل حفل مراسم رفع العلم في «األحمدي» الشيخ مشعل اجلابر مقبال العلم في محافظة الفروانية

ناصر احلجرف خالل حفل مراسم رفع العلم في «اجلهراء»

«البلدية»: رفع ٦٢٥٦ علمًا 
جديدًا في الشوارع وامليادين

كشفت إدارة العالقات العامة في بلدية الكويت عن قيام 
فــرق مراقبة أعمال الزينة ورفع األعالم باســتبدال األعالم 
التالفــة بأخرى جديدة في الطرق الرئيســية خالل شــهر 
يناير املاضي اســتعدادا لالحتفــال باألعياد الوطنية ورفع 

علم الدولة في ساحة العلم.
وفي هذا السياق، أوضح مراقب أعمال الزينة أحمد البخيت 
أن املراقبة حريصــة على التأكد من مواقع رفع األعالم في 
الشوارع الرئيسية للتأكد من صالحية علم الدولة املرفوع 
على السواري واستبدالها حال تلفها بسبب عوامل الطقس.

وأضاف ان إجمالي األعالم التي مت استبدالها خالل شهر 
ينايــر املاضي بلغ ٦٢٥٦ علما، منها ٥٢٠٠ علم جديد و٥٥٦
علما متت إعادة خياطته، و٥٠٠ علم مت غسله وإعادة تركيبة.

الشيخ علي العبداهللا والشيخ دعيج املالك والشيخ أحمد العبداهللا وسمو الشيخ صباح اخلالد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح والشيخ أحمد الفهد والشيخ طالل اخلالد

وزير التربية: غرس حب 
الوطن في نفوس الطالب

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي 
د.حمد العدواني حرص «التربية» على مشاركة مؤسسات 
الدولة االحتفال باألعياد الوطنية ورفع علم الكويت وتزيني 
ديوان عام الوزارة وكافة قطاعاتها ومبانيها لتعزيز الروح 
الوطنية لدى أبنائها الطلبة ومنتسبيها. وأضاف العدواني أن 
الوزارة تسعى بجميع قطاعاتها للتمسك بالوحدة الوطنية 
من خالل مناهجها التي تغرس حب الوطن في أنفس الطالب 
والتحصيل العلمي السليم للمشاركة في بناء الكويت احلبيبة 
بتعاضــد أبنائها. وتوجه بأطيــب التهاني والتبريكات إلى 
مقام صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ أحمد النواف األحمد الصباح، وإلى الشعب الكويتي 

الكرمي مبناسبة االحتفاالت باألعياد الوطنية.

د. حمد العدواني وعدد من الطلبة على هامش رفع العلم في وزارة التربية
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ولي العهد لألمير: ليحفظكم اهللا ليتحقق في عهد سموكم 
ما تتطلعون إليه من حاضر مشرق ومستقبل مزدهر لوطننا

مّثل صاحب السمو في رفع العلم بقصر بيان بحضور رئيسي السلطتني وكبار املسؤولني بالدولة وعدد من منتسبي اجليش والشرطة واحلرس الوطني

فرقة املوسيقى العسكرية تقدم إحدى املعزوفات الوطنية خالل االحتفال

ممثل صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ورئيس مجلس األمة أحمد السعدون

علم الكويت خفاقا في السماء سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد يتلقى تهنئة وحتية الشيخة أمثال األحمد بهذه املناسبة

وطني الكويت سلمت للمجد من مراسم االحتفاء بوصول ممثل صاحب السمو إلى مكان االحتفال من قبل منتسبي اجليش والشرطة واحلرس

الشيخ د. سالم اجلابر والشيخ علي اجلابر والشيخ محمد اخلالد والشيخ حمد خالد املالك والشيخ فيصل النواف والشيخ سلمان احلمود والشيخ فهد السعد وبراك الشيتان ود. بدر املال وعدد من 
كبار الشخصيات خالل االحتفال

ر» لتعزيز الروح الوطنية البرجس: تطوير أنشطة «الُقصَّ

العوفان: توجيهات األمير خريطة طريق حلفظ الوطن

ليلى الشافعي

نظمــت الهيئــة العامة 
لشــؤون القصر احتفالية 
رفع العلم أمس مبناســبة 
العيــد الوطنــي وذكــرى 
التحرير مبشــاركة املدير 
العــام باإلنابــة م.حمــد 
البرجس ونواب املدير العام 
ومديري اإلدارات وعدد من 

املوظفني.
وفي هــذا الســياق، أكد 
البرجــس حــرص الهيئــة 
الدائم على تكثيف وتطوير 
أنشطتها وفعالياتها الوطنية 
التــي تعزز الروح الوطنية 
وإحياء املناسبات الوطنية.

وأضــاف البرجــس أن 
احتفــال هــذا العام شــهد 
تنفيذ عدد من األنشــطة، 
منها تزيــني مقرات الهيئة 

وستكون ألوانه مستوحاة 
من روح التــراث الوطني 
لتاريخ االحتفاالت الوطنية، 
إذ تتضمن األلوان األساسية 

لعلم الكويت.

املناسبة الوطنية وترسيخ 
قيم الوالء واالنتماء لوطننا 
الغالــي. يذكــر أن احتفال 
الكويت لهذا العام ســيقام 
حتت شــعار «عز وفخر»، 

وتوزيــع هدايــا تذكارية 
على أبنائنــا القصر وبث 
مواد إعالمية عن املناسبة 
وأنشطة الهيئة وفعالياتها، 
وذلك لتعريف أبنائنا بهذه 

دارين العلي

رفع مدير عام مكتب الشهيد صالح حمد 
العوفان أسمى آيات التهاني إلى مقام صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا 
ورعاه، والى سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، حفظه اهللا، والى الشعب الكويتي، 
مبناسبة ذكرى األعياد الوطنية، مؤكدا حرص 
مكتب الشهيد على مشاركة الكويت أفراحها من 
خالل رفع العلم وذلك إيذانا ببدء االحتفاالت 
الوطنية وإحياء فعاليات «طيور الدار» التي 

يطلقها املكتب تزامنا مع األعياد الوطنية.
وقال العوفان، خالل مراسم رفع العلم في 
مقر مكتب الشهيد، إن «محنة الغزو الغاشم 
تتضمن العديد من الدروس والعبر، ومن بينها 
ضرورة االلتفاف حول قائد ســفينة الوطن 
صاحب السمو حفظه اهللا ورعاه، واستلهام 
روح حكمته املعهودة وبصيرته املستنيرة، 
واالقتداء بتوجيهات سموه السديدة في كل 
وقت وحني»، الفتا إلى أن «هذه التوجيهات 
ستظل تشكل خريطة الطريق حلفظ الوطن 

وحماية مقدراته».

حمد البرجس ونواب املدير العام ومديرو اإلدارات وعدد من املوظفني خالل رفع العلم في هيئة القصر

صالح العوفان وعدد من قيادات وموظفي مكتب الشهيد

قطعة تاريخية نادرة من علم البالد تزّين 
متحف املواطن عبداهللا بن ناصر

تتصــدر قطعــة نــادرة 
وعزيزة كانت راية شامخة 
خفاقة ترفرف على ســارية 
أمــام مدخل قصر الســيف 
العامر في العام ١٩٣٦ اجلدار 
الرئيســي ألحــدث املتاحف 
اخلاصة باملقتنيات املتعلقة 

بتاريخ الكويت ونشأتها.
ويحتفظ املؤرخ وجامع 
الوثائق التاريخية واملقتنيات 
القدمية عبــداهللا بن ناصر 
بهذا العلم الكبير في قيمته 
التاريخيــة واملعنوية، فهو 
أول علم أميري للبالد يحمل 
التطريز اخلاص بنقش التاج 
األميري آنذاك، وحتديدا في 
عهد حاكــم الكويت الراحل 
الشــيخ أحمد اجلابر، طيب 

اهللا ثراه.
صمــم العلــم باللونــني 
األبيض واألحمر وخطت عليه 
عبــارة (ال إله إال اهللا محمد 
رسول اهللا) وكلمة (كويت) 
ومتــت خياطتهمــا بخيوط 
بيضاء فيما مت تطريز التاج 
األميري باخلطوط الذهبية، 
ويعتبر علم اإلمارة الذي مت 

صناعته في عام ١٩٣٦.
بــن  املــؤرخ  اســتطاع 
ناصر الظفر بهــذه القطعة 

واستقاللها مرورا بكل املراحل 
من الغوص واللؤلؤ والبادية 
واكتشاف النفط واستخراجه.
واعتمــد توثيــق تلــك 

النادرة من العلم  النســخة 
القــدمي ممهــورا بتوقيــع 
رئيس مجلــس إدارة مركز 
البحوث والدراسات الكويتية 

د.عبداهللا الغنيم.
ومر علــم البالد مبراحل 
مختلفة واكبت نشأة الدولة 
وتطورها حتى قرر في عام 
١٩٦٠ املغفور لــه بإذن اهللا 
الســالم  الشــيخ عبــداهللا 
الصباح أمير الكويت آنذاك 
استبدال العلم القدمي بلونيه 
األحمر واألبيض بعلم جديد 
يتكون من أربعة ألوان لكل 
منها رمز معني اليزال هو ذاته 
املعمول به واملعتمد رسميا 

حتى يومنا هذا.

تعود لعام ١٩٣٦ وكانت راية شامخة خفاقة ترفرف على سارية أمام مدخل قصر السيف العامر

املؤرخ عبداهللا بن ناصر
صــورة للعلم األميري الذي كان يرفرف على ســارية مدخل قصر 

السيف العامر عام ١٩٣٦

جانب من صور نادرة مصنفة ومرتبة عن رجاالت الكويت واحتفاالت العرضة عدد ضخم من الوثائق التاريخية املنتقاة بعناية لنشأة البالد

الثمينــة ضمــن رحالتــه 
املكوكيــة والدؤوبة النتقاء 
واقتناء القطع الثمينة التي 
تعكس تاريخ نشأة الكويت 

إحدى زوايا متحف بن ناصر للوثائق واملقتنيات التاريخية
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البنك الكويتي للطعام يطلق
مشروع مصرف «عموم اإلطعام»

الكويتــي  البنــك  أعلــن 
للطعــام واإلغاثــة عــن تنفيذ 
(عمــوم  مصــرف  مشــروع 
اإلطعام) بالتعاون مع األمانة 
العامــة لألوقاف. وقــال نائب 
رئيــس مجلــس إدارة البنــك 
الكويتــي للطعــام واإلغاثــة 
مشعل األنصاري في تصريح 
لـ «كونا» إن مشــروع مصرف 
يهــدف  اإلطعــام»  «عمــوم 
إلــى توفيــر الطعــام واملــواد 
الغذائية األساسية  التموينية 
لألســر املتعففــة، وذلــك عبر 
توزيــع كوبونات مشــتريات 
علــى ١٥٠٠ أســرة بواقع عدد 
٢ كوبــون لألســرة بقيمة ٥٠

دينــارا لكل كوبــون. وأضاف 
األنصاري أن املشروع يجسد 
التعــاون االســتراتيجي بــني 
األمانة العامة لألوقاف والبنك 
الكويتــي للطعام واإلغاثة من 

أجــل مد يد العون لألســر املتعففة، مبينا أن 
مشروع مصرف (عموم اإلطعام) يأتي استكماال 
للــدور اخليــري الريادي للبنك في مســاعدة 
احملتاجني واملتعففني داخل الكويت. وأوضح 
أن األمانة العامة لألوقاف ال تألو جهدا في دعم 
كل األنشطة واجلهود اخليرية والتطوعية التي 
يقوم بها البنك الكويتي للطعام واإلغاثة خلدمة 
املجتمع الكويتي، مشيدا بجهودها في تسهيل 
جميع السبل إلجناح هذه األنشطة واحلمالت 
واملشاريع اخليرية، ليعود نفعها وخيرها على 

كل شرائح املجتمع. وأكد األنصاري أن مشروع 
مصرف (عموم االطعام) يهدف إلى ترسيخ مبدأ 
التكافل االجتماعي والترابط والتالحم بني أبناء 
الوطن الواحد، موضحا أن مشــروع مصرف 
عموم اإلطعام يحمل رســالة سامية وصادقة 

تهدف إلى إعانة األسر املتعففة.
وميتلك بنــك الطعام فريقا متكامال إلدارة 
العمل اخليري واستقبال املتعففني للتعرف على 
www.kuwaitfoodbank. احتياجاتهم من خالل

org بهدف تلبية جميع متطلباتهم والعمل على 
حل مشاكلهم اليومية.

وزير اخلارجية بحث مع القائم بأعمال 
السفارة األميركية مستجدات املنطقة

اســتقبل وزيــر اخلارجية الشــيخ 
ســالم العبداهللا القائم بأعمال ســفارة 
الواليات املتحدة األميركية لدى الكويت 
جيمس هولتســنايدر، وذلك في ديوان 

عام الوزارة.

ومت خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية 
التاريخية بني البلدين الصديقني وسبل 
تعزيزها في شــتى املجاالت ومناقشة 
آخر املستجدات والتطورات الراهنة على 

املستويني اإلقليمي والدولي.

وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا خالل استقباله جيمس هولتسنايدر

املطيري لـ «األنباء» بعد تقدمي استقالته: 
لم متاَرس علّي أي ضغوط

عبدالعزيز الفضلي

 قــدم الوكيــل املســاعد 
لقطاع املنشــآت التربوية 
والتخطيط بوزارة التربية 
بالتكليف م.سعد املطيري 
استقالته إلى وكيل وزارة 
التربيــة باإلنابــة أســامة 
السلطان. وقال املطيري في 
تصريح خاص لـ «األنباء»، 
إن قــرار االســتقالة جــاء 
برغبة منه، وانه لم متارس 
عليه أي ضغوط، مشيدا في 

الوقت نفسه بوزير التربية ووزير التعليم 

العلمي  العالــي والبحــث 
د.حمــد العدواني وجميع 
زمالئه الــوكالء واملديرين 
والعاملــني  واملســؤولني 
في الــوزارة على تعاونهم 
معه طــوال فترة عمله في 
الــوزارة. وأضاف أنه قدم 
اســتقالته للوكيل وليس 
التسلسل  للوزير حســب 
الوظيفــي، مؤكــدا أنــه ال 
رجعة فيها، كما أن ذلك يعد 
إعطاء فرصة للشباب ألخذ 
فرصتهم خلدمة املنظومة 

التربوية، متمنيا التوفيق للجميع.

م. سعد املطيري

أكروف: وزير الصحة يدعم مطالبات «اجلراحني»
وأبرزها «التخصص النادر» وتوصيات عمليات السمنة

عبدالكرمي العبداهللا

اســتقبل وزيــر الصحة 
العوضــي مجلس  د.أحمــد 
اجلراحــني  جمعيــة  إدارة 
الكويتية ملناقشة أهم القضايا 
التــي تخــص  واملطالبــات 

«اجلراحني».
وأكــد رئيــس جمعيــة 
اجلراحني د.شــهاب أكروف 
أن اجلمعية متد يد التعاون 
البناء لوزير الصحة د.أحمد 
العوضي بكل الطرق املمكنة 
لالرتقــاء بالعمل الطبي في 
الكويت، مبينا أن اجلمعية 
تدعم كل املشاريع اجلراحية 
في الكويت مبا فيها التعليم 
والتدريب.ولفت د.أكروف الى 
أن اجلمعية ناقشت مع الوزير 
العوضي العديد من املطالبات، 
والتي كان أوالها تبني وإقرار 
التوصيات اجلديدة إلجراء 
الســمنة واأليض  عمليــات 
اخلارجة من اتفاق اجلمعية 
األميركية لأليض وعمليات 

وبني د.أكــروف انه متت 
مناقشة التوجه العام للدولة 
إلقــرار اجلمع بني العمل في 
القطاعني احلكومي واألهلي، 
واألخذ باخلطوة االستباقية 
إللغــاء قــرار خصــم بــدل 

وذكــر أنــه متــت أيضا 
إعــادة  مناقشــة موضــوع 
النظر في مسمى التخصص 
النادر وإضافة حوافز مادية 
اجلراحيــة  للتخصصــات 
الطــاردة لبعــض  النــادرة 
الكفاءات لعدم وجود حافز 
مادي لهم في القطاع احلكومي 
ولنــدرة التحــاق تلك الفئة  
بالعمل في القطاع اخلاص، 
فضــال عــن وضــع خطــة 
للطلبيات اجلراحية الطارئة 
لكــي ال تتعطــل العمليــات 
اجلراحية وال تؤثر على خطة 

سير العمل.
وأشــار إلــى أن الوزيــر 
أبــدى اهتمامــا  العوضــي 
كبيــرا مبطالبــات اجلمعية 
ووعــد بتبنيها ودراســتها، 
كما أبدى موافقته على وضع 
ممثــل جلمعيــة اجلراحــني 
الكويتيــة فــي االجتماعات 
اخلاصة مبناقشة وضع آليات 
العمل في أي من التخصصات 

اجلراحية.

االختصاص وبدل التخصص 
النادر في حال رغب الطبيب 
في ممارســة العمل بالقطاع 
اخلاص، وعدم خصم أي من 
البدالت في حال تقدم الطبيب 

للعمل في القطاع اخلاص.

أبرزها «التخصص النادر» وتوصيات عمليات السمنة

وزير الصحة د.أحمد العوضي مستقبالً د.شهاب أكروف ومجلس إدارة جمعية اجلراحني

السمنة (ASMBS) واملنظمة 
الســمنة  العاملية جلراحات 
ممثــل  ووضــع   ،(IFSO)
جلمعيــة اجلراحــني في أي 
جلنة يتم تشكيلها ملناقشة 

وإقرار هذا املوضوع.

جامعة الكويت تفوز ببرونزية 
مسابقة «التحول الرقمي»

شــاركت جامعة الكويت في احلفل اخلتامي ملسابقة 
التحول الرقمي لوزارة النفط (هاكاثون ٢٠٢٢) في دورتها 
الثانية، والذي أقيم مساء يوم الثالثاء في فندق جراند 
حيــاة - مول ٣٦٠، حتــت رعاية وحضور نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر حامد املال، وبحضور 
وكيــل وزارة النفط الشــيخ د.منر فهــد املالك، ومديرة 
جامعة الكويت باإلنابة د.ســعاد الفضلي، ومســؤولي 
وزارة النفط، ومسؤولي الشركات النفطية، وأكادمييني 
من مختلف اجلامعات والكليات املشاركة. وقد حصدت 
جامعة الكويت اجلائزة البرونزية في املســابقة، حيث 
حصــل عليها ثالثة من طلبتها وهــم: عبدالعزيز دحام 
الشمري، وحمد حمدي املطيري، وناصر مرزوق الوعالن. 
وقد هنأت د.سعاد الفضلي طلبة جامعة الكويت الفائزين 
باجلائزة البرونزية ضمن الفئة األولى والتي تضم طلبة 

وطالبات من مختلف اجلامعات في الكويت.

تدشني حملة تطعيم لقاح «كوفيد - ١٩» ثنائي التكافؤ
أعلنت وزارة الصحة عن تدشني حملة تطعيم لقاح (كوفيد-١٩) 
ثنائــي التكافؤ للفئة العمرية ١٨ ســنة فما فوق وذلك عبر ١٥

مركزا من مراكز الرعاية الصحية األولية إضافة ملركز شــباب 
اجلليب  وقالت الوزارة في بيان لها أمس إن اجلرعات اجلديدة 
من لقاح (كوفيد-١٩) ثنائي التكافؤ هي جرعات تنشيطية تعزز 
املناعة ضد ســالالت ڤيروس (كوفيد-١٩) األساسية وسالالت 
متحور أوميكرون والتي متثل معظم احلاالت املوجودة حاليا.

وأوضحت انه من املمكن أخذ اجلرعة التنشيطية من تطعيم 
(كوفيــد-١٩) ثنائي التكافؤ احملدث بعد مرور شــهرين (على 
األقل) من آخر جرعة من لقاح (كوفيد-١٩) سواء كانت اجلرعة 
الثانية أو التنشــيطية أيا كانت الشركة املصنعة للقاح للفئة 

العمرية ١٨ سنة فما فوق.
وأشارت الى ان الهدف من اخذ اجلرعة التنشيطة هو توفير 
احلماية املثلى ضد سالالت الڤيروس احلالية وخاصة سالالت 
أوميكــرون باإلضافة إلى تعزيز فعالية اللقاح الســابق والتي 
تقل مع مرور الوقت للحفاظ على املستوى املناعي املطلوب.

ولفتــت وزارة الصحــة الى انه من الضــروري أخذ جرعة 
من لقاح (كوفيد-١٩) ثنائي التكافؤ للعمل على تقليل حدوث 
مضاعفات املرض ودخول العناية املركزة عند اإلصابة وخاصة 
بني الفئات األكثر خطورة، ناصحة بضرورة التطعيم للجميع 
وخاصة فئة كبار الســن وأصحــاب األمراض املزمنة ومرضى 
نقص املناعة. وقالت انه في حال عدم تلقي أي جرعة من جرعات 
لقاح كوفيد-١٩ في السابق فمن الضروري تلقي اجلرعة األولى 
ثم الثانية من لقاح كوفيد-١٩ األساسي وبعد مرور مدة ال تقل 
على الشــهرين باإلمكان أخذ اجلرعة املنشطة لقاح كوفيد-١٩

احملدث - ثنائي التكافؤ.
وأضافت الوزارة ان جرعات لقاح كوفيد-١٩ (األساســية) 
الزالــت متوافرة وميكــن تلقيها عبر مركــز عبدالرحمن الزيد 
الصحي «غرب مشرف» وذلك للفئة العمرية من ٥ سنوات فما 
فوق وكجرعة تعزيزية للفئة العمرية من ١٢ - ١٨ سنة ولكل 

من لم يتلق اللقاح من قبل.

جرعات تنشيطية تعزز املناعة ضد سالالت الڤيروس األساسية ومتحور أوميكرون في ١٥ مركزًا
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املنتجات اإلسبانية القت إقباال كبيرا  (ريليش كومار)

أمثال املسعود

خالد النجم وأسرته يستمتعون بالفقرات املنوعة

فنانة اسبانية تقدم اسكتشا غنائيا األومليت اإلسباني وكروكيت الدجاج واملشروب التقليدي إلسبانيا

ورشة الفن التشكيلي بإلهام إسباني حضور حاشد لكل األنشطة

«فريا دي كويت» احتشد مبحبي إسبانيا في الكويت
حنان عبداملعبود

اســتقبل مهرجان «فريا 
دي كويت» رواده في موقعه 
املميز وشهد حضورا كثيفا 
من محبي اسبانيا الكتشافها 
واالستمتاع باألنشطة غير 
يقدمهــا  التــي  التقليديــة 

املهرجان.
كانت البداية باســتقبال 
الرواد بالــورود في املدخل 
الرئيســي، فــي حــني حفل 
املهرجان بالعديد من األنشطة 
املنوعة وعدد كبير من احملالت 
التي تقدم األزياء اإلسبانية 
التقليدية واإلكسســوارات، 
وكذلك ألعاب األطفال املمتعة، 
إضافــة الى قاعة منفردة مت 
إعدادها كمطعم ميكن تناول 
طعــام مميز فيها مع التمتع 
مبشاهدة رقصات الفالمنغو 
الرائعة واملوسيقى اجلميلة 

خالله.
اسكتش كوميدي

هذا، وقدمت فنانة اسبانية 
املهرجــان  بباحــة  أغنيــة 
وصاحبهــا عــازف جيتــار 
متمكن، حيث أمتعا احلضور 
باسكتش غنائي كوميدي أسعد 
املوجودين وتعالت الضحكات 

والفرحة مع أداء الفنانة.
وأعرب العديد من احلضور 
عــن ســعادتهم باملهرجــان 
وأنشطته غير التقليدية، وقال 
خالد النجم وهو أحد احلضور: 
املــكان «زين»والتجهيــزات 
وإعداد املكان أسعدني بشدة، 
ولم أتوقع أن تكون بهذا الشكل 
والدقة. واملهرجــان أكثر مما 
تخيلــت واملكان مليء بكل ما 
ميتع كل أفراد األسرة مبختلف 

أعمارهم
بــدوره، قــال الطفل صقر 
كالمه «استأنسنا وايد» املكان 
رائــع وجميل حيــث األلعاب 
ممتعة ومســلية، وأمتنى أن 

األشخاص الذين جربوها من 
قبل بإسبانيا.

أكالت سريعة

كما حفل املهرجان بالكثير 
التــي ضمــت  مــن املطاعــم 
مأكوالت سريعة تقليدية أيضا 
في اسبانيا ومنها البيتزا على 
الطريقة اإلسبانية، والزالبية 
املعروفة لدينا إال أنها بنكهات 
غريبة لكنها لذيذة. وعن أكثر 
املأكوالت الشعبية السريعة 
قال الشــيف «البرتو»: لدينا 
الكثير من املأكوالت السريعة 
والشهية التي تعد أيضا غنية 
باملواد الطبيعية بشكل أكبر، 
الفتــا الى أن أكثرها شــعبية 
البطاطــا احملمــرة واملغطاة 

املرســم دانا قنصوه: اعتدنا 
على تنظيم أنشــطة الرسم 
بالكثير من األماكن املختلفة 
بالكويت، وشاركنا مبهرجان 
«فريا دي كويت» ألنه جديد 
من نوعه وينظم للمرة األولى 
بالبالد، وتوقعنــا ان يكون 
جيدا بهذا الشكل ألننا نسمع 
عن «فريا دي اسبان ومربيا»، 
ولهذا من املؤكد انها ستكون 
مميزة بإقامتها بالكويت، لذا 
شــاركنا عن طريق الرســم، 
حيــث ملــدة ٦ أيــام ســتقام 
أنشــطة مختلفــة  ســيكون 
العمل مع فنان مختلف ورسم 
مختلف يوميا، إال أنه سيتفق 
في أمر واحد هــو أن االلهام 
ســيكون اســبانيا، والعمل 
اليوم مــع الفنانة مها حيث 
العمل مســتوحى من «فريا 

دي اسبان».
وأشارت إلى أن التسجيل 
بالورشــة عن طريق املوقع 
اإللكتروني حيث التســجيل 
واملشــاركة ال تشــترط أن 
يكون املشــارك فنانــا، ولم 
ميسك ريشة من قبل، ميكن 
أن يجلــس وميــارس حيث 
التعليم خطــوة بخطوة مع 
الفنــان املوجــود، لهــذا يتم 

اكتشاف مواهب جديدة.

بالصوص احلار لكنه متوسط 
احلرارة ولهــذا فإنه محبوب 
كثيرا، واألومليت اإلســباني 
الشــهير ويتكــون من بيض 
وبطاطــا مقلية يتــم صنعها 
على شكل قرص مع التوابل، 
والكروكيت الذي يتكون من 
دجاج متبل ومقلي على شكل 
كرات، مــع عصير من العنب 
مع الســكر وبعــض الفواكه 
الطبيعيــة من تفاح وبرتقال 
وليمون مع ملسة من القرفة، 
أما التحلية املقدمة فهي عبارة 
عن أرز باحلليب وكرمي كراميل 

مع ملسات اسبانية.
تعليم الرسم

بدورها، قالت املسؤولة عن 

األنشطة أسعدت اجلميع من مختلف األعمار و«البقية» أكلة تقليدية جذبت احلضور لتذوقها

الشيف ألبرتودانا قنصوهالشيف خورخيه

يتكــرر املهرجــان لنســتمتع 
بأنشطته.

مأكوالت شعبية

وتعــرف احلضــور على 
أكثــر أكلــة شــعبية معروفة 
في كل املطاعم بإسبانيا وهي 
«البقيــة»، والتي حتدث عنها 
الشــيف «خورخيــه» قائــال: 
البقيــة هو الطبــق التقليدي 
لشرق اسبانيا من «فالينسيا» 
ويتكون من األرز وخضراوات 
وصوص مميز بتوابله ونكهاته 
يتم طهيه مع اللحم، أو الدجاج 
أو املأكــوالت البحرية، مبينا 
أنهــا أكلــة مميــزة، واجلميع 
هنــا ميــر أوال لتذوقهــا وقد 
أعجبوا بها كثيرا، إضافة الى 

ملشاهدة الڤيديو

عبداهللا الغصاب: الغش حقيقة أظهرت أصحاب
التفوق الوهمي.. وأدت إلى التسرب الطالبي في الكليات

آالء خليفة

أكد مساعد العميد للشؤون 
األكادميية في كلية التربية 
األساسية د.عبداهللا الغصاب 
أن قضيــة ظاهرة الغش في 
االختبــارات ليســت قضية 
ثانوية أو مشكلة وقتية بل 
هي قضيــة مجتمعية تهدم 
أركان املجتمع من «الناحية 
السياســية واالقتصاديــة 
واألمنيــة»  واالجتماعيــة 
ومؤسســاته كافــة. وقــال 
الغصاب في تصريح صحافي: 
إن مــا نســمعه ونشــاهده 
عن حاالت الغــش والطرق 
املستخدمة وغيرها من الدعم 
والتســهيل واملســاعدة من 
عدميي الضمير، هي حقيقة 
تنخر فــي املجتمع وأركانه 
إلــى املؤسســات  وتســيء 
إلى  التعليميــة، باإلضافــة 
انها تهــدم العقول الشــابة 
أصحــاب التفــوق احلقيقي 
الذين  وحتطم مســتقبلهم، 
يجدون أنفســهم أمام تفوق 
زائف من بعض الطلبة أخذوا 
أماكنهم في الكليات، مما يدق 

فــي التخصصــات العلمية 
الكبيــرة،  والتخصصــات 
نتيجة لهذا التفوق الوهمي 

والغش في االختبارات.
محاربــة  أن  وأضــاف 
ظاهرة الغش في االختبارات 
ومعاجلتها ليستا مسؤولية 
وزارة التربيــة وحدهــا، بل 
هــي مســؤولية مجتمعيــة 
البد من مؤسســات املجتمع 
النفــع  املدنــي وجمعيــات 
العام، واجلهــات احلكومية 
كافة التعاون والتكاتف من 
أجلها والتصــدي لها، الفتا 
إلى ان وزارة التربية تسعى 

في هذا اجلانب مثل اليابان 
وكوريــا اجلنوبية وبعض 
الدول االسكندنافية. كما يجب 
وضع برامج تعليمية جلميع 
املراحل التعليمية بالتعاون 

مع وزارة االعالم.
الغصــاب علــى  وشــدد 
ضــرورة اجتمــاع متخذي 
القرار مع أصحاب االختصاص 
مثل كلية العلوم االجتماعية 
وكلية التربية وكلية التربية 
األساســية وكليــة احلقوق 
للخــروج بأفضــل احللول 
والقوانــني املنطقية التي ال 
تخضع للتكسب السياسي، 
داعيا أعضــاء مجلس األمة 
واملعنيني إلى وضع القوانني 
واللوائــح التي من شــأنها 
التصــدي للغــش، تقــومي 
الطالــب وعــدم االنحــراف 
وراء تطبيق قوانني تســهم 
في قتل مستقبله كـ«السجن 
وتشويه السمعة» وغيرهما، 
ففي هذه املرحلة العمرية ال 
يدرك الطالب العقاب املفاجئ، 
لذا البد من التدرج في تطبيق 
القوانني ووضعها بعيدا عن 

تأثر السوشيال ميديا.

جاهدة ملواجهة ظاهرة الغش 
في االختبــارات ولكن يعلم 
اجلميع ان الوزارة ال تستطيع 
وحدهــا مواجهة هــذه اآلفة 
والبد أن يكون الدور األكبر 
في ذلك لألسرة بتعزيز القيم 
واملبــادئ في نفوس ابنائها 
وحتاول جاهدة تهيئة البيئة 
النفسي  املناســبة واالعداد 
اجليد لألبناء، باإلضافة إلى 
مشــاركة منظمات املجتمع 
املدنــي بإقامــة املؤمتــرات 
والندوات التوعوية من خطر 
الغش ونتائجه املدمرة على 

األسرة واملجتمع.
العديد من  إلــى  وأشــار 
احللول التي يجب مراجعة 
اهل االختصاص بها، وأبرزها: 
اعــادة النظــر في أســلوب 
«االختبــارات»،  التقــومي 
وتفعيــل دور االختصاصي 
والنفســي  االجتماعــي 
باملدرســة، ومحاولــة إعادة 
توزيع الدرجات بشكل مقنن، 
والتعليم في املراحل األولى 
يجب ان يهتم بالقيم واملهارات 
واالسترشــاد  واملبــادئ، 
املهتمة  التعليمية  بالنماذج 

دق نقوس اخلطر على مستقبل التعليم في البالد

د. عبداهللا الغصاب

ناقوس اخلطر، بوجود خطر 
داهم على مستقبل التعليم 

في الكويت.
وأضاف أن ظاهرة الغش 
فــي االختبــارات ملموســة 
وكلنا يعلم عنها منذ سنوات 
وليست وليدة اللحظة، بل إن 
مؤسسات التعليم اجلامعي 
تعاني منها في عمليات قبول 
الثانوية أصحاب  خريجــي 
التفوق الوهمــي واملجاميع 
العاليــة، وهو ما يتضح مع 
القدرات  إجــراء اختبــارات 
لهم للقبول في التخصصات 
العمليــة والعلميــة، ومــع 
دخولهم القاعات الدراســية 
اتضح بأن هذا التفوق وتلك 
املجاميــع ال متت ألصحابها 
بــأي صلة، بل انــه التفوق 
الوهمــي والزائــف نتيجــة 

الغش في االختبارات.
أن  الغصــاب  وأضــاف 
الطلبة الغشاشــني يعانون 
بشــكل واضح في دراستهم 
اجلامعية، ولم يســتطيعوا 
اســتكمالها، وهو مــا ينتج 
الطالبــي  التســرب  عنــه 
خاصــة  كبيــرة  وبأعــداد 

محاربة ومعاجلة الظاهرة ليستا مسؤولية «التربية» وحدها وال بد من تعاون اجلميع
على املعنيني التدرج في العقوبة وتقومي الطالب.. وعدم القضاء على مستقبله

يجب على «اإلعالم» القيام بدورها في نشر ثقافة الوعي والبرامج التعليمية للطلبة

«ريكونسنس» يضم عضوًا جديدًا
لفريقه البحثي في واشنطن

إقرار بدل طبيعة العمل إلدارة املعادالت
تقــدم رئيــس نقابــة العاملــني بــوزارة 
التعليــم العالــي د.خالــد البــراك بخالــص 
التهاني والتبريــكات لزمالئه موظفي إدارة 
املعادالت وعلى رأسهم وكيلة املعادالت فاطمة 
السنان مبناسبة تتويج جهود النقابة وتكللها 
بالنجاح، مشيرا إلى أنه قد مت إقرار بدل طبيعة 
العمل إلدارة املعادالت من قبل مجلس اخلدمة 
املدنية، وأن هذا اإلجناز الكبير واملستحق جاء 
بعد جهود. وتوجه د.البراك بشكره اجلزيل 

لوزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث 
العلمــي د.حمد العدوانــي ملتابعته احلثيثة 
ملطلب النقابة ومشاركته الفعلية مع النقابة 
في إعداد الرؤية اخلاصة بهذا املطلب ووضع 
الطبيعة اخلاصة لعمل إدارة املعادالت كأولوية 
خاصة ملا تتحمله من ضغوط وضرورة متيز 
عملهــا عن باقي األعمال، والشــكر موصول 
لوكيل وزارة التعليم العالي د.صبيح املخيزمي 

على متابعته املستمرة.

أعلن مركز ريكونسنس 
للبحوث والدراسات عن 
انضمــام رانــدال ثاكــر 
البحثي في  إلــى فريقــه 
واشــنطن، كزميل أبحاث 
غيــر مقيم. وقــال املركز 
فــي بيــان صحافــي إن 
ثاكر طالب ماجستير في 
جامعة سيراكيوز، مدرسة 
للمواطنــة  ماكســويل 
Maxwell والشؤون العامة
School of Citizenship &

.Public Affairs
وهو يعمل هناك معيدا بها، ولديه خبرة 
في أبحاث ودراسات بالد الشام والتنظيمات 
السياســية في الواليات املتحدة باإلضافة 

إلى التنمية السياسية الدولية.
وبهذه املناسبة، قال املؤسس والرئيس 
التنفيذي ملركز ريكونســنس عبدالعزيز 
العنجــري: «إن املركز يهدف إلى توســيع 
القدرات البحثية داخل الكويت وخارجها»، 
مشيرا إلى أن انضمام ثاكر سيعزز من هذا 
التوجه ويساهم في حتقيق أهداف املركز.

وأضاف: «نحتاج إلى مزيد من البحوث 
املستقلة التي تستند إلى احلقائق، خاصة 

مع وجود وفرة مبقاالت الرأي التي ال تهتم 
كثيرا بالبحث عن احلقيقة».

من جانبه، قال راندال ثاكر: «إنه لشرف 
كبير لي أن أنضم إلى مركز ريكونســنس 
وأعتقــد أنــه واحد من أفضل املؤسســات 
البحثية املستقلة النشطة من منطقة اخلليج 
في الوقت احلالي». وأضاف: «إنه من دواعي 
الشرف أن تتاح لي الفرصة لتوسيع نطاق 
عملي بحثــي وأن أتواصل من خاللهم مع 
جمهور عربي خليجي. وأتطلع إلى تزويد 
القراء بدراسات وأبحاث عالية اجلودة تعتمد 

على احلقائق».

العنجري: نهدف إلى توسيع القدرات البحثية داخل الكويت وخارجها

عبدالعزيز العنجري راندال ثاكر
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إعداد: بداح العنزي b-alenzi@hotmail.comاملجلس البلدي

«قانونية البلدي» تبحث مشروع الئحة اإلعالنات بصيغتها النهائية
بداح العنزي

تبحث اللجنــة القانونية واملالية في 
املجلس البلدي خالل اجتماعها اليوم برئاسة 
فهد العبداجلادر مشروع الئحة اإلعالنات.
وتضمنت الالئحة اســتحداث العديد 

من املواد ضمن الالئحة، وتشمل التالي:
يجــب أن تكون لغة اإلعــالن مطابقة 
لالســم التجاري بالرخصة التجارية مع 
الســماح بالترجمة الــى اللغتني العربية 
واإلجنليزية وكذلك إضاءة عالمات وكاالت 
جتارية وأن تكون ضمن النشاط باستثناء 

اإلعالن التجاري.
أوال: يحظر إقامة اإلعالنات في األماكن او من خالل 

الوسائل التالية:

١ - على حوائط األبنية بواسطة امللصقات 
او بالكتابــة او بالنقــش او بالطــالء عدا 

اإلعالنات املنصوص عليها صراحة.
٢ - املباني األثرية ودور العبادة واألسوار 

احمليطة بها.
٣ - مبانــي مناطــق الســكن اخلــاص 
والنموذجي والدخل احملدود عدا األنشطة 

املرخصة بها.
٤ - العالمات اإلرشادية واإلشارات املرورية 

واألشجار.
٥ - الدوائر احلكومية والهيئات واملؤسسات 
العامة احلكومية وغيرها من اجلهات ذات 
الشخصية االعتبارية العامة عدا األنشطة 

املرخص بها.
ثانيا: يحظر اإلعالن بواسطة الوسائل الصوتية عدا 

ما نص عليه صراحة.

املادة الثانية عشرة:
يحظر اإلعالن على السلع واملنتجات 

التالية:
١ - اإلعــالن عن الســجائر وأنواع التبغ 
ومشتقاته ســواء بالكتابة او باأللوان او 
العالمــات او اي إشــارة توحــي الى هذه 

املنتجات.
٢ - اإلعالن عن األدوية البشرية او البيطرية 
او النباتية او ذات التأثير الصحي إال بعد 
احلصول على موافقــة وزارة الصحة او 

اجلهات الرسمية األخرى.
٣ - اإلعالن عن اآلالت او األجهزة او املعدات 
التي لهــا عالقة بصحة اإلنســان إال بعد 
احلصول على موافقــة وزارة الصحة او 

اجلهات الرسمية األخرى.
٤ - يجوز ملدير عام البلدية حظر اي سلع 
او منتجات إضافية بخالف ما سبق بناء 

على طلب اجلهات املختصة.
اللوحات اإلعالنية التي يتم استثمارها 
عن طريــق املزايدات التــي تقتصر على 
الشركات واملؤسسات املختصة في مجال 
الدعاية واإلعالن املؤهلة لدى البلدية، وهي 

كالتالي:
القسم األول: اللوحات اإلعالنية التي يسمح بإقامتها داخل 

حدود احملافظات:
١ - اللوحــات اإلعالنية قياس ١٢٠ســم × 

٨٠سم:
أن تقام في أحد األماكن التالية:

- الشوارع عند التقاطعات.
- أماكن االلتفاف.

- على اجلزر الوسطى.
أ - أال تقل املســافة بني اللوحة واألخرى 

عن ٣٠ مترا على امتداد الشوارع.
ب - أن تكون اللوحات عبارة عن صناديق 

ضوئية ذات وجهني أمامي وخلفي.
ت - أن تقام اللوحة على قاعدة ارتكاز ال 
يتجاوز ارتفاعها  ٢م من مســتوى سطح 

األرض.
ث - أن تكون اإلضاءة ثابتة.

ج - يحظر عمل متديدات كهربائية بارزة 
خارج هيكل اللوحة اإلعالنية.
اللوحات اإلعالنية قياس ٣ أمتار × ٤ أمتار:

أ - تقام اللوحة اإلعالنية على أحد األماكن 
التالية:

- أجناب امليادين.
- الطرق الرئيســية في جميــع املناطق 

مبختلف أنواعها.
- اجلزر الفاصلة بني قطعتني مختلفتني 

ضمن املنطقة الواحدة.
ويحظر وضع تلك اللوحات في اجلزر 
الفاصلة بني اجتاهي شارع اخلليج العربي.

ب - ال يقل ارتفاع احلافة الدنيا لصندوق 
اإلعالن عن ٢م من مستوى سطح األرض 

وال يزيد على ٣ أمتار.
ت - أن تكــون اللوحة ذات وجهني أمامي 

وخلفي.
ث - أن تكون اإلضاءة ثابتة.

ج - يحظر عمل متديدات كهربائية بارزة 
خارج هيكل اللوحة اإلعالنية.
اللوحات اإلعالنية قياس ٣ أمتار × ٨ أمتار:

أ - تقــام هذه اللوحات فــي أحد األماكن 
التالية:

- على أجناب الطرق الرئيسية بني منطقتني 
مختلفني.

- على أجناب الطرق الرئيسية.
- على الشوارع الرئيسية داخل املناطق 

غير املخصصة للسكن اخلاص.
- الشوارع الفاصلة بني استعمالني مختلفني 
ضمن املنطقة الواحدة على أال يكون موقع 

اللوحة جهة السكن اخلاص.
ب - أال يقل ارتفاع احلافة الدنيا لصندوق 
اإلعالن عن ٥ أمتار عن سطح األرض وال 

يزيد على ٩ أمتار.
١ - أن تكــون اللوحــة ذات وجهني أمامي 

وخلفي.
٢ - أال تقل املسافة بني كل لوحة وأخرى 

عن ٤٠٠م كحد أدنى في االجتاه نفسه.
٣ - أن تكون اإلضاءة ثابتة.

٤ - يحظر عمل متديدات كهربائية بارزة 
خارج هيكل اللوحة اإلعالنية.

٥ - يسمح بعمل بروز جتميلي لإلعالن ٥م.

اللوحات اإلعالنية قياس ٥٫٥م × ٤م (الشاشات التلفزيونية) 
ويجوز تعديل أبعادها مع االلتزام باملساحة الكلية للشاشة:

أ - أن تقام في أحد األماكن التالية:
- امليادين.

- التقاطعــات الرئيســية في الشــوارع 
التجارية.

ب - أن تقام اللوحة على ارتكاز ال تتجاوز 
ارتفاعها عن مستوى سطح األرض ٨م وال 

يقل عن ٣م.

ت - أن تكون اللوحة ذات شاشة تلفزيونية.
ث - يحظر عمل متديدات كهربائية بارزة 

خارج هيكل اللوحة اإلعالنية.
ج - يجوز إقامة أو دمج أكثر من شاشــة 
تلفزيونية باجتاهات مختلفة على القاعدة 
الواحدة، على ان يتم احتساب كل شاشة 
تلفزيونية كإعالن منفصل حتى لو متت 
إقامة الشاشات على قاعدة ارتكاز واحدة 
ويتم سداد السعر املتعاقد عليه لكل شاشة 

على حدة.
و - على أال تقل املسافة بني إعالن وآخر 

عن ٢٠٠م.
اللوحات اإلعالنية على جوانب مظالت مواقف انتظار ركاب 

حافالت النقل العامة:
أ - أن تقام اللوحات اإلعالنية بجوار املظالت 

مباشرة على أمالك الدولة.
ب - أن تكــون اللوحــة اإلعالنية قياس 

١٢٠سم × ١٨٠سم.
ت - أن يكــون اإلعــالن ثابتا او شاشــة 

إلكترونية أو أي تقنية حديثة.
إعالنات اجلسور: هي اإلعالنات التي تقام على املساحات 

املعلقة من اجلسور واملواجهة للطرق
أ - أن يقام اإلعالن على واجهات اجلسور.
ب - أن يقام على شكل صناديق مضاءة، 
او شاشــة إلكترونية او اي تقنية حديثة 
شريطة أال تتجاوز اللوحة اإلعالنية عن 

مساحات.
ت - أن يكون اإلعالن مضاء إضاءة ذاتية 

وثابتة.
ث - موافقة اجلهات املختصة.

اللوحات اإلعالنية التي يسمح بإقامتها على أجناب الطرق 
السريعة:

اللوحات اإلعالنية قياس ٤٫٥م × ١٤٫٥م
أ - أن تقام على أجناب الطرق الســريعة 
والتي تخضع للمواصفات الهندسية وتقع 

داخل حرم الطريق.
ب - أال يقل ارتفاع احلافة الدنيا لصندوق 
اإلعالن عن ٦ أمتار عن سطح األرض وال 

يزيد على ١٢ مترا.
ج - أن تكــون اللوحة ذات وجهني أمامي 

وخلفي.
د - أال تقل املسافة بني كل لوحة وأخرى 

عن ٦٠٠م كحد أدنى في االجتاه نفسه.
هـ - يحظر عمل متديدات كهربائية بارزة 

خارج هيكل اللوحة اإلعالنية.
و - يسمح بعمل بروز جتميلي ٥م.

إعالنات اجلسور: هي اإلعالنات التي تقام على املساحات 

املعلقة من اجلسور واملواجهة للطرق
أ - أن يقام اإلعالن على واجهات اجلسور.
ب - أن يقام على شكل صناديق مضاءة، 
أو شاشــة إلكترونية او اي تقنية حديثة 
شريطة أال تتجاوز اللوحة اإلعالنية عن 

مساحات اجلسر.
إضافة لوحات إعالنية ذات قياس أو أشكال (أبعاد) جديدة

يجوز للبلدية إقامة لوحات إعالنية ذات 
قياسات أو أشكال (أبعاد) تختلف عن تلك 
املنصوص عليها في هذه الالئحة او بعقد 
املزايدة شريطة أال تزيد نسبتها على ٥٪ 
من عدد اللوحات اإلعالنية لعقود مزايدات 
احملافظات (١٠٪) من عدد اللوحات اإلعالنية 
لعقد مزايدات الطرق السريعة، وذلك من 
إجمالي اللوحات اإلعالنية للعقد على ان 
يتم احتساب اي من النسبتني عند تقدمي 

الطلب وضرورة االلتزام بالتالي:
١ - أن يتــم االلتزام بالقياس الكلي الذي 
مت تقدير قيمة استغالل اللوحة اإلعالنية 
على أساسه طوال مدة استغالل اللوحة.

٢ - موافقــة جلنة اإلعالنات على كل من 
تصاميــم اللوحــات اإلعالنيــة املطلوبة 

ومواقعها.
٣ - موافقة اجلهات املعنية خارج البلدية 
بشــأن الواقع وشــروط وضوابط إقامة 

اللوحات اإلعالنية محل الطلب.
٤ - أال تقل املســافة بني إعالن وآخر عن 

٦٠٠م.
٥ - على ان يتم تقرير السعر األعلى ملزايدة 

اللوحات اإلعالنية.
٭ ويؤخذ في االعتبار عند حتديد البعد 
بني إعالنني مختلفني مسافة اإلعالن األكبر.

اإلعالن على الدراجات النارية لتوصيل الطلبات:
- وجود ترخيص جتاري ساري املفعول 

للمنشأة التابعة لها املركبة.
- يصدر الترخيص من اإلدارة املختصة 
بفرع البلدية املختص وفي حال تتعدد فروع 
املنشأة او وجود مقر وحيد لها يصدر من 
قبل اإلدارة املختصة بفرع البلدية التابع له 

املقر الرئيسي او الوحيد للمنشأة.
- وجود ترخيص سير للمركبة ورخصة 
قيادة لقائد املركبة ســاريني صادرين من 

اجلهة املعنية باملرور.
- وجود ترخيص إعالن ســاري املفعول 
للمنشــأة طالبة الترخيص صــادرة من 

البلدية.

- يجوز ان يضمن اإلعالن عالمة او وكالة 
جتارية شــريطة تقدمي ما يثبت ملكيتها 
او املوافقة على استخدامها من قبل طالب 

الترخيص.
- تكون املســاحة املخصصة للصندوق 
املخصص حلفظ املواد املطلوب توصيلها 

بقياس ٥٠سم × ٥٠سم.
- ان يكون اإلعالن ثابتا.

- إحضار موافقة اجلهات املعنية إذا كان 
الصندوق مخصصا لتوصيل مواد غذائية 

او طبية.
اإلعالنات التجارية داخل املنشآت الرياضية واملنتجعات 

السياحية ويشترط فيها اآلتي:
١ - موافقة اجلهات املعنية واملشرفة على 

املبنى.
٢ - يقتصر ترخيصها على الشركات او 
املؤسسات املتخصصة في مجال الدعاية 

واإلعالن.
٣ - يشــترط توجيه اللوحات اإلعالنية 

الى داخل املنشآت فقط.
٤ - تقدمي مخطط (الكروكي) معتمد من 
مكتب هندسي معتمد من البلدية ويعرض 
على جلنة اإلعالنــات ويراعى تقدمي ذلك 

عند التجديد.
٥ - أن تكون رؤية اللوحة اإلعالنية موجهة 
لداخــل املنشــأة الرياضيــة واملنتجعات 

السياحية.
اإلعالنات املتجولــة (الراجلة والعربات املتنقلة) داخل 

املجمعات التجارية ويشترط فيها اآلتي:
١ - تقتصر إقامتها داخل املجمعات التجارية 

فقط.
٢ - تقتصر إقامتها على شركات الدعاية 

واإلعالن فقط.
٣ - يجوز أن يكون اإلعالن ثابتا أو متحركا 

او تلفزيونيا.
الشاشات اإلعالنية داخل حافالت النقل العام

١ - تقدمي العقد املبرم بني املستثمر ومالك 
السيارة.

٢ - ان يكون دفتر ملكية السيارة ساري 
الصالحية.

٣ - موافقة اإلدارة العامة للمرور.
٤ - أال يتجاوز حجم شاشة.

٥ - حظر وضع اإلعالن أمام قائد السيارة.
٦ - يجب وضع اإلعالن في خلفية الكراسي 

األمامية.
٧ - أال يعوق رؤية السائق.

إعالنات الوحدات أو املنشآت التجارية في األدوار العليا:

١ - أن يتــم تثبيت اإلعالن أعلى الواجهة 
األمامية للوحدة او املنشــأة التجارية او 

على جوانبها مباشرة.
٢ - أال يتجــاوز اإلعــالن حــدود واجهة 

وجوانب الوحدة او املنشأة.
٣ - يجوز السماح بإقامة اإلعالنات على 
الواجهــة الزجاجية شــريطة أال حتجب 

الرؤية.
٤ - أن تكون اإلضاءة ثابتة وذاتية.

إعالنات الشاشات اخلاصة باحملالت:
١ - أن تقــام على واجهــة احملالت وعلى 

جوانبها وداخلها.
يحصل رسم مالي قدره ٥٠ د.ك سنويا لكل متر مربع لإلعالنات 

التجارية التالية:
١ - لكل متر مربع للوجه الواحد للوحات 

اإلعالنية الثابتة واملتحركة.
٢ - للوجه الواحد لإلعالنات على األسطح 

بجميع أنواعها.
٣ - للوجــه الواحــد لإلعالنات املتجولة 
(الراجلة والعربات املتنقلة) داخل املجمعات 

التجارية.
٤ - اإلعالنات على الواجهات واجلوانب 
الزجاجية للمباني التجارية والصناعية 
واحلرفيــة واملبانــي التــي يتــم تغيير 

استعماالتها الى جتارية.
٥ - اللوحــات اإلعالنيــة فــي املجمعات 
التجارية ومواقف السيارات متعددة األدوار 

ومحطات الوقود وما في حكمها.
٦ - اإلعالنــات علــى ســيارات األجــرة 

(التاكسي).
٧ - اإلعالنات علــى حافالت نقل الركاب 
العامــة واجلهات احلكوميــة وجمعيات 

النفع العام.
٨ - اإلعالنــات على األســوار اخلارجية 

للمشاريع (باستثناء السكن اخلاص).
٩ - لوحــات اإلعالنية في مطار الكويت 

الدولي.
١٠ - اإلعالنات التجارية داخل املنشــآت 

الرياضية واملنتجعات السياحية.
١١ - اإلعالنات اخلاصة بأرض املعارض.
١٢ - إعالنات الشاشات اخلاصة باحملالت.

١٣ - الشاشات اإلعالنية داخل حافالت النقل 
العام وداخل سيارات التاكسي.

يحصل رســم مالي قدره ١٠٠د.ك سنويا لكل متر مربع 
للوجه الواحد للوحات اإلعالنية التلفزيونية وما في حكمها.

يحصل رسم مالي قدره ٥٠د.ك عن كل وسيلة إعالنية 
مؤقتة من الوسائل الضوئية ومجسمات السلع اإلعالنية 

والبالونات.
يحصل تأمني مالي يعادل نصف قيمة الرسوم ٥٠٪ املستحقة 
عن كل أنواع اإلعالنات عدا اجلهات املعفاة من سداد هذا 

التأمني على النحو املبني بهذه الالئحة.
١ - يحتســب احلد األدنى ٤٠ د.ك سنويا 
لإلعالنات املستثمرة التي يتم طرحها في 

املزايدات للمتر املربع للوجه الواحد.
٢ - يتــم تقدير القيمة املســتحقة مقابل 
استغالل اللوحات اإلعالنية لعقود املزايدات 
مبوجب البندين رقمي ٧ من القسم األول 
و٢ من القسم الثاني من البند الثامن من 
املادة الثالثة عشر وفقا ملتوسط األسعار 
لكل متر مربع متت به ترسية املزايدة على 

املرخص له مبوجب العقد.
٣ - يتم تقدير القيمة املستحقة عن استغالل 
لوحات إعالنية لعقود املزايدات مبوجب 
القســم الثالث من البند الثامن من املادة 
الثالثة عشرة وفقا ملتوسط األسعار لكل متر 
مربع متت به ترسية مزايدة على املرخص 

له ألي من اللوحات اإلعالنية بالعقد.
اإلعالنات اخلاصة بخدمة السيارات:

١ - أن يكون للمحل مدخل خاص بخدمة 
السيارات.

٢ - أن يقــام اإلعــالن فــي مدخــل خدمة 
السيارات على ان يكون بني مدخل السيارات 

ومدخل احملل مباشرة.
٣ - أال يزيد قياس اإلعالن على ٢م × ١٫٥م 
وأال يزيد ارتفاع القاعدة عليها اإلعالن على 

متر من مستوى سطح األرض.
٤ - أن تكون اإلضاءة ذاتية وثابتة.

من اللوحات اإلعالنية اإللكترونية

فهد العبداجلادر

إقامة شاشات إلكترونية أو صناديق مضاءة على اجلسور٥٠ دينارًا للمتر املربع لإلعالنات التجارية وسيارات األجرة ١٠٠ دينار رسومًا سنوية على كل وسيلة إعالنية ضوئية 

مال اهللا: املعهد العربي للتخطيط يؤمن بالشراكة 
احلقيقية بني احلكومات ومنظمات املجتمع املدني

القاهرة - هناء السيد 

 أكد مدير عام املعهد العربي 
للتخطيط بالكويت د.بدر مال 
اهللا أهمية اجلهود واملبادرات 
التي يقدمها املعهد لدعم العمل 
الكويت والدول  التطوعي في 
العربية. جاء ذلك في تصريح 
للدكتور مال اهللا بعد حصوله 
على «وســام العطاء الدولي» 
اجنــازات  فــي  للمســاهمني 
تنموية على مســتوى العالم 
في فعالية «النســخة الرابعة 
مــن قــالدة مؤسســة األميــر 
محمد بن فهد العاملية ألفضل 
التطوعيــة»، والتي  األعمــال 
نظمتها األمانة العامة جلامعة 
الــدول العربيــة. وأعرب مال 
اهللا عــن اعتزازه بهذا التكرمي 
من بني عدة مؤسسات عربية 
بــارزة معنيــة بالعمل األهلي 
والتطوعــي قائــال ان «قــالدة 
األمير محمد بن فهد هي قالدة 
عامليــة ولهــا أهميــة كبيــرة 
وتركز على العمل االنساني». 
وأضاف ان التكرمي يأتي تقديرا 

وذكــر مــال اهللا «نركــز 
كذلك علــى دعم الــدول االقل 
منوا واملجموعــات األقل حظا 
فــي املجتمعــات»، اضافة إلى 
دعــم املؤسســات العربية في 
مجــال العمل اخليري ســواء 
الرســمية أو غيــر الرســمية 
داخــل الكويــت وخارجها من 
حيــث بنــاء االســتراتيجيات 
وتقييــم األداء، فضال عن بناء 
قدراتهــم في العمــل اخليري. 
وكان وفــد مــن املعهد العربي 
للتخطيط برئاســة د.بدر مال 

اهللا، ود كرمي درويش - رئيس 
اجلهــاز االداري، ود.فيصــل 
املناور مستشــار فــي اجلهاز 
الفنــي باملعهــد فــي فعاليات 
توزيــع جوائــز قالدة ســمو 
األميــر محمد بــن فهد ألفضل 
االعمال التطوعية في نسختها 
الرابعة والتي تنظمها املؤسسة 
بالتعاون مــع االحتاد العربي 
للتطوع حتــت رعاية جامعة 
الدول العربية ووزيرة التضامن 
االجتماعي املصريــة د.نيفني 
القباج، وبالشراكة مع برنامج 
األمم املتحــدة للمتطوعــني، 
وصندوق األمم املتحدة للسكان، 
واالحتــاد من أجل املتوســط، 
واملعهــد العربــي للتخطيــط 
بالكويت.وشــهد احلفل تكرمي 
١٨ مشــروعا تطوعيــا مــن ١١

دولة على مستوى العالم، في 
مجاالت خمســة هي الصحة، 
والبيئــة وامليــاه، والتعليــم، 
والتمكني االقتصادي، واملجال 
املجتمعي، كمــا مت تكرمي عدد 
مــن الشــخصيات البارزة من 
الداعمني ملسيرة العمل التطوعي 

واإلمنائي على املستوى العربي.
حيــث مت تكرمي د.مال اهللا 
بوسام العطاء االنساني الدولي 
في دورته األولى. كما مت تكرمي 
كرمي درويش عن املعهد العربي 
للتخطيط كشريك استراتيجي 
املنــاور  للقــالدة ود.فيصــل 
عــن جلنة التحكيــم. علما ان 
مشــاركة املعهد في هذا النوع 
مــن الفعاليات تأتــي في اطار 
مساعي املعهد العربي للتخطيط 
لدعم جهود العمل االمنائي في 
مختلف الدول العربية والسيما 
في مجــال التطوع، حيث تعد 
املنظمــات التطوعية أحد اهم 
الفاعلني في اطار شبكة العمل 
التنموي. وتتميز هذه النسخة 
من القــالدة بنوعية املبادرات 
التــي تقدمت للمنافســة على 
القــالدة حيــث متيــزت بأنها 
تغطي حاجات مجتمعية ماسة 
مرتبطة بإعادة االعمال ومكافحة 
الفقر والتعليم والصحة وحفظ 
التراث. كما انها مرتبطة بشكل 
وثيق بدعم جهود حتقيق اهداف 
التنمية املستدامة في املنطقة.

للجهود الفنية واللوجســتية 
واملؤسســية التي بذلت لدعم 
العمــل التطوعــي واملجتمــع 
املدني الكويتي والعربي. وقال 
ان «املعهــد العربي للتخطيط 
ال يدعــم احلكومــات العربية 
والقطــاع اخلــاص فقــط امنا 
يؤمن بالشراكة احلقيقية بني 
احلكومات ومنظمات املجتمع 
املدنــي». وأوضح أن منظمات 
املجتمــع املدني تقدم مبادرات 
انســانية مهمــة تعكس مدى 
متاســك املجتمع ومدى الوالء 
للدولة «لذلك نحرص على تقدمي 
كل الدعم جلمعيات النفع العام 
ومؤسســات املجتمع املدني». 
وبني أن املعهد قدم العديد من 
املبــادرات والتــي حصــل من 
خاللها على هذا الوسام، ومنها 
برنامج «إعداد القادة الشباب» 
وهو برنامج مجاني للشــباب 
ينفذ في معظم الدول العربية، 
حيث يتم تدريبهم ودعمهم فنيا 
حتى يتمكنوا من اعداد مشاريع 
تنموية خاصة بهم سواء بشكل 

فردي أو بشكل آخر.

بعد حصوله على «وسام العطاء الدولي» للمساهمني في إجنازات تنموية على مستوى العالم

د.بدر مال اهللا

«املهن الهندسية» تطلب مراجعة الئحة املقاولني

عقدت جلنة املهن الهندسية اجتماعها أمس 
برئاسة م.فرح الرومي، حيث ناقشت موضوع 

تصنيف شركات املقاوالت لدى البلدية.
وعقب االجتماع قالت م.الرومي انه مت التطرق 
للعديد من األسئلة املتعلقة بفئات تصنيف مقاولي 
البناء واشــتراطات كل فئة وعالقة تصنيف 
البلدية للشــركات مع التصنيف لدى اجلهاز 
املركزي للمناقصات العامة وآلية جتديد تصنيفات 
املقاولني دوريا  الشركات املسجلة في برنامج 
وكيفية التعامل مع الشكاوى املقدمة من املالك 

ضد شركات املقاوالت.
وأضافت أنه مت بحث دور اإلدارات املعنية في 

البلدية بجميع أفرع احملافظات وآلية عملها، الفتة 
إلى أن اللجنة طلبت تزويدها بالئحة املقاولني 
الصادرة بالقرار رقم ١٦١/ ٢٠٠٩ متهيدا ملراجعتها 

وحتديثها إن تطلب األمر.
وأشارت إلى أن اللجنة أبقت املوضوع على 
جــدول األعمال نظرا حلرصها على توســيع 
املناقشــات حول هذا األمر والذي يحتاج إلى 

مزيد من التنظيم.
من جانب آخر، سجلت مقررة اللجنة م.منيرة 
األمير امتناعها عــن النقاش والتصويت منعا 
الختراق نصوص تعارض املصالح للمادة ٢٠

من قانون البلدية ٣٣/ ٢٠١٦.

م.فرح الرومي تترأس اجتماع اللجنة بحضور م.علياء الفارسي وم.منيرة األمير وم.إسماعيل بهبهاني
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العسيالن: انطالق مهرجان املنتجات 
الوطنية من الزراعة احمللية في الفحيحيل

محمد راتب

صــرح رئيــس مجلس 
اإلدارة في جمعية الفحيحيل 
التعاونية عاصي العسيالن 
بأنــه مت افتتــاح مهرجــان 
الوطنيــة فــي  املنتجــات 
منطقــة الفحيحيل برعاية 
وزارة الشؤون االجتماعية 
والتنمية املجتمعية واحتاد 
التعاونيــة  اجلمعيــات 
االســتهالكية وبحضــور 
إدارة  مجلــس  أعضــاء 

اجلمعية.
وأفــاد العســيالن بــأن 
املهرجان ضم مجموعة من 
منتجــات عدد مــن املزارع 
واملنتجني احملليني، وتأتي 
إقامــة هذا املهرجــان دعما 

للمنتجــات الوطنيــة وتعريفا للمواطنني 
واملقيمني بها تشــجيعا لهم على شــرائها 
ودعمها. وأكد استمرار مثل هذه الفعاليات 
خلدمة املنتج الوطني، مبينا أن مشــاركة 
اجلمعيــة في املعرض جــاءت بهدف دعم 

املنتج الكويتي الذي أثبت جودته ومنافسته 
القوية في السوق احمللي، وما شاهده من 
قبول وحضور للمســتهلك الكويتي على 
املساهمة في الشراء يدعو للفخر ويجعلنا 

أكثر حرصا على دعم املنتج احمللي.

تعريفاً للمواطنني واملقيمني بها وتشجيعاً لهم على شرائها ودعمها

جانب من املنتجات املعروضة باملهرجان

عاصي العسيالن

«الكويت للعلوم والتكنولوجيا» تستقبل «املرأة الدولية»
الكويت  اســتقبلت كليــة 
للعلوم والتكنولوجيا عضوات 
من مجموعــة املــرأة الدولية 
فــي الكويت في زيــارة ودية 
باحلرم اجلامعي، وتعتبر هذه 
الزيارة هي األولى للمجموعة 
جلامعة في الكويت منذ تاريخ 
نشأتها في عام ١٩٨٩، وتأسست 
املنظمة على يد هانيكي فيلنج 
زوجة الســفير الهولندي في 
الكويت آنذاك والتي ترأســت 
املجموعــة فــي ذلــك الوقت، 
لتضم مجموعــة من زوجات 
السفراء والشخصيات النسائية 
الكويتية البارزة لتكوين خليط 
ثقافي واجتماعــي بني جميع 
اجلنســيات التــي تعيش في 
الكويــت وتعزيــز العالقــات 
اإلنسانية القوية بني النساء في 
العالم ونظيراتهن في الكويت 
والتي نسجها املجتمع الكويتي 

في املقام األول.
واســتقبل رئيــس كليــة 
الكويت للعلوم والتكنولوجيا 
البروفيسور خالد البقاعني وفد 
الزيارة من املجموعة مع موظفي 
اجلامعــة، وافتتــح برنامــج 
الزيارة بعرض شرح تقدميي 
عن أهداف ورؤية اجلامعة، إلى 
جانب أهم االجنازات العلمية، 
البحثية، األكادميية والطالبية 
التي متيزت بها اجلامعة على 
مدار ســنوات منــذ افتتاحها 

رسميا في عام ٢٠١٦.
وتعــرف وفد الزيارة على 
أهم املرافق في اجلامعة من خالل 
جوالت داخل احلرم اجلامعي، 
تخللت اجلوالت زيارة املسرح 
الكبير الذي يتســع ألكثر من 

أنه مت تسخيره خلدمة طالب 
الســنة األخيرة من الدراســة 
والذين يعملون على مشاريع 
تخرجهم لتحضير منتج أولي 
يدعم فكرة املشروع، باإلضافة 
إلى مركز األمن السيبراني وهو 
املركز األول املختص في املجال 
على مستوى الشرق األوسط 
الــذي يقــدم دورات وورش 
عمل فــي األمــن الســيبراني 

أنها املرة األولى التي يتعرف 
فيهــا الوفد علــى جامعة في 
الكويــت، وأن هذه الزيارة قد 
فتحــت آفاقا أخــرى للتعرف 
على التعليم في الكويت ومدى 
تطــور األجيــال احلالية فيما 
يخــص التكنولوجيا، خاصة 
أن مشاريع التخرج التي صممها 
طلبة اجلامعة هي أكثر ما شد 
انتباه الزائرات الالتي حرصن 
إلى التحدث مع الطلبة أصحاب 
املشــاريع وابــداء إعجابهــن 

بطريقة التفكير العلمية.
وصرحت رئيسة مجموعة 
املــرأة الدوليــة غادة شــوقي 
عــن ســعادتها بهــذه الزيارة 
واالحتفاء الذي القته من قبل 
موظفي اجلامعة، وأضافت عن 
الزيارة «نشــكر البروفيسور 
خالد البقاعني وجميع القائمني 
على اجلامعة الستقبالنا وهي 
تعني لنا الكثير، لقد استمعتنا 
بكل هذا التطور في املختبرات 
العلمية في الكويت، ونتمنى 
للجامعــة املزيــد مــن التقدم 
واالزدهار أكادمييا وتعليميا»

وأكدت مستشــارة رئيسة 
أن  خالــد  رميــا  املجموعــة 
التطور الذي تشهده اجلامعة 
مصــدر فخــر على مســتوى 
الكويــت والشــرق األوســط، 
وأن اإلجنــازات التي حققتها 
اجلامعة بفترة قصيرة بشكل 
عام ومشاريع التخرج الطالبية 
بشــكل خاص هو شاهد على 
مدى رعاية الكويت للتعليم، 
وهــو مــا يعطــي األمــل بأن 
شباب الكويت اليوم هم قادة 

املستقبل.

لطلبة اجلامعــات واملدارس، 
واختتمت اجلولة مبركز الذكاء 
االصطناعي والروبوتات وهو 
األحــدث في اجلامعــة والذي 
يحتوي على العديد من برامج 
الــذكاء االصطناعــي التي مت 
انتاجها وحتديثها في اجلامعة.
البروفيســور  وأعــرب 
البقاعــني عــن مدى ســعادته 
الستقبال وفد الزيارة خاصة 

في أول زيارة جلامعة في الكويت

البروفيسور خالد البقاعني وعدد من موظفي اجلامعة مع وفد مجموعة املرأة الدولية

عضوات مجموعة املرأة الدولية خالل جولة على مرافق كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا

٥٢٠ شخصا، املكتبة الطالبية 
ومصادر التعليم الرقمية، إلى 
جانــب زيارة أهــم املختبرات 
العلمية املعتمــدة عامليا مثل 
مخبر الفــاب الب املعتمد من 
جامعة (MIT) األميركية والذي 
كان مــن أهم معامــل تصنيع 
قنــاع الوجــه وتوزيعها على 
احملاجــر الصحية خالل فترة 
وبــاء الكورونا، باإلضافة إلى 

ما أبله مــن ال يعلم متى يأتيه املوت 
وهو ال يستعد للقائه!

هــل للعلياء والقبول في احلياة ثمن 
في قلوب وضمائر الناس؟

هذا ما ســألته نفسي وأنا أحاول أن 
أرثي من كانت ترجو ثواب اآلخرة بقوة 
االجتهاد والتعبد وبتحصيل الفضائل وقد 
تأملت سيرتها ومسيرتها فوجدت سيرتها 
عطرة مليئة باجلد والتوفيق والفالح وحمل 
القرآن حفظا وجتويدا وتفسيرا وعمال 
به، بعيدا عن الربح واخلسران واحلسرة!

قال الشاعر:
كان إن  ميــت  ميــوت  وال 

في ذكــراه مــا يبقــى ويخلد
أرثي اليوم أختنا في اهللا العاملة اجلليلة 
د.فاطمة بنت عمر نصيف، رحمها اهللا، 
وهي من مواليد منطقــة أحد البيوتات 
العريقــة في جدة، ولدت ســنة ١٩٤٤م 
وتوفيت عن ٨٠ عاما عاشتها من الدعوة 
وكان شعارها الذي الزمها طوال ٥٠ عاما 
في خدمة القرآن الكرمي «خيركم من تعلم 

القرآن وعلمه».
انتقلت إلى رحمة اهللا فجر الثالثاء ٩
رجب ١٤٤٤هـــ املوافق الثالثاء ٣١ يناير 
٢٠٢٣م، ودفنت في البقيع باملدينة املنورة 
وقد حتققت رغبتها في الدفن هناك بعد 
انتقال جثمانها الطاهر في أجواء ماطرة 
وكأن السماء تبكي وتشارك فراق هذه 
النقية البارة بأهلها ونسلها وصاحباتها 

وكل من عرفها.
خيمة حزن تلــف بيت (آل نصيف) 
الكرام وكل من عرف هذه الداعية صاحبة 
الفضائل واملآثر، األم الداعية املعلمة حاملة 
املفاخر، أمنوذج مثالي من النســاء في 

ترك األثر!
أواه يا دكتورة فاطمة أم أبلة فاطمة 
أم األســتاذة فاطمة، ثمانون من عمرك 
املبارك غدت مثل ملح البصر في مسيرتك 
اإلميانية والقرآنية والتربوية والدعوية.

الكــرمي، هنيئا لك  القرآن  يا خادمة 
جهدك في هذا الكتاب املجيد الذي حفظته 
ومارست الدعوة به وله ثم صرفت جهدك 

ليكون للفتيات عاصما من املزالق.
 لقد عرفت أختنا د.فاطمة نصيف - 
طيب اهللا ثراها ومثواها - أيام عملي مديرا 
لإلعالم في الهيئة اخليرية اإلســالمية، 
وكانت تتصل بالعم يوسف جاسم احلجي 
رئيس الهيئة حينذاك حول العمل الدعوي 
لبقة  واخليري والقرآني، وهي متحدثة 
في تواضع جم، ومالكة ناصية احلديث 
ومقنعة في حواراتها مع أي طرف آخر، 
ورغم ان (أخاها) د.عبداهللا عمر نصيف 
عضو مجلس إدارة الهيئة إال انها كانت 
تتعامل معنا بشكل مباشر ومنجز، تاركة 
أثرا كبيرا في نفس محدثها أو أخواتها في 
اللجنة النسائية اخلاصة بالهيئة، وكانت 
أختنا (أم جبري) هي وسيطتنا في إجناز 

األمور واألعمال املشتركة معها.
د.فاطمة نصيــف فازت بالكثير من 
العربية  اململكــة  اجلوائز احملليــة في 
السعودية واإلقليمية والعربية واإلسالمية 
وهي عضوة متعددة املواهب، شهد بفضلها 
وبركاتها كل من عرفها أو عايشها أو قرأ 
لها أو تعامل معها، فهي بالفعل شخصية 
عاملة معطاءة دمثة اخللق متواضعة في 
الدعوة والقرآن، ال تكل وال متل ولو على 

حساب وقتها وجهدها وصحتها.

لقد عملت للدار اآلخرة:
املوت باب وكل الناس داخله

يا ليت شعري بعد الباب ما الدار؟

٭ ومضة: د.فاطمة بنت عمر نصيف، رحمها 
اهللا، كانت حتمل دكتوراه في الكتاب والسنة 
مــن جامعة أم القرى وأنا أقف بإكبار أمام 
سيرتها، فلقد حفظت القرآن كامال في سن 
صغيرة، وترأست القسم النسائي بجمعية 
«خيركــم» ألكثر من ٢٥ عاما، وأسســت 
العشــرات من دور حتفيظ القرآن بجدة، 
وترأست اللجنة النســائية بهيئة اإلعجاز 
العلمي في القرآن والســنة، وشاركت في 
املؤمتــرات احمللية واإلقليمية  الكثير من 
والعربية والدولية، لها العديد من املؤلفات 
املختصة بعلوم القرآن، وهي من مؤسسات 

وقف أكادميية تالية لتعليم القرآن الكرمي.

الشــاعر  أفاض أســتاذنا  ٭ آخر الكالم: 
د.عبدالرحمن العشماوي في أبيات شعرية 

بإبراز خصالها اإلنسانية فقال:
العلــم إن ترحلــي أفاطمــة 

فرحلــة ذي اخللــق األجمــل
ورحلــة مــن بذلــت عمرهــا

ألعمــال خيــر ولــم تبخــل
نفســها داعيــة  ورحلــة 

تتــوق إلــى العمــل األفضــل
لكنهــا نزّكيــك  ولســنا 

اجللــي للعطــاء  شــهادتنا 
رحلــت إلــى اهللا وهــو الذي

األكمــل بإحســانه  يجــود 

٭ زبدة احلچي: د.فاطمة نصيف، كانت بال 
منازع أماً للجميع، لكل من عايشها عن 
قرب، ونقول في حقها (شهادة حق) وال 
نزكي على اهللا أحدا، فلقد كانت بالفعل 
«عقــال دعويا مفكرا حكيما وبحرا من 
العلم وعطاء ممتدا ال حصر له»، وهو 
تاريخ أسري وعلمي ودعوي صنع هذه 
املربية، ما أوصل صيتها إلى مشــارق 

األرض ومغاربها.
قرائي األعزاء في كل مكان: نستودع 
الزاهدة د.فاطمة  العابدة  الداعية  اليوم 
نصيف، في ذمة اهللا، وندعو لها عند رب 
رحيم وروح وريحان فهي (خادمة القرآن) 
ومن خاصته وقد حملت القرآن في قلبها 
وكان علــى الدوام مرافقا ملســيرتها، 

وسميت «درة الداعيات»!
لقد صدرت لها حتى اآلن «ثلث القرآن 
املفسر» والباقي حتت اإلصدار، وقد صدر 
لها أيضا كتــاب «أخالقنا في امليزان». 
نعزي اململكة العربية السعودية والبالد 
التي  الفقيدة  العربية واإلسالمية بهذه 
جعلت من القــرآن الكرمي علما وعمال، 
وليكون اآلن أنيســا لها في قبرها إن 

شاء اهللا.
إني داٍع لها فأمِّنوا: اللهم اغفر وارحم 
أختنا د.فاطمة عمر نصيف، وأوســع 
مدخلها وأكرم نزلها، اللهم اجعل قبرها 
روضة من رياض اجلنة، ومنزلتها في 
الفــردوس األعلى من اجلنة في جنات 
النعيم مع النبيني والصديقني والشهداء 
والصاحلني وحسن أولئك رفيقا. إن العني 
لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك 
يا «درة آل نصيف» حملزونون.. وإنا هللا 

وإنا إليه راجعون.
.. في أمان اهللا.

ومضات

د.فاطمة نصيف
وثمن العلياء والقبول!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني تنظم يومًا صحيًا 
ملوظفيها بالتعاون مع شركة وربة للتجهيزات الطبية

نظمت شركة محمد صالح 
ورضا يوسف بهبهاني يوما 
صحيــا ملوظفيهــا، وذلــك 
بالتعــاون مع شــركة وربة 
الطبية، إحدى  للتجهيــزات 
أبرز شركات توزيع األدوية 
وجتهيــز املستشــفيات في 
الكويت، باإلضافة الى طاقم 
طبي من وزارة الصحة والتي 
قدمت مجموعة من الفحوصات 
والتحاليل املخبرية للموظفني 
الوظائف  وتضمنت: فحص 
احليوية للجسم (ضغط الدم 
ـ النبض ـ احلرارة ـ نســبة 
األكسجني)، وفحص جلوكوز 

الدم (السكري). 
وكانت إدارة الشــركة قد 
عممت مســبقا علــى جميع 
املوظفني في املجموعة موعد 
حضور ممثلي شــركة وربة 

٩-١٢ ساعة من أجل فحص 
السكري.

وقد قام موظفو الشــركة 
وبعض العمالء خالل زيارتهم 
للمعرض بإجراء الفحوصات 
املذكورة أعاله مجانا على يد 

املوارد البشــرية في شركة 
محمد صالح ورضا يوسف 
بهبهانــي، أنــه ومــن ضمن 
إطــار برنامــج املســؤولية 
االجتماعيــة للشــركة الذي 
يركــز على ســالمة وصحة 
موظفيهــا، قامــت الشــركة 
بتنظيم هــذا اليوم الصحي 
الــذي يتاح فيــه للموظفني 
االطمئنان على صحتهم وإلى 
التعرف على األجهزة احلديثة 
للفحص املنزلي التي متكنهم 
من متابعة الوظائف احليوية 
ألجســامهم ومعدالت السكر 
ومستوى ضغط الدم وغيره، 
شاكرا شركة وربة للتجهيزات 
الطبية ووزارة الصحة على 
هذه اللفتة وعلى هذا اليوم 
الصحي الذي كان ناجحا بكل 

املقاييس.

أخصائيني من وزارة الصحة 
ومن شركة وربة للتجهيزات 
الطبية، باإلضافة إلى فحص 

نسبة األوكسجني في الدم.
وبهــذه املناســبة، صرح 
عبداهللا دشــتي مديــر إدارة 

جانب من اليوم الصحي

إلــى صالة عرض ســيارات 
ســوبارو من الســاعة ٩:٣٠
صباحا ولغاية الساعة ٢:٣٠

عصرا وعلى ضرورة حضور 
الراغبني بإجراء الفحوصات 
صائمــني ملــدة ال تقــل عــن 

«احلياة اخلضراء» تدشن أول مشروع للزراعة الهوائية

دشنت أمس شركة احلياة 
الـخـضـــراء أول مـشـــروع 
للزراعــات الذكيــة بالزراعة 
الهوائية في الكويت بعنوان 
«احلياة اخلضــراء»، والذي 
يهــدف بالدرجــة األولى إلى 
تعزيز األمن الغذائي من خالل 
توفير منتجات زراعية صحية 
وعالية اجلودة باستخدام أقل 
كمية من مياه الري ومن خالل 
االستعانة بأحدث األساليب 
التكنولوجيــة تطــورا فــي 
العالم، والتي تســمى تقنية 

.Aeroponic األيروبونك
وقد مت اإلعالن عن إطالق 
وبدء تشغيل املشروع خالل 
حفل االفتتاح الذي أقيم حتت 
رعايــة وبحضــور الســفير 
السويســري لــدى الكويــت 
د.تيزيانو باملليللي في فندق 
سانت ريجيس، حيث حضره 
عــدد من املعنيــني واملهتمني 
الزراعــي واألمــن  بالشــأن 
الغذائــي إلى جانــب العديد 
من رجال اإلعالم والصحافة، 
وتخلل احلفل شرح واف عن 
املراحل املختلفة لهذه التقنية 

االســتثمارية التي تسهم في 
تقدم مجتمعنا».

وأضاف: «ملا كانت الزراعة 
تشــكل أحد املجاالت املهمة 
نظرا الرتباطهــا باثنني من 
أهم األهداف اإلســتراتيجية 
حكومتنــا  تســعى  التــي 
إلــى حتقيقهمــا  الرشــيدة 
فــي إطار الرؤيــة الطموحة 
للدولة «استراتيجية الكويت 
اجلديدة ٢٠٣٥» وهما حتقيق 
األمن الغذائي للبالد وتنويع 

الرئيسية لهذا املشروع. كما 
يســتهدف املشــروع توفير 
منتجــات زراعيــة صحيــة 
وعالية اجلودة بكميات وافرة 
باستخدام أقل كمية من مياه 
الري وبحد أدنى من العمالة 
ومن خالل االستعانة بأحدث 
األساليب التكنولوجية تطورا 

في العالم. 
ومت إجراء بعض التعديالت 
وتأهيــل تقنيــة اإليروبونــك 
Aeroponic (الزراعــة الهوائية 
املطــورة) مــن قبل الشــركة 
CleanGreens السويســرية 
وبالتنســيق   ،Solutions SA
مع شــركة احليــاة اخلضراء 
ليواكــب ذلك بيئة التشــغيل 
لدول مجلس التعاون اخلليجي 
التي تعاني من ارتفاع درجات 
احلرارة ونقص املوارد املائية، 
وللمساهمة في تكريس الكويت 
كمركــز إقليمــي رائــد لألمــن 
الغذائي القائــم على االبتكار، 
والذي يوفر العديد من اخلدمات 
اللوجســتية الذكية في مجال 
الغذاء مثل النظم الذكية للزراعة 

واإلنتاج على مدار السنة.

مصادر الدخل مستقبال».
الزراعــة أحــد  وتشــكل 
املهمــة لالكتفــاء  املجــاالت 
وتأمني الغذاء وتنويع مصادر 
الدخــل، حيث من الضروري 
أكثــر  بنــاء سلســلة غــذاء 
مرونــة واســتدامة من خالل 
االستثمار في أحدث تقنيات 
الغــذاء وتشــجيع التحــول 
املســتدام في النظام الغذائي 
مبنطقة دول مجلس التعاون 
اخلليجي، وهو أحد األهداف 

مستعينة بأحدث التقنيات تطوراً في العالم.. ممثلة في «األيروبونك» سويسرية املنشأ

السفير السويسري د.تيزيانو باملليللي وعادل اليوسفي ومصعب النصف وخليل الصالح في مقدمة احلضور خالل احلفلالسفير السويسري لدى الكويت د.تيزيانو باملليللي وعادل الشمالي

الفريدة للزراعة أعقبتها دعوة 
لزيــارة املزرعة فــي منطقة 

العبدلي.
وفي معرض تعليقه على 
هذا اإلعالن، قال رئيس مجلس 
إدارة شركة احلياة اخلضراء 
عادل الشمالي: «يأتي إطالق 
املشروع في إطار رؤية شركة 
الراميــة  احليــاة اخلضــراء 
لالســتثمار فــي املســتقبل، 
ونحن كمســتثمرين محليني 
نســعى للبحث عــن الفرص 
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شــّدد النائــب األول لرئيــس مجلس 
الــوزراء ووزير الداخليــة ووزير الدفاع 
باإلنابة الشيخ طالل اخلالد على حتمية 
استمرار اجلهود في التدريبات لقطاع األمن 
اخلاص واملؤسسات اإلصالحية وغيرها من 
قطاعات وزارة الداخلية، مؤكدا ان الوزارة 
تبذل قصارى جهودها لتذليل أي عقبات.

وقال النائب األول في تصريح صحافي 
خــالل حضوره ورعايتــه مترين «الردع 
احلاسم ٦» بحضور وكيل وزارة الداخلية 
الفريق أنور البرجس وكبار قيادات الوزارة 
في مبنى القوات اخلاصة مبنطقة الصليبية 
لرجال األمن اخلاص «انتم حزام الكويت 
وحتافظــون على أهلها من أي شوشــرة 
أو أعمال تخريبية أو إرهابية، وإن شــاء 
اهللا ال نحتــاج إلى ذلــك ولكن اجلاهزية 

أمر البد منه».
وأضاف: «أنا فخور بكم وأحسن هدية 

قدمتموها لي هي وجودي بينكم»، مثمنا 
اجلهود التي بذلت أثناء االستعداد للتمرين 
وفي حفل اخلتام. وينطلق مترين «الردع 
احلاسم ٦» بتعليم وتدريب ضباط ورتباء 
القطاع على التخطيط للمهام والواجبات 

املنوطة بهم على مستوى قيادة تكتيكية 
وعملياتية حلل املشكالت واتخاذ القرارات 
املناســبة أثناء العمليات على املســتوى 

اإلداري وامليداني.
ويهــدف التمرين إلــى التدريب على 
التخطيــط للعمليــات امليدانيــة وقياس 
ســرعة االســتجابة وتقييــم اجلاهزيــة 
القتالية والقيادة والسيطرة وتطوير العمل 
اجلماعي وانسجام القوات وتوحيد املفاهيم 

األساسية بني القوات املشتركة.
وتضمــن التمريــن علــى ٧ فرضيات 
متثلت في أعمال شغب داخل سجن النساء، 
والفرضية الثانية اختطاف طائرة واحتجاز 
رهائن، والفرضية الثالثة اختطاف طائرة 
واالعتداء على شخصية مهمة، والفرضية 
الرابعة أعمال إرهابية داخل منطقة سكنية، 
والفرضية اخلامسة أعمال شغب تتحول 
إلى حدث مســلح، والفرضية السادســة 
اعتداء على عملية نقل سجناء، والفرضية 
السابعة أعمال شغب في منطقة مفتوحة.

انفجارات كانت ضمن سيناريوهات التمرين

آليات متقدمة من القوات اخلاصة شاركت في ختام مترين «الردع احلاسم ٦»

السيطرة على شغب في سجن النساء ضمن فرضيات التمرين

الشيخ طالل اخلالد مع الزميل منصور السلطان

اخلالد مينح إجازة 
أسبوعًا لـ ١١٧٠

ضابطًا وضابط صف 
شاركوا في التمرين

أمر النائب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الداخلية ووزير 
الدفاع باإلنابة الشيخ طالل اخلالد 
مبنح اجازة ملدة اســبوع للضباط 
وضبــاط الصــف البالــغ عددهــم 
١١٧٠، وذلــك نظيــر جهودهــم في 

االستعدادات وتنفيذ التمرين.

اخلالد لرجال «األمن اخلاص»: 
أنتم حزام الكويت وحتافظون على أهلها 

من أي شوشرة أو تخريب أو إرهاب

مترين «الردع احلاسم» وتشعب السيناريوهات بني اختطاف طائرة واالعتداء على شخصية مترين «الردع احلاسم» وتشعب السيناريوهات بني اختطاف طائرة واالعتداء على شخصية 
وأعمال إرهابية وحدث مسلّح وشغب في منطقة مفتوحة وآخر في سجن النساءوأعمال إرهابية وحدث مسلّح وشغب في منطقة مفتوحة وآخر في سجن النساء

القوات اخلاصة خالل تعاملها مع أعمال شغب وحرق إطارات

(قاسم باشا) الشيخ طالل اخلالد والفريق أنور البرجس وكبار قيادات وزارة الداخلية خالل حضور التمرين  

ضبط ١٥ مليون حبة الريكا وأكثر من نصف طن من بودرة الـ «الريكا» 
منصور السلطان ـ محمد اجلالهمة 

استمرارا جلهود وزارة الداخلية 
فــي مكافحة آفة املخــدرات وتنفيذا 
لتوجيهــات ومتابعــة النائب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر 
الداخلية ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ 
طالل اخلالد للتصدي احلاسم وتوجيه 
ضربات اســتباقية لتجــار ومهربي 
املخدرات وحماية أبناء وشباب الوطن 
من أخطار تلك اآلفة املدمرة وضبط 
التشكيالت العصابية املتخصصة في 
جلب وترويــج املخدرات واملؤثرات 

العقلية واملسكرات.
أشــرف الشــيخ طــالل اخلالــد 
بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق 
أنور البرجس وعدد من القيادات على 
فك أحراز اكبر ضبطية حبوب مخدرة 
كانت بحوزة تشكيل عصابي دولي 
بينهم ٤ متهمني كويتيني وآســيوي 
في مزرعة بالوفرة، وتقدر الضبطية 
بنحو ١٥ مليون قرص الريكا وأكثر من 
نصف طن بودرة خام ملادة الالريكا، 
حيث سيتم تعبئتها في أقراص فارغة 
بواســطة ومعــدات وأجهزة خاصة 

تستخدم لكبس األقراص.
وكانــت معلومــات قــد وردت 
إلى قطاع األمــن اجلنائي ممثال في 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات تفيد 
بوجود تشكيل عصابي يقوم بجلب 
أقراص وبودرة الالريكا وتعبئتها في 
كبسوالت وبيعها، وبإجراء املزيد من 
التحريات والتأكد من صحة املعلومات 
وبعد استصدار اإلذن القانوني متت 
مداهمة وكــر التخزين وبتفتيشــه 

مت ضبــط ٤ أشــخاص و١٥ مليــون 
قرص الريــكا جاهزة للبيع، إضافة 
إلــى نصف طن من بــودرة الالريكا 
وأجهــزة ومعــدات خاصــة لكبس 
األقراص وكميــة ضخمة من العلب 
والكبسوالت الفارغة مجهزة للتعبئة 
ومعدات مستوردة لتصنيع اخلمور.
وأعرب الشــيخ طالل اخلالد عن 
شكره وتقديره لرجال اإلدارة العامة 
ملكافحــة املخــدرات علــى جهودهم 
احلثيثة في التصدي بحزم حملاوالت 
مروجي املواد املسكرة واملخدرات وبث 
سمومهم التي تستهدف أبناء الوطن، 
مشــيدا بقدرة رجال األمن على صد 
جميع اساليب ومحاوالت التهريب.

ولفــت الوزير إلــى أن محاوالت 
إغراق البالد بهذه اآلفة أصبحت أكثر 
شراســة واحترافية، خصوصا في 
مجالي الترويج والتهريب، وعلينا 
بذل املزيد من اجلهود والوقوف بكل 
قوة ملواجهة هذا اخلطر ومحاربة هذه 
اآلفة والقضاء عليها حماية لشباب 

الوطن.
وشدد على بذل املزيد من اجلهد في 
التصدي للحروب املمنهجة والوقوف 
باملرصاد ملهربي املواد املخدرة، مؤكدا 
انه ال تهاون في حماية املجتمع من 

هذه اآلفة املدمرة.
وتؤكد وزارة الداخلية ان اجلهود 
األمنية مستمرة حملاربة كل عمليات 
وأنواع التهريب وضبط كل من تسول 
له نفسه جلب واالجتار باملواد املخدرة 
واملؤثرات العقلية واملواد املســكرة 
وحماية املجتمع واحلفاظ عليه من 

تلك اآلفات اخلطيرة.

وزير الداخلية ووكيل الوزارة أشرفا على فّك أحراز أكبر ضبطية من احلبوب املخدرة بتاريخ الكويت في مزرعة بالوفرة

الشيخ طالل اخلالد والفريق أنور البرجس وعدد من القيادات خالل فك أحراز الضبطية

كميات كبيرة من املواد املخدرة املضبوطة

الشيخ طالل اخلالد يستمع لشرح عن طبيعة املواد املضبوطة

معدات مختلفة للتعبئة والكبس والترويج

جهود رجال األمن مستمرة في التصدي ملهربي وجتار املواد املخدرة وصّد جميع أساليبهماخلالد: ال تهاون في مواجهة مهربي وجتار املخدرات للقضاءعلى هذه اآلفة وحماية شباب الوطن من أخطارها

ملشاهدة الڤيديو
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الصدفة هي ما يحدث لك دون أن تتوقع وبال اتفاق 
أو موعد، لذلك قالوا في األمثال: «رب صدفة خير من 
ألف ميعاد»، ومع ذلك فليس كل صدفة سعيدة فقد 
تكون مؤملة لك وتتمنى لو لم تقع، ورغم تأثير الصدفة 
اإليجابي أو السلبي على نفس املرء فهي نادرة احلدوث، 
وال تتكرر كثيرا في حياتك، وال تخلو حياة اإلنسان 
من الصدف، وقد تغير من مجريات أمورك وتقلبها 
رأســا على عقب دون أن تتوقع ذلك، ومبا ال يخطر 
لك على بال، وقد حدث مثل ذلك، وسبحان اهللا تأتي 
الصدفة بغتة وبال توقيت، ومن الصدف اجلميلة أن 
األطباء اكتشفوا أدوية تهم البشرية مبحض الصدفة، 

غيرت من حياة مرضى كثر.
ولو فكرنا قليال لعلمنا أن الصدفة إمنا هي مشيئة 
اهللا تعالى وقدره الذي جعلها لك بال ترتيب، أو ليس 
لقاء النبي موسى گ بالسيدة آسية ابنة النبي شعيب 
گ، كان بالصدفة البحتة فكانت هذه الصدفة سببا 
في زواجهما، وكذلك إسالم أم معبد عاتكة بنت خويلد 
اخلزاعية كان مبحض الصدفة أيضا وهو ما قضى 
به اهللا لها، فقد مر بها النبي ژ وهو في طريقه إلى 
يثرب مهاجرا، ومعه أبوبكر ومولى أبي بكر عامر بن 
فهيــرة، ودليلهم عبداهللا بن األريقط الليثي، وكانت 
امرأة برزة جلدة فسألوها حلما ومترا يشترونه فلم 
يصيبوا عندها شيئا، فنظر النبي ژ إلى شاة فسألها 
عنها، فقالت شاة خلفها اجلهد عن الغنم، قال: اتأذنني 
لي أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي أنت وأمي إن رأيت بها 
حلبا فاحلبها، فدعا بها ومسح ضرعها بيده وسمى 
اهللا، ففوجئت عليه ودرت واجترت ودعا بإناء فحلب 
فيه، ثم سقاها حتى رويت وسقى أصحابه حتى رووا 
وشرب آخرهم، ثم حلب ثانية حتى مأل اإلناء ثم غادره 

عندها، فكان ذلك سبب إسالمها.
بالنسبة لنجوم ومشاهير وصلوا  وكذلك احلال 
إلى الشــهرة بالصدفــة دون أن يتوقعوا ذلك، وقد 
ذكرت أن هناك صدفة ال تسر، فمن الصدف احملزنة 
دخول عبيد بن األبرص األســدي، وهو شاعر من 
كبار شــعراء اجلاهلية وحكمائهم على امللك املنذر 
بن ماء السماء يوم بؤسه بالصدفة، وهو اليوم الذي 
يقتــل فيه من طلع عليه كائنا من كان، فقال له امللك 
ملا رآه مقبال: هــال كان الذبح لغيرك يا عبيد؟ فقال: 
أتتك بحائن رجاله، فقال املنذر: أو أجل بلغ مداه، ثم 
قال له: أنشدني فإن شعرك كان يعجبني، قال: حال 
اجلريض دون الغريض، قال: اسمعني، فقال: املنايا 
علــى احلوايا، فقيل له: ما أشــد جزعك من املوت! 
فقال: ال يرحل رحلك من ليس معك، فقال املنذر: قد 
أمللتني فأرحنــي، فقال: من عزيز، وكل كالم عبيد 
الذي أجاب به املنذر صار أمثاال تروى، وفي النهاية 

كان مصيره القتل.
وهذه الصدفة القاتلة.. ودمتم ساملني.

تتباهى األمم بسجلها النظيف ومراعاتها حلقوق 
اإلنسان، هذه احلقوق التي نظمها اإلعالن العاملي حلقوق 
اإلنسان والتزمت به الدول التي وقعت عليه، أو من 
منطلق أن البعض يتباهى باحترامه هذه احلقوق، ونحن 
في الكويت حريصون كل احلرص على أن تكون صفحة 

الكويت بيضاء خالية من أي هدر حلقوق اإلنسان.
ســجل الكويت في حماية حقوق اإلنسان ناصع 
البياض، لكن فئة قليلة باعوا ضمائرهم تتسبب في 
تلويثه، حيث ارتضوا ألنفسهم أن يتربحوا ويكسبوا 
على حساب دماء الفقراء واملساكني من العمالة الهامشية، 
وهؤالء ال يرون أبعد من أنوفهم وال يهمهم ال من قريب 
أو بعيد أن تكون سمعة الكويت عرضة لالتهامات بهدر 
حقوق اإلنســان، ألنهم ببساطة شديدة يستعبدون 
الناس، فالوزارات تتعاقد مع الشركات لتقوم بأعمال 
معينة كالنظافة واحلراسة وغيرها وحتسب للعامل 
راتبا محددا عن كل شهر، إال أن هذه الشركات تأتي 
وتبخس حقوق العامل وتتعاقد معه بأقل من هذا املبلغ 
املتفق عليه مع اجلهات املختلفة، وال تكتفي بذلك بل 
تتأخر في دفع مســتحقاتهم لثالثة أو أربعة أشهر 
وتدفعهم لإلضرابات التي تسيء إلى سمعة الكويت.

فمن أين يأكل هؤالء العمال البســطاء؟ ومن أين 
ينفقون على أســرهم في بلدانهــم؟! إنهم في هذه 
الظروف الالإنســانية التي فرضتهــا عليهم بعض 
الشركات املســتكبرة الظاملة أصبحوا قنبلة موقوتة 
تهدد أمن الكويت وسمعتها، فاجلوع ال يعرف القيم، 
واجلائع ال يرى إال طعامه، وحتى ال يشار إلينا كآكلني 
للحوم البشر الذين يعيشون على حلوم ودماء العمالة 
البائســة، يجب على اجلهات املسؤولة في الدولة أن 
تكون حازمة وتضرب بيد من حديد وتوقف التعامل 
مع هذه الشركات.. ارفعوا شعار «ال للتنفيع» وقدموا 
ســمعة الكويت على كل اعتبار. وقد رغب نبينا ژ 
في سرعة إعطاء األجير حساب تعبه وجهده سريعا 
فور انتهائه من عمله، وذلك بنص صريح في احلديث 
الشريف: عن عبداهللا بن عمر ے قال: قال رسول 

اهللا ژ: «أعطوا األجير أجره قبل أن يجف عرقه».
أما الشركات الظاملة فنقول لها: متى استعبدمت الناس 
وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ فتعسا ملن يتاجر بسمعة 
الكويت، وتعسا ملن يقدم مصلحته على سمعة الوطن.
احذروا دعوة املظلوم، قال اهللا ســبحانه وتعالى 
فيما رواه رســول اهللا ژ باحلديث القدســي: «يا 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 

محرما فال تظاملوا».
وعن جابر ے أن رسول اهللا ژ قال «اتقوا الظلم 
فإن الظلم ظلمات يــوم القيامة»، والظلم هو وضع 

الشيء في غير محله باتفاق أئمة اللغة.
قال الشاعر:

حســبي من احلب أنــي بالوفاء له
أمشــي وأحمل جرحا ليس يلتئم

وما شــكوت ألنــي إن ظلمت فكم
قبلي من الناس في شرع الهوى ظلموا

فاظلم كما شئت ال أرجوك مرحمة
إنا إلــى اهللا يوم احلشــر نحتكم

اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها ومن 
عليها من املخلصني من كل مكروه، اللهم آمني.

«حان الوقت ملخاطبة احلاضر 
بلغته، حان الوقت ملزج املاضي 
التحاور مع  بالواقع لنستطيع 
احلاضر، حان الوقت ألن نسمع 
ونتفهــم لغة احلاضــر لنبنى 

املستقبل».
تلك كانت فحوى احلوار الذي 
قاله املبدع الفنان بيومي فؤاد 
في ختام مسرحية «أنستونا».

سطور مقالنا اليوم لن تبحر 
فــي قصة املســرحية، ولكن 
كلماتنا اليوم ما هي إال سطور 
إعجاب بالعديد من العناصر التي 
متتعت مبشاهدتها أثناء العرض 

:Hashtag املسرحي، ولهم منا
# للمنتــج محمــد أحمد 
السبكي، بأن يتحمل مسؤولية 
إنتــاج عمل مســرحي بهذه 
الضخامة وما ميتلك هذا العرض 
من أسماء فنية المعة في سماء 
العربي ومــن ديكورات  الفن 
وأزيــاء وغيرها مــن عناصر 
مســرحية في تلــك الظروف 
االقتصاديــة العاملية «أرفع لك 
القبعة» وأطلق عليك محارب من 
الدرجة األولى، وبالفعل انتصرت 
في معركتك مبا قدمته في عالم 

املسرح من إبداع.
املنفذ:  # املخرج واملخرج 
شهادتي مجروحة بحكم أنهما 
أصدقــاء العمر، ولكن اجلميع 
يعرف ويعلم عندما يجتمع ثنائي 
اإلخراج خالد جالل وعال فهمي 
في عمل مسرحي ماذا ستكون 
النتيجة: إبداع بكل حروفها، ألف 

مبروك ومن تألق إلى تألق.
# دنيا سمير غامن، ابن الوز 
عوام، رحم اهللا من غرس بك ما 
هو املسرح، وما هو اإلبداع، وما 
التميز واإلتقان، رحم اهللا  هو 
من علمك حرفة الفن وفنونه، 
دنيا جنمة في عالم املســرح 
االســتعراضي ال أبالــغ بهذا 
الوصف فهي جنمة حتمل الكثير 
والعديد في جعبتها، أمتعتنا من 
هذا الفن عندما شــاهدناه في 

مسرحية «أنستونا».
# املؤلف «كرمي سامي.. أحمد 
عبدالوهاب»، مولد وإحياء الزمن 
اجلميل، «أنستونا» تعلن عن 
الكتابة  ثنائي في فنيــة  مولد 
املســرحية «واهللا فكرتونــا 
بزمن العم بديع خيري وجنيب 
الريحانــي»، ما أجمل كتابتكم 
وطرحكم لقضاياكم، نعم أصبتم 
في اختيار تيمتكم املســرحية 
والتي يعاني ليس فقط جيلكم 
بل أيضا جيلنا «املاضي» ألننا 
بالفعل يوجد بينا وبينكم فجوة 
أن نفهم  يصعب على اجلميع 
بعضنا طاملا املخاطبة تقوم بفعل 
املاضي لتأمر ببناء احلاضر! تلك 
هي املعادلة الصعبة التي قمتم من 
خالل حواراتكم بطرحها وكيف 
أن نقدر بأن نلغي تلك الفجوة من 
خالل أن ندمج املاضي باحلاضر 
لنقدر أن نفهم بعضنا وأن نصل 
إلى رأي يتفق عليه الكل، أصبتم 
بطرحكم لقضيتكم من خالل 
مسرحية أنستونا، ألن الكتابة 
للمسرح االستعراضي تعد من 
الكتابات املســرحية،  أصعب 
أنفســكم  ولكن تفوقتم على 
في تأليفكم لـ«أنســتونا»، بل 
تفوقتم أيضا في مشاركتكم في 
األداء التمثيلي مع طاقم العمل 

 .Chapeau ،املسرحي
# لفريق العمل املســرحي 
لتلك  الشكر  «أنســتونا»، كل 
الورود التي قمتم بإهدائنا بها 
وما حتمله من رســائل فنية 
ومسرحية بعبير مبدع جعلنا 
نستنشق من خالل «أنستونا» 
عبير املســرح الــذي افتقدنا 
أنتــم تعيدون  عبيره، وهــا 
املاضي بعطــر احلاضر  لنــا 
لنستنشق معا عطر املستقبل 
التمثيلية  إبداعاتكم  من خالل 
واالســتعراضية في مسرحية 

أنستونا.
# أمين بهجت قمر، مرفوع 
عليك القلم مبا كتبت من أبيات 
وأشــعار لـ «أنستونا»، قمت 
بنسيج املاضي بالقافية، ولكن! 
كانت مفرداتها مكتوبة بالعامية، 
اهللا عليك يا عــم أمين، مبدع 
ومازالت حروفك تغمرنا وتغمر 
الشعر العربي املعاصر بإبداعاتك، 
تلك هي ملكتك حتضر لتحيي 
القافية بحروف العامية، تفوقت 

في «أنستونا».
مســك اخلتام: كل الشكر 
إذا  العمــل واعذروني  لفريق 
لم أسلط عليه  نسيت عنصرا 
الضوء، ولكن ال يســعني إال 
أقول لكم: شكرا، والشكر  أن 
موصول ملن أطلق على املسرحية 
اسم «أنستونا» لسببني: أولهما 
أنكم أحييتم ذكرى كلمة الراحل 
سمير غامن، رحمه اهللا وأسكنه 
فســيح جناتــه، واملعروفــة 
«أنستونا» في فوازيره، والثانية 
بالفعل «أنستونا» مبسرحيتكم.

على دور احلكومة بالكويت واألماكن 
اخلاصة بإقامة أميــر الكويت ودور 
السفارات واملفوضيات والقنصليات 
الكويتية في اخلارج وعلى الســفن 
التي حتمل اجلنسية الكويتية ويجوز 
رفعه على املباني اخلاصة في األعياد 

واالحتفاالت العامة واخلاصة. 
ويجب احلفاظ على العلم من التلف 
وعدم تركه مرميا في األرض، أو أن 
يكــون ممزقا أو في حالة غير الئقة، 
وخاصة أثناء احتفاالت اليوم الوطني 
ويوم التحرير والتي يغفل البعض عن 
اتباعها. فلنبدأ احتفاالتنا باليوم الوطني 
بالطريقة الصحيحة،  التحرير  ويوم 
وذلك بااللتزام مبا جاء بالقانون اخلاص 
بالعلم الكويتي رقم ٢٦ لســنة ١٩٦١
وتعديالته بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٦١

وعدم اإلخالل بأي مادة من مواده فهو 
رمز الدولة الــذي نفتخر به ويجب 
احلفاظ عليه بصورتــه الالئقة أثناء 

االحتفاالت وبعد االنتهاء منها.

معها طريقا نحو الكرامة.
يعود فبرايــر فتعود معه أقواس 
النصر مزدانة بأكاليل الورود، مخضبة 
بألوان التضحية، مجللة بالدماء الزكية 
ألبطالها األوفيــاء، التي ارتوى ثرى 

الوطن منها حتى اكتفى.
يعود فبراير فتعود معه عبقرية 
قيادتنا، التــي أدارت بحكمتها أروع 
مالحم الصمــود والدفاع عن احلق 
املشروع، كيف قامت بأعباء مسؤولياتها 
خير قيام، فلــم تراهن ولم جتازف 
مبصير شعب ومستقبل أمة، بل خرجت 
تدعم وتؤازر، وحتشد القوة في سبيل 
استعادة احلق املسلوب، لم ترهبها آلة 
البطش والعدوان، فانطلقت عن إميان 
راسخ تســمع الدنيا عدالة قضيتنا، 
وحتجز مكانا في الطليعة متد أبطالها 
الكفاح، يســتمدون من  في ميادين 

تصميمها األمل حتى حتقق النصر.
يعود فبراير وقلب الكويت ال ينفك 
ينبض، يسترجع املاضي ويهتف للغد، 
تعود الذكرى وأبناء الكويت صاروا زينة 

ملجده، وقوة لكيانه، وبناة لنهضته.

مــتاهات وهمية!
٭ تعلمت من احلياة انني سأصادف 
بحياتي ناسا أذكياء وناسا أغبياء، وال 

بد لي أن أتعامل مع كال االثنني.
٭ تعلمت من احلياة أنني اذا أخطأت 
بحق اآلخرين أعترف بخطئي وأعتذر 

بشجاعة ودون تردد!
٭ تعلمت من احلياة أن التسامح في 
أخطاء اآلخرين هي قمة سمو األخالق 

واإلنسانية! 
٭ تعلمت من احلياة أن املال الذي يأتي 
بطريق سهل يذهب أيضا لطريق سهل!

٭ تعلمت من احلياة أن الهدايا الثمينة 
املهداة لي لن تخلق لي احلب والسعادة!
٭ تعلمت مــن احلياة أن من يجلس 
حتت شــجرة مثمرة ليست شجرته 

لن يجني منها غير اجلوع!
٭ تعلمــت من احليــاة أن من يريد 
الوصول إلى أعلى درجات النجاح ال 
بد ان يستعمل أكثر من سلم للصعود 

عليه!

علم دون إميان.
وقد أســميته «مثلث الطاعة»، ألن 
العبادات وحســن اخللق والعلم، كلها 
جتتمع متكافلة كأصول للطاعة التكاملية 
هللا عز وجل، واألســاس في الصناعة 
اإلنسانية - أي هي أمور حث عليها ديننا 
اإلسالمي احلنيف، بل عظم شأنها وشدد 
عليها، لكونها أساس الدين اإلسالمي - 
لصقل أفضل الشــخصيات التي تليق 
بعبادة اهللا عز وجل، والتي هي أساس 
صناعة احلضارة اإلنسانية الراقية على 

اإلطالق.
وعليه، فالتقييم مهم لإلنسان حتى 
يعلم مكامن النقص في حياته ويكمله، 
ليكون متكامال في نواحي أصول طاعة 
اهللا عز وجل، وعليه من املهم تدرج الفرد 
في التعلم واكتساب اخلبرات من أجل أن 
يغطي احتياجات مراحله العمرية حتى 

يتمم املعادلة العمرية بنجاح.

يرمز إلى اإلجنازات العظيمة للدولة، أما 
األحمر فهو لون دم لألعداء، واألسود 
يرمز إلى ساحة املعركة التي يتم فيها 

القتال.
ويجب على اجلميع احلفاظ على علم 
الكويت وااللتزام بالقانون وتعديالته 
في شأن العلم الوطني للكويت والذي 
يحتوي على عدة مواد منها االلتزام 
بتعليقه بالصورة املناسبة، وأن يرفع 

للوطن الذي أحيا فيهم معاني السمو 
والرفعة، كم أنت عظيم أيها الوطن حني 

تتجلى على أبنائك في ذكرى عزتك.
الباكــر، ومع  الصبـــــاح  منذ 
إشراقة شمس نهار كويتي خالص، 
تشق اجلموع املتحمسة طريقها نحو 
املجد، تســتقبل في انشراح نسمات 
العبقة، بعزائم وطنية دفاقة،  فبراير 
تهدهد أحـــالم صغارهم، تنفخ في 
االنتماء، تضيء  لهيـــب  صدورهم 
لهم شعلة النور اخلـــالد، ليلتمسوا 

الى ذلك النجاح بعزمية وإصرار.
٭ تعلمت من احلياة أن الذين يسبحون 
عكس التيار هم جماعة من الفاشلني لن 
يصلوا إلى شاطئ األمان مهما سبحوا!

٭ تعلمت من احلياة أن اختيار الصديق 
املخلص صعــب أن جتده إال بأعماق 

البحار.
٭ تعلـــمت من احلياة أال جنــري 
وراء ســراب لن يوصــــلنا إال إلى 

املعرفة باهللا عز وجل»، والذي ينتفع منه 
املؤمن ويقوي به إميانه، وينفع به الناس 
في أمور دنياهم، والذي يلعب دورا في 
ارتقاء النفســيات والفكر واألداء العام 
في العمل اإلنساني، ويزيد من بصيرته 
لألمور، فالقراءة النوعية من السلوكيات 
الواجبة على كل مسلم، وذلك في قوله 
تعالى: (يرفع اهللا الذين آمنوا منكم والذين 
أوتوا العلم درجات) «ســورة املجادلة، 
آية:١١»، حيث تدعو اآلية الكرمية إلى ربط 
اإلميان بالعلم، فال إميان دون علم، وال 

وال ننسى الضوابط التي يجب التزامها 
عند التعامل مع علم الكويت بحيث أن 
يكون اللــون األخضر إلى فوق عند 
تعليقه أفقيا، وعلى اليمني عندما يعلق 
رأسيا وعند عرضه بجانب علم آخر 
يجب أن يكون العلم الكويتي باجلانب 

األمين. 
إن العلم هو رمــز الدولة ويرمز 
اللون اخلضر لألرض الطيبة واألبيض 

أينمــا توجهت طالعتــك مظاهر 
االبتهاج حاضرة، تغمر الدنيا أنســا 
وبهجــة، تعانق األفق فــي مهرجان 
وطني براق، ميتد ليعم ربوع كويتنا 
العزيز، داال على أصالة شعبه ونقاء 
عنصره، هنا تختلط األماني، تتوحد 
الوجهة، الكل حتت رايات املجد سواء، 
هنا يجتمع الناس في صعيد الوطنية 
الطاهر، يرددون أناشيد احلب عذبة 
كماء السماء، نقية كقلوب الطير، رقيقة 
كأوراق الشجر وعناقيد الزهر، يهتفون 

ليست هي القراءة والكتابة، إمنا هي 
مجموعة من اخليارات املعرفية التي 
توصلنا الى النجاح من دون االستعانة 

باآلخرين.
٭ تعلمــت من احلياة أن االنســان 
الضعيف هو الذي يهرب من املواجهة 

امليدانية قبل أن تبدأ املعركة.
٭ تعلمت من احلياة إن اردنا النجاح 
فال بد لنا أن نكافح وأن جند لنصل 

الرواتب وصيام التطوع.. إلخ من العبادات 
التطوعية.

٭ حصيلة قيم أخالقية: أي سلوكيات 
مبنية على قيم ترتقي بإحسان عال في 
القيم األخالقية «حفظ  العطاء، وسنام 

اللسان».
٭ العلم وسنامه (علم القرآن): ال أقصد 
العلم األكادميي - فاليوم أصبحت الشهادة 
األكادميية في التخصص شيئا ال غنى 
عنــه، وإمنا أقصد العلــم الذي يكون 
بـ«مزاولة القراءة والتدبر والفهم وزيادة 

نرحب دائما بشــهر فبراير، فهو 
شهر الفخر واالعتزاز للجميع وشهر 
األمن واألمان والعزة والكرامة، إنه شهر 
االحتفاالت الوطنية التي يبتهج اجلميع 
فيها، ولكن كيف ميكننا االحتفال بهذه 
األيام اجلميلة؟ إن االحتفاالت تبدأ برفع 
العلم الوطني الذي مت تصميمه على 
أفقي ويحتوي على  شكل مستطيل 
األلوان األخضر واألبيض واألسود 
واألحمر املســتوحاة من بيت شعر 

للشاعر العربي صفي الدين احللي:
وإنا لقوم أبت أخالقنا كرما

أن نبتدي باألذى من ليس يؤذينا 
بيض صنائعنا سود وقائعنا

خضر مرابعنا حمر مواضينا 
وكان املغفور له بإذن اهللا ســمو 
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، 
رحمــه اهللا، قد قام عندما كان وزيرا 
للخارجية برفــع العلم الكويتي أمام 
مبنــى األمم املتحدة بعــد انضمام 
الكويت لألمم املتحدة في عام ١٩٦٣. 

فبرايــر من كل عــام تهل ذكراه 
عزيزة على قلوبنا، محببة لنفوسنا، 
شامخة شموخ اجلبال، تتجدد بها آمال 
وطموحات وتطلعات شعبنا الوفي نحو 
غد أفضل، ذكرانا مبذاق مغاير ألنها 
باختصار ملحمة الصمود والفداء، في 
حلظة فارقة تالحمت قوى شعبنا في 
أروع صورة، تتصدى باحلديد والنار 
والدم لقــوى البطش والعدوان، التي 
النيل من سيادة أرضنا،  جترأت في 
ما أجمل الذكريات حني تشــعرنا بأن 
في احلياة ما يستحق أن نحيا ألجله، 
وهل هناك ما يســتحق أن نحيا، بل 
ومنوت ألجله بعد الدين غير الكويت؟
امليادين،  يعود فبراير فتــزدان 
الساحات، وتزهو فضاءات  وتتجمل 
الكويت براياتها، ترفرف في عنفوان 
وكبرياء، تهتز عزيزة فوق صواريها، 
ال حتول دونها إرادة، ومن خلفها مهج 
تتشوق، وحناجر تهتف، وقلوب نقية 

تؤمن في تصميم:
وطني الكويت سلمت للمجد

وعلى جبينك طالع السعد

ال شــك أن احلياة هــي دروس 
وأفعال نتعلمها مــن احلياة اليومية 
ومن واقعنا الذي نعيش فيه، ونتحدى 
الزمن  الصعاب لنخوض غمار  كذلك 
بكل همة ونشــاط لنتذوق بعد ذلك 

ثمار النجاح.
وال شك أن النجاح في احلقيقة لن 
يأتي جزافا إمنا يأتي بعد كفاح ومواصلة 
الطريق الطويل لكل ما به من استعدادات 
وقدرات وطموح توصلنا الى أهدافنا. 
وهناك عدة نقاط أود أن أشــير إليها 
في مقالي هذا، مما تعلمته من دروس 

احلياة وهي على النحو التالي:
٭ تعلمــت من احليــاة أن األقوياء 
بالنجاح،  الفشل  الذين يواجهون  هم 
أما الضعفاء فيشــهدون هذه احلياة 

الواسعة.
٭ تعلمــت من احلياة أن الســعادة 
والتعاســة نحن نخلقها بأنفسنا إن 

شئنا سعدنا وإن شئنا تعسنا!. 
٭ تعلمت من احلياة أن املعرفة والثقافة 

من أهم املسائل التربوية في الصحة 
النفسية للفرد هي «التقييم»، فالتقييم 
أساس العمل اإلصالحي والتنموي، ولذلك 
حق علينا نحن أمة محمد عليه أفضل 
الصالة والســالم أن نقيم أداءنا لذاتنا 
وعطاءنا ألهلينا في الدنيا قبل أن نقف 
بني يدي الرحمن يوم ال ينفع مال وال 
بنون، يقول اهللا عز وجل: (يا أيها الذين 
آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها 
الناس واحلجــارة عليها مالئكة غالظ 
شداد ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون 

ما يؤمرون) «سورة التحرمي، آية:٦».
ومثلث الطاعة يعني األصول السلوكية 
في طاعة اهللا عز وجل والواجب تكاملها، 
ويتكون من ثالثة أصول تعمل على تكامل 
القوام النفسي واالجتماعي للفرد، وهي 

كالتالي:
٭ العبــادات: أي الفرائض من صالة 
وصيام وزكاة.. إلخ، والنوافل: أي السنن 

كلمات ال تنسى

صدفة
مشعل السعيد

صراحة

الظلم 
ظلمات

Adel.almezel@gmail.comعادل نايف املزعل

وقفة

أقواُس النَّصر
عبداهللا الشهاب

كلمة ومعنى

تعلمت من حياة 
دنيانا الواسعة!

د.عبدالعزيز يوسف األحمد

للسطور عنوان

مثلث الطاعة
@LinesTitleشيخه العصفور

ألم وأمل

هال فبراير
د.هند الشومر



مجلس األمة
اخلميس ٢ فبراير ٢٠٢٣

10

خليل أبل يطلب كشفًا بأسماء أعضاء جلنة وضع اختبار مادة 
الكيمياء لطلبة سنة أولى طب بشري وطب أسنان وصيدلة

هاني شمس يطالب بسرعة حل مشكلة اخلريجني الكويتيني 
املتقدمني للتوظيف في القطاع النفطي واستيعاب أعدادهم

وجــه النائــب خليل أبل 
سؤاال إلى وزير املالية ووزير 
الدولة للشؤون االقتصادية 
واالســتثمار، بشــأن سحب 
بعض املزايا الوظيفية التي 
كانت متنح ســابقا ملوظفي 
مؤسســة اخلطوط اجلوية 
الكويتية قبل اخلصخصة.

ووجه سؤالني إلى وزير 
التعليــم  التربيــة ووزيــر 
العالي والبحــث العلمي د. 
حمد العدواني، بشأن تأخير 
إعــالن نتائج درجــات مادة 
الكيمياء لطلبة الطب البشري 
في اجلامعة، وبشــأن كلية 

التمريض في التطبيقي. 
وجاء في سؤاله الى وزير 

املالية ما يلي:
بشأن سحب بعض املزايا 
الوظيفية التي متنح سابقا 
ملوظفي مؤسســة اخلطوط 
قبــل  الكويتيــة  اجلويــة 
اخلصخصة وتستمر معهم 
بعد التقاعد كميزة منح تذاكر 

سفر لألبناء فوق ٢٤ سنة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١- مــا االمتيازات املادية 
والعينيــة التي كانت متنح 
للموظفني مبؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية واملتقاعدين 
في ظــل القانون رقــم (٢١) 
لســنة ١٩٦٥ في شأن نظام 
مؤسســة اخلطوط اجلوية 
الكويتية، ومن ثم استمرت 
االمتيازات بعد اخلصخصة 
في ظل القانون احلالي رقم 
(٦) لســنة ٢٠٠٨ في شــأن 
حتويل مؤسســة اخلطوط 
اجلوية الكويتية إلى شركة 

طالب النائب هاني شمس 
احلكومــة ونائــب رئيــس 
مجلس الوزراء ووزير النفط 
د.بدر املال بسرعة حل مشكلة 
قبول اخلريجني الكويتيني 
املتقدمــني للتوظيــف فــي 

القطاع النفطي.
وقال شمس في تصريح 
باملركــز اإلعالمــي ملجلس 
األمة إن هناك حلوال كفيلة 
بقبــول جميــع اخلريجني 
الكويتيني، مؤكدا أن أعدادهم 

(٦) لســنة ٢٠٠٨ لشــركة 
اخلطــوط اجلوية الكويتية 
في البندين (٢،٣) من املادة 
اخلامسة مبا مفاده احتفاظ 
املوظفــني باملزايــا النقديــة 
والعينية وعدم املساس بها 
والتي كانوا يحصلون عليها 
في ظل القانون السابق رقم 
(٢١) لسنة ١٩٦٥، وزاد على 
ذلك النص بعد البندين بأن 
مجلس الوزراء يضع القواعد 
التــي تكفــل  واإلجــراءات 
احلصــول على هــذه املزايا 
ويقــع باطــال كل اتفاق يتم 
بني العامل والشركة باملخالفة 
لبنود املادة (٥) وهذا ينطبق 
كذلك على من رغب بالتقاعد 
من العاملني باملؤسسة قبل 
اخلصخصــة، وعليــه هــل 
يحــق ملجلس إدارة شــركة 
اخلطــوط اجلوية الكويتية 
حرمان العاملني من أي ميزة 
من مزايا الوظيفية النقدية 
والعينية؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجــاب – فيرجــى تقدمي 
الســند القانونــي واإلثبات 
الذي مينح هذا احلق للشركة 
بسحب أي ميزة من املزايا، 
وأما إذا كانت اإلجابة بالنفي 
– فمن يتحمل من مسؤولي 
الشركة حرمان العاملني من 
املزايا التي كانوا يحصلون 

عليها؟
لــدى شــركة  هــل   -٥
اخلطــوط اجلوية الكويتية 
رغبة أكيــدة في العمل على 
إعادة ميزة منح تذاكر سفر 
ألبناء العاملني فيها ملن جتاوز 
عمــره (٢٤ ســنة) وإعــادة 
االمور إلى نصابها الطبيعي؟ 

قليلة وميكن استيعابها في 
الشركات النفطية.

وبــني أن وزيــر النفــط 
هو وزيــر شــعبي ونائب 
ويفترض أن يكــون قريبا 
من الناس ونبض الكويتيني 
ويحــاول أن يحــل هــذه 
املشــكلة، مشــيرا إلــى أن 
احللول موجــودة وممكنة 
من خالل اســتيعاب العدد 

كامال.
وطالب شــمس بإعادة 

للناجحني والراســبني، على 
أن يكون كل كشف لكل سنة 
دراسية وكل كلية على حدة.
مــا نســبة جنــاح   -٣
طلبــة كلية الطب البشــري 
وطــب األســنان والصيدلة 
مبادة (الكيمياء) في الثالث 
الســنوات الدراسية الفائتة 
الدراســية  الســنة  حتــى 
احلاليــة (٢٠٢٢ - ٢٠٢٣)؟ 
مع بيــان مــا إذا كانت هذه 
النسب طبيعية كما هو في 
السابق أم أن هناك تدنيا في 
مستويات النجاح للطلبة في 
هذه املــادة األكادميية، وفي 
حال كانــت متدنية، يرجى 
توضيح أسباب ذلك، وتقدمي 
مقارنة باختالف نسب النجاح 
والرسوب في تلك السنوات 
عن السنة الدراسية احلالية.
٤- هــل أعلنــت نتائــج 
اختبارات مــادة (الكيمياء) 
لطلبة كلية الطب البشــري 
وطــب األســنان والصيدلة 
فــي الفصل الدراســي األول 
للســنة الدراســية (٢٠٢٢-
٢٠٢٣)؟ إذا كانــت اإلجابــة 
اإليجاب هل حصــل تأخير 
فــي إصدارهــا؟ وإذا حصل 
تأخير في صدورها، يرجى 
بيان أسباب هذا التأخير، وإذا 
كانت اإلجابــة النفي يرجى 
بيان سبب عدم صدورها حتى 

تاريخ ورود هذا السؤال.
٥- مــا مــدى صعوبــة 
اختبار مادة الكيمياء لطلبة 
الطب في الفصل الدراســي 
األول في الســنة الدراســية 
وعــدم   (٢٠٢٣  -  ٢٠٢٢)
مطابقته للمادة العلمية التي 

للتعيني فيه. وشدد شمس 
علــى ضــرورة أن تكــون 
األولوية لتوظيف الكويتيني 
فــي القطــاع النفطــي بدال 
وتذليــل  الوافديــن  مــن 
العقبات التي تواجههم في 
االختبارات، مشيرا إلى أن 
عدد الكويتيني في هذا القطاع 
قليل مقارنة باألجانب، كما 
أن هؤالء اخلريجني ال يتم 
قبولهم فــي أي مكان آخر 
ألن تخصصاتهم تنحصر 

منهم بالفصل الدراسي األول 
للســنة الدراســية (٢٠٢٢-

٢٠٢٣)، وهــل هــذا اإلجراء 
مقبول في التعليم األكادميي؟
وجاء في ســؤاله الثاني 

ما يلي:
التمريــض  تعــد كليــة 
فــي الهيئة العامــة للتعليم 
التطبيقــي والتدريــب بيئة 
طــاردة، رغم محاولة وزارة 
التعليم العالي جذب الطلبة 
لدراسة هذه املهنة اإلنسانية، 
نظرا ملــا يعانيه الطلبة من 
متييز وعدم التقدير الكافي، 
رغم أن هــذه املهنة تصنف 
بالتخصص النادر نظرا لقلة 
إقبال الطلبة على دراسة هذا 

التخصص.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١- كشف بعدد طلبة كلية 
التمريض في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
حاليا حتى تاريخ ورود هذا 
الســؤال، علــى أن يتضمن 
عدد الطلبة الذكور واإلناث 
والسنة الدراســية كل على 

حدة.
٢- كشــف بعدد الطلبة 
املقبولني في كلية التمريض 
بالهيئة منذ العام الدراســي 
الفصل  (٢٠١٥-٢٠١٦) حتى 
الدراسي األول للعام الدراسي 
احلالي (٢٠٢٢-٢٠٢٣) الذين 
رفضوا هذا التخصص، أو بعد 
دخولهم في هذا التخصص 

انتقلوا لتخصص آخر.
٣- هل لدى وزارة التعليم 
العالي والهيئة دراسة حول 
أسباب عزوف الطلبة خريجي 

وتدعمها. واستغرب شمس 
أنه بعد كل سنوات الدراسة 
والغربة ال يجد اخلريجون 
الفرصــة للتوظيــف فــي 
الكويــت وهي بلــد النفط 
اإليــرادات  الــذي تشــكل 
النفطية أكثر من ٩٣٪ من 
ميزانيته، مبينا أن الكثير 
من اخلريجني املميزين بهذه 
التخصصات ال يحصلون 
على فــرص التوظيف في 
القطاع النفطي رغم وجود 

إذا كانــت اإلجابــة اإليجاب 
- فمتى ســيكون ذلك، وإذا 
كانت اإلجابة النفيـ  فيرجى 
تبرير اإلصرار على ســحب 

هذه امليزة من مستحقيها.
وجاء في سؤاله األول إلى 
وزير التربية ووزير التعليم 

العالي ما يلي: 
منى إلــى علمــي تأخير 
إعــالن نتائج درجــات مادة 
الكيمياء لطلبة ســنة أولى 
فــي كلية الطب فــي جامعة 
الكويــت، نظــرا لصعوبــة 
االختبــار وعــدم مطابقتــه 
للمادة العلمية التي درست 
للطلبة فــي الفصل احلالي 
للســنة الدراســية (٢٠٢٢-

.(٢٠٢٣
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١- كشف بأسماء أعضاء 
اللجنة اخلاصة بوضع اختبار 
مــادة الكيمياء لطلبة ســنة 
أولى طب بشري وطب أسنان 
وصيدلة، علــى أن يتضمن 
املسمى الوظيفي لكل عضو 
واملؤهــالت والتخصصــات 
العلميــة وســنوات اخلبرة 
العمليــة، مــع بيــان تاريخ 

التعيني.
٢- كشــف بعدد الطلبة 
في كلية الطب البشري وطب 
الدارسني  أسنان والصيدلة 
ملــادة (الكيميــاء) للســنة 
الدراســية احلالية (٢٠٢٢-
٢٠٢٣)، وكشوف للسنوات 
الدراســني ملــادة (الكيمياء) 
الدراســية احلالية  للســنة 
(٢٠٢٢ - ٢٠٢٣)، وكشــوف 
الفائتة  الدراسية  للسنوات 

النظر في االختبارات التي 
وصفهــا على حــد قوله بـ 
«التعجيزيــة» التــي متت 
تكــون  وأن  للمتقدمــني 
االختبــارات وفــق أســس 
موضوعية تتالفى املشاكل 
التــي حدثــت، مبينــا أنه 
باإلمكان أيضا رفع معدالت 
املتقدمني فــي االختبارات 
لضمــان جناحهــم وأيضا 
عمــل دورات تدريبيــة في 
النفطــي لتأهيلهم  القطاع 

درسها الطلبة في هذا الفصل 
الدراسي احلالي، وذلك حسب 

تقييم عمادة كلية الطب؟
التصحيــح  هــل   -٦
الختبــارات املــادة املذكورة 
إذا كانــت  آلــي؟  أم  يــدوي 
اإلجابة بأنه آلي، هل يوجد 
عطل آلي أو تقني أم أن أوراق 
التصحيح لم تدرج آليا حتى 
تاريــخ ورود هذا الســؤال؟ 
مــع بيــان ما جــرى في هذا 

اخلصوص.
٧- مــا صحة إعالن فتح 
باب إعــادة االختبار للمادة 
املذكــورة لطلبة كلية الطب 
البشــري وطــب األســنان 
والصيدلة في الفصل الدراسي 
الدراســية  للســنة  األول 
(٢٠٢٢-٢٠٢٣) قبــل صدور 
النتائج بأسبوع؟ وهل مددت 
فترة التسجيل لإلعادة؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب يرجى 
بيان أسباب إعادة االختبار 
التســجيل  وتعليــل متديد 

لإلعادة.
٨- هــل يتنــاوب عــدة 
أساتذة ومعيدين على تدريس 
مــادة الكيمياء لطلبة الطب 
البشــري وطــب األســنان 
والصيدلة؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجــاب يرجــى تزويــدي 
بكشف بأســمائهم، على أن 
الكشف مسمياتهم  يتضمن 
الوظيفيــة وتخصصاتهــم 
العلمية وشهاداتهم العلمية 
وســنوات خبرتهم العملية 
وتاريخ التعيني في جامعة 
الكويــت، مــع بيــان كيفية 
تناوبهم علــى تدريس هذه 
املادة، وعدد احملاضرات لكل 

في مجال البترول.
وقال إن أبناءنا وبناتنا 
يدرســون داخــل وخارج 
الكويت في املعهد التطبيقي 
وجامعة الكويت وجامعات 
مرموقــة والدولــة تتكفل 
مبصاريفهــم وبعثاتهــم 
ودراســتهم، ويفترض أن 
تكون هناك فرص وظيفية 
متوافرة لهم بعد تخرجهم 
خصوصا أن الدولة هي التي 
فتحت هــذه التخصصات 

الثانويــة العامة عن التقدم 
لدراسة هذا التخصص؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب يرجى 

تزويدي بها.
٤- مــا أســباب التأخير 
في صرف مكافأة التخصص 
النادر لطلبة كلية التمريض 
التفــوق ومكافأة  ومكافــأة 
الدراســي الصيفي،  الفصل 
وعدم صرف مكافآت الطلبة 

املستحقة بعد تخرجهم؟
الطلبــة  ٥- رغــم قلــة 
الدارســني في الكلية، إال أن 
الكلية تعاني من قلة الشعب 
مما يؤثر على اجتياز الطلبة 
لسنوات الدراسية، فما أسباب 
قلة الشعب؟ ومن املسؤول 
عن سير العملية التعليمية 
بالشــكل املطلــوب فــي هذا 

التخصص النادر؟
٦- ما صحة احتكار بعض 
األســاتذة في الكلية للمادة 
العلمية وعــدم وجود بديل 
لنفس املادة؟ وهل هذا تقصير 
من الهيئة في تعيني أستاذة 
آخرين في املادة نفســها أم 
أن هذا الوضع مستمر دون 

إيجاد حلول؟
٧- منــى إلــى علمــي أن 
الوافدين  بعــض األســاتذة 
في الكلية يضــع اختبارات 
تعجيزيــة في بعــض مواد 
التخصــص مما يــؤدي إلى 
عرقلــة وتأخيــر تخريــج 
الطلبة، فهــل تراجع الكلية 
االختبــارات لتقييم الوضع 
النفســي والعلمي  وتأثيره 
علــى الطلبــة أم أن أســتاذ 
املادة هو الذي يتحكم بتقييم 

الطلبة؟

إلى  الشــواغر واالحتياج 
هذه التخصصات.

ودعا شــمس احلكومة 
إلــى ضــرورة الربط بني 
مؤسسة البترول ووزارة 
التعليــم العالــي لتحديد 
التخصصات املطلوبة في 
الكويت، ووقــف تدريس 
إذا  التخصصــات  هــذه 
كانت غيــر مطلوبة حتى 
ال تتفاقم املشكلة، مع زيادة 

اخلريجني كل عام.

سأل عن االمتيازات املادية والعينية التي كانت متنح للموظفني مبؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية واملتقاعدين وكشفاً بعدد طلبة كلية التمريض

ألن تخصصاتهم تنحصر في مجال البترول

خليل أبل

هاني شمس

مســاهمة؟ ومــا االمتيازات 
التي سحبت في ظل القانون 

اجلديد؟
٢- مــا االمتيــازات التي 
متنح للموظفني واملتقاعدين 
والعاملني بشركة اخلطوط 
الكويتية مبوجب  اجلويــة 
االتفاقيــات املبرمــة بينهــا 
وبني منظمة الطيران العاملي 
(آياتا)؟ وهل يوجد في هذه 
االتفاقيات نص على أن متنح 
شــركة اخلطــوط اجلويــة 
الكويتية ميزة تذاكر السفر 
لألبناء فوق سن (٢٤ سنة)؟ 
إذا كانــت اإلجابــة اإليجاب 
يرجى بيان أســباب مخالفة 
االتفاقيات مع (آياتا) ومدى 
قانونيــة اتخــاذ مثــل هــذا 

اإلجراء.
٣- متــى ســحبت ميزة 
تذاكر السفر عن أبناء شركة 
اخلطــوط اجلوية الكويتية 
ممن جتاوز عمره (٢٤ سنة)؟ 
ومــا الغاية من ســحب هذا 

امليزة عنهم.
قانــون  نــص   -٤
اخلصخصــة احلالــي رقــم 

عبداهللا املضف: هل أصدرت الهيئة العامة للغذاء 
والتغذية الئحة جديدة لألغذية املستوردة؟

النائــب عبــداهللا  وجــه 
املضــف ســؤالني إلــى وزير 
الصحــة د.أحمــد العوضــي 
بشــأن الهيئة العامة للغذاء 
والتغذيــة وإصدارها الئحة 
األغذية اجلديدة املستوردة، 
وفتح منشأة غذائية من دون 
ترخيص، ونص السؤاالن على 

ما يلي:
السؤال األول: رجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١- هــل أصــدرت الهيئــة 
العامة للغذاء والتغذية الئحة 
جديدة لألغذية املستوردة؟ إذا 
كانت اإلجابة باإليجاب فيرجى 
تزويدي بصورة ضوئية عنها.
٢- هــل توجــد أغذيــة 
مستوردة ال تخضع للفحص؟ 
إذا كانــت اإلجابــة باإليجاب 
بالســند  إفادتــي  فيرجــى 

القانوني.
٣- كيفية السماح ألغذية 
غير صاحلة لالستهالك اآلدمي 
أو مضــرة بالصحــة العامة 
وغيــر مطابقــة للمواصفات 
واللوائح الفنية املعتمدة في 
الكويــت بالدخول إلى البالد 
باملخالفة للمادة ١٢ من القانون 
رقم ١١٢ لســنة ٢٠١٣ بإنشاء 
الهيئة العامة للغذاء والتغذية 
واملادة ٥٦ من الئحة األغذية 
املســتوردة الصادرة بالقرار 

عن كتاب اإلحالة، وإذا كانت 
اإلجابة بالنفي فيرجى تزويدي 

بأسباب االمتناع.
٦- ما أسباب التأخير ملدة 
تقارب الســنة ما بني تاريخ 
صدور نتيجة املختبر وحترير 
محضر ضبط األغذية املخالفة 
ما ترتــب عليه التصرف في 
املواد الغذائية التي ثبت عدم 
صالحيتها لالستهالك اآلدمي 
وعدم مطابقتها للمواصفات؟
اســتخدام  كيفيــة   -٧
الدخــول (اســم  صالحيــة 
املستخدم) على نظام األغذية 
املســتوردة ملوظفــني انتهى 
ندبهم للعمل لدى الهيئة العامة 
للغــذاء والتغذيــة وعودتهم 
إلى عملهم في بلدية الكويت 
املبدئيــة  املوافقــة  وإعطــاء 
علــى دخول املــواد الغذائية 
على منصــة التفتيش ومنح 
املوافقة النهائية واإلفراج عن 
تلك املواد ما تسبب في اإلفراج 
عن ٣٥٠٠ شــحنة مــن املواد 

الغذائية املستوردة.
٨- هل تبني الشخص الذي 
دخل على نحو غير مشروع 
على نظام األغذية املستوردة 
الدخول  باستخدام صالحية 
(اســم املســتخدم) ملوظفني 
انتهى ندبهم ومنح املوافقات 
املبدئيــة والنهائية واإلفراج 

ترخيص صحي مســبق من 
الهيئة؟

٢- قــررت املــادة ٢ مــن 
التراخيص الصحية  الئحة 
للغــذاء  العامــة  للهيئــة 
والتغذية والصادرة بالقرار 
الوزاري رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٧
حظر فتح أو إدارة منشــأة 
غذائية من دون احلصول على 
موافقــة أو صدور ترخيص 
صحي مــن الهيئة باإلضافة 
إلى احلصول على املوافقات 
أو التراخيــص املطلوبة من 
اجلهات املختصة، كما قضى 
البنــد (ج) من املادة ٢٢ من 
القــرار ذاتــه بأنــه ال يجوز 
الصلح لكل من يخالف أحكام 
املادة ٢ من هذه الالئحة، فما 
أسباب عدم االلتزام بالقرار 
الوزاري املشــار إليه بشأن 
التراخيص الصحية  الئحة 
واتخاذ إجراءات الصلح مع 
املخالفني على الرغم من عدم 
جواز الصلــح مع املخالفني 
لفتح املنشــأة الغذائية من 

دون موافقة أو ترخيص؟
البنــد  ٣- عطفــا علــى 
اإلجــراءات  مــا  الســابق، 
والقرارات التصحيحية التي 
اتخذت في هذا الشــأن؟ مع 
تزويدي باملســتندات الدالة 

- إن وجدت.

عن ٣٥٠٠ شــحنة؟ إذا كانت 
اإلجابــة باإليجــاب فيرجــى 
إفادتي باإلجراءات والقرارات 
املتخذة، وهل أحيل إلى جهات 

التحقيق؟
البنــد  ٩- عطفــا علــى 
الســابق، هــل كانــت واقعة 
الدخول على النظام باستخدام 
الدخــول (اســم  صالحيــة 
املســتخدم) ملوظفــني انتهى 

ندبهم بعلم الهيئة؟
١٠- ما اإلجراءات والقرارات 
التي اتخدتها الهيئة في شأن 
املستندات والشحنات املفرج 

عنها؟
١١- مــا أســباب ضعــف 
الرقابــة على أنظمــة الهيئة 

بشكل عام؟
١٢- ما مبررات عدم تشغيل 
مختبر فحص األغذية بعد نقل 
تبعيته من بلدية الكويت حتى 
تاريخه رغم أهمية الفحوصات 
املختبرية فــي ضمان صحة 
الفنية؟  الرقابية  اإلجــراءات 
يرجى تزويدي بجميع الوثائق 
واملستندات بهذا اخلصوص.

السؤال الثاني: رجى إفادتي 
وتزويدي باآلتي:

١- ما أسباب عرض الهيئة 
العامة للغذاء والتغذية الصلح 
على املخالفني لفتح منشــأة 
غذائية من دون احلصول على 

استفسر عن كيفية السماح ألغذية غير صاحلة لالستهالك اآلدمي بالدخول إلى البالد

عبداهللا املضف

الوزاري ١٩ لسنة ٢٠١٧.
الهيئة  ٤- مــا إجــراءات 
ســالمة  لضمــان  املتبعــة 
وصالحية االستخدام اآلدمي 
للخضراوات والفاكهة املصرية 
املتوافرة في األسواق احمللية؟ 
وما مدى صحــة تصريحات 
املســؤولني والقياديــني فــي 
البيئة بالصحف احمللية في 
شأن التالعب واختراق األنظمة 
اإللكترونية اخلاصة بالنتائج 
املخبرية ملختبر فحص األغذية 

التابع للهيئة؟
٥- هل أحيل املتورطون 
في واقعة التالعب واختراق 
األنظمــة اإللكترونية للهيئة 
إلى النيابة العامة؟ إذا كانت 
اإلجابــة باإليجــاب فيرجــى 
تزويــدي بصــورة ضوئيــة 

أمني سر مجلس األمة يستقبل عضو رابطة 
شباب ألجل القدس راشد الطراروة

استقبل أمني ســر مجلس األمة النائب 
أسامة الشاهني في مكتبه امس عضو رابطة 
«شــباب ألجل القــدس» راشــد الطراروة 
لتكرميه على اجلهود املتواصلة التي يقوم 
بها إلعالء دور الكويت ومســاهمتها جتاه 

القضية الفلسطينية.
وقال الشــاهني في تصريح صحافي إن 
«مبادرة الشــاب الكويتي راشد الطراروة 
بتوزيع الطعام للمحتاجني تضامنا مع شهداء 
مخيم جنني ومختلف األراضي الفلسطينية 
احملتلة القت أصداء عاملية كبيرة في وسائل 
التواصل االجتماعي والقنوات اإلخبارية».

وأكد الشــاهني أهمية مســاهمة مجلس 
األمة وممثلي الشــعب فــي تكرمي النماذج 
املشرفة من شباب وفتيات الكويت املناهضني 

للتطبيع مع الكيان الصهيوني واملنسجمني 
مع املوقف الرسمي والشعبي املتضامن مع 

الشعب الفلسطيني.
وفي هــذا اإلطار، ثمن الشــاهني جهود 
«الشعبة البرملانية» في التضامن مع الشعب 
الفلسطيني، مؤكدا أن مشاركتها األخيرة في 
مؤمتر احتاد البرملانات اإلسالمية باجلزائر 
حلقة في سلسلة مضيئة للكويت منذ القدم 

في دعم القضية الفلسطينية.
من جهته، أوضح راشــد الطراروة أنه 
ناشط في القضية الفلسطينية وأحد أعضاء 
الفريق التطوعي «شــباب ألجل القدس»، 
وأن مــا قام به هو جــزء مما تعلمه من أن 
القضية الفلســطينية حق على املســلمني 

والعرب عامة.

أمني سر مجلس األمة النائب أسامة الشاهني مع عضو رابطة «شباب ألجل القدس» راشد الطراروة
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محمد املطير: ما عدد الطرق والشوارع املعاد 
إصالحها وأسماؤها خالل فترات احلظر عام ٢٠٢٠؟

وجه النائب محمد املطير 
ســؤاال إلى وزيرة األشغال 
العامة وزيرة الكهرباء واملاء 
والطاقــة املتجددة، د.أماني 
بوقماز، بشأن إصالح الطرق 
وفرش اخللطة اإلســفلتية 
وجتهيز الشوارع الداخلية 
واخلارجية، ونص السؤال 

على ما يلي:
أعــادت وزارة األشــغال 
العامــة في فتــرات احلظر 
اجلزئي والكلي إصالح الطرق 
وفرش اخللطة اإلســفلتية 
وجتهيز الشوارع الداخلية 
واخلارجية ومعاجلتها من 
آثار احلصى املتطاير، وحتى 
اآلن مازالــت أغلــب طــرق 
الكويت تشوبها  وشــوارع 
املشــكلة ذاتها، بــل إن هذه 
الشوارع التي أصلحت تطاير 
فيها احلصى مرة أخرى ما 
تسبب في العديد من حوادث 
السير وتكبد مرتادي الطرق 

هذه الطرق، وقيمة العقود 
وأسماء املشرفني على هذه 

العقود من الوزارة.
٢- مــا معاييــر اختيار 
صيانة الشــوارع الداخلية 
ألي منطقة؟ وهل الصيانة 
تكون وفقا حلالة الشوارع 
أم أن هناك معايير أخرى؟ 

مع تزويدي بها.
٣- مــا خطــة الــوزارة 
ملعاجلة مشــاكل الطرق من 
حفر وحصى متطاير؟ وما 
املــدة الزمنيــة املوضوعــة 

ملعاجلتها؟
٤- هــل أعــدت دراســة 
فنية مســبقة تثبت جدارة 
اعتماد اإلســفلت املستخدم 
في الطرق حاليا؟ إذا كانت 
اإلجابــة اإليجــاب، فيرجى 
تزويدي بصــورة ضوئية 

من هذه الدراسة.
٥- هل توجد تقارير فنية 
ألسباب تلف أعمال الرصف 

الشــركات  أو  التنفيذيــة 
املسؤولة عن إنشاء وصيانة 

الطرق؟
٨- هــل حولــت أي من 
الشــركات أو املقاولــني إلى 
اجلهات القضائية بسبب عدم 
االلتزام بالعقد واملواصفات؟ 
إذا كانــت اإلجابة اإليجاب، 
فيرجــى تزويــدي بصورة 
ضوئية من تلك التحويالت.

٩- كشــف يبني فيه كل 
مخالصة مالية وبراءة ذمة 
الــوزارة والشــركات  بــني 
املتعاملــة معهــا اخلاصــة 
بتنفيذ عقود ورصف الطرق 
وسفلتة الشوارع وصيانتها، 
مع تبيــان عددها ومبالغها 
املاليــة وقيمتهــا وأســماء 
الشركات التي حصلت عليها، 
وصــورة ضوئيــة عن كل 
مخالصة وشهادة براءة ذمة 
منــذ ٢٠٢٠/٤/١ حتى تاريخ 

ورود السؤال.

ووجود خلــل باملواصفات 
الفنية التــي كانت معتمدة 
لذلــك؟ إذا كانــت اإلجابــة 
اإليجاب، فما اإلجراءات التي 
اتخذتها الوزارة حيال ذلك 
السلبيات وحتقيق  لتالفي 

اجلودة؟
٦- هــل تتابــع الوزارة 
كفاءة الطــرق خالل عمرها 
االفتراضــي واســتمرارية 
تقييــم وضعهــا لتحديــد 
اإلجراءات املطلوبة قبل أن 
يصل األمر إلى إزالة اإلسفلت 
بشكل كامل أو إجراء صيانة 

كاملة؟
٧- هــل توجــد مراقبة 
على أعمال املقاولني ورصد 
التنفيذية؟  اإلدارات  أخطاء 
إذا كانــت اإلجابــة اإليجاب 
فمــا األخطــاء املرصــودة؟ 
وما اإلجراءات التي اتخذتها 
الوزارة حملاسبة املقصرين 
أو اإلدارات  املقاولــني  مــن 

استفسر عن متابعة الوزارة كفاءة الطرق خالل عمرها االفتراضي واستمرارية تقييم وضعها

محمد املطير

خسائر مالية بل تعدى ذلك 
إلى تهديد أرواحهم، لذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- عدد الطرق والشوارع 
وأسمائها التي أعيد إصالحها 
خالل فترات احلظر عام ٢٠٢٠

لغايــة اآلن، وملــاذا عــادت 
احلفريات واحلصى املتطايرة 
مرة أخــرى؟ مــع تزويدي 
بأسماء الشركات التي نفذت 

خالد الطمار يقدم قانونًا حلظر الفوائد الربوية
تقدم النائــب خالد الطمار 
باقتراح بقانون في شأن حظر 
الفوائد الربوية، جاء في نصه: 
بعد االطالع على الدستور، 
وعلى القانون رقم (٣٠) لسنة 
١٩٦٥ بإنشــاء بنــك االئتمــان 
الكويتــي والقوانني املعدلة له 
وعلى القانون رقم (٣٢) لسنة 
١٩٦٨ فــي شــأن النقــد وبنك 
الكويت املركزي وتنظيم املهنة 
املصرفيــة والقوانــني املعدلة 
له، وعلى املرســوم بالقانون 
رقم (٦٧) لسنة ١٩٨٠ بإصدار 
القانون املدني املعدل بالقانون 
رقم (١٥) لســنة ١٩٩٦، وعلى 
املرســوم بالقانون رقم (٦٨) 
لســنة ١٩٨٠ بإصــدار قانــون 
التجــارة والقوانــني املعدلــة 
له، وعلى املرســوم بالقانون 
رقم (٥٠) لســنة ١٩٨٧ باإلذن 
للحكومــة بعقــد قــرض عام 
والقوانــني املعدلــة لــه وعلى 
القانون رقم (٧) لســنة ٢٠١٠

بشــأن إنشــاء هيئة أســواق 
املال وتنظيم نشــاط األوراق 
املاليــة والقوانــني املعدلة له، 
وعلى القانون رقم (١) لســنة 
٢٠١٦ بإصدار قانون الشركات 
والقوانــني املعدلــة لــه وعلى 
القانون رقم (١٢٥) لسنة ٢٠١٩
في شأن تنظيم التأمني، وافق 
مجلــس األمــة علــى القانون 
اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه 

وأصدرناه:
(املادة األولى): في تطبيق 
القانــون يقصد  أحــكام هــذا 
بالكلمات اآلتية املعاني املبينة 

قرين كل منها.
القطــاع  ١ - مؤسســات 
الكويت  املصرفي واملالي بنك 
املركزي ومؤسسات ومحافظ 
التمويل احلكوميــة والبنوك 
التجارية والبنوك املخصصة 
وفروع البنوك األجنبية املصرح 
لها بالعمل في الكويت وشركات 
التمويل واالستثمار وتوظيف 
الوســاطة  األموال وشــركات 

املالية والصرافة والتأمني.
٢ - األعمــال املاليــة التي 
تقوم الفوائد الربوية كل مداينة 

مؤسســات القطــاع املصرفي 
واملالــي التي تتعامل بالفوائد 
الربويــة توفيــق أوضاعهــا 
مبوجــب أحكام هــذا القانون 
وذلــك خــالل مــدة ال جتــاوز 
سنة تبدأ من تاريخ نشره في 
اجلريدة الرسمية وعلى جميع 
اجلهات احلكومية، كل بحسب 
اختصاصه، التحقق من التزام 
مؤسســات القطــاع املصرفي 
واملالــي من توفيــق أوضاعها 

خالل هذه املدة.
(املادة اخلامسة): لغى كل 
حكــم يتعارض مع أحكام هذا 

القانون.
(املادة السادسة): لى رئيس 
مجلــس الوزراء والــوزراء - 
كل فيمــا يخصه - تنفيذ هذا 
القانون ويعمل به بعد ســنة 
من تاريخ نشــره في اجلريدة 

الرسمية
وجاء في املذكرة اإليضاحية 
انه ملــا كان التعامل بالربا من 
أكبــر الكبائــر في الشــريعة 
اإلســالمية الغــراء، وحتــرمي 
الربا من أبرز احملرمات املعلومة 
مــن الدين بالضــرورة ملا فيه 
من الظلــم املنافي للعدل. وقد 
تواردت النصوص الشــرعية 
الصريحــة من القــرآن الكرمي 
والســنة النبويــة على حظر 
التعامالت الربوية في مواضع 

كثيرة منها:
قــول اهللا تعالــى (يأيها 
الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما 
بقي من الربا إن كنتم مؤمنني 
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من 
اهللا ورسوله وإن تبتم فلكم 
رءوس أموالكم ال َتظلمون وال 
ُتظلمون)، وقول اهللا عز وجل 
(الذين يأكلون الربا ال يقومون 
إال كمــا يقوم الــذي يتخبطه 
الشيطان من املس ذلك بأنهم 
قالوا إمنا البيع مثل الربا وأحل 
اهللا البيــع وحــرم الريا فمن 
جاءه موعظة من ربه فانتهى 
فله ما ســلف وأمره إلى اهللا 
ومن عاد فأولئك أصحاب النار 
هم فيهــا خالدون ميحق اهللا 
الربا ويربي الصدقات واهللا ال 

يتطلع العالم مبختلف مدارسه 
ونظرياته إلى نظام بديل يقي 
العالم من أضرار الربا الكارثية 
املزمنة، حيث تعددت النداءات 
املطالبة بضرورة األخذ بالنظام 
االقتصــادي اإلســالمي الــذي 
يرتكز على مبــدأ رفض الربا 
مبختلــف صــوره وأشــكاله 
ومســمياته املعاصــرة، كمــا 
اتخــذت البنــوك املركزية في 
العالم ســلوكا مشــابها حيث 
قضــت جميعهــا بتخفيــض 
معدالت الفائدة إلى مســتوى 
وصــل بعضهــا إلــى معدالت 
صفرية، مما يؤكد وجاهة مبدأ 
حظر الربا وأنه الوسيلة املثلى 
للوقاية من األزمات االقتصادية 
واحلد من آثارها التضخمية.

وتأسيســا عليه فقد جاء 
هذا االقتراح بالقانون ليسهم 
في خلق وتبادل النقود على 
أساس سلعي حقيقي، وإقامة 
املبادالت االئتمانية على قاعدة 
آمنة من املديونيات الثابتة التي 
ســتنعكس حتمــا على تأمني 
االســتقرار لدخول املواطنني، 
مما يســاهم في تأمني مسيرة 
التنميــة الوطنية، كما يحمي 
االقتصاد الوطني من التعرض 
النقدية واالنهيارات  لألزمات 
االقتصادية التي يشهدها العالم 
بســب الربا وتقلبات أســعار 

الفائدة الربوية.
كما يســاهم هذا االقتراح 
بالقانون فــي حتقيق العدالة 
التقليدية احملرومة  للبنــوك 
من ميزة االســتثمار املباشر 
التــي تفتح لهــا آفاقا وفرصا 
اســتثمارية واعدة في الوقت 
الذي تتمتع البنوك اإلسالمية 
بهذه امليزة االستراتيجية ذات 

العوائد العالية.
كما يهدف االقتراح بالقانون 
إلى حماية املال العام واحلفاظ 
على االحتياطي العام للمداولة 
من خالل القضاء على أسباب 
املطالبات الشــعبية املتكررة 
بتدخل الدولة إلسقاط قروض 
املواطنني الناشئة عن تقاضي 

الفوائد الربوية املجحفة.

يحب كل كفار أثيم). 
وفي احلديث الصحيح، عن 
أبي هريرة ـ ے ـ أن رســول 
اهللاـ  ژـ  قال: «اجتنبوا السبع 
املوبقات، قالوا: يا رسول اهللا، 
ومــا هن؟ قال: «الشــرك باهللا 
والســحر، وقتــل النفس التي 
حرم اهللا إال باحلق وأكل الربا، 
وأكل مال اليتيم والتولي يوم 
الزحــف وقــذف احملصنــات 
املؤمنات الغافالت» متفق عليه.

وملا كان املشــرع الكويتي 
حريصا على االلتزام بالشريعة 
اإلســالمية كمصــدر رئيســي 
للتشريع، وهو ما تصدر مواد 
الدستور وسار عليه القانون 
املدني نصا وروحا فقد أرسى 
الدستور قاعدة العدالة كركيزة 
أساسية يبنى عليها االقتصاد 
الوطنــي بغية حتقيق الرخاء 
إلــى  للمواطنــني والوصــول 
الشاملة،  التنمية االقتصادية 
حيث تنــص املــادة (٢٠) من 
أن  علــى  الكويــت  دســتور 
االقتصاد الوطني أساسه العدالة 
التعاون  االجتماعية وقوامــه 
العــادل بــني النشــاط العــام 
والنشاط اخلاص وهدفه حتقيق 
التنميــة االقتصاديــة وزيادة 
اإلنتاج ورفع مستوى املعيشة 
الرخــاء للمواطنني،  وحتقيق 
وذلك كلــه في حدود القانون، 
وفي سبيل ذلك كلف الدستور 
الدولة بالعمل على حتقيق هذا 
الهــدف، حيث نــص في املادة 
(٢٣) منه على أن تشجع الدولة 
التعاون واالدخار وتشرف على 

تنظيم االئتمان.
وملــا كان القطاع املصرفي 
واملالي يعتبــر الركيزة األهم 
في دعم التنميــة االقتصادية 
واالجتماعية فــي الدولة، فقد 
ثبت مبنطق العلم والواقع أن 
تطبيــق الفوائــد الربوية في 
هذا القطاع من شأنه أن يخلق 
للدولة سلســلة مــن األزمات 
االقتصادية علــى الصعيدين 
احمللي والعاملي، والتي تتمدد 
مبــرور الزمن لتحــدث كارثة 
اقتصاديــة وعامليــة وحيــث 

«يعتبر باطالً بطالناً مطلقاً أي عمل مالي يتم باملخالفة لهذا احلظر»

خالد الطمار

تتضمن زيادة مشروطة على 
أصل القــروض أو الدين نظر 
األجــل ســواء كانــت بغرض 
التمويل أو االستثمار أو إدارة 
املخاطــر بفائــدة قانونيــة أو 
اتفاقيــة ثابتــة أو متغيرة أو 
تأخيرية أو أيا كانت صورها 
أو مســمياتها كالودائع ألجل 
القروض والتسهيالت املصرفية 
بجميــع أنواعهــا وأغراضهــا 
وقروض الوسطاء في األسواق 
الســندات  وإصــدار  املاليــة 
وتداولها وعمليات خصم الدين 
بأنواعها وغرامات التأخير على 
الديون املســتحقة وكل ما هو 

في حكمها.
(املادة الثانية): اعتبارا من 
تاريخ العمل بهذا القانون يحظر 
على مؤسسات القطاع املصرفي 
واملالي مزاولة أي أعمال مالية 
تقوم علــى الفوائــد الربوية، 
ويعتبــر باطــال بطالنا مطلقا 
أي عمــل مالي يتــم باملخالفة 

لهذا احلظر.
الثالثــة): شــكل  (املــادة 
مبرســوم يصــدر بنــاء على 
عــرض وزيــر املاليــة «هيئة 
عليا للفتوى والرقابة الشرعية 
تتبع مجلس الوزراء تضم ذوي 
اخلبرة والكفاءة واالختصاص 
وتتولى إبداء الرأي الشرعي في 
أعمال القطاع املصرفي واملالي 
والرقابة الشرعية عليه، وتضع 
هذه الهيئة لوائحها وأنظمتها 
بالتنســيق مع بنــك الكويت 

املركزي.
لــى  الرابعــة):  (املــادة 

عبداهللا فهاد: ما سند أخذ رسوم 
على املسافرين عبر منفذ العبدلي؟

فالح الهاجري: ما عدد أعضاء هيئة 
التدريس في اجلامعة و«التطبيقي»؟

وجه النائــب عبداهللا 
فهــاد ســؤاال إلــى وزير 
التجارة والصناعة ووزير 
الدولة لشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات، 
مازن الناهض بشأن قيام 
الشركة املســاندة للعمل 
اجلمركي في اإلدارة العامة 
للجمــارك بأخــذ رســوم 
ديناريــن علــى جميــع 
املسافرين إلجراء التفتيش 
عبــر الكاميــرا احلرارية 
في منفذ العبدلي، ونص 

السؤال على ما يلي:
قامت الشركة املساندة للعمل اجلمركي 
في مرافــق اإلدارة العامة للجمارك بأخذ 
رســوم دينارين على جميع املســافرين 
املغادرين والقادمني إلجراء التفتيش عبر 
الكاميرا احلرارية في منفذ العبدلي، لذا 

يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- ما السند القانوني في أخذ رسوم 

على املسافرين عبر منفذ 
العبدلــي مــن الشــركة 
املساندة للعمل اجلمركي 
في مرافــق اإلدارة العامة 
للجمارك مــن أجل إجراء 

التفتيش على املركبات؟
٢- صورة ضوئية من 
العقــد املبرم بــني اإلدارة 
العامة للجمارك والشركة 
املساندة للعمل اجلمركي 

في جميع منافذ الدولة.
٣- مــا اخلدمات التي 
تقدمها الشــركة املساندة 
للعمــل اجلمركــي؟ ومــا نســبة إجنــاز 
اخلدمات املقدمة من الشــركة املســاندة 

للعمل اجلمركي؟
٤- هل طبقت الشروط اجلزائية على 
الشركة املساندة للخدمات اجلمركية في 
حال إخاللها بأي بند من بنود العقد املبرم؟ 
مع تزويدي بصورة ضوئية من املستندات 

ذات الصلة.

وجــه النائــب د.فــالح 
الهاجري ســؤاال إلى وزير 
التربيــة ووزيــر التعليــم 
العالــي والبحــث العلمــي 
د.حمد العدواني بشأن وجود 
بعض املالحظات على عمل 
وزارتي التربيــة والتعليم 
العلمي،  العالــي والبحــث 
ونص السؤال على ما يلي:

منــى إلى علمــي وجود 
بعض املالحظات على عمل 
وزارتي التربيــة والتعليم 
العالي والبحث العلمي، لذا 

يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- عدد أعضاء هيئة التدريس في جامعة 
الكويــت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب الذين لم يسلموا رسائلهم العلمية 
للوزارة وجلهات عملهم األكادميية؟ وعدد من 
أودع وسلم رسالته العلمية؟ يرجى تزويدي 
بصورة ضوئية عن القرارات الصادرة بإلزام 
أعضاء هيئة التدريس بتسليم أطروحاتهم 

ورسائلهم العلمية.
٢- ما إجراءات التســجيل في الكنترول 
للصف الثاني عشر؟ وما معايير قبول طلبات 
املشــاركة فيه؟ وهل يكون ذلك وفق إعالن 
ومواعيد رســمية أو هنــاك إجراءات أخرى 

تتبعها اجلهات املعنية في 
سياسة العمل بالكنترول؟ 
يرجــى تزويــدي بصورة 
باللوائــح والنظم  ضوئية 
والقــارات املتعلقة في هذا 
اجلانب، مع كشــف بأسماء 
العاملني بالكنترول، وعدد 
ســنوات عملهــم، وقيمــة 
املكافآت املالية لكل مستوى 
عضويــة في جلــان وفرق 
الثاني  الكنتــرول للصــف 

عشر بأقسامه كافة.
٣- عــدد موظفي وزارة 
التربية الذين أعادوا دراستهم في تخصصات 
علمية أخرى وقبلوا معلمني؟ وهل حصلوا 
على إجازة دراسية؟ وهل الوزارة لديها علم 
بذلك؟ وما جنسياتهم؟ وما أسباب قبولهم في 
تخصصات أخرى؟ وكيف درسوا في اجلامعة 
وهــم حاصلون على درجــة البكالوريوس 
فــي تخصصات أخــرى؟ يرجــى تزويدي 
بصــورة ضوئية عن األعداد واجلنســيات 
واملوافقات وجدول بأسماء من مت حتويلهم 
إلى معلمي مواد دراسية ونتائج مقابالتهم 
وكتب تعيينهم وأذونات الدراسة اخلاصة 
بتغيير تخصصهم وبيان مسميات شهاداتهم 

الدراسية السابقة والالحقة.

سأل عن اخلدمات التي تقدمها الشركة املساندة

استفسر عن إجراءات التسجيل في الكنترول للصف الثاني عشر

عبداهللا فهاد

د.فالح الهاجري

مهند الساير جلميع الوزراء: كم بلغت قيمة مصروفات وزاراتكم 
واجلهات التابعة ضمن بند الضيافة حسب نوع اخلدمة أو السلعة؟

وجه النائب مهند الساير 
٣٠ سؤاال إلى جميع الوزراء، 
من بينها سؤال مشترك إلى 
١٤ وزيــرا، بشــأن معاجلــة 
املالحظات الواردة في تقرير 
ديوان احملاسبة، والوزراء هم 
كل من النائب األول لرئيس 
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 
الداخلية الشيخ طالل اخلالد، 
ونائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير النفط د.بدر املال، ووزير 
اإلعالم والثقافة وزير الدولة 
لشؤون الشباب عبدالرحمن 
املطيري، ووزير املالية وزير 
الدولة للشؤون االقتصادية 
واالستثمار، ووزير الصحة 
د.أحمد العوضــي، ووزيرة 
األشــغال العامــة ووزيــرة 
الكهربــاء واملــاء والطاقــة 

والشؤون اإلسالمية ووزير 
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة 
عبدالعزيــز املاجــد، ووزير 
الدولة لشؤون البلدية، ووزير 
الدفاع، ووزير الدولة لشؤون 
الدولة  مجلس األمة ووزير 
لشؤون اإلسكان والتطوير 
العمرانــي عمــار العجمــي، 
ووزير التجــارة والصناعة 
الدولــة لشــؤون  ووزيــر 
االتصــاالت وتكنولوجيــا 
املعلومــات مــازن الناهض، 
ووزيرة الشؤون االجتماعية 
والتنمية املجتمعية وزيرة 
املــرأة  لشــؤون  الدولــة 

والطفولة مي البغلي.
ووجه ســؤاال مشــتركا 
إلــى جميع الوزراء، بشــأن 
الــواردة ضمن  املصروفات 

تفصيلــي  جــدول   -٢
للمصروفــات الــواردة فــي 
بنــد الضيافــة موضحا بها 
نوع اخلدمة أو الســلعة أو 
غيرهــا وقيمتهــا وأســباب 
الشــراء أو اإليجــار ســواء 
لفعاليــة أم الســتقبال وفد 
أو غيرها للســنوات املشار 
إليها في البند رقم (١) على 
أن تكون وفق جدول يتضمن 
(نــوع اخلدمة أو الســلعةـ  
العدد ـ قيمة الوحدة ـ املبلغ 

اإلجمالي).
ســؤال مشــترك إلــى ١٤

وزيرا
إفادتي وتزويدي  يرجى 

باآلتي:
ما اإلجــراءات والقرارات 
املتخذة في وزاراتكم واجلهات 

حتى تاريخ ورود الســؤال 
الــوزارات  مصنفــني وفــق 
واجلهات املرشــحني لتولي 

الوظيفة فيها.
٢ ـ عدد الذين رسبوا في 
االختبار، وهل اســتثني أي 
منهــم مــن درجــة االختبار 

باعتباره ناجحا؟
ـ هــل تقــدم جميــع   ٣
املرشــحني لتولي الوظائف 
القياديــة خــالل الفترة من 
أكتوبــر ٢٠٢٢ حتــى تاريخ 
ورود الســؤال بتصوراتهم 
لتطويــر العمــل وذلك وفق 
نــص املــادة ٣٠ مكــررا من 
املرســوم رقــم ٢٩٦ لســنة 
٢٠١٥ في شأن تعديل بعض 
أحكام املرســوم الصادر في 
٤ أبريل سنة ١٩٧٩ في شأن 

بند الضيافة.
ووجه الساير سؤاال إلى 
نائب رئيس الوزراء ووزير 
الدولــة لشــؤون مجلــس 
الوزراء براك الشيتان، بشأن 
من تقدمــوا ألداء اختبارات 
الوظائــف القيادية، ونصت 

األسئلة على ما يلي:
سؤال مشترك إلى جميع 

الوزراء
إفادتي وتزويدي  يرجى 

باآلتي:
قيمــة  بلغــت  كــم   -١
مصروفــــــات وزاراتكــــم 
واجلهات التابعة لكم ضمن 
بند الضيافة للسنوات املالية 
٢٠٢١/٢٠٢٠،٢٠٢٢/٢٠٢١ على 
أن تكون موزعة لكل ســنة 

على حدة؟

التابعة لكم ملعاجلة املالحظات 
املالية واإلدارية الواردة في 
تقرير ديوان احملاسبة لسنة 
٢٠٢١/٢٠٢٢؟ علــى أن تكون 
موضحة وفق جدول يتضمن 
(املخالفة - اإلجراء أو القرار 
املتخذة - نسبة اإلجناز في 

املعاجلة).
٢- املالحظات املتكررة في 
تقرير ديوان احملاسبة والتي 
لم يتخذ أي إجراء ملعاجلتها 

مع بيان األسباب.
ســؤال إلى وزير الدولة 

لشؤون مجلس الوزراء.
إفادتي وتزويدي  يرجى 

باآلتي:
١ـ  عدد الذين تقدموا ألداء 
اختبــار الوظائــف القيادية 
خالل الفترة من أكتوبر ٢٠٢٢

نظام اخلدمة املدنية واملرسوم 
رقم ٣٣٨ لسنة ٢٠١٨ بإضافة 
فقرة إلــى املادة (٣٠ مكررا) 
من املرســوم الصــادر في ٤

أبريل ســنة ١٩٧٩ في شــأن 
نظام اخلدمة املدنية؟ إذا كانت 
اإلجابة باإليجــاب، فيرجى 
تزويدي باملستندات الدالة.

٤ـ  عدد امللتحقني بالدورة 
التدريبية اخلاصة بالتأهيل 
لشــغل الوظيفــة القياديــة 
احملــددة بالنظــام اخلــاص 
بالقياديني وعدد من اجتازوا 

الدورة.
٥ ـ عــدد املســتثنني من 
بعض شروط تولي الوظيفة 
القيادية وفــق قرار مجلس 
الوزراء، مع تزويدي بصورة 

ضوئية عن القرارات.

سأل عن  اإلجراءات والقرارات املتخذة ملعاجلة املالحظات املالية واإلدارية الواردة في تقرير ديوان احملاسبة لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

مهند الساير

املتجــددة د.أمانــي بوقماز، 
ووزير التربية وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي د.حمد 
العدواني، ووزير اخلارجية 
العبــداهللا،  الشــيخ ســالم 
ووزير العدل وزير األوقاف 

عبدالعزيز الصقعبي: ما التاريخ احملدد 
لتشغيل املنظومة الصحية بالكامل؟

النائــــــب  وجـــــــه 
د.عبدالعزيز الصقعبـــي 
ســؤاال إلى وزيــر املالية 
الدولة للشــؤون  ووزير 
االقتصادية واالستثمار، 
قضائيــة  أحــكام  عــن 
نهائية لصالــح الشريـك 
لشــركة  االســتراتيجي 
مستشــفيات الضمــــان 
الصحــي، ونص السؤال 

على ما يلي:
صدرت أحكام قضائية 
الشــريك  نهائية لصالح 

االستراتيجي لشركة مستشفيات الضمان 
ضد الهيئة العامة لالستثمار، 

لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١ ـ مــا اإلجراءات التي 
ســتتخذها الهيئة العامة 
لالستثمار لتنفيذ األحكام؟ 
وهل ستطبق أي عقوبات 
علـــى ممثلــي الهيئة في 
مجلس إدارة الشركة بعد 
صدور احلكم املشار إليه؟

٢ ـ مــا التاريخ احملدد 
لتشغيــــــل املنظومــــة 
الصحيــة بالكامــل ونقل 
عالج العاملني في القطاع 
اخلاص ملستشفيات شركة 

الضمان؟
٣ ـ ما ســبب عدم اكتتــاب املواطنني 
بشــكل رســمي حتى اآلن؟ ومــا امليعاد 

املتوقع لذلك؟

لنقل وعالج العاملني في القطاع اخلاص إلى مستشفيات شركة الضمان

د.عبدالعزيز الصقعبي
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جلنة مختصة لـ «املزايدات الكبرى» في اجلهات احلكومية

علي إبراهيم 

بــدأت احلكومــة خطــوات 
جديــدة نحــو تنظيــم أعمال 
املزايــدات العامــة، فــي إطــار 
التوجهات األساســية لتنمية 
اإليــرادات غيــر النفطية، وملا 
للمزايــدات مــن مــردود مالي 
يندرج ضمن إيرادات امليزانية 

العامة للدولة.
وفي هذا الصــدد، أصدرت 
وزارة املالية تعميما جديدا حمل 
رقم ٢٠٢٣/١ في شأن املزايدات 
فــي اجلهات العامــة، في إطار 
حرصها على تطوير التعاميم، 
مبا يتماشى مع الواقع العملي 
ورفع كفاءة التطبيق مبا يواكب 
تطور األنظمة املالية والتطورات 

احلديثة في هذا املجال.
وأقر التعميم بإنشاء جلنة 
املزايــدات الكبرى التي تنشــأ 
الوزيــر املختص  بقــرار مــن 
فــي اجلهة العامة عند احلاجة 
للمزايــدات التــي تزيد قيمتها 
على مليون دينار، وتتولى طرح 
املزايدات وتلقي العطاءات والبت 
فيها وإرساءها وإلغاءها ومتديد 
التغييرية  العقــود واألوامــر 
والتأهيل للمزايدات، وتتكون 
اللجنة من ممثل لوزارة املالية 
والتشــريع  الفتــوى  وإدارة 
وهيئة مشروعات الشراكة بني 
القطاعني العام واخلاص وجهاز 
املراقبني املاليني والوكيل املساعد 
للشؤون املالية باجلهة املختصة 
والوكيل املساعد للجهة املشرفة، 
و٣ أعضاء من خارج اجلهة ذوي 

نزاهة ومن أصحاب اخلبرة.
إلــى ذلــك، تشــكل جلنــة 
املزايــدات املركزيــة في وزارة 
املاليــة وتتلقــى طلبــات مــن 
اجلهــات وتختــص بتوقيــع 
اجلــزاءات علــى املزايديــن أو 
املتعهديــن ســواء باالكتفــاء 
باجلزاءات التي طبقتها اجلهات 
العامة، أو اإلنذار أو احلرمان من 
املشاركة في املزايدات على كل 
اجلهات العامة ملدة ال تتجاوز 
٥ سنوات، واحلذف الدائم من 
ســجالت اجلهــات العامة، كما 
يجوز لها حرمان كل شركة أو 
مؤسســة متعاقدة تعثرت في 
تنفيذ العقد أو لم تنفذه بالشكل 
املطلوب من الدخول في مزايدة 
تالية حتى تتم تسوية املزايدة 
محــل اخلالف مع عدم اإلخالل 

باجلزاءات السابقة. 
وجــاء فــي التعميــم أن 
نصوصه تطبق داخل الكويت 
على ما يستغله املزايدون من 
أمالك الدولة العامة املخصصة 
للجهات العامة التي تخضع 
لنطاق تطبيق التعميم. كما 
قضى التعميم بوجوب اإلعالن 
في وســائل اإلعالم العاملية 
حال طــرح مزايدة أو تأهيل 
يسمح مبشاركة مزايدين من 

اخلارج.
وفي شروط املزايدات جاء 
النص: «مع مراعاة االتفاقيات 
الدولية واإلقليمية املبرمة مع 
الكويت يشــترط فيمن يتقدم 
بعطاء أن يكــون كويتيا فردا 
أو شــركة مقيــدا في الســجل 
التجاري، وأن يكون مســجال 
في اجلهة العامــة، ويجوز أن 
يكون أجنبيا، وفي هذه احلالة 
ال تسرى بشــأن مقدم العطاء 

مع تزويدها بنسخة من وثيقة 
املزايدة للدراسة واالعتماد قبل 
انتهاء عقد املزايدة مبدة كافية 
تســمح بإعادة الطــرح وإبرام 
العقــد بنفــس مــدة املزايدات 

املماثلة في اجلهة العامة.
ويجب علــى اجلهة العامة 
تضمــني وثيقة املزايــدة ببند 
خاص عن نوع املخالفات وقيمة 
الغرامات وأي شروط جزائية 
تلزم املتعهد بتنفيذ العقد مبا 

يحفظ حقوقها.
ويتعني على اجلهة العامة 
صاحبة املزايدة أن ترد بالسرعة 
املمكنة على أي طلب لتوضيح 
أي أمر في وثائق املزايدة يقدمه 
إليهــا أي مزايــد قبــل املوعــد 
النهائي لتقدمي العطاءات مبدة 
كافية تسمح بالرد، وعلى اجلهة 
العامة أن تعمم الرد فورا على 
جميع املزايدين بدون كشــف 

مصدر الطلب.
ويجوز اللجوء إلى التقاعد 
باملزايــدة احملدودة في العقود 
التي تتطلب بحسب طبيعتها 
قصر االشتراك على متعهدين 

ولم يكن ممكنا أو مالئما إعادة 
الترسية على املزايد الذي يليه.
ز - إذا مت اكتشاف قصور 
خطير أو خطأ في وثائق املزايدة 
مبا ال تتبقى معــه جدوى من 

االستمرار في اإلجراءات.
وفــي جميع حاالت فســخ 
العقد وكذلك في حالة تنفيذه 
علــى حســاب املتعاقد يصبح 
التأمــني النهائي حقــا خالصا 
للجهــة العامة، كمــا يكون لها 
أن تخصــم مــا تســتحقه من 
غرامات منصــوص عليها في 
العقد وقيمة كل خسارة تلحق 
بها من أي مبالغ مســتحقة أو 
تستحق للمتعاقد لديها، وفي 
حــال عــدم كفايتهــا تلجأ إلى 
خصمهــا من مســتحقاته لدى 
أي جهــة عامة أخــرى أيا كان 
سبب االستحقاق دون احلاجة 
إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية، 
وذلك كله مع عدم اإلخالل بحقها 
في الرجوع عليه قضائيا إذا لم 
تتمكن من استيفاء حقوقها منه 

بالطرق اإلدارية.
ويجب أال تزيد مدة املزايدة 
على خمس سنوات فإن زادت 
على ذلك وجب احلصول مقدما 
على إذن من وزيــر املالية مع 
تزويد وزارة املالية باألسباب 
الداعية لزيادة مدة  واملبررات 

العقد.
ويجوز للجهة العامة متديد 
العقد ملدة أو مدد ال تتجاوز سنة 
واحدة فقــط، ويتعني طرحها 
مــن جديد قبــل انتهائها مبدة 
كافية تســمح بطــرح املزايدة 
العقــد بنفــس مــدة  وإبــرام 
املزايــدات املماثلة فــي اجلهة 
العامــة، وإذا تقدمــت إحــدى 
شركات املشروعات الصغيرة 
أو املتوسطة املعتمدة من قبل 
الوطنــي لرعايــة  الصنــدوق 
وتنمية املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة للمزايدات فإنه يتم 
منحها نسبة أفضلية (٢٠٪) عند 
الترسية وفقا للمعادلة التالية:
(قيمــة عطــاء املشــروع 
الصغير أو املتوسط ×١٫٢= قيمة 
العطاء مع نســبة األفضلية)، 
وتتــم الترســية علــى أعلــى 
العطاءات سعرا بعد احتساب 

نسبة األفضلية. 

متخصصني في النواحي الفنية 
واملالية على أن تتوافر بشأنهم 
شروط الكفاية الفنية واملالية 

وحسن السمعة.
ويجــوز إلغاء املزايدة قبل 
الترسية بقرار مسبب من جلنة 
الشراء بأغلبية ثلثي أعضائها 
وبنــاء على كتاب مســبب من 
الوحــدة الطالبــة وذلــك فــي 

احلاالت التالية:
أ - إذا اقترنت كل العطاءات 

بتحفظات جوهرية.
ب - إذا انخفضــت أعلــى 
العطاءات ســعرا عــن القيمة 

التقديرية.
ج - إذا كانت كل العطاءات 
املقدمــة غيــر مطابقة بصورة 
جوهرية للشروط الواردة في 

وثائق املزايدة.
د - إذا لم تعد هناك حاجة 
حملل التعاقد وال مصلحة معه 

في االستمرار في اإلجراءات.
هـ - إذا ثبت أن هناك تواطؤا 
بني املزايدين أو أطراف لهم صلة 

باملزايدة.
و - إذا انسحب املزايد الفائز 

تختص مبا تزيد قيمته على مليون دينار.. وتُشّكل من ممثلني للحكومة و٣ أعضاء من ذوي اخلبرة

أحكام كل مــن البند رقم ١ من 
املادة رقم ٢٣ وأحكام املادة ٢٤
من املرســوم بقانون ٦٨ لسنة 
١٩٨٠»، وجاء ذلــك بعدما كان 
النــص القدمي «يجب أن يكون 
املزايد كويتيا، فردا أو شركة، 
مقيدا في السجل التجاري ولدى 
غرفة جتارة وصناعة الكويت 
ويجوز أن يكون أجنبيا بشرط 
أن يكــون له شــريك أو وكيل 

كويتي تاجر بعقد موثق».
وتضمنت القواعد واألحكام 
العامة انه ال يجوز اســتغالل 
أمــالك الدولة العامــة أو منح 
ترخيــص إال مــن خــالل هــذا 
التعميــم وال يجــوز طــرح 
مزايــدة إال عن طريــق وحدة 
الشــراء في كل جهة عامة، وال 
يجوز ألي جهة عامة استخدام 
مناذج أو مســتندات أو إصدار 
تعليمات مخالفة لهذا التعميم 
إال بعــد موافقــة وزارة املالية 
إدارة نظــم الشــراء على ذلك، 
وعلــى اجلهة العامة احلصول 
على موافقة وزارة املالية قبل 
القيام بإجراءات طرح املزايدة 

٢٠ يوم عمل للترسية 

٣ طرق للترسية

استغالل بصفة مؤقتة 

حدد التعميم مدة الترسية بـ ٢٠ يوما 
إذ قضى بأن تقوم جلنة الشراء بدراسة 
العطاءات والترسية خالل مدة ٢٠ يوم 
عمل من تاريخ فض العطاءات، ويجوز 

للجنة مد هذه الفترة ملدة مماثلة بشرط 
أخذ موافقــة وكيل الــوزارة أو من في 
مستواه كتابة مع حتديد مبررات طلب 

التمديد.

حــدد التعميــم أن جلنــة الشــراء تقوم 
بالترسية وفق ٣ معايير، األول على العطاء 
األعلى ســعرا واملطابق لوثيــق املزايدة أو 

يساوي القيمة التقديرية للمزايدة، أو أعلى 
نسبة إيراد للجهة في املزايدات التي تتطلب 
ذلك، الترسية بنظام النقاط على أعلى تقييم.

أجاز التعميم لوحدة الشراء التعاقد 
الستغالل أمالك الدولة بصفة مؤقتة بعد 
احلصول على موافقة جلنة الشراء شرط 
أن تكون مدة االستغالل ال تتجاوز ٢٠ يوم 
عمل ومببلغ ٤٠ دينارا في اليوم، وحال 
تقدمت شــركة من شــركات املشروعات 

الصغيرة واملتوسطة معتمدة من الصندوق 
الوطني للمشروعات يحدد سعر اليوم بـ 
٢٠ دينــارا، على أن تتم إعادة النظر من 
قبل وزارة املالية بزيادة قيمة التعاقد إذ 
اقتضــت احلاجة لذلك بقــرار يصدر من 

وكيل وزارة املالية.

«ميد»: الكويت تخطط لتنفيذ مشاريع مياه بقيمة ٥٫٥ مليارات دوالر
محمود عيسى

ذكــرت مجلــة ميــد أن الكويت ظلت 
سوقا واعدة ملشروعات تطوير محطات 
معاجلة املياه وشبكات الصرف الصحي 
في الســنوات األخيرة، ومــن املرجح أن 
تواصــل هذا النهج في املســتقبل، حيث 
يتوقع أن ميضي العمل قدما في عام ٢٠٢٣

في مشاريع مثل حتديث محطة شمال كبد 
ملعاجلة مياه الصــرف واحملطة األخرى 

اجلديدة في جنوب املطالع.
وأضافت أن لدى الكويت مشروعات 
مياه مخططا لها وغير مرساة قيمتها ٥٫٥

مليارات دوالر أو ما يعادل ٩٪ تقريبا من 
إجمالي املشــروعات املخطــط لها وغير 
املرســاة فــي جميع أنحــاء دول مجلس 
التعــاون اخلليجي والبالــغ ٦١٫٥ مليار 
دوالر، وتتوزع على ثالث جهات، تستحوذ 
شركة نفط الكويت على ٣٩٪ منها بواقع 
٢٫١٥٠ مليار دوالر، ثم وزارة الكهرباء واملاء 
والطاقــة املتجددة بحصة نســبتها ٣٥٪ 

وبقيمة ١٫٩٢٦ مليار دوالر وأخيرا وزارة 
األشغال العامة مبشروعات قيمتها ١٫٤٢٨

مليون دوالر وبنسبة ٢٥٫٩٪.
وأضافت املجلة أن دول مجلس التعاون 
اخلليجــي توفر ما يصل إلــى ٦٠ مليار 
دوالر من االســتثمارات في املشــروعات 
املائية في ضوء تنامي املخاوف املتعلقة 
باألمان والكفاءة واالســتدامة التي توفر 
دافعا رئيسيا الرتفاع الطلب على املياه.

وفي حــني أن مشــاريع حتلية املياه 
املستقلة توفر فرصا للمطورين واملقاولني 
على حد ســواء، إال أنها تشكل أقلية من 
إجمالي قيمة وحجم املشاريع عبر قطاع 
املياه في دول مجلس التعاون اخلليجي.

فعلى مدى السنوات العشر املاضية، 
منحت دول مجلس التعاون اخلليجي الست 
مشاريع بقيمة ٧٦ مليار دوالر عبر قطاعات 
النقل والتوزيع وحتلية املياه والصرف 
الصحي والتخزين والتبريد املناطقي. وقد 
شكلت عقود نقل وتوزيع املياه ٣٠٫٣ مليار 
دوالر، أو ما يقرب من ٤٠٪ من اإلجمالي، 

فــي حني بلغت عقود حتلية املياه - مبا 
في ذلك املشاريع املستقلة والتقليدية أو 
املمولة من الدولة - ١٩٫٩ مليار دوالر، أو 
٢٦٪ من اإلجمالي. واستحوذت محطات 
الصرف الصحي ومعاجلة مياه الصرف 
على ثالث أكبر حصة بنسبة ١٨٪ أو نحو 
١٣٫٩ مليار دوالر من قيمة العقود املمنوحة.
املقــدرة  القيمــة اإلجماليــة  وتبلــغ 
للمشاريع املخطط لها وغير املرساة في 
جميع أنحاء دول مجلس التعاون اخلليجي 
٦١٫٥ مليــار دوالر، متثل مشــاريع النقل 
والتوزيع نحو ٣٥٪ منها، ومشاريع حتلية 
امليــاه ٢٤٪، ومياه الصــرف الصحي أو 
معاجلة مياه الصرف الصحي ٢٤٪ أيضا.

وتواصل دول مجلس التعاون اخلليجي 
توســيع طاقات إنتاج املياه ومعاجلتها 
وتخزينها وشــبكات نقلها. وتهدف هذه 
املشــاريع إلــى مواكبــة الطلــب املتزايد 
وتطويــر مجتمعات ومجمعات صناعية 
جديدة، فضال عن حتسني كفاءة واستدامة 

هذه األصول.

دول اخلليج تُوفِّر استثمارات مائية بقيمة ٦٠ مليار دوالر

تعميم جديد من «املالية» للمزايدات يستهدف تنظيم أعمالها لتنمية اإليرادات غير النفطية
جلنة للمزايدات املركزية في «املالية» تختص بإيقاع اجلزاءات على املزايدين أو املتعهدين

«أوپيك +» تؤكد التزامها
 مبعدالت اإلنتاج حتى نهاية ٢٠٢٣

أكدت جلنة مراقبة سوق النفط املشتركة 
املنبثقة عن حتالف «أوپيك +» أمس التزامها 
باحلفاظ على معدالت اإلنتاج حتى نهاية 
عام ٢٠٢٣، وفقا التفاق التعاون القائم بني 
دول التحالف املبرم فــي ٥ أكتوبر ٢٠٢٢، 
ودعا أعضاء اللجنة بحسب البيان جميع 
الدول املشاركة إلى حتقيق االمتثال الكامل 
وااللتــزام بآلية التعويض، ومن املقرر ان 
يعقد االجتماع املقبل للجنة مراقبة سوق 

النفط املشتركة الـ (٤٨) في ٣ أبريل املقبل.
جاء ذلك في بيان صحافي صدر في ختام 
االجتمــاع االفتراضي الـ٤٧ للجنة املراقبة 
في ڤيينا والذي استمر يوما واحدا، مضيفا 
أن أعضاء اللجنة استعرضوا بيانات إنتاج 
النفط اخلام لشهري نوفمبر وديسمبر ٢٠٢٢

والحظوا مطابقة دول منظمة الدول املصدرة 
للنفط «أوپيك» والدول غير األعضاء فيها 

إلعالن التعاون.

اجتماعها املقبل في ٣ أبريل

«الفيدرالي» يدشن ٢٠٢٣ برفع الفائدة 
٢٥ نقطة.. األعلى منذ ٢٠٠٧

وكاالت: رفع مجلس االحتياطي الفيدرالي 
األميركي أسعار الفائدة على الدوالر األميركي 
بواقع ربع نقطة مئوية (٢٥ نقطة مئوية)، 
لتتــراوح بــني ٤٫٥٪ و٤٫٧٥٪، وهو أعلى 
مستوى للفائدة األميركية منذ أكتوبر ٢٠٠٧، 
أي نحو ١٦ عاما، وذلك في أول اجتماعات 
«الفيدرالــي» لعــام ٢٠٢٣، حيث بدأ البنك 
في إبطاء وتيرة رفع الفائدة التي انتهجها 

خالل العام املاضي. 
وقــال البنــك إنــه ســيواصل التعهــد 
بالزيادات املستمرة في تكاليف االقتراض 
ضمن معركته التي لم حتسم بعد في مواجهة 
التضخم، مشيرا الى أن التضخم األميركي 

تراجع إلى حد ما، لكنه اليزال مرتفعا.
وأشــارت جلنة الســوق املفتوحة إلى 
أنها تتوقع أن يكون استمرار زيادة الفائدة 
مناســبا مــن أجل الوصــول إلــى موقف 
تقييدي بشكل كاف إلعادة التضخم نحو 
املستهدف البالغ ٢٪، موضحة أنها ستأخذ 
في االعتبار التشــديد التراكمي للسياسة 
النقدية والتأخير الذي تؤثر به السياسة 
النقدية على النشاط االقتصادي والتضخم. 
وقــام الفيدرالي برفع ســعر الفائدة ٧

مرات في ٢٠٢٢، في اجتماعات خالل أشهر 
مارس ومايو ويونيو ويوليو، وسبتمبر، 
ونوفمبر وديســمبر، وقلــص وتيرة رفع 

الفائدة من ٥٠ نقطة في ديسمبر املاضي، 
و٧٥ نقطة في نوفمبر، مما يشير إلى جناح 
حملة بنك االحتياطــي الفيدرالي العنيفة 

إلبطاء التضخم.
جدير بالذكر، أنه قبل حملة التشــديد 
النقدي، كان سعر الفائدة في مارس ٢٠٢٢

في نطاق ٠٫٢٥٪ إلى ٠٫٥٪.
وعقب قرار رفع الفائدة مباشرة، تراجع 
مؤشــر «داوجونز» الرئيســي بالبورصة 
األميركية في التعامــالت املتأخرة مبقدار 
٣٣٧ نقطــة مبا يعــادل ٠٫٩٩٪ ليصل إلى 
مستوى ٣٣٧٤٨ نقطة، فيما انخفض مؤشر 
«ســتاندرد آند بورز ٥٠٠» األوسع نطاقا 
مبقدار ٢٠ نقطة بنســبة ٠٫٤٩٪ مســجال 

مستوى ٤٠٥٥ نقطة.
كما تراجع مؤشر «ناسداك» التكنولوجي 
مبقدار ٣٩ نقطة بنسبة ٠٫٣٤٪ ليصل إلى 
١١٥٤٥ نقطة، وفي سوق الطاقة، انخفضت 
أسعار العقود اآلجلة للنفط األميركي مبقدار 
٢٫٤٤ دوالر مبا نسبته ٣٫٠٩٪ لتبلغ ٧٦٫٤٣

دوالرا للبرميل.
من جانبه، قــرر مصرف قطر املركزي 
اإلبقاء على أســعار الفائدة احلالية، بينما 
أعلن البنــك املركــزي البحريني عن رفع 
سعر الفائدة على اإليداع واإلقراض مبقدار 

٢٥ نقطة أساس.

لتتراوح بني ٤٫٥٪ و٤٫٧٥٪.. والبنك بدأ بإبطاء وتيرة رفع الفائدة
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د.بدر املال: إعالنات توظيف قادمة في «النفط».. وسأكون داعمًا للقطاع

أحمد مغربي

نّظمت وزارة النفط مساء أمس األول حفل 
جائزة التحول الرقمي (هاكاثون ٢٠٢٢) في 
نسختها الثانية، وذلك حتت رعاية وحضور 
نائب رئيس مجلس الــوزراء ووزير النفط 
د.بدر املال، ووكيل وزارة النفط الشيخ د.منر 
الصبــاح والوكالء املســاعدين، ومســؤولي 
الشــركات النفطية فــي مؤسســة البترول 
الكويتية واألكادمييني من مختلف اجلامعات 

والكليات املشاركة.
وعلــى هامش احلفل، قال د.بدر املال، انه 
تشرف خالل الفترة القصيرة وخالل األشهر 
الثالثة املاضية أن يسجل العديد من جناحات 
القطاع النفطي، بداية من إبرام مذكرة التفاهم 
فــي موضوع حقل الدرة مع اململكة العربية 
السعودية، ومرورا بتحسني معدالت القدرة 

اإلنتاجية لشركة نفط الكويت.
وأعرب املال عن سعادته بهذا التفوق الذي 
يــراه في القطاع النفطي والذي يســتمر من 
أفضل ألفضــل في عملية التحــول الرقمي، 
مؤكدا على انه ســيكون دائما داعما للقطاع 
النفطي ومتواجدا معه وفي صفه، ألنه املورد 
األول لهــذا البلد، كما أنه احملرك األساســي 
للدخل القومي، مضيفا «إن شاء اهللا يستمر 
هذا القطاع بالتطور دائما سواء كنت وزيرا 

أو مراقبا لهذا القطاع».
وذكر أن املشاريع الرقمية التي مت تقدميها 
من الشــباب في القطاع النفطي وفي وزارة 
النفط تأتي ضمن خطط وأولويات الكويت 
في التحول الرقمي، حيث إن تلك املشــاريع 
لها انعكاســات إيجابيــة كبيرة على القطاع 

النفطي مستقبال.
وشدد املال على دعمه املتواصل للشباب 

الكويتي للتوظيف في القطاع النفطي، حيث 
قال إن إعالن التوظيف األخير في الشركات 
النفطية شــهد تقدمي عدد كبير ووفر فرصا 
وظيفية كثيرة للشــباب الكويتي، واآلن هم 
في طور االختبــارات لدى جهة محايدة هي 
جامعة الكويت وليس لدى القطاع النفطي، 
حيــث حرصنا على احليــاد التام في عملية 
االختبارات وعلى أن تكون وزن املقابلة ممن 
ينجح في االختبارات بنحو ٥٪، مشيرا إلى 
أن الفرصــة مواتية والكثيــر ممن جنح في 
هذه االختبارات األخيرة اخلاصة بالتخصص 
واللغــة اإلجنليزيــة، ولكن يبقــى دائما في 
االختبارات عملية تصفيات، ونتمنى حظا أوفر 
ملن لم يتمكن من النجاح هذه املرة أن تكون 
له فرصة في إعالنات توظيف الحقة السيما 
ان هناك إعالنات توظيف خالل الفترة املقبلة.

وأعرب املال عن حرصه الشديد على دخول 
الشــباب الكويتي للقطــاع النفطي، متوقعا 
أن يتــم دخول أعداد كبيرة للقطاع النفطي، 
حيث ان املتقدمني باآلالف وسيتم قبول مئات 

األشخاص للتوظيف.
وألقى املال كلمة خالل احلفل شدد خاللها 
على أن جائزة وزارة النفط للتحول الرقمي 
(هاكثون ٢٠٢٢)، تهدف إلى متكني وتسريع 
التحول التكنولوجي في قطاع النفط والغاز، 
إلحداث تغير جذري في طريقة العمل وتوفير 
اخلدمات رقميا وإتاحة الوصول إليها بسهولة.

وأضاف: «إن اجلهود التي تبذلها الكويت في 
سبيل التحول الرقمي تعتبر ركيزة أساسية 
تستند اليها رؤية الكويت ٢٠٣٥ للوصول إلى 
مجتمع معلوماتي واقتصاد رقمي، وتسعى 
الدولة العتمــاد تقنيات الذكاء التكنولوجي 
للدفع بعجلة االقتصاد وحتسني بيئة األعمال 
وتعزيز الكفاءة التشغيلية ملختلف القطاعات 

الرئيسية في البالد، وعلى رأسها قطاع النفط 
الــذي يعتبــر الركيزة األساســية للصناعة 
الوطنية والرافد الرئيسي لالقتصاد الوطني».
وأشار إلى أن وزارة النفط وللعام الثاني 
على التوالي جنحت في تنظيم جائزة التحول 
الرقمي، والتي تشهد إقباال كبيرا من املشاركني 
من اجلامعات والشركات النفطية، نحو خلق 
وتطويــر برامــج نفطيــة رقمية ستســاعد 
الصناعــة النفطية علــى مواجهة التحديات 
ومواكبة املنافسة والدقة البالغة في التشغيل 
وتعزيز مستويات األمن والسالمة واستمرارية 
األعمال واخلدمات، فضال عن إمكانية االستفادة 
من التقنيات احلديثة لتطوير األداء والتنبؤ 

والتخطيط للمستقبل.
وذكر د.بدر املال أن املشاريع التي مت تقدميها 
للجائزة تعتبر إضافة كبيرة، خصوصا أنها 
تســاهم في حتويل عمليــات النفط والغاز 
وتخفيــض املــدة الزمنية وتقليــل املخاطر 
املرتبطة بالصحة والسالمة والبيئة وخفض 
تكاليف التشغيل، وزيادة وحتسني معدالت 
اإلنتاج، ومن ثم تسريع وتيرة التقدم نحو 

حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
من جانبه، قال وكيل وزارة النفط الشيخ 
د.منر الصباح إن النمو املتسارع للتكنولوجيا 
الرقمية والتطور في األجهزة واآلالت واألنظمة 
الذكية، وزيادة القدرة على معاجلة البيانات 
والذكاء االصطناعي، دفعت وزارة النفط إلى 
تبني كل خطــط التحول الرقمــي، وأثمرت 
اجلهــود التي قامت بها الــوزارة تطوير كل 
األعمال عبــر الذكاء االصطناعي وحتســني 
الكفاءة التشــغيلية وحتويل كل احملتويات 

إلى محتوى رقمي يسهل الوصول إليه.
وأضــاف أن وزارة النفط تدرك أن تبني 
التحول الرقمي والتكنولوجي واالستثمار في 

االبتكار أصبح ضرورة مهمة لتعزيز االقتصاد 
الرقمي وتطوير مناذج أعمال جديدة لم يكن 
ممكنــا أن يتم تطويرها مبعزل عن التحول 
الرقمي والتقنيات احلديثة، ولذلك حرصت 
الــوزارة على تنظيم جائزة التحول الرقمي 
في دورتها الثانية، لتشجيع الكوادر الوطنية 
الشابة من اجلامعات والشركات النفطية على 
تقدمي أفــكار جديدة وبناءة للتحول الرقمي 
مبا يساعد على تنفيذ األعمال رقميا وبجودة 

وموثوقية عالية.
وأشــار إلى أن استراتيجية وزارة النفط 
احملدثة للســنوات اخلمس املقبلة والتي مت 
العمــل عليها مؤخرا تضــع أولوية قصوى 
للتحــول الرقمي الكامل مــن خالل ضوابط 
وإجــراءات وقواعــد بيانات عاليــة اجلودة 
تتمثــل فــي ميكنة اخلدمات وزيــادة الربط 
اإللكتروني مع اجلهات وتطوير البنية التحتية 
لتكنولوجيا املعلومات، واتخاذ جميع التدابير 
الالزمة لوجود منظومة أمن سيبراني فعالة 
حلماية األصول املعلوماتية واالستخدام غير 

املشروع. 
من جانبه، قال الوكيل املساعد للشؤون 
الفنية في وزارة النفط م.خالد وليد الديني إن 
املشاريع واملبادرات التي مت تقدميها جلائزة 
التحول الرقمي في دورتها الثانية تهدف إلى 
تسريع مسيرة التحول الرقمي الشامل وبناء 
اقتصــاد قائم على املعرفــة من أجل حتقيق 

رؤية الكويت لعام ٢٠٣٥.
وأضاف: «يعــد مواصلــة تنظيم جائزة 
التحــول الرقمي للعام الثانــي على التوالي 
تأكيدا على التزام وزارة النفط باملضي قدما 
في مبادرات االبتكار والريادة في قطاع تقنية 
املعلومات واالتصاالت الذي يشهد منوا كبيرا 
بفضل تسارع التطورات التقنية التي هدفت 

إلــى تلبية احتياجات األفراد واملؤسســات، 
وباتــت اجلائزة في نســختها الثانية حدثا 
استثنائيا بالقطاع النفطي، وشهدنا مشاركات 
كبيرة من مختلف التخصصات، فاليوم نتحدث 
عن مشــاركة أكثر من ٢٧٩ مشــتركا بزيادة 
بلغت أكثــر من ١٠٠٪ مقارنــة باجلائزة في 
دورتها األولى التي شهدت مشاركة ١٣٨ مشتركا 
مــن املوظفني مــن وزارة النفط والشــركات 
النفطية التابعة ملؤسسة البترول الكويتية، 
باإلضافة إلى األكادمييني والطلبة من مختلف 

اجلامعات».
وقال إن وزارة النفط عملت على زيادة 
مجاالت املشاركة الفنية لترتفع إلى ٦ مجاالت 
بدال من ٣ في النسخة األولى للجائزة، وال 
يفوتني أن أشيد بشركاء النجاح الذي بلغ 
عددهم ١٣ جهة، وقاموا بجهود كبيرة على 
مدار األشهر املاضية ومنذ انطالق اجلائزة.
بدورها، قالت مديــرة العالقات العامة 
واإلعالم في وزارة النفط الشيخة متاضر 
خالــد األحمــد اجلابر الصبــاح إن اإلدارة 
قامت بجهود كبيرة لتنظيم جائزة التحول 
الرقمي بالتنسيق مع شركاء النجاح لعدة 
أشهر، وذلك منذ التجهيز للجائزة وتشكيل 
فرق العمل واللجان املشرفة على اجلائزة 
وجلنة التحكيم وصوال إلى ترتيبات احلفل 

اخلتامي.
وأوضحت أن جائزة التحول الرقمي في 
دورتها الثانية شهدت تناميا ملحوظا في 
أعداد املشــاركني واجلهات الراعية، حيث 
أتاحت اجلائزة للمشــاركني املجال للتقدم 
بأعمالهم ومشــاريعهم واخلدمات وأنظمة 
العمل املبتكرة من خالل توظيف املزيد من 
التقنيات التي تهدف إلى تســهيل األعمال 

في القطاع النفطي.

وزارة النفط تختتم جائزة التحول الرقمي في دورتها الثانية وتُكرِّم الفائزين

د.بدر املال مكرما علي سبت بن سبت بحضور الشيخ د.منر الصباحد.بدر املال والشيخ د.منر الصباح والشيخة متاضر خالد األحمد اجلابر الصباح في لقطة جماعية مع املكرمني في جائزة وزارة النفط للتحول الرقمي  (قاسم باشا) د.بدر املال مكرما الشيخة متاضر خالد األحمد اجلابر الصباح ويبدو الشيخ د.منر الصباح
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«املركزي» يطلق الدورة ١٤
من برنامج «هارفارد» إلدارة األعمال

«األهلي» ينّظم سحب «الفوز» األسبوعي ويعلن الرابح

صرح محافظ بنك الكويت املركزي، رئيس 
مجلس إدارة معهد الدراسات املصرفية، باسل 
الهــارون، بأن املعهد ســيقدم ضمــن مبادرة 
«كفــاءة»، التي أطلقهــا بالتعاون مع البنوك 
الكويتية ومعهد الدراسات املصرفية، الدورة 
الرابعة عشر من برنامج كلية هارفارد إلدارة 
األعمال لتطوير القيادات التنفيذية في البنوك 
واملؤسسات املالية في دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية، وذلك في ظل املتغيرات 
في عالم األعمال، مبا يتناسب مع احتياجات 
القطاعــني املصرفــي واملالي، مشــيرا إلى أن 

البرنامج سيعقد هذه السنة في الكويت.
وأفاد احملافظ بأن البرنامج هذا العام يقدم 
حتت عنوان «القيادة االستراتيجية في عالم 
متغير»، ويتكون من محوري «االستراتيجية 
املالية» و«القيادة»، حيث سيتم التركيز على 
الدور احلاســم للقيــادة واإلدارة في صياغة 
وتنفيذ استراتيجيات مالية وفنية وقيادية 
ملواجهة التحديات وما يتطلبه التحول الرقمي 
في القطاع املالي من مهارات وتقنيات إدارية 
وقيادية مختلفة، ملواكبة التطورات املتسارعة 
في هذا املجال. كما ســيتم استخدام دراسات 
احلاالت العملية ذات الصلة مبوضوع البرنامج 
وذات العالقــة بالقطــاع املصرفــي واملالــي 
وقطاعــات أخرى، وهي مما تشــتهر به هذه 
الكلية، وذلك بهدف تقدمي مجموعة متكاملة 
من التجارب العملية، مبا يســاهم في تعزيز 
القدرات التحليلية لدى املشاركني، وتزويدهم 
باألدوات واألساليب التي ستؤثر على األداء 

واالبتكار والثقافة املؤسسية. 
وأضــاف احملافظ أن البرنامج يســتهدف 
فئة التنفيذيني من مستوى مدير إدارة أو ما 

البنــك األهلي  أعلــن 
الكويتي عن فوز بســام 
عبداهللا البسام في السحب 
األسبوعـــي حلســــاب 
«الفوز» للجوائز، بجائزة 
نقدية قدرها ١٠٠٠٠ دينار، 
والذي أقيــم يوم االثنني 
املاضــي حتــت إشــراف 
وزارة التجارة والصناعة.
«الفــوز»  وحســاب 
للجوائــز، هــو حســاب 
اجلوائز األول من نوعه، 
والذي يتيح لعمالء البنك 

األهلــي الكويتــي فرصــة الفــوز بجوائز 
ومكافآت كبرى. ومن خالل حساب «الفوز»، 
سيحظى عمالء البنك األهلي الكويتي بفرصة 
الفوز مببلغ ١٠٠٠٠ دينار ضمن الســحب 
األســبوعي، كذلك فرصة للفوز باجلائزة 
الكبرى وهــي راتب شــهري بقيمة ٥٠٠٠
دينار ملدة ١٠ سنوات. وجتدر اإلشارة إلى 
أنه ســيكون مبقدور كل مــن عمالء البنك 

يعادله على األقل، وسيعقد على مدى ٦ أيام من 
١١ إلى ١٦ مارس ٢٠٢٣، وسيحصل املشاركون 
في نهاية البرنامج على شــهادة حضور من 

كلية هارفارد إلدارة األعمال. 
وأوضــح احملافــظ أن البرنامــج هو أحد 
برامج مبادرة كفاءة التي أطلقها بنك الكويت 
املركزي في سبتمبر ٢٠١٩، والتي تعقد بدعم من 
البنوك الكويتية احمللية وينظمها ويشرف على 
تنفيذها معهد الدراسات املصرفية، حيث يهدف 
هذا البرنامج إلــى تطوير الكوادر والقيادات 
التنفيذية، العاملة في قطاعات مختلفة بصفة 
عامة وفي القطاع املالي واملصرفي بصفة خاصة. 
كما بني احملافظ أن التعاون مع كلية هارفارد 
إلدارة األعمــال قد بدأ منذ عــام ٢٠٠٩، حيث 
قدم البرنامج ألول مرة في الكويت عام ٢٠١٠، 
موضحا أن أهمية هذا البرنامج تكمن في أنه 
أول برنامج خاص تقدمه كلية هارفارد إلدارة 
األعمال على مســتوى دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية، وأشاد احملافظ بالتعاون 
املثمر واملستمر بني الكلية ومعهد الدراسات 

املصرفية في الكويت.

األهلي الكويتي اجلدد واحلاليني االستفادة 
من هذه الفرصة الفريــدة في حالة توافر 
رصيد في حسابهم مببلغ ١٠٠ دينار فقط. 
والبنك األهلي الكويتي يشجع اجلميع 
على فتح حساب الفوز أو زيادة أرصدتهم 
للحصول على فرص أكبر للفوز في السحب 
املقبل يوم االثنــني ٦ فبراير ٢٠٢٣. وكلما 

زادت املبالغ املودعة زادت فرص الفوز.

جاسم السعدون: امليزانية اجلديدة
خصصت نصف مليار دينار لتوظيف ٢١ ألف مواطن

طارق عرابي

نظمــت شــركة رســاميل 
امللتقــى  أمــس،  لالســتثمار 
الســنوي الســادس، والــذي 
تخلله إطالق تطبيق رساميل 
لالستثمار، كما عقدت الشركة 
خالل امللتقى حلقة نقاشــية 
حتت عنوان «الكويت: الدولة 
املستدامة»، حيث شارك فيها 
اخلبير االقتصــادي ورئيس 
مجلس إدارة شــركة الشــال 
لالستشارات جاسم السعدون، 
ورئيس قسم االقتصاد بجريدة 
اجلريدة محمد البغلي، نائب 
إدارة األصــول فــي  رئيــس 
رساميل عبداحملسن الغربللي.
وخالل احللقة النقاشــية، 
الســعدون، إن  قــال جاســم 
توقعات صندوق النقد الدولي 
تشير إلى منو االقتصاد العاملي 
في ٢٠٢٣ بنســبة ٠٫٢٪، وهي 
نسبة أعلى بكثير من التوقعات 
السابقة التي كانت في أكتوبر 
 ٪٠٫٨ الصــني  وفــي   ،٢٠٢٢
وأميركا ٠٫١٪ وأوروبا ٠٫٢٪، 
ما يعني أن النظــرة احلالية 
أفضل مما كان عليه الوضع.

وأضــاف أنه على ما يبدو 
أن مســتوى التضخــم قــد 
أصبح حتــت الســيطرة إلى 
حد ما، حيث تشير التوقعات 
االقتصادية العاملية إلى هبوط 
مستويات التضخم من مستوى 
٨٫٨٪ بالعام املاضي إلى ٦٫٦٪ 
في ٢٠٢٣ ثم ٤٫٤٪ في ٢٠٢٤.

وأملــح الســعدون إلى أن 
صندوق النقد الدولي كان قد 
أصدر تقريرا في أكتوبر ٢٠٢٢

ثم في يناير ٢٠٢٣ يختلف كل 
منهمــا اختالفــا جوهريا عن 
اآلخر، ومعظم التقارير السابقة 
كانت في اجتاه سلبي باستثناء 
التقرير األخير الذي ينظر إلى 
االقتصاد العاملي نظرة إيجابية 
مقارنــة بالنظــرة التي كانت 
سائدة خالل السنوات األخيرة.
أن صــورة  وأكــد علــى 
االقتصاد العاملي قبل ٣ أشهر 
كانت أســوأ مــن املتوقع، إال 
أن النظــرة حاليا تشــير إلى 
أن األمــور ســتصبح افضــل 
فــي ٢٠٢٣، لكن األمر مختلف 

بنسبة ١١٫٧٪، وهي الزيادة التي 
كانت بسبب ارتفاع مخصصات 
الرواتب واألجور والدعوم رغم 
انخفاض النفط، حيث ارتفعت 
مــن ٧٤٫٦ دوالرا للبرميل إلى 
٧٩٫٣ دوالرا، بينمــا لــم يتــم 
توجيه أي مــن هذه امليزانية 
إلى خلق فرص عمل، ففي حني 
كانت احلكومة في اخلمسينيات 
توظف ٥٧٪ من املواطنني، فإنها 
أصبحت توظــف ٨٣٫٦٪، كما 
خصصــت امليزانيــة األخيرة 
نصف مليــار دينار لتوظيف 
٢١ ألف مواطن في ٢٠٢٣، فكم 
ســتخصص خالل الســنوات 
الثالث القادمة لتوظيف ٧٥ ألف 
مواطن قادم إلى سوق العمل.

مضيفــا أن الكويــت تعانــي 
مشكلة تعريف مفهوم الرفاهية 
واملقصود بهــا والفرق بينها 

وبني الريعية.
وبني البغلــي أن الرفاهية 
هــي جــودة احليــاة وتوفير 
خدمات اإلنسان الضرورية من 
سكن وتعليم وعالج وجودة 
املناســبة  اخلدمــات والبيئة 
والطرق اجليدة والتضخم األقل 
واحلريات الشخصية والعامة 
والسياسية والقضاء املستقل 
وهي الرفاهية املنشــودة، في 
حني أن الريعية مدمرة وذات 
مخاطــر وابعــاد شــعبوية 
خطرة علــى الكويت، خاصة 
وأنها تتعلق بإنفاق مليارات 
الدنانير دون عوائد ملموسة 
على االقتصاد كما تبني لنا في 
ميزانية الكويت التي تنفق ما 
يوازي ٨٠٪ مــن مصروفاتها 
علــى الرواتب والدعوم أو ان 

تكون مناقضة للمنطق.
نقص الثقافة االستثمارية

بــدوره، أكــد نائب رئيس 
إدارة األصــول في رســاميل 
الغربللــي، أن  عبداحملســن 
الكويت تعانــي نقصا كبيرا 
فيمــا يتعلق بجانــب الثقافة 
االستثمارية للمواطن البسيط 
والعادي، حيث يبحث املستثمر 
العوائد  البســيط دائما عــن 
األعلى، بدليل توجه الكثيرين 
نحو العمالت الرقمية أو األسهم 
ذات الصعود العالي على الرغم 
من أن املخاطرة في هذه األسهم 

تكون أعلى.
وأضــاف انه فــي الوقت 
ذاته يالحظ عزوف املستثمر 
البســيط عن االســتثمار في 
الصناديق االستثمارية التي 
أنشأت بغرض استثمار أموال 
صغار املســتثمرين، السيما 
في ظل ندرة بدائل االستثمار، 
وغياب البيانات االقتصادية 
وتأخيرها بالشكل الذي يصعب 
دور اجلهــات االســتثمارية 
ويحد من االســتدامة املالية 
الشخصية وجتعل الشخص 
اتكاليــا ويعتمد على البدائل 
االســتثمارية ذات املخاطــر 

األعلى.

وشــدد علــى أن الفرصة 
مازالت سانحة، لكن كلما مضى 
الوقت بدون أن نغتنم الفرصة 
فــإن التكلفــة ســتكون أكبر 
النجاح ســتكون  واحتماالت 
أقل، لذلك يجب أن نؤمن أننا 
نستطيع أن نتفوق ونعود إلى 
أفضل مما كنا عليه بشرط أن 

يكون هناك قرار جماعي.
اإلصالحات ممكنة

من جانبه، قال رئيس قسم 
االقتصــاد بجريــدة اجلريدة 
محمــد البغلــي، أن إمكانيــة 
اإلصالحــات بالكويــت تبقى 
موجــودة علــى الرغم من كل 
اإلحباطــات التــي نعيشــها، 

خالل مشاركته بحلقة نقاشية ضمن املنتدى السنوي السادس لشركة «رساميل لالستثمار»

جاسم السعدون ومحمد البغلي وعبداحملسن الغربللي وعلي الفليج خالل احللقة النقاشية                 (أحمد علي)

بالنســبة القتصادات املنطقة 
اخلليجية، ذلك أن احد أسباب 
النظرة التفاؤلية العاملية هو 
انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 
١٦٪ فــي ٢٠٢٣ ما يجعل األمر 
إيجابيا على مســتوى العالم 
وسلبيا على منطقة اخلليج.

الوضع بالكويت

ومضــى الســعدون يقول 
إن الوضع فــي الكويت يبقى 
مختلفا كذلك، فتصرفاتنا هي 
التي تقودنا إلى ما هو أســوأ، 
بدليــل أن امليزانيــة األخيرة 
التــي أعلنت باألمــس تعتبر 
«كارثة» على كافة املستويات، 
حيث ارتفعت فيها املصروفات 

إطالق تطبيق رساميل..
للمنتجات املتوافقة مع الشريعة

أطلقت شركة رساميل تطبيق «رساميل» 
الذي يركز على األسهم واملنتجات االستثمارية 
املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، والذي يساعد 
املستثمر إلى الوصول إلى األسواق العاملية 

وتقدمي حلول االستثمار املختلفة.
وميتاز التطبيق بواجهة بسيطة وسهلة 
االســتخدام، مــع إمكانية تقــدمي تقارير 
متخصصة يقــوم بإعدادها واإلشــراف 
عليها فريق «رســاميل» للمســاعدة في 

توجيه املستثمر نحو القرارات االستثمارية 
الصحيحــة، وذلك من خالل جتربة رقمية 

بالكامل يتخللها التفاعل اإلنساني.
كما ميتاز التطبيق بإمكانية تلقي حتديثات 
السوق احلية أوال بأول، وذلك لتحديد اخلطوة 
التالية على أفضل وجــه، مع إمكانية دعم 
االستثمار املباشر من قبل مسؤول احلساب، 
ناهيك عن إمكانية إجراء التحويالت املصرفية 

إلى سوق األسهم بكل سهولة.
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محمد الصقر: «الغرفة» تتعرض لهجمة «شرسة» غير مبررة تستهدف وأدها
رباب اجلوهري 

دعــا رئيس غرفــة وجتارة 
الكويــت محمد جاســم الصقر 
القطاع اخلاص للوقوف بجانب 
«الغرفة» ضد الهجمة الشرسة 
غير املبررة التي تتعرض لها في 
استهداف واضح لوأد دور الغرفة.
وقــال الصقر خــالل كلمته 
التي ألقاهــا، صباح أمس، على 
هامش افتتاح املنتدى القانوني 
االقتصادي الذي أقيمت فعالياته 
بغرفة التجارة إن ما تتعرض له 
الغرفة يضــر بالقطاع اخلاص 

والكويت بشكل عام.
ولفت إلى أن فريق «الغرفة» 
اســتعرض أهمية دورهــا أمام 
مجلس األمة قبل ١٠ أيام في إطار 
شرح الدور احملوري للغرفة في 
تطوير القطاع اخلاص، مضيفا 
«نحن باقون ومستمرون في دعم 

القطاع اخلاص».
وقــدر رئيس غرفــة جتارة 
وصناعة الكويت محمد الصقر 
قيمــة املطالبــات التي خضعت 
للتحكيم التجاري منذ ١٩٩٩ حتى 
اآلن وتبلــغ ٣٠٠ حالة من قبل 
مركز أمناء خارج الغرفة بنحو 

ملياري دوالر.
وكانــت عمليــات التحكيم 
التجــاري، الــذي كان فاحتــة 
أنشطتها قبل ٦٤ عاما تتم وفقا 
ملعاييــر فنية بعيدا عن أروقة 
القضاء، حيث اســتقبل املركز 
منذ نشأته حتى اآلن قرابة ٣٠٠

دعوى حتكيمية.
وأفاد بأنه في مسيرة غرفة 
جتارة وصناعة الكويت ومنذ 
أول أيامها قبل أربعة وستني عاما 
كان نشــاط التحكيم واللجنة 
املتخصصة هو فاحتة أنشطتها، 
إعماال وتطويرا لدور أهل السالفة 
في تسوية املنازعات التجارية 
من خالل جلنة التحكيم التجاري 
والتعريفات، التي تطورت عام 
١٩٩٩ إلى مركز الكويت للتحكيم 
التجاري الذي يعمل حتت مظلة 
الغرفة ويشــرف عليه مجلس 
أمنــاء مســتقل، ويقــدم كل 
التسهيالت الفنية واللوجستية 
حلل املنازعات التجارية بعيدا 
عــن أروقــة احملاكــم، دون أن 
يتدخل في العملية التحكيمية 

ذاتها.
وقــال الصقر علــى هامش 
املنتدى االقتصــادي القانوني 
بني أوروبا والكويت ومستثمري 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
«ليــس غريبا أن تقبــل غرفة 
جتــارة على املشــاركة في هذا 
املنتــدى ثنائي التخصص، بل 
الغريب أال تفعل، فنحن هنا في 

حضرة القانون واالقتصاد معا، 
والقانون هو سبب نشوء غرف 
التجارة في العالم، واالقتصاد 

هو هدف هذا الوجود».
وأضاف أنه قبل أربعة قرون 
وأكثر، كان في ميناء مرسيليا 
الفرنسي غرفة منزوية هاربة 
من ضوضاء املكان يلتقي فيها 
ممثلو شركات املالحة والتأمني 
وأصحــاب البضائــع، ملعاجلة 
مــا ينشــأ بينهــم مــن قضايا 
ومنازعــات. وكان ما يتوصل 
إليه املجتمعون يعتبر مبنزلة 
قــرار نهائي تلتزم به األطراف 
كافة احترامــا للعرف والعادة 

وأصول التعامل.
وأوضــح الصقــر أن لقــاء 
اليــوم يتيح فرصة مناســبة 
لكي تؤكد الغرفة ما ســبق أن 
طرحتــه مرارا، وهــو أن تأخذ 
الكويت مبا أخذت به العديد من 
الدول لتطوير وترشيد عملية 
بناء التشــريعات االقتصادية، 
من خالل إعداد تقييم حتليلي 
للنتائــج املتوقعة للتشــريع 

الصعيديــن  علــى  املقتــرح 
االقتصــادي واملجتمعي، يبني 
أهداف هذا التشريع، والبدائل 
املتاحة، وانعكاساته على املالية 
العامة، وعلى تنافسية االقتصاد 
الوطنــي، فضال عن آثاره على 
املواطنني وعلى قطاع األعمال.

وتابــع الصقــر: «غني عن 

التعريف أهمية العالقة الكويتية 
-الفرنسية، والتي تعززت على 
مر الســنني، من خالل التعاون 
الوثيــق بني مختلــف جوانب 
العمــل والتمويــل واألنشــطة 
القانونية، وما نشأ عنه من عالقة 
اقتصادية فريدة، حيث جتاوز 
حجم التجــارة الثنائية مليار 

دوالر، وجتاوزت االستثمارات 
املشتركة ٥٥٠ مليون دوالر في 

عام ٢٠٢١».
وأشــار إلى أنه من املشجع 
واملفيد أن نشــير إلى أن هناك 
نحو ٣٨ مشروعا استراتيجيا 
في الكويت مخصصا للشراكة، 
ميثــل كل منها فرصــة جذابة 

وفريدة للشركات الفرنسية مبا 
تتمتع به من خبرة في السوق 

العربية واخلليجية.
شراكة منوذجية

مــن جانبــه، أوضــح رئيس 
احتــاد الشــركات االســتثمارية 
صالح السلمي أن فرنسا والكويت 
تشــتركان في شــراكة منوذجية 
تقــوم علــى التقديــر والتعاون 
والوفــاق باإلضافة إلى التجارة، 
يتعاون البلدان أيضا في العديد 
مــن املجــاالت األخــرى، مبا في 
ذلك الثقافة، والتعليم، والطبابة 

والدفاع.
وقال: أقامت فرنسا والكويت 
عالقة جتارية متبادلة، حافظتا من 
خاللها على عالقة اقتصادية قوية، 
حيث جتــاوز التبــادل التجاري 
السنوي ٧٠٠ مليون دوالر، مبينا 
أن كال البلدين استفاد بشكل كبير 
مــن تبادل مجموعة واســعة من 
املنتجات واخلدمات، مبا في ذلك 
تلــك املتعلقــة بالنقــل والبناء، 
واألزياء، وقطاع النفط، والغاز.

وأضاف الســلمي: تعمل أكثر 
من ٢٠ شــركة فرنسية حاليا في 
الكويــت تبذل جهــودا متضافرة 
لتســهيل حتقيق رؤيــة الكويت 
٢٠٣٥، باإلضافة إلى ذلك، تقوم أكثر 
من ٢٤٠٠ شــركة فرنسية بتقدمي 
اخلدمات والتصدير إلى الكويت.

وقال السلمي في املقابل ينظر 
املستثمرون الكويتيون إلى فرنسا 
على أنها وجهة استثمارية جذابة 
بسبب بنيتها التحتية املتطورة، 
والقــوى العاملة املاهرة، واملناخ 
السياسي واالقتصادي املستقر. 
هــذا، وحتتــل الكويــت املرتبــة 
الرابعة بني دول اخلليج من حيث 
االستثمار في فرنسا باستثمارات 

تزيد على ٢٠٠ مليون يورو.
خلق بيئة تشريعية

مــن ناحيتــه، أوضــح املدير 
والشــريك في مجموعة الياقوت 
والفوزان القانونية خليفة الياقوت 
أن غرفة جتارة وصناعة الكويت 
تعد واجهة الكويت والداعم األول 
والرئيسي للقطاع اخلاص، وتدعم 
خلق بيئــة اقتصادية وقانونية 
قوية تدعم القطاع اخلاص وتعمل 
في الوقت ذاتــه على دفع عجلة 
االســتثمارات احمللية واألجنبية 
وخلــق بيئــة جاذبــة فــي هــذا 
اخلصــوص من خالل التنســيق 
مع عدد من اجلهات املعنية بتطوير 
االستثمارات األجنبية املباشرة.

واستدرك الياقوت بالقول: نحن 
في مجموعــة الياقوت والفوزان 
القانونية نعمل يدا بيد مع كافة 
اجلهات الفاعلة في الكويت لدعم 
البيئــة االقتصاديــة مــن خالل 
خلق بيئة تشــريعية وقانونية 
قادرة علــى توفير مناخ قانوني 
واقتصادي قادر على اســتيعاب 
القوانــني اجلاذبــة لالســتثمار 

األجنبي املباشر.
وأضاف الياقوت أننا لن نتوقف 
عن إقامة هذا النوع من املنتديات 
العاملية، الذي ميثل فرصة حقيقية 
لتبادل الرؤى واألفكار االستثمارية 
والتجاريــة التــي تعــزز البيئة 
االستثمارية وتضع خارطة طريق 
حقيقية أمام الراغبني في االستثمار 

داخل الكويت.
وقــال إن الكويت لديها مركز 
حتكيــم جتاري منذ ٥٠ عاما وبه 
العديــد من اخلبــرات القانونية 
املتميــزة والقــادرة علــى حــل 
الكثير مــن النزاعــات التجارية 
واالســتثمارية، كمــا أننــا لدينا 
قانون الشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص ppp والذي أنشئت بناء 
عليه العديد من الشــركات منها 
محطة شــمال الزور وغيرها من 

املشروعات الواعدة.

قال خالل فعاليات املنتدى القانوني االقتصادي إن مطالبات التحكيم التجاري لدى الغرفة بلغت ملياري دوالر

(قاسم باشا) محمد الصقر وصالح السلمي وخليفة الياقوت وإيريك شيل في افتتاح املنتدى 

حضور كبير لشخصيات اقتصادية وقانونية لفعاليات املنتدى

دعمـه فـي  ومسـتمرون  باقـون  الغرفة..ونحـن  بجانـب  بالوقـوف  اخلـاص  القطـاع  أطالـب 
خليفة الياقوت: الغرفة واجهة الكويت وداعم للقطاع اخلاص.. والكويت متتلك مقومات اجلذب االستثماري

«HONOR» تستعرض أحدث ابتكاراتها العاملية 
«GO BEYOND» مبجال التكنولوجيا في مؤمتر

عبداهللا الشايع: ثقافة التحكيم بحاجة
إلى مزيد من اجلهد لنشرها في الكويت

برامـج املركز تثري مجال االسـتثمار فـي البالد وتنهـض بالتجـارة واالقتصاد HONOR عقــدت شــركة
املزود العاملي الرائد لألجهزة 
الذكيــة حول العالم املؤمتر 
اإلعالمي «GO BEYOND» يوم 
الثالثاء املاضــي، وذلك في 
فندق Four Seasons الكويت، 
حيث استهدف املؤمتر تقدمي 
العاملية  التجاريــة  العالمة 
املميزة في مجال التكنولوجيا 
HONOR وإلقاء الضوء على 
ابتكاراتها العاملية، إلى جانب 
تقوية الروابط بني شــركة 
HONOR ووســائل اإلعــالم 

العاملية وشركائها.
الرئيســي  العنوان  كان 
للمؤمتــر هــو التأكيد على 
التجاريــة  العالمــة  خطــة 
لكيفيــة االرتقــاء باجلودة 
وخلق عالم ذكــي للجميع. 
وقد مت تركيز احلديث على 
أنه مع التكنولوجيا الذكية، 
ميكننا السير قدما واللحاق 
بركب العالــم الذي ينطلق 
ســريعا. كما متت مناقشة 
كيف أن العالمــة التجارية 
ميكنهــا الذهــاب دائما إلى 
األبعد واالنطالق إلى األمام 
من خالل اإلبداعات، اجلودة، 
احلرية في التصميم والثقة 
التي تود بناءها مع اجلمهور 

في كل جهاز تصنعه.
وقام ليون مينجالياجن - 

اختتــم مركــز الكويــت للتحكيــم 
التجاري التابع لغرفة جتارة وصناعة 
الكويت، أعمال املرحلة الثانية من برنامج 
إعداد احملكمني والتي أقيمت على مدار ٣

أيام في الفترة من ٢٩ - ٣١ يناير ٢٠٢٣، 
حيث بدأت أولى مراحل البرنامج في ٢٢
يناير املاضي، حيث يقيم املركز بصفة 
دورية برنامج إعداد احملكمني وذلك في 

إطار برنامجه القانوني لعام ٢٠٢٣.
وصرح عبداهللا الشايع رئيس مجلس 
إدارة املركز بأن هذا البرنامج يهدف إلى 
إعداد جيل من احملكمني مؤهلني إلدارة 
العمليــة التحكيميــة بدايــة من تقدمي 
طلــب التحكيم وانتهــاء بصدور حكم 
حاسم في النزاع بني أطرافه. وذلك من 
خالل برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم 
وجوهر التحكيــم وطبيعته وأنواعه، 
والتطور احلاصــل في الفكر القانوني 
التحكيمــي، واملشــكالت العملية التي 
يواجههــا التحكيم ســواء فيما يخص 
اإلجــراءات أو بعد صــدور احلكم فيه، 
كما يأتي تنظيــم هذا البرنامج لتلبية 
التدريبية للمؤسســات  االحتياجــات 
واألفراد في مجــال التحكيم التجاري، 
الذي يكتسب أهمية متزايدة باعتباره 
من أهم الطرق احلديثة لفض املنازعات 

الناشئة عن العقود التجارية.
وأضاف الشايع أن سعي املركز إلقامة 
مثل هــذا البرنامج يأتــي إميانا بعظم 

املسؤولية وجالل األمانة التي التزم بها 
املركز وذلك ببذل اجلهد الذي يثري مجال 
االستثمار في البالد، وينهض بالتجارة 
واالقتصــاد، ليدفع بها إلى آفاق أرحب 
وأوسع، ملواكبة التطورات وإدراكا منه 
بأهمية اللجــوء إلى التحكيم كضمانة 
إجرائية جلذب االســتثمارات الدولية، 
كونه يعد أحد أبرز أدوات قياس مناخ 
االســتثمار وإقامة األعمال، وهو األمر 
الذي يتوافق مع روابط هذه االستثمارات 

وخصوصية ما تفرزه من منازعات.
وأكد الشــايع أن ثقافة التحكيم في 
الكويــت مازالت بحاجــة إلى مزيد من 
اجلهد لنشرها، معتبرا أن املسألة ثقافية 
بالدرجة األولى وأنها ما تزال غير فاعلة 
بالشكل الكافي في مجتمعاتنا العربية 
عامــة، وهو ما يتطلب ســرعة إحداث 
التشريعات التحكيمية املعاصرة ملواجهة 
املشكالت العملية التي يواجهها التحكيم 
ســواء فيما يخص اإلجــراءات أو بعد 

صدور احلكم فيه.
يذكر أنه قد حاضر باملرحلة األولى 
من برنامــج إعداد احملكمــني د.صباح 
اليوسف أستاذ مساعد بقسم القانون 
الدولي بكلية احلقوق جامعة الكويت 
واألمني العام األســبق ملركــز الكويت 
للتحكيــم التجاري، والتــي عقدت في 
الفترة من ٢٢ - ٢٤ يناير املنصرم، حيث 
تضمنت هذه املرحلة التعريف مبفهوم 

التحكيم وماهيته وشــرط ومشارطة 
التحكيم وصياغته القانونية وعيوب 
الصياغــة ومبدأ ســلطان اإلرادة فيما 
يتعلق باللجوء للتحكيم وأهم مميزاته 

بديال عن القضاء العادي.
كما حاضر باملرحلة الثانية د.عوني 
شحود املوسى - احملكم واحملامي األملاني 
وأستاذ القانون الدولي اخلاص بجامعة 
الوسيل بدولة قطر، والذي تطرق للعديد 
مــن املوضوعــات املتعلقــة بإجراءات 
العملية التحكيمية ومقر التحكيم ونطاقه 
والقانون الواجب التطبيق، وطرح أمثلة 
لبعض القضايا السابقة، وأسباب الدفع 
ببطالن شرط التحكيم، وأثره على أحكام 
احملكمني، واختتم احملاضر هذه املرحلة 
بعقد محكمة صورية لقضية حتكيمية 
كنموذج تدريبي عملي يحاكي القضايا 
التحكيميــة محليا وعامليا ويراعي كل 
ظروف القضايا التحكيمية ومتطلباتها 

مع تطبيقات عملية.
ومن اجلدير بالذكر أن املرحلة الثالثة 
واألخيــرة من برنامــج إعداد احملكمني 
ســتنعقد في الفترة من ٥ - ٧ اجلاري 
وسيحاضر بها د.محمد سامي عبدالصادق 
- نائب رئيس جامعة القاهرة وأستاذ 
القانــون املدني، وتشــمل هذه املرحلة 
املقدمات الشــكلية واملوضوعية حلكم 
التحكيم وآثاره وكيفية صياغة احلكم 

ومنطوقه.

HONOR Magic املتميــزة 
Series واحلديث عن إطالق 
Pro. وبعدها  Magicهاتف ٤
قام ليــون بعرض مختصر 
Magic Series لتاريخ سلسلة
منــذ أن قدمت إلى الســوق 
في عــام ٢٠١٦، ذاكــرا نبذة 
عــن تطورها، واخلصائص 
الرائعــة التــي متيــزت بها 
هذه السلسلة، مثل تصوير 
Ultra Fusion بجودة تسجيل 
ڤيديو مبعدل ١٠ بتات بدقة 
٤K في الصناعة مبعدل ٦٠
إطارا في الثانية، إلى جانب 
خاصية مكاملات بخصوصية 
بالــذكاء االصطناعي،  أكبر 
الشــاحن الســريع السلكي 
HONOR والالســلكي مــن
بقــوة ١٠٠ واط، والعديــد 

من اخلصائص األساســية 
Magic األخــرى. كما يوفــر
أيضا للمســتخدمني شاشة 
LTPO مــع تعتيم للشاشــة 
PWM بتــردد ١٩٢٠ هرتــز، 
وهو متوافر بخيارات ألوان 

األسود واألزرق السماوي.
وفــي أثنــاء املؤمتر، مت 
HONOR تقدمي أيضا هاتف
X٩a الــذي يأتي مع أفضل، 
أقوى وأكثر شاشة متقدمة 
في السوق. وجتسيدا لروح 
سلسلة X Series املتمثلة في 
الذهاب إلى أبعد حد لتقدمي 
جتارب مستخدم رائعة، فإن 
هاتــف HONOR X٩a يقــدم 
أفضــل مرئيــات وأداء فــي 
السوق، مع شاشة العرض 
املنحنية الشــاملة من نوع 
AMOLED بتردد ١٢٠ هرتز، 
سعة التخزين الكبيرة ٢٥٦

جيجابايت، والبطارية كبيرة 
السعة ٥١٠٠ ملي أمبير، كل 
ذلك يأتــي في جهاز نحيف 
ليناســب حجــم اجليــب. 
وبهدف الســماح لعدد أكبر 
من املستخدمني حول العالم 
بالوصول إلــى تكنولوجيا 
حقيقية وجودة يعتمد عليها، 
فإن هاتف HONOR X٩a يأتي 

بسعر تنافسي للغاية.

Pro» و«X٩a» في الكويت Magicمركز الكويت للتحكيم التجاري يختتم أعمال املرحلة الثانية من «إعداد احملكمني»قدمت خالله عرضاً لهاتفي «٤

HONOR اجلديد من Pro Magicهاتف ٤

جانب من البرنامج التدريبيليون مينجالياجن أثناء املؤمترليون مينجالياجن ومحمد عويس

مدير شركة HONOR للكويت، 
بالصعود إلى املنصة ليحيي 
احلضــور ويشــكرهم على 
حضورهــم الكرمي. كما قدم 
ليــون تعريفا ســريعا عن 
شــركة HONOR عن طريق 
ســرد بعــض اإلحصــاءات 
األساسية عن الشركة، مثل 
عدد املوظفني الذي يبلغ أكثر 
مــن ١٣٠٠٠ موظــف، وعدد 
مراكــز البحــث والتدريــب 
التــي تبلــغ ٦ مراكز، وعدد 
معامل االبتكار التي تخطت 
١٠٠ معمل. كما قام بشــرح 
الثالث القيم األساسية التي 
تتبناها شركة HONOR، وهي: 
االنفتاح، اإلسهام، والتعاون.
وضــم املؤمتــر عرضــا 
تقدمييا لسلســلة الهواتف 

ملشاهدة الڤيديو
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تقسيم الشاطئ ألربع مناطق متكاملة من اخلدمات الرياضية والترفيهية التي تعزز احلياة الصحية 
احلرص على وجود املساحات اخلضراء الواسعة واملالعب واألماكن املخصصة للمشي واجلري 

يحرص بنك الكويت الوطني على دعم جهود 
التنمية املستدامة لالقتصاد الكويتي ومساندة 
خطة العمل املناخية للدولة واحملافظة على البيئة 
وذلك ضمن استراتيجية البنك جتاه دمج معايير 
احلوكمة البيئية واالجتماعية واملؤسســية في 
جميع أنشطته وأعماله مبا يعظم القيمة املضافة 
لــكل أصحاب املصالــح. وفي ذلــك اإلطار، قدم 
الوطني تبرعا للمجلــس البلدي لدعم ومتويل 
مشــروع تطوير وجتميل شاطئ الشويخ الذي 
ميتــد لنحو ١٫٧ كيلومتر بقيمة ٣ ماليني دينار، 
وقد أحــال املجلس البلدي التبــرع إلى مجلس 

الوزراء للموافقة. 
وفي إطار التزام الوطني بأداء مســؤولياته 
املجتمعية على أكمل وجه، طالب البنك بتحويل 
املشروع من مجرد ترميم وصيانة الشاطئ إلى 
إعادة هيكلة كاملة بحيث يتم التصميم والتنفيذ 
واملواد املســتخدمة يتماشى مع مبادئ الوطني 
املتعلقة باالســتدامة، ويقترب انطالق املشروع 
خالل الفترة املقبلة، ومن املتوقع أن تســتغرق 
عمليات التصميم واإلنشاءات حتى تسلم املشروع 
بشــكل نهائي نحو عامني، نظرا لطول املساحة 

التي يغطيها املشروع.
ويواصل بنك الكويت الوطني إطالق ورعاية 
البرامج االجتماعية الهادفة في مجاالت الصحة 
ورعاية األطفال والتنمية االجتماعية والبيئية 
والرياضيــة والتوعوية ليكــرس بذلك موقعه 
الريــادي كأكبر مســاهم في مجال املســؤولية 
االجتماعية في الكويت بهدف ترســيخ أســس 
التنمية املســتدامة متاشــيا مع خطــة التنمية 
الوطنية. وقد جنح البنك العام املاضي في حتقيق 
نتائج نوعية فيما يتعلق بجهوده جتاه حتقيق 
االســتدامة في العديد من اخلدمات واملساهمات 

واملبادرات التي شملت مختلف اجلوانب البيئية 
والصحية واالجتماعية والتعليمية والرياضية.

وتراعي كل التصاميم اخلاصة باملمشى على 
طول مساحته الشاسعة املمتدة مبحاذاة البحر 
توافر املساحات اخلضراء التي تطغى على املشهد 
وتستحوذ على املساحة األكبر، هذا باإلضافة إلى 
توافر أماكن مخصصة للمشي واجلري، وكذلك 
ارتياد الدراجات الهوائية، وحتيط تلك املمرات 
الطويلة أشجارا توفر بعض املساحات املظللة.

كذلك يراعي التصميم توافر مالعب رياضية 
متنوعــة ومناطق ترفيهيــة لألطفال إلى جانب 
املساحات العشبية الشاسعة التي ميكن أن يرتادها 
زوار الشاطئ للتنزه، كما ميكن لزوار الشاطئ 
التمتع بشــاطئ مجهز بــكل اخلدمات ويجد به 
أماكن تضم مقاعد خشبية مخصصة للجلوس. 

ويلتزم بنــك الكويت الوطني بدعم املبادرة 
الوطنية التي أطلقتها الكويت لتعزيز االزدهار 
البيئي واالجتماعي واالقتصادي، مبا يتماشــى 
مع تعهــد الكويت مؤخرا بتحقيق هدف احلياد 
الكربوني بحلول عام ٢٠٦٠ من خالل ما يحرزه 
من تقدم نحو حتقيق أهدافه البيئية، واملساهمة 
في تعزيز جهود القطاع املصرفي الدولة لتسريع 

التحول إلى اقتصاد خالي من الكربون. 
ويستشرف بنك الكويت الوطني في ذلك الصدد 
إطالق املبادرات والوصول إلى أحدث التقنيات، 
والتي تســاهم في زيادة االعتمــاد على الطاقة 
املتجــددة. كما يؤكد بنــك الكويت الوطني على 
تعهده مبواصلة أداء مسؤوليته كمؤسسة مالية 
رائدة في متكني التنمية االقتصادية املســتدامة 

وتعزيز مسار التحول نحو اقتصاد مستدام.

االنبعاثات الكربونية واستهداف حتقيق احلياد 

كذلك أكد البنك على ضرورة استخدام نسبة 

من املواد املعاد تدويرها كما يتم االتفاق على إعادة 
تدوير معظم املخرجات اخلاصة باملشروع أيضا تدوير معظم املخرجات اخلاصة باملشروع أيضا تدوير معظم املخرجات اخلاصة باملشروع أيضا 

 في 
إطار مساعيه لدعم املبادرة الوطنية التي أطلقتها 

الذي أحرزه نحو حتقيق أهدافه البيئية في مجال 

التي تقدم منوذجا يحتذى للقطاع املالي الكويتي 

شاطئ الشويخ

«الوطني» يتبرع بـ ٣ ماليني دينار لتطوير «شاطئ الشويخ»
يتضمن جتميله وخدمات متكاملة للشاطئ املمتد لـ ١٫٧ كيلو متر

تصميم متكاملعام املسؤولية املجتمعية
كان ٢٠٢٢ بالنســبة لبنــك الكويت 
الوطنــي عــام املســؤولية املجتمعية 
بامتياز، حيث شهد زخما وزيادة ملحوظة 
في عدد املبادرات وطبيعتها واملجاالت 
التي تغطيها، ما حلقته بالتبعية زيادة 
قيمة االستثمارات واملبادرات والتبرعات 
اخليريــة التي أنفقهــا البنك على مدار 
العام، التي بلغت ٢٣ مليون دينار بزيادة 
تفوق ٤٥٪ على أساس سنوي مقارنة 
بحجم اإلنفاق املجتمعي في العام قبل 

املاضي.

تعكس إحصاءات العام ٢٠٢٢ كيف 
يضع الوطنــي نصب أعينه الشــباب 
الكويتي بداية من التدريب الذي يقدمه 
للطلبة ضمن برنامج الوطني للتدريب 
الصيفي، والذي يرتقي إلى مستوى رفيع 
ومكثف للخريجني من حملة الشهادات 
اجلامعيــة من خــالل برنامج «متكن»، 
الــذي يدعمه البنك للعــام الثالث على 
التوالــي، وكذلك برنامــج «كن»، حيث 
حضــر البرنامجني ١٧٤ متدربــا العام 
املاضي. وكذلــك «أكادمييــة الوطني» 

لتدريب حديثي التخرج، والتي تخرج 
فيها الدفعة السابعة والعشرون بعدد 

٢٨ خريجا من الشباب الكويتي.
وال يتوقف األمر على التدريب أثناء 
الدراســة وبعد انتهائهــا، بل ميتد إلى 
توظيف الكفاءات الوطنية، حيث بلغ عدد 
املوظفني اجلدد الذين التحقوا بالعمل في 
الوطني خالل العام املاضي ٣٢٥ موظفا، 
وبلغت نسبة الكويتيني من التعيينات 
اجلديدة نحو ٨٠٪ وأغلبهم من شباب 

اخلريجني وحديثي التخرج. 

مت تصميم مشروع تطوير شاطئ الشويخ بحيث يضم ٤مت تصميم مشروع تطوير شاطئ الشويخ بحيث يضم ٤ مناطق 
رئيســية تتكامل مع بعضهــا لتوفير كل ما يحتــاج اليه مرتادو 
الشاطئ من التنزه أو ممارسة الرياضة أو السباحة واالستجمام: 
- املنطقــة األولى وتضم املالعب الرياضيــة واملناطق الترفيهية 

مساحة خضراء كبيرة.
- املنطقة الثانية وتضم مساحة شاطئية رملية ممتدة تتوسطها 

مقاعد خشبية.
- املنطقــة الثالثــة وتضم حديقة مغلقة حتتوي على مســاحات 

خضراء وأشجار كثيفة متنح مساحات واسعة من الظل.
- املنطقــة الرابعة وتضم املمرات املخصصة للمشــي والدراجات 

وبعض األشجار في الوسط.

قال تقرير صادر عن بنك الكويــت الوطني ان معدل التضخم 
في الكويت وصل إلى ٤٪ في املتوســط خالل ٢٠٢٢، فيما يعد أعلى 
املستويات املسجلة منذ عدة سنوات في عام اتسم بارتفاع معدالت 
التضخم في االقتصادات املتقدمة. وأدت الصدمات اخلارجية الناجمة 
عن حرب أوكرانيا لتفاقم اختناقات سالســل التوريد في النصف 
األول من عام ٢٠٢٢، ليصل معدل التضخم الكلي في الكويت لذروته 
في أبريل عند مستوى ٤٫٧٪ على أساس سنوي. وتراجعت ضغوط 
األســعار منذ ذلك احلني، وانخفض معدل التضخم إلى ٣٫٢٪ بنهاية 
العام، وإن كان بنفس املستويات املسجلة في شهري نوفمبر وسبتمبر. 
ويرجــع تباطؤ وتيرة ارتفاع التضخم في الغالب ملزيج من العوامل 
تضمنت عودة سالسل التوريد إلى مستوياتها االعتيادية، وتالشي 
آثار زيادة أســعار التعليم اخلاص وتباطؤ وتيرة تزايد اإليجارات 
السكنية. ومســتقبال، قد تتراجع معدالت التضخم هامشيا وسط 

تشديد السياسة النقدية العاملية وإمكانية تباطؤ االقتصاد العاملي.
وذكر التقرير ان معدل تضخم املواد الغذائية واملشروبات ارتفع 
بنهاية العام، إذ بلغ ٧٫٥٪ على أساس سنوي في ديسمبر مقابل ٦٫٥٪ 
بنهاية الربع الثالث من عام ٢٠٢٢. كما جتدر اإلشارة إلى ارتفاع أسعار 
بعض املكونات الفرعية املتقلبة مثل األسماك واملأكوالت البحرية (+ 
٢٥٪ على أساس سنوي في ديسمبر). وقد يكون هذا الوضع مرتبطا 
بعوامل محلية، مثل نقص العمالة بقطاع صيد األســماك، وعوامل 
خارجية، مثل ارتفاع أسعار االســتيراد، ورمبا يعكس ذلك جزئيا 
ضعف الدوالر األميركي (-٨٪ على أســاس ربع سنوي على أساس 
السعر املرجح للتبادل التجاري)، والذي يرتبط بالدينار الكويتي جزئيا. 
ويعتبر هذا األداء مختلفا عن مؤشر أسعار منظمة األغذية والزراعة 
(الفاو)، وهو املعيار الدولي ألسعار املواد الغذائية، الذي تراجع بنسبة 
١٪ على أساس سنوي في ديسمبر. وقامت الدولة بتشكيل جلنة تعزيز 

منظومة األمن الغذائي للحد من التقلبات واالرتفاعات امللحوظة التي 
تشهدها أسعار املواد الغذائية في أعقاب الغزو الروسي ألوكرانيا.

كما وصل تضخم أســعار خدمات اإلسكان (اإليجارات بشكل 
أساسي)، والذي يعتبر أكبر فئة فرعية ضمن مؤشر أسعار املستهلكني 
بوزن نســبي قدره ٣٣٪، إلى ١٫٤٪على أساس سنوي في ديسمبر 
مقابل ٢٫٢٪ في ســبتمبر، إال انه ارتفع بنســبة ٠٫٨٪ على أساس 
شهري. وبخالف اإليجارات، ارتفعت أسعار فئة «خدمات الصيانة 
واإلصالح» بأسرع وتيرة منذ مارس ٢٠٢١ (+١٫١٪ على أساس شهري). 
وبالنسبة للعام بأكمله، ارتفع معدل تضخم أسعار خدمات اإلسكان 
بنسبة ٢٫٢٪ على أساس ســنوي في املتوسط مقابل ٠٫٥٪ في عام 
٢٠٢١، فيما يعتبر أســرع وتيرة ارتفاع منذ عام ٢٠١٦، وقد يشير 
ذلــك أيضا لزيادة الطلب على اإليجــارات. وارتفع معدل التضخم 
األساسي، الذي يستثني اســعار املواد الغذائية والسكن، إلى ٢٫٨٪ 

على أساس سنوي في ديسمبر، دون تغير يذكر عن قراءة سبتمبر، 
وكانت فئات املالبس واألحذية والنقل والســلع واخلدمات األخرى 
من أكبر الفئات املســاهمة في وصول املعدل لهذا املستوى. إال انه 
جتدر اإلشارة للقفزة الشهرية التي شهدها املؤشر بنسبة ٠٫٦٪ في 
ديســمبر نتيجة زيادة أسعار املكونات الفرعية. كما شهد عدد من 
الفئات الفرعية ارتفاعات حادة على أســاس شــهري، منها املطاعم 
والفنادق (+٢٫٠٪ على أساس شهري، +٣٫٥٪ على أساس سنوي)، 
واخلدمات والسلع املتنوعة (+١٫١٪ على أساس شهري، +٣٫٨٪ على 
أساس سنوي) والرعاية الصحية (+٠٫٧٪ على أساس شهري، +٢٫٦٪ 
على أساس سنوي)، وقد يعزى ارتفاع املكون األخير لنقص األدوية 
باملستشفيات احلكومية. وبصفة عامة، ارتفع معدل التضخم األساسي 
في عام ٢٠٢٢ إلى ٣٫٩٪ نتيجة تصاعد الضغوط التضخمية في فئات 

التعليم (+١٢٫١٪)، واملالبس (+٥٫٧٪)، والنقل (+٤٪).

«املركز»: ٢٫٨٪ النمو املتوقع 
لالقتصاد الكويتي في ٢٠٢٣

قال املركز املالي الكويتي «املركز»، في تقريره الشــهري 
عن أداء أســواق األســهم اخلليجية لشــهر ينايــر ٢٠٢٣، أن 
السوق الكويتي شهد تراجعا هامشيا خالل الشهر، بخسارة 
شهرية بلغت نسبتها ٠٫٢٪. وأوضح التقرير أن مؤشر قطاع 
االتصاالت والقطاع املصرفي كانا الرابح األكبر خالل الشهر 
بارتفــاع وصــل إلــى ١٫٤٪ و١٫١٪ على التوالي، بينما خســر 
القطاع الصناعي ٩٫٢٪ خالل يناير. ومن بني شركات السوق 
 «KIB» األول، حقق سهم أالفكو وســهم بنك الكويت الدولي
أكبر مكاسب خالل الشهر بنسبة ٥٫٤٪ و٣٫٦٪ على التوالي، 
وكان التراجــع األكبر لســهمي أجيليتي وطيــران اجلزيرة 
بنســبة ١٧٫٩٪ و١٤٫٧٪ علــى التوالي.  وقد رفع بنك الكويت 
املركزي ســعر الفائدة مبقدار ٥٠ نقطة أساس من ٣٫٥٪ إلى 
٤٫٠٪ في يناير، قبل أيام من االجتماع الشهري املقرر ملجلس 
االحتياطي الفيدرالي األميركي. ووفقا لتوقعات األمم املتحدة، 
فمن املتوقع أن ينمو الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي للكويت 
بنسبة ٢٫٨٪ بينما يقدر التضخم في البالد بنسبة ٣٫٢٪ في 
عام ٢٠٢٣. وانخفض معدل التضخم في الكويت خالل ديسمبر 
إلى ٣٫١٥٪ على أســاس سنوي، بنســبة أقل بصورة طفيفة 
منه في شــهر نوفمبر املاضي بنســبة ٣٫١٨٪. ومن جانبها، 
أكدت وكالة فيتش على نظرة مســتقبلية مستقرة للكويت 
بتصنيف ائتماني عند AA-، منوهة إلى قوة الرصيد املالي. 
وعلى صعيد املنطقة، ارتفع مؤشــر ســتاندرد آند بورز 
 (S&P GCC Composite) املركب لدول مجلس التعاون اخلليجي
بنسبة ١٫٧٪ خالل الشهر. وسجل املؤشر العام لسوق أبوظبي 
أكبــر تراجع في يناير بنســبة ٣٫٩٪، علــى خلفية التراجع 
الكبير في أداء ســهم بنك أبوظبي األول، الذي كانت نتائجه 
للربع األخير من ٢٠٢٢ أقل من املتوقع. وكان مؤشــر ســوق 
السعودية وسوق قطر الرابح األكبر بنسبة ٣٪ و٢٫٤٪ على 
التوالي خالل نفس الفترة، مدعومة بنتائج أعلى من املتوقع 

حققتها الشركات القيادية في السوقني. 

.. وفي تقريره: ٤٪ متوسط التضخم بالكويت في ٢٠٢٢.. األعلى منذ سنوات
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«زين» ُتنهي االنطالقة األولى لـ «تخطيط التعاقب الوظيفي»

أعلنت مجموعــة زين أنها 
أمتت بنجاح االنطالقة األولى 
 ،«WE SUCCEED» ملبادرتهــا
اخلاصــة ببرنامــج تخطيــط 
التعاقب الوظيفي على مستوى 

اإلدارة الوسطى.
الشــركة  وكشــفت «زين» 
الرائدة في االبتكارات الرقمية 
في أســواق الشــرق األوســط 
وأفريقيا عن أن االنطالقة األولى 
من البرنامج جمعت أكثر من ٩٠

مشاركا على مدار ثمانية أشهر، 
حيث اجتاز املشاركون في هذه 
املبادرة دورات وجلسات عمل 
في مجــاالت التطوير، الوعي، 
الرؤيــة، الغايــة الشــخصية، 

االتصال، والسالمة النفسية.
وأوضحت املجموعة في بيان 
صحافي أن هذه املبادرة انطلقت 
مــن إدارة التنــوع واإلنصاف 
واالشــتمال في مجموعة زين 
بالتعاون مع إحدى الشــركات 
االستشارية الرائدة في مجاالت 
اإلدارة، بعد أن مت بناء برنامج 
مبتكر يستند إلى سنوات من 
البحث في مجاالت «القدرة على 
التكيف» مبا يتيح الوعي الذاتي، 
الســيما فيما يتعلق بعقليات 
األشــخاص األساســية خــالل 

التعرض ألي ضغوط. 
وبينت «زين» أن البرنامج 
قام بتزويد املشــاركني بأدوات 
ووســائل  طــرق  لتعميــق 
التواصل - مبــا في ذلك التي 
يشــعر البعض بأنها قد تكون 
«صعبة» - والتشــجيع على 
إنشــاء ومتكني فرق عمل آمنة 

في البرنامج.
وابتــداء من العــام ٢٠٢٣، 
ســيتم تعيني أفضل ٥٠٪ على 
مســتوى األداء من املشــاركني 
في برنامج رعاية خاصة يتبع 
WE SUCCEED، وذلك لتسريع 
املســيرة املهنية، إذ تستهدف 
«زين» من ذلك دعم أهدافها في 
فــي التنوع بني اجلنســني في 
إطار مبادرة WE لتمكني املرأة 
في بيئة األعمال، وهي تؤسس 
لذلك بناء فرق عمل أكثر مساواة 

على مستوى القادة.
وقــال نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي في 
مجموعــة «زيــن» بــدر ناصر 
اخلرافي: ننقل تهانينا إلى القادة 
املوهوبني الذين شاركوا في هذه 
املبادرة امللهمة، فكلنا على يقني 
أنهم قادرون على التطور والنمو 

الــدورة األولــى مــن برنامــج 
WE SUCCEED، حيث شــهدت 
جميــع  لتحســني  مبــادرات 
الســلوكيات، وتعزيــز التأمل 
الذاتي واملالحظات التقييمية، 
وفــي املتوســط العــام، أبلــغ 
املشاركون عن حتسن بنسبة 
٧٪ فــي جميــع الســلوكيات، 
وأبلغوا بأنفسهم عن أكبر منو 
في مهارات إعادة صياغة األطر 
لديهم، وهي املهارات التي كانوا 
قد أبلغوا عنها في األصل على 

أنها أقل درجاتهم.
ومــن املنتظــر أن تســاعد 
مبــادرات التوجيه املســتمرة 
WE SUCCEED فــي برنامــج
األداء  ذوي  مــن  املشــاركني 
األعلــى فــي اإلدارة الوســطى 
على الوصول إلى فرص النمو 
والتطوير التي لن تكون متاحة 
لهم في الظروف األخرى، وفي 
الوقــت نفســه ســتعمل على 
توسيع تصورات املتدربني ملا 

ميكن أن يقدمه املدربون.
ستسمح هذه املبادرة أيضا 
للمشــاركني بإجــراء اتصاالت 
مع أعضاء القيــادة التنفيذية 
العليــا اآلخرين، بهدف تعزيز 
احلضور على املستوى العملي 
والفكــري، مع تلقي مالحظات 
تقييميــة بنــاءة حــول أفضل 
السبل للتقدم في مسيرة حياتهم 
WE املهنيــة، وتعتبــر مبادرة

SUCCEED مكونــا مهمــا مــن 
شأنه أن يدعم ويضمن جناح 
اســتراتيجية أعمال املجموعة 

«٤SIGHT» للنمو املستدام.

لتولي املهام واملســؤولية في 
املستقبل.

وأضاف قائال: هذه املبادرات 
تســمح لنــا بتطويــر خطــط 
التعاقب الوظيفي بشكل جيد، 
وتكســبنا أدوات للحفاظ على 
رأس املــال الفكــري واملعرفي 
لدينا، وهو األمر الذي سيجعلنا 

مؤسسة مستدامة.
وقــال اخلرافــي: إن هــذه 
التجربة التعليمية االستثنائية 
واملخصصة فقط للمديرين في 
اإلدارة الوســطى، املبنية على 
سنوات من البحث في مجاالت 
القــدرة علــى التكيــف، تؤكد 
سعينا لتحقيق الهدف الرئيسي 
للمجموعــة لبنــاء الطموحات 
وتعزيز املهارات والثقة ملوظفينا 

ليكونوا قادة ناجحني.
اجلديــر بالذكــر أن عنــد 
البرنامــج،  مــن  االنتهــاء 
التقييمــات الشــخصية  فــإن 
للمشاركني ستعكس مستوى 
النمو الشخصي، وحالة التطور 
في مجاالت متنوعة، من بينها: 
إعــادة صياغة األطــر، الوعي 
الذاتي، والتعبير الواضح عن 
الغاية، وتتماشى هذه األهداف 
مع أنشطة التنوع واإلنصاف 
واالشتمال التي عززتها مجموعة 
زين مؤخــرا، وتؤكد مبادرات 
املجموعة - مثل املبادرة األخيرة 
WE SUCCEED - علــى جعل 
املوظفني ماهرين ومشمولني قدر 
اإلمكان، دون حتيز أو محاباة.

وأكمــل ٩٧ مشــاركا علــى 
مســتوى شــركات املجموعــة 

البرنامج يهدف للتأكد من استمرارية الشركة في العمل بكفاءة

على املستوى النفسي.
اجلديــر بالذكــر أن هــذا 
البرنامج يقدم عملية تنظيمية 
مستمرة تشمل حتديد وإعداد 
املرشــحني احملتملــني لتولــي 
املناصب التي قد تكون شاغرة، 
بهــدف وضع خطــط التعاقب 
للتأكد من استمرارية الشركة 
فــي العمــل بكفــاءة، وجاءت 
WE االنطالقة األولى لبرنامج
املديرين  SUCCEED مبشاركة 
في اإلدارة الوسطى، وقد امتدت 
دورة البرنامج على مدار ٨ أشهر 
مع سلســلة مــن ورش العمل 
ومهام العمل امليداني، كم مت عقد 
اجتماعات داخلية بني املديرين 
دارت خاللها نقاشات جماعية 
تناولــت الكثير مــن املجاالت، 
باإلضافــة إلى تقــدمي تدريب 
إرشادي لألعضاء األفضل أداء 

بدر اخلرافي: بنـاء الطموحات وتزويـد موظفينا بالثقة واملهارات يجعلنا مؤسسـة مسـتدامة

االحتاد الدولي لأللعاب املائية يعلن إنشاء
«مركز التميز الدولي» في جامعة البحرين للتكنولوجيا

الدولــي  االحتــاد  أعلــن 
واللجنــة  املائيــة  لأللعــاب 
األوملبية البحرينية عن إنشاء 
مركز التميــز الدولي واملكتب 
اإلقليمــي لأللعــاب املائية في 
مملكة البحرين، بالتعاون مع 
مجموعة جــي إف إتش املالية 
واالحتاد البحريني للسباحة، 
الشــراكة إنشــاء  وستشــهد 
مركز االحتــاد الدولي لأللعاب 
املائيــة فــي جامعــة البحرين 
للتكنولوجيا، حيث سيتمكن 
نخبــة الرياضيــني مبختلــف 
األلعــاب املائية مــن الوصول 
إلــى املركــز لتعزيــز قدراتهم 
التدريبيــة، بينمــا ســيتلقى 
الرياضيون الناشــئون الدعم 
التعليمي والتطوير في املوقع 
من خالل برامج التطوير لالحتاد 

الدولي لأللعاب املائية.
وقــال الشــيخ خالــد بــن 
حمــد آل خليفــة النائب األول 
لرئيس املجلس األعلى للشباب 
والرياضة رئيس الهيئة العامة 
اللجنــة  للرياضــة ورئيــس 
األوملبيــة البحرينية: ســعداء 
بتوقيــع هــذه االتفاقيــة مــع 
االحتاد الدولي لأللعاب املائية 
ومجموعة «جي إف اتش املالية» 
إلطــالق أحــد أكبر املشــاريع 
الرياضيــة في تاريــخ مملكة 
البحرين، حيث إن هذا املشروع 
ســيحول مملكة البحرين إلى 
مركز إقليمــي ودولي لأللعاب 
املائية وله انعكاسات إيجابية 
على هــذه الرياضــة األوملبية 
مــن خالل تخريــج كوكبة من 
الســباحني وصقــل احلــكام 
واملدربني وجعل البحرين وجهة 
البطوالت  مفضلة الحتضــان 

القارية والدولية.
وتوجــه بخالــص الشــكر 
والتقديــر إلــى رئيس االحتاد 
املائية حسني  الدولي لأللعاب 
املسلم على ثقة االحتاد الدولي 
البحريــن الحتضان  مبملكــة 

اجلديد لتطوير األلعاب املائية 
مبنزلة قاعــدة تدريب جديدة 

لالحتاد البحريني للسباحة.
وقال حسني املسلم، رئيس 
االحتاد الدولي لأللعاب املائية: 
لم يكن بإمكان االحتاد الدولي 
املائيــة أن يطلــب  لأللعــاب 
شــركاء أفضل مــن البحرين، 
كما يتضح من خططنا اجلريئة 
إلنشاء مركز للتميز هنا يكون 
مبنزلــة مثال للعالــم، وميكن 
للرياضيني املهــرة ذوي األداء 
العالي أن يصلوا ألعلى مستوى 
من قدراتهــم الرياضية عندما 
يتمكنــون من االســتفادة من 
املزيــج الصحيح مــن املرافق 
والتدريب والعلوم الرياضية. 
واالحتاد العاملي لأللعاب املائية 
مصمم علــى ضمان إتاحة هذا 
املزيج للرياضيــني في جميع 
االحتادات الوطنية. ويسعدنا أن 
ندرج مكونا تعليميا مبساعدة 
جامعة البحرين للتكنولوجيا.
وأضــاف: تعتبر الرياضات 
املائية من الرياضات املهمة عامليا. 
وشهدت كل من األلعاب األوملبية 
العالم  طوكيــو ٢٠٢٠ وبطولة 
لأللعاب املائية بودابست ٢٠٢٢

متثيال ألكثر من ١٨٠ دولة. نحن 

أكمل السباحة ملسافة ٣١٫٥ كم 
التــي تربــط اململكــة العربية 
الســعودية بالبحريــن، عبــر 

خليج البحرين.
وقــال الرئيــس التنفيــذي 
ملجموعــة جي إف إتــش املالية 
ورئيــس مجلــس إدارة جامعة 
البحرين للتكنولوجيا هشــام 
الريــس: متحمســون كثيــرا 
للمشاركة في هذه املبادرة التي 
لها أهمية كبيرة ململكة البحرين 
والحتاد األلعاب املائية الدولي، 
ويتماشــى املشــروع مع التزام 
مجموعة جي إف إتش طويل األمد 
ودعمها املستمر ملواصلة تطوير 
البحريــن والترويج لها كمركز 
إقليمي رائد في الرياضة وكمركز 
للســياحة الرياضيــة. ونحــن 
نتطلــع إلى العمل مــع االحتاد 
العاملي لأللعاب املائية واللجنة 
األوملبيــة البحرينيــة إلنشــاء 
منصة فريدة جلذب الرياضيني 
من املنطقة وحول العالم جلمع 
وتدريب وتطوير مهاراتهم في 
البحرين ودعم حتقيق إمكاناتهم 
الكامنة فــي الرياضة جنبا إلى 

جنب مع رياضيي اململكة.
مــن جانبــه، قــال فــارس 
الكوهجــي األمــني  مصطفــى 
العام للجنة األوملبية: إن املركز 
الدولــي لأللعاب املائية يعتبر 
أضخم مشروع رياضي سيتم 
إنشــاؤه بالتعاون مع القطاع 
اخلاص في مملكة البحرين وهو 
يشكل استثمارا حقيقيا لتطوير 
املائيــة واحتضــان  األلعــاب 
املواهب الوطنية، حيث سيتمكن 
نخبة الرياضيني باأللعاب املائية 
من الوصول إلى املركز لتعزيز 
قدراتهم التدريبية. وسيتلقون 
الدعم التعليمي والتطوير من 
خالل برامج التطوير بإشراف 
االحتاد الدولي لأللعاب املائية، 
كمــا أن هــذا املشــروع يعــزز 
السياحة الرياضية التي تهدف 

إليها الدولة.

ممتنون للبحرين وللمضيفني 
ملراكزنــا التطويريــة األخــرى 
ملســاعدتهم في ضمان حصول 
الرياضيني فــي األلعاب املائية 
في كل مكان على فرصة لتحقيق 

إمكاناتهم الكامنة احلقيقية.
وميتلــك االحتــاد الدولــي 
لأللعــاب املائية حاليــا مراكز 
تطويــر عاملة فــي ثينيابورا 
(تايلنــد) وداكار (الســنغال) 
وكيب تاون (جنوب أفريقيا) 
وديفــي (فلوريــدا، الواليــات 

املتحدة األميركية).
وتشــمل اخلطــط التي مت 
اإلعالن عنهــا للبحرين أيضا 
إنشاء أحواض سباحة جديدة 
قادرة على استضافة األحداث 
في ٥ من التخصصات العاملية 
الستة لأللعاب املائية: السباحة 
وكــرة املاء والســباحة الفنية 
والغطــس والغــوص العالي. 
أما التخصص الســادس، وهو 
السباحة في املياه أو الشواطئ 
املفتوحــة، فهو يخدم بشــكل 
جيد بالفعل من قبل شــواطئ 
البحرين. ويعتبر رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة سباحا 
شهيرا في املياه املفتوحة، حيث 

بالتعاون مع مجموعة جي إف إتش املالية واالحتاد البحريني للسباحة

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وحسني املسلم وهشام الريس وفارس الكوهجي خالل املؤمتر الصحافي

املركز، كما تقدم بالشكر للرئيس 
التنفيذي ملجموعــة «جي اف 
اتش املالية» هشام الريس على 
دعــم املجموعة لهذا املشــروع 
الرياضي األول من نوعه على 
مســتوى اململكة. وأكد سموه 
أن املركز الدولي سيســهم في 
خدمة األلعاب املائية ليس في 
مملكة البحرين فحسب وإمنا 

جميع دول املنطقة.
وأضــاف الشــيخ خالد بن 
حمد آل خليفة: لدينا فهم واضح 
جدا لقيمــة الرياضات املائية، 
ونحن متحمســون للمساهمة 
في مســتقبل االحتــاد الدولي 
لأللعاب املائية، ليس فقط من 
أجــل البحريــن ولكن من أجل 
منطقتنا والعالم، ونحن نتطلع 
إلى استضافة أبرز الرياضيني 
فــي مجال األلعــاب املائية من 
مختلــف الدول، ومســاعدتهم 
على حتقيق أحالمهم الرياضية، 
ســواء كرياضيني ناشــئني أو 
كمشاركني في مسابقات األلعاب 

املائية العاملية.
الرياضيــون  ويتنافــس 
البحرينيون في السباحة في كل 
دورة ألعاب أوملبية منذ سيدني 
٢٠٠٠. كما سيكون املركز العاملي 

«اخلليج» راعٍ رئيسي ملعرض «قوت ماركت»
ضمن مساعيه املتواصلة 
لترسيخ مبادئ االستدامة في 
املجتمــع، أعلن بنك اخلليج 
عن مشــاركته كراع رئيسي 
ملعــرض «قــوت ماركــت»، 
أكبــر منصــة محلية جتمع  
بــني الطاقــات واملواهب من 
املبادرين فــي قطاع املطاعم 
والصناعات الغذائية واحلرف 
اليدويــة مــع اجلمهــور في 
مكان واحــد، وذلك يومي ٤

و١٨ فبراير اجلاري في مركز 
الشيخ جابر األحمد الثقافي 
مبوقعه املميز على شــاطئ 

اخلليج العربي. 
ويعــود معــرض «قوت 
ماركــت» بحلتــه اجلديــدة 

املعرض هذا العام في موقع 
ثقافي مميــز، وتوقيت أكثر 
من رائع في شهر االحتفاالت 

باألعياد الوطنية. 
وبهــذه املناســبة، قالــت 
مدير االتصاالت املؤسســية 
يســعدنا  القناعــي:  جلــني 
جتديد شــراكتنا مــع «قوت 
ماركــت» بحلتــه اجلديــدة، 
ليســتكمل دوره الرائــع في 
دعم الشــباب واملنتجني من 
املبادرين وأصحاب املشروعات 

الصغيرة واملتوسطة.
ولفتــت إلــى أن «قــوت 
ماركت» يعــد فرصة مثالية 
للجمــع مــا بــني املبادريــن 
املشــروعات  وأصحــاب 

جابــر األحمــد الثقافي على 
شاطئ اخلليج ميثل فرصة 
لقضاء يوم مميز، واالطالع 
علــى إنتــاج نخبــة مميزة 
مــن املبادريــن واملصنعــني 
للمواد الغذائية واحلرفيني، 
واالستمتاع بالتنوع الكبير 
فــي الطعام الــذي يزخر به 

املجتمع الكويتي.
وأضافــت: نســعى إلــى 
متكني املبادرين، واحلرفيني، 
مــن  وغيرهــم  والطهــاة، 
الباحثني عــن منفذ إبداعي، 
لعرض منتجاتهم وإبداعاتهم 
في ظــل أجواء مميزة، توفر 
لهم فرصة التواصل السهل 

واملرن مع اجلمهور.

الصغيرة، ما يتيح لهم تبادل 
األفكار واخلبرات من ناحية، 
واالستماع إلى آراء ومقترحات 
اجلمهور، األمر الذي يساهم 
في تطوير تلــك القطاعات، 
ويرفع نسبة مساهمتها في 
االقتصاد الوطني بشكل عام.

ولفتت إلى أن بنك اخلليج 
يعتزم املشاركة بجناح مميز 
هذا العام في النسخة اجلديدة 
من «قوت ماركت»، سواء من 
حيث التصميم أو الفعاليات 
التي سيوفرها للجمهور، ما 
يجعل من زيارتهم للمعرض 
وجلناح البنك جتربة مميزة.
املعــرض  أن  وذكــرت 
مبوقعه املميز في مركز الشيخ 

جلني القناعي

الستئناف جناحاته، في ظل 
توقعات مبشاركات واسعة 
مــن العارضــني واجلمهــور 
والرعاة، السيما أن انطالقة 

«بيتك تكافل» حتصد
جائزة «أفضل شركة تأمني تكافلي»

حــازت شــركة بيتــك 
للتأمــني التكافلــي «بيتك 
تكافل» جائزة أفضل شركة 
تأمني تكافلــي لعام ٢٠٢٢

على مستوى السوق احمللي 
بالكويــت، مــن مجموعة 
Global Economics املرموقة، 
وذلــك للعــام الثاني على 
التوالــي، تقديــرا ملكانــة 
الشــركة في سوق التأمني 
محليــا، ومنــو أعمالهــا 
وتنامي حصتها السوقية، 
املتواصلة في  وجهودهــا 

ابتكار خدمات ومنتجات تأمينية جديدة، 
تعتمــد في معظمها على وســائل التقنية 
احلديثــة والتطــور التكنولوجــي عالي 

املستوى.
ومثل الشركة في حفل توزيع اجلوائز 
الذي أقيم في دبي مؤخرا، اثنان من الكوادر 
الشابة املتميزة من العاملني في الشركة، 
وقد تسلما اجلائزة، وشهدا تكرمي الشركة 
خالل احلفــل الذي ضم حضورا واســعا 
من مؤسسات وشركات كبرى من مختلف 

أنحاء العالم.
وتعليقا على اجلائزة، أشاد عضو مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي في «بيتك تكافل» 
قتيبة النصف، بحصول شركة بيتك للتأمني 
التكافلي على جائزة «أفضل تأمني تكافلي 
لعام ٢٠٢٢»، معتبرا اجلائزة تتويجا لنجاح 
الشــركة وتقديرا ملنتجاتها التي تســاهم 
بفاعلية في تعزيز سوق التامني التكافلي 
محليا، وتلبية احتياجات شــرائح كبيرة 

من العمالء الراغبة في هذه 
املنتجــات واخلدمات ذات 

اجلودة العالية.
حصولنــا  وأضــاف: 
على هذه اجلائــزة املهمة 
والرفيعــة املســتوى، من 
بني العديد من املؤسسات 
والشركات العاملة في مجال 
التكافلي  التأمني والتأمني 
دليــل واضــح على صحة 
املسار الذي تتخذه الشركة، 
من حيث الكفاءات الفنية 
املتميــزة، وروح التعاون 
بني فريق العمل ووفائهم والتزامهم اجتاه 
العمــالء، باإلضافــة إلى ذلك، اســتخدام 
التقنيات احلديثة واالبتكار الدائم لتوفير 
كل جديد للعمالء، بشكل احترافي وسريع 
حقق لنا جناحات كبيرة جعلتنا في صدارة 
الشركات العاملة في سوق التامني التكافلي 
على مســتوى املنطقة والعالم، مؤكدا أن 
اجلائزة إضافة مهمة تؤكد تقدير املراقبني 
واملتابعني لســوق التامني وشــركائها من 

معيدي التأمني ووسطاء التأمني.
 «Global Economics» وحتتفــي جوائز
باملؤسسات املالية البارزة في العالم، التي 
تتميز مبعايير وقدرات عالية في مجاالت 
تخصصها. وحتظى برامج اجلوائز بشهرة 
عاملية، حيث يتم االختيار من قبل مجموعة 
مــن االستشــاريني البارزيــن واخلبــراء 
املتخصصني في مجال املال واالســتثمار 
واخلدمــات املصرفية للشــركات، وإدارة 
األصول والتأمني، لضمان الشفافية واحلياد.

Global Economics للعام الثاني على التوالي من

قتيبة النصف

ممثال «بيتك تكافل» يتسلمان اجلائزة والتكرمي

KIB يتيح خدمة Apple Pay لعمالئه

«املتحد» يعلن رابح «احلصاد» الشهري

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا 
عن إضافة خدمة Apple Pay لتمكني عمالئه 
مــن حاملي بطاقات ڤيــزا اليوم من إجناز 
عمليات دفع عن بعد أكثر أمانا وخصوصية، 
والتي جتنبهم تسليم بطاقاتهم املصرفية 
للدفع لشــخص آخر، أو ملس األزرار على 
أي أجهزة، أو استبدال النقود، عالوة على 
االعتماد على قدرات الـ iPhone في حماية 
معامالتهم. ويأتي طرح هذه اخلدمة تدشني 
خدمــة Apple Pay مــن KIB، متاشــيا مع 
استراتيجيته الشاملة للتطوير والتوسع 
الرقمي، الرامية إلى االستمرار بطرح حلول 
مبتكــرة لعمالء البنــك وتعزيز جتربتهم 

املصرفية بشكل عام.
ومن خالل هذه اخلدمة، يستطيع عميل 
البنك إمتام عملية الشراء من دون تالمس 
باستخدام ساعة Apple Watch بالقرب من 
نقطة الدفع، وهي عملية مؤمنة جيدا، حيث 
Apple تتم املصادقة عليها باستخدام تقنية

للتعرف على الوجه: «Face ID» أو التعرف 
عن طريق ملس الهاتف الذكي: «Touch ID»، أو 
رمز املرور عليه، باإلضافة إلى رمز التحقق 
ملرة واحدة: «الـ OTP»، كما يذكر أن خدمة 
Apple Pay مقبولة لدى عدة منافذ، مبا في 
ذلك الصيدليات واملطاعم واملقاهي ومحالت 
البيع بالتجزئة والعديد من األماكن األخرى.
Apple اآلن استخدام KIB كما ميكن لعمالء

Pay على أجهزة الـ iPhone والـ iPad وأجهزة 
الـ Mac إلمتام عمليات شراء أسرع وأكثر 
ســهولة على التطبيقات أو عبر اإلنترنت 
على برنامج Safari، دون احلاجة إلى إنشاء 
حسابات أو تكرار إدخال بيانات التوصيل 
والشحن وغيرها، فقط بلمسة أو نظرة أمام 
الهاتف الذكي، فإن Apple Pay تسهل الدفع 
لشراء املأكوالت، أو التسوق عبر اإلنترنت، 
أو الدفع لوسائل النقل ومواقف السيارات، 

أعلــن البنــك األهلي املتحد عــن نتيجة 
السحب الشهري من برنامج جوائز احلصاد 
اإلســالمي، والذي أقيم يوم أمــس في املقر 
الرئيسي للبنك، بحضور ممثل وزارة التجارة 
والصناعة، حيث حصل على اجلائزة وقيمتها 
١٠٠ ألــف دينــار العميــل فهد علــي حوميد 

املطيري.
وبهذه املناسبة، قدمت رئيس إدارة قنوات 
التوزيع البديلة بالبنك األهلي املتحد هنادي 
خزعل التهنئة للفائز، متمنية له دوام التوفيق. 
وأعربت عن أملها أن يحالف التوفيق جميع 
عمالء البنك في الســحوبات القادمة، معربة 
في الوقت ذاته عن ســعادتها البالغة بالثقة 

الغالية التي يضعها العمالء في البنك.
وأكدت خزعل أن البنك األهلي املتحد حرص 
منذ إطالق برنامج جوائز احلصاد اإلسالمي 
على تقــدمي باقة حصرية مــن اجلوائز مبا 
يســهم في حتقيق تطلعات عمالئه، ويعمل 
على تعزيز ثقافة االدخار. وشدد على التزام 
البنــك بتوفير احللــول املصرفية احلديثة، 
والتي تنسجم مع متطلبات العمالء املختلفة.

ويقدم حساب احلصاد اإلسالمي في باقته 
احلالية مجموعة أوســع مــن املزايا، حيث 
يحظى الرابحون مــن عمالء املتحد بجائزة 

وغيرها الكثير.
وفي هذا الســياق، قال مدير عام إدارة 
التحول الرقمــي واالبتكار في KIB، محمد 
الشــريف: إن هذه اخلطوة الفارقة تعكس 
التزامنــا املتواصل بتقدمي حلــول رقمية 
آمنة وسلسة للدفع وغير ذلك من خدمات 
مصرفية، كما تعزز الدور الرئيســي الذي 
قمنا به في مجاالت التحول الرقمي للقطاعات 

املصرفية واملالية في الكويت.

شهرية بقيمة ١٠٠ ألف دينار، باإلضافة إلى 
١٠ جوائز أســبوعية بقيمة ١٠٠٠ دينار لكل 
جائزة. وتبقى اجلوائز الربع السنوية الكبرى 
بقيمة ٢٥٠ ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما 
يطمــح إليه العمالء، حيث متثل لهم فرصة 

حقيقية لتحقيق حلم العمر.
علما بأن احلد األدنى للمشاركة واالستفادة 
من الســحوبات كافة هــي ١٠٠ دينار، تؤهل 
العميــل للحصــول على فرصتــني لدخول 
السحب والتي تزيد حتى ٣٠٠٠٠ فرصة في 
السحب، باإلضافة إلى احلصول على أرباح 

سنوية مثمرة.

محمد الشريف
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٢١٠٠ سيارةاملجمع سيضم أكبر «ايكيا» بالشرق األوسط مبساحة ٢٦ ألف متر مربع ومتجر «أبيات» و«لولو هايبر»  املشروع مت تأجيره بالكامل ويتصل مببنى متعدد الطوابق ملواقف سيارات تستوعب

محمد جاسم املرزوق: املشروع مبساحة ١٠٠ ألف متر مربع ومبساحة إيجارية تعادل ٨٠ ألف متر مربع أحمد املنفوحي: منوذجًا يحتذى على صعيد املشاريع الناجحة املصممة وفقًا ألعلى املواصفات

«التمدين» متضي قدمًا مبشروع «مول ذا ويرهاوس».. واالفتتاح بالربع الثالث

رحــب مشــروع «مــول ذا 
ويرهاوس» مبديــر عام بلدية 
الكويت م.أحمد املنفوحي والوفد 
املرافق له، خالل زيارة تفقدية 
ملتابعة آخر تطورات املشروع، 
والذي يعد أحدث مشروع جتاري 
في الكويت، ويقــع في منطقة 
جنــوب الصباحيــة، واملتوقع 
افتتاحــه في الربــع الثالث من 

العام احلالي. 
وتأتي هذه الزيارة في إطار 

وخــالل جولته فــي مرافق 
أشــاد  املختلفــة،  املشــروع 
املنفوحي مبشروع ذا ويرهاوس، 
والذي ميثــل منوذجا يحتذى 
على صعيد املشاريع التجارية 
الناجحــة املصممة وفقا ألعلى 
املواصفــات العامليــة، وهذا ما 
عهدناه مــن مجموعة التمدين 
بتقدميها دائما مشاريع مبتكرة 

وغير تقليدية. 
وحرص محمد جاســم 

بالهوية الصناعية، لينضم 
إلــى املجمعــات التجارية 
األخرى في الكويت بهوية 
متطــورة مختلفة عما هو 

مألوف.
وأكد املرزوق أن املشروع 
يضم محــالت ضخمة بحيث 
سيكون فيه أكبر «ايكيا» في 
الشــرق األوســط، ومبساحة 
٢٦ ألــف متــر مربــع، وكذلك 
متجر «أبيات» و«لولو هايبر 

بلدية الكويت والوفد املرافق 
علــى هــذه الزيــارة املثمــرة 
وباهتمامهــم ودعمهــم بــكل 
الوسائل املتاحة لدعم مشاريع 
القطاع اخلــاص ذات التأثير 
اإليجابــي على حركة التنمية 
فــي الكويت، منوهــا بأهمية 
هذه الزيارات في تعزيز الوعي 
حول أحد املشاريع الرائدة على 
صعيد الدولة، وتسليط الضوء 
على جهود  القطاع اخلاص في 

املرزوق خالل اجلولة على 
إطالع الضيــوف على كل 
مرافق مشروع ذا ويرهاوس، 
حيــث قدم شــرحا مفصال 
عــن كل عناصر املشــروع 
الــذي يقــع على مســاحة 
تقارب ١٠٠ ألف متر مربع، 
إيجارية تعادل  ومبساحة 
٨٠ ألف متــر مربع، مبينا 
أنــه مت تصميم املشــروع 
بهوية مختلفة، مبا يسمى 

ماركت» ومجموعة كبيرة من 
احملالت واملطاعم واملقاهي، هذا 
باإلضافة الى معرض مختص 
لشركات السيارات الصينية.

وتابع أنه مت تأجير املشروع 
بالكامل وهذا املشروع متصل 
مببنى يحتوي على عدة أدوار 
ملواقف الســيارات، يستوعب 

٢١٠٠ سيارة.
وتقدم محمد جاسم املرزوق 
بالشــكر والتقديــر ملدير عام 

حتقيق التكامل مع القطاعات 
األخرى بالدولة. 

وبــني املــرزوق أن إطالق 
وتنفيــذ مثل هذه املشــاريع 
يجســدان حــرص مجموعــة 
التمديــن على املســاهمة في 
التنمية الشــاملة التي تخدم 
الوطن والشعب، ومبا يتماشى 
مع توجيهات القيادة السياسية 
في تطويــر مختلف املجاالت 

احليوية بالكويت.

استقبلت وفد بلدية الكويت وأطلعته على آخر تطورات املشروع
محمد جاسم املرزوق وم.أحمد املنفوحي يتوسطان إداريي مشروع «ذا ويرهاوس» ووفد بلدية الكويت

محمد جاسم املرزوق وم.أحمد عبد اهللا املنفوحي وجولة في املشروع

حــرص بلدية الكويــت على 
تفقد ومتابعة مشاريع القطاع 
اخلــاص التنموية، والتي لها 
األثر اإليجابي على االقتصاد 
الوطني.  وكان في اســتقبال 
الضيوف محمد جاسم املرزوق 
رئيس مجلس إدارة مجموعة 
التمديــن، وأحمد الصرعاوي 
رئيــس مجلس إدارة شــركة 
التمدين ملراكز التسوق، وعدد 

من املرافقني.

«stc» تستضيف حلقة نقاشية باليوم العاملي للتعليم ع شراكة إستراتيجية «بوبيان» يوقِّ
مع تطبيق «Baims» التعليمي

استضافت شركة االتصاالت الكويتية 
(stc)، حلقة نقاشية حول التعليم املستدام 
كجزء من شــراكتها االســتراتيجية مع 
منصة التعليم عبر االنترنت «دورات»، 
وجاءت الفعالية مبناسبة «اليوم العاملي 
للتعليــم» الذي يتــم االحتفاء به في ٢٤
يناير، وتضمنت حلقة النقاش، مشاركة 
ممثلني من كيانات ومؤسسات أبدوا وجهات 
نظرهــم حول أهمية التعليم املســتدام. 
استضافت stc احلدث التثقيفي في مقر 
stc في برج أوملبيا، حيث دعوا عددا من 
القيادات التعليمية للمشاركة ومناقشة 
وتغطيــة املوضوعــات املهمــة املتعلقة 
بالنظام التعليمي احمللي. وضم املتحدثون 
ممثلني عن دورات، واجلمعية الكويتية 
الختالفات التعلــم (KALD)، وأكادميية 
ادفوكتس جروب للتدريب األهلي، ومدرسة 
دســمان ثنائية اللغة، وجامعة الكويت، 
ووزارة التربية والتعليم، مستندين إلى 
خلفيتهم ومعرفتهم في الصناعة، تبادل 

أعضاء اللجنة وجهات نظرهم وآرائهم فيما 
يتعلق باملوضوعات التي متت مناقشتها 
خالل اجللسة، والتي تعكس في مجملها 
أيضا إحدى أهم الركائز األساسية وراء 
برنامج stc الشامل للمسؤولية املجتمعية 
للشركات، وهو التعليم. وقد انضم إلى 
حلقة النقاش من شركة دورات الرئيس 
التنفيذي للشركة محمد السريع واملدرب 
عبداهللا الصانع، كما شارك نائب رئيس 
مجلس اإلدارة د.عيسى جاسم واملعلمة 
فاطمة الظفيري في حلقة النقاش ممثلني 
لكالد KALD. ومــن أكادميية ادفوكتس، 
شارك الرئيس التنفيذي واحملامي محمد 
جميل في اجللسة جنبا إلى جنب مع نائب 
الرئيس التنفيذي ألكادميية ادفوكتس، 
حصة العودة، وشــارك في اجللسة من 
مدرســة دســمان ثنائية اللغة املشــرفة 
سمر ديزمان، ومديرة املدرسة اإلعدادية 
رحاب عبد اخلالــق، واملديرة التنفيذية 
للعالقات العامة والتسويق رنا مسوح. 

كما التحقت الطالبة مرمي الكندري باللجنة 
من جامعة الكويت. وضمت أيضا املعلم 
فيصل البريدي والطالبني هديل الشمري 
وعبداهللا اجلماز اللذين مثال وزارة التربية 
والتعليم في املناقشة. من جهتها، قالت 
دانة اجلاسم، مدير عام اتصاالت الشركات 
في stc: فخورون باستضافة هذه احللقة 
النقاشية اإلعالمية بحضور قادة أكادمييني 
لتســليط الضوء على أهمية إثراء نظام 
التعليم احمللي من خالل تقنيات التطوير 
املثالية. ومن خالل القيام بدورنا كرواد 
التحول الرقمي في قطاع االتصاالت في 
الكويت وكداعم للتحول الرقمي، نعتقد 
أنه من الضروري وضع خطة مستدامة 
تثبت أنها مثمرة وداعمة جليل الشباب، 
سواء كان ذلك من خالل التعليم أو التنمية 
االقتصادية أو غيرهما من القطاعات التي 
تؤثر على املجتمع، وذلك لرفع مستوى 
الوعي بضــرورة تنفيذ اســتراتيجيات 
مستدامة اليوم من أجل غد أكثر إشراقا.

وقع بنــك بوبيان اتفاقية 
شراكة استراتيجية مع تطبيق 
Baims، احد املشاريع الكويتية 
الناشئة في مجال التعليم عن 
بعــد، وذلك ضمن مســاعيه 
املتواصلة لالهتمام باملستقبل 
التعليمــي ألبنائنــا طــالب 
املرحلــة الثانوية واجلامعة، 
الســيما مــن عمالء حســاب 
PRIME ممــا يســاعدهم على 
توفير الوقــت وإدارة وقتهم 
وصوال ملرحلة التفوق العلمي.

ومت توقيع اتفاقية الشراكة 
بني بنك بوبيان ممثال بحضور 
رئيــس اخلدمــات املصرفية 
اخلاصة واخلدمات املصرفية 
الشــخصية عبداهللا املجحم 
والرئيس التنفيذي من تطبيق 
Baims يوســف احلســيني 
بجانب عدد من مسؤولي البنك 

والتطبيق.
وقال املجحم تعليقا على 
هــذه االتفاقية: ال يخفى على 
أحد ما وصل إليه التعليم عن 
بعد من أهمية، كونه أصبح من 
الضروريات األساسية لتطوير 
النظــم وحتســني املنظومــة 
التعليمية والتي بدورها تعزز 
كفاءة شرائح كثيفة من الطالب 

على التحصيل الدراســي من 
خــالل التواصل مع مجموعة 
من املعلمني املعتمدين وذوي 
الكبيرة، واالستفادة  اخلبرة 
من مســارات تعليمية تنظم 
األداء الدراسي عبر الڤيديوهات 
وغيرهــا  واالختبــارات، 
مــن اخلصائــص وامليــزات 

التحفيزية.
من جانبه، أشار املجحم إلى 
أن االتفاقية تضمن لعمالئنا 
من حساب PRIME من طلبة 
اجلامعــة وأبنائنــا من طلبة 
املرحلة الثانوية احلصول على 
مجموعة مميزة من العروض 
على الــدورات والدروس مع 
توفيــر خدمــات تعليميــة 

متكاملة مت تصميمها بحسب 
الدراســية، باإلضافة  مناهج 
إلى متكينهم من التواصل مع 
مدرسني معتمدين وذوي خبرة 
كبيرة مبا يضمن تطوير حلول 
جديــدة تناســب احتياجات 

الطالب.
وأضاف: سنقدم لعمالئنا 
من طلبة اجلامعة من حساب 
PRIME خصمــا يصــل إلــى 
٣٠٪ علــى مجموعــة مميزة 
البرامج والدورات التعليمية 
فــي  املفيــدة  االختياريــة 
حتصيلهم الدراسي إضافة إلى 
خصما بنسبة ٣٠٪ على جميع 
القــدرات  دورات اختبــارات 
التابعة جلامعة الكويت، مما 
يتيح لهم االستعداد لالختبار 
ودون ضغط مادي على أولياء 

األمور.
وبالنسبة لطلبة املرحلة 
الثانويــة، ميكنهم احلصول 
خصوصيــة  دروس  علــى 
مســجلة مســبقا أو مباشرة 
Baims مجانــا مــن تطبيــق

واالستفادة من كبار املعلمني 
التعليميــة  اخلبــرة  ذوي 
التي تساعدهم  ومالحظاتهم 

في رحلة تفوقهم الدراسي.

حول التعليم املستدام في إطار شراكتها اإلستراتيجية مع «دورات» لعمالء PRIME من الشريحة الطالبية

نقاش أكادميي حول أهمية التعليم خالل احللقة النقاشية

عبداهللا املجحم متوسطاً فريق Baims عقب توقيع االتفاقية

في حتصيلهم الدراسي نظرا 
العتبــاره جتربــة تعليميــة 
متكاملة ومتطورة تتناســب 
مع تطورات الفترة احلالية.

من جانبه، أعرب احلسيني 
من تطبيق Baims عن سعادته 
مبثــل هذه الشــراكة مع بنك 
بوبيان ملا متثله من إضافة في 
مجال دعم وتطوير التعليم عن 
ُبعد ألبنائنا واخواننا الطلبة 
مبا يتماشى مع التحديات التي 
تشهدها ساحة التعليم الرقمي 

حاليا.
وأكد احلسيني أن املنصة 
توفر دروسا تعليمية متكاملة 
مسجلة ومباشرة مت تصميمها 
خصوصــا ملســاعدة الطلبة 

صورة جماعية لفريق العالقات العامة في «stc» مع األكادمييني املشاركني في احللقة النقاشية

«مول ذا ويرهاوس»
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أنباء سورية

قصف تركي يستهدف مناطق شمال شرقي سوريةروسيا وإيران تستعجالن التقارب التركي - السوري
وكاالت: قالــت مصــادر 
إعالمية إن اجتماعات سياسية 
مكثفــة تشــهدها العاصمــة 
الروســية موســكو، للدفــع 
مبســاعي التقارب بني تركيا 
وسورية نحو األمام، بحسب 
مــا قالت صحيفــة (الوطن) 
السورية. ونقلت الصحيفة عن 
املصادر التي (لم تكشف عن 
هويتها)، قولها إن «موسكو 
وطهران تســتعجالن حدوث 
هذا التقارب». وأضافت ان «هذا 
األمر دفع مبوســكو وطهران 
أكثر للتمسك به واستعجال 
دمشق وأنقرة التخاذ خطوات 
تنفيذية جلهــة التقارب بني 
العاصمتني، والذي من املمكن 
أن يدعم الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان في انتخاباته 
النقاط  ويضيــف لرصيــده 

الالزمة للفوز».

أن  املصــادر  وادعــت 
«واشــنطن قــد تتخــذ خالل 
املرحلــة املقبلــة خطــوات 
تصعيديــة جتــاه االقتصاد 
التركــي قد تؤثــر على قدرة 
احلكومة في الســيطرة على 
الليرة التركية، ما يؤدي إلى 
تدهور اقتصادي سريع يؤثر 
مباشرة وبشكل كارثي على 
شعبية أردوغان وذلك بهدف 

دعم أحزاب املعارضة».
أن  املصــادر  ورجحــت 
«تكــون إيــران حاضــرة في 
سلسلة االجتماعات القائمة، 
التصريحــات  أن  الســيما 
التركية والروســية األخيرة 
كشفت عن رضا روسي- تركي 
على دخول طهران على خط 

الوساطة».
وكان وزيــر اخلارجيــة 
الروسي سيرغي الڤروڤ، أعلن 

أمس األول، عن التوصل إلى 
اتفاق حول مشاركة إيران في 
عمليــة التطبيــع التركي مع 
سورية التي ترعاها موسكو.

وقال الڤروڤ خالل مؤمتر 
صحافي عقــب محادثات مع 
وزير اخلارجية املصري سامح 
شكري في العاصمة الروسية 
موســكو إنه «جرى التوصل 
اآلن إلى اتفاق من حيث املبدأ 
على مشــاركة إيران في هذا 
العمل». وفق ما أوردت وكالة 

(سبوتنيك) الروسية.
واعتبــر الڤــروڤ أنه من 
املنطقــي أن ترافــق روســيا 
وإيــران املزيد من االتصاالت 
لتعزيــز تطبيــع العالقــات 
التركية مع النظام السوري، 
بالنســبة  «أمــا  مضيفــا: 
للتوقيت، واألشكال احملددة 
للمشــاركة، ســواء كان على 

مســتوى اجليــش، أو علــى 
مستوى الديبلوماسيني، فيتم 

العمل على هذا».
من جهتها، قالت الرئاسة 
التركية إن «مشــاركة إيران 
في عملية التفاوض بني أنقرة 
ودمشــق واجلارية بوساطة 
روسية ستجعل األمر أسهل»، 
مضيفــة ان «موعــد اجتماع 
تركيــا  خارجيــة  وزيــري 
وسورية لم يتحدد بعد، لكن 
االتصاالت جارية بهذا الشأن».

ويأتي ذلك في ظل خطوات 
اتخذتها تركيــا للتقارب مع 
النظام السوري، بعد عقد لقاء 
في موســكو الشــهر الفائت، 
جمع وزراء الدفاع في تركيا 
وروسيا وســورية، ووسط 
أنبــاء تتحدث عــن عقد لقاء 
قريب يجمع تركيا وروســيا 

وسورية.

وكاالت: شهدت مناطق متفرقة من 
شمال شرقي ســورية، حيث تتمركز 
«قوات سورية الدميوقراطية» «قسد» 
املدعومــة مــن قبل التحالــف الدولي 
بقيــادة أميركا، قصفــا مدفعيا تركيا 

دون معلومات عن خسائر بشرية.
وقالت وكالــة «هاوار» املقربة من 
«قســد»، إن قصفا تركيا طال مناطق 
متفرقة من ناحية عني عيســى شمال 

غربي احلسكة امس.

حسابات إخبارية محلية نشرت عبر 
«تلغرام»، شائع االستخدام في املنطقة، 
تســجيالت مصورة لقصف قالت إنه 
طــال محيط قرية صيدا واســتراحة 
النخيل شرق ناحية عني عيسى بريف 

احلسكة.
وأفــاد موقــع «عنــب بلــدي» في 
احلســكة بأن ريف احملافظة الشرقي 
لم يشهد استهدافات جديدة امس، بينما 
استهدفت القوات التركية قرى وبلدات 

في املنطقة بقذائف املدفعية والهاون 
خالل األيام املاضية. وذكرت أن قصفا 
متقطعا طال أيضا محيط مدينة تل متر 
شــمال غربي محافظة احلسكة، امس 
االول، لكــن وتيرة القصف انخفضت 

مقارنة باألسابيع املاضية.
واستمرت الطائرات املسيرة التركية 
بالتحليق في أجواء مدينة احلســكة 
شمال شرقي سورية، دون معلومات 

عن استهداف جوي.

١٥ مليون ليرة املبلغ املسموح بنقله بني احملافظات
دمشق - د.ب.أ: أصدر مصرف سوريا 
املركزي، امس، تعميما بخصوص املبالغ 
املســموح بنقلها بني احملافظات برفقة 

مسافر.
وقال املصرف، في بيان صحافي امس 

أوردته الوكالة العربية السورية لألنباء 
(ســانا) إنه الحقا للتعميم الصادر في 
يونيو ٢٠٢٠ بخصوص املبالغ املسموح 
بنقلها بني احملافظات برفقة مسافر يعدل 
املبلغ املســموح بنقله بــني احملافظات 

ليصبح ١٥ مليون ليرة سورية.
ولفــت املصرف، في بيانــه، إلى أن 
عمليــات نقــل األموال بــني احملافظات 
«دمشــق وريفها والقنيطرة» مستثناة 

من السقف املذكور.

سفيرة واشنطن السابقة باألمم املتحدة 
تخطط لتحدي ترامب في السباق الرئاسي

واشنطن - وكاالت: قالت 
أميركيــة إن  إعــالم  وســائل 
نيكي هايلي السفيرة السابقة 
لألمم املتحــدة وحاكمة والية 
كارولينــا اجلنوبية ســابقا، 
تخطط لإلعالن عن ترشــحها 
النتخابــات الرئاســة املقررة 
فــي ٢٠٢٤، لتكــون بذلك أول 
منافس جمهوري معلن للرئيس 
االسبق دونالد ترامب في وقت 
أبطأ فيه املرشحون احملتملون 
اآلخــرون حتركاتهــم في هذا 

االجتاه.
وميكن أن تطلق هايلي مقطع ڤيديو يشير 
إلى قرارها قريبا، وهي استراتيجية، كما وصفها 
العديد من األشــخاص الذيــن مت إطالعهم على 
اخلطط تهدف إلى زيادة احلضور واحلماس من 
أجل حدث إعالن شخصي في األسابيع املقبلة.

وتخطط هايلي لإلعالن رسميا عن ترشحها 
في تشارلســتون في ١٥ فبرايــر اجلاري، وفقا 
ملصــادر مت إطالعها على اخلطــط، وهو تاريخ 
Post مت اإلبالغ عنه ألول مرة بواسطة صحيفة
and Courier في تشارلســتون بوالية كارولينا 

اجلنوبية.
وأحملــت هايلــي في وقــت ســابق إلمكانية 
ترشحها للرئاســة، حيث قالت في مقابلة على 
قناة «فوكس نيــوز» االخبارية: «نحن بحاجة 
للذهاب في مسار جديد. وهل ميكنني أن أكون 
ذلك القائد؟ نعم، أعتقد أنني أستطيع أن أكون 

ذلك القائد».

وهايلي التي عملت سفيرة 
لدى األمم املتحدة خالل إدارة 
ترامــب، انتقدته مــرات عدة. 
كما أنها كانــت حاكمة لوالية 
ســاوث كارولينا من ٢٠١١ إلى 
٢٠١٧ وكانت عضوا في مجلس 

النواب بالوالية.
ويعود قرار هايلي بالدخول 
إلــى الســباق الرئاســي إلــى 
اإلســتراتيجية األكثــر حذرا 
التي اعتمدها معظم املرشحني 
الذيــن  احملتملــني اآلخريــن 
قــرروا أنه ال داعي لإلســراع 

في استعداداتهم.
وقال مستشــارو هؤالء اجلمهوريني الذين 
حتدث كثير منهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم، 
إن هناك حذرا من أن يصبحوا هدفا مبكرا للرئيس 

السابق دونالد ترامب.
من جانب آخر، قامت سلطات إنفاذ القانون 
الفيدرالية بتفتيش منزل الرئيس جو بايدن في 
والية ديالوير، على ما أعلن محاميه، في مرحلة 
جديدة من عملية لتقفي أثر وثائق مصنفة سرية 

تعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس.
وقال احملامي بوب باور إن عملية التفتيش 
حظيــت «بدعم وتعاون تام من الرئيس» عقب 
عمليات بحث مماثلة كشــفت عن مجموعة من 
الوثائق مبنزله في ويلمنغتون ومكتب سابق 

استخدمه الرئيس في واشنطن.
ويؤكد محامو بايدن أنه احتفظ بهذه الوثائق 

«من غير قصد».

«إف.بي.آي» يفتش منزل بايدن في ديالوير

نيكي هايلي

باكستان: الشرطة ال تستبعد تلقي انتحاري 
تفجير مسجد بيشاور «مساعدة داخلية»

إســالم آبــاد - وكاالت: أعلنــت الشــرطة 
الباكستانية التي تواصل التحقيق في التفجير 
االنتحاري الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات 
في مســجد مبجمــع أمني في بيشــاور، إلقاء 
القبض على عدد كبير من االشخاص، مشيرة 
إلى أنها ال ميكنها اســتبعاد احتمال أن يكون 
منفذ التفجير قد تلقى مساعدة داخلية لإلفالت 

من التفتيش.
والتفجيــر هو األكثر دموية منذ نحو عقد 
في بيشاور وهي مدينة مضطربة تقع في شمال 
غرب باكســتان بالقرب من احلدود األفغانية. 
وكان جميع القتلى من الشرطة باستثناء ثالثة 
لتتكبد بذلك قوات األمن أعلى خسائر في األرواح 

في هجوم واحد في التاريخ احلديث.
وقال إعجاز خان قائد شرطة بيشاور لوكالة 
رويترز امس: «وجدنــا بعض الدالئل القوية 
وبناء عليها قمنا بشن حملة اعتقاالت كبيرة».

وأضاف «ال ميكننا استبعاد حدوث مساعدة 
داخلية ولكن مبــا أن التحقيق اليزال جاريا، 
فلن أمتكن من مشاركة املزيد من التفاصيل».

ويركــز احملققون ومن بينهم مســؤولون 
فــي املخابرات ومكافحــة اإلرهاب على كيفية 
متكن املهاجم من اختراق نقاط تفتيش اجليش 
والشرطة املؤدية إلى منطقة (بوليس الينز) 
وهــي جتمع ســكني مغلق في وســط املدينة 
يسكنه أفراد شرطة من الرتب املتوسطة واألقل 
بصحبة أســرهم. وأفاد رئيس شرطة اإلقليم 
معظــم جاه أنصاري لرويتــرز بالعثور على 
رفــات املهاجم، وقال «نعتقــد أن اجلهة وراء 

الهجوم ليست جماعة منظمة».
ووفقا لوزير الدفاع الباكســتاني خواجة 
آصف فإن االنتحاري كان يقف في الصف األول 

مع املصلني عندما نفذ التفجير.
ونفد االنتحاري هجومه االثنني الفائت في 
وقت جتمع فيــه املئات ألداء صالة الظهر في 
مسجد شيد خصيصا ألفراد الشرطة وأسرهم 
الذين يعيشون في منطقة شديدة التحصني.

بدوره، تعهد رئيس الوزراء الباكســتاني 
شــهباز شــريف بالتغلب على خطر اإلرهاب 

باجلهود اجلماعية واحلكمة.
وأعرب شهباز في كلمة ألقاها أمام اجتماع 
ملجلس الوزراء االحتادي في إسالم آباد امس عن 
قلقه الشديد إزاء عودة ظهور العناصر اإلرهابية، 
وخاصة في والية خيبر بختونخوا في مدينة 
بيشــاور، مؤكدا أنه إذا لم يتم اتخاذ خطوات 
فوريــة وفعالة، فقد متتد األحداث املقيتة إلى 
أجزاء أخرى من البالد، بحســب ما نقلت عنه 
صحيفة «إكسبريس تريبيون» الباكستانية.

وأعرب شريف عن تقديره لتضحيات أبناء 
خيبــر بختونخوا في احلرب علــى اإلرهاب، 
موضحــا أن الوالية ظلت دائما خط املواجهة 
لدى باكســتان في هذه احلــرب وأن التاريخ 

سيذكر دائما تضحياتها.
وأوضح أن والية خيبر بختونخوا حصلت 
على ٤١٧ مليار روبية منذ عام ٢٠١٠ لتحســني 
قدرتها على مكافحة اإلرهاب، مؤكدا أن األموال 
من حق احملافظة، لكنه تساءل: «أين مت إنفاق 

املبلغ؟».

نشطاء باكستانيون يرفعون الفتات تعاطف مع ضحايا التفجير االنتحاري خالل تظاهرة في بيشاور   (ا.ف.پ)

بريطانيا تشهد اإلضراب األكبر في ١٠ سنني 
عشية مرور ١٠٠ يوم على حكومة سوناك

لنــدن - وكاالت: شــارك 
مــا يصــل إلى نصــف مليون 
بريطاني من املعلمني وموظفي 
القطاع العام وسائقي القطارات 
امس في أكبر إضراب منســق 
منذ عقد بسبب األجور، وتهدد 
احتــادات العمــال مبزيــد من 
تعطيــل األعمال علــى نطاق 
واســع، مع إصــرار احلكومة 
على رفــض املطالبات بزيادة 

األجور.
وتسبب اإلضراب اجلماعي 
على مستوى البالد الذي جاء 
عشــية مــرور ١٠٠ يــوم على 
تشكيل حكومة ريشي سوناك 
احملافظة، فــي إغالق املدارس 
وتوقف معظم خدمات القطارات 
وإجبار اجليــش على التأهب 
لتقدمي املســاعدة عنــد نقاط 
التفتيــش احلدودية في يوم 
أطلقــت عليه احتادات العمال 

«إضراب األربعاء».
وشــارك في اإلضراب ٣٠٠

ألــف من املعلمــني، وهم أكبر 
فئة مشاركة، من إجمالي نصف 
مليون شخص، وهو أعلى رقم 
منذ ٢٠١١، عندما أعلن املوظفون 

احلكوميون إضرابا جماعيا.
املــدارس  آالف  وأغلقــت 
تلبية لدعوة «االحتاد الوطني 
للتعليــم»، مــا أجبــر بعض 
األهالي على البقاء في منازلهم 
لالهتمام بأطفالهم. ونشــرت 
عــدة مجموعات أهالي تالمذة 
بيانا مشــتركا عبرت فيه عن 
«دعمها» للحركة االجتماعية، 
الفتة إلى «نتائج سنوات من 

نقص التمويل» في املدارس.
كمــا مت تنظيم مســيرات 
مناهضة لقانون جديد مزمع 
لتقييــد اإلضرابات في بعض 

القطاعات.
ويطالب املضربون بزيادات 
في األجــور أعلى من معدالت 

املزيــد مــن االحتــادات إلينا. 
نحتاج إلى املال اآلن».

مــن جهتها، قالــت وزيرة 
التعليــم جيليــان كيجان إن 
احلكومــة لــن تتزحــزح عن 
موقفها وإن الرضوخ ملطالب 
زيادة األجور ستذكي التضخم 
فحســب. وصرحــت كيجــان 
لهيئة اإلذاعة البريطانية (بي.

بي.سي) «ما ال ميكننا فعله هو 
منــح جزء من القــوة العاملة 
زيادات في األجور من شــأنها 
أن تفاقم التضخم على اجلميع. 
هذا ليس منطقيا من الناحية 

االقتصادية».
يعلــن  أن  املقــرر  ومــن 
ممرضون ومسعفون وموظفو 
اتصــاالت الطــوارئ وغيرهم 
من العاملني في قطاع الرعاية 
الصحية مزيدا من اإلضرابات 

وأزمة الطاقة.
وحتــى اآلن، لــم يتضرر 
االقتصاد البريطاني بشدة من 
اإلضرابات إذ بلغت تكلفتها في 
الثمانية حتى يناير  األشــهر 
الفائت نحــو ١٫٧ مليار جنيه 
إســترليني أو نحــو ٠٫١٪ من 
الناجت احمللي اإلجمالي املتوقع، 
وفقا لتقديــرات مركز أبحاث 

االقتصاد واألعمال.
وقــدر املركــز اخلســائر 
إضــراب  جــراء  املتوقعــة 
املعلمني بنحو ٢٠ مليون جنيه 
إسترليني في اليوم. ولكن رمبا 
يكون لإلضرابات تأثير سياسي 

على حكومة سوناك.
وتشير استطالعات للرأي 
إلــى أن املواطنــني يــرون أن 
احلكومة تعاملت مع اإلضرابات 

بشكل سيئ.

األسبوع القادم، فيما أيدت فرق 
اإلطفاء فكــرة تنظيم إضراب 
على مســتوى البــالد. وأعلن 
عن تنظيــم إضراب جديد في 
قطاع الســكك احلديد اعتبارا 
من الغد، فيما صوت عناصر 
اإلطفاء لصالح إضراب هو األول 

من نوعه خالل ٢٠ عاما.
وكان رئيــس احلكومــة 
البريطانية ريشــي ســوناك 
قال مؤخرا خالل زيارة لعاملني 
في قطاع الصحــة يخططون 
ملواصلــة إضرابهــم في األيام 
املقبلــة: «ال أريــد ســوى أن 
يكون لدي عصا سحرية ألدفع 
لكم جميعكم أكثــر». واعتبر 
أن رفــع األجور سيســهم في 
زيادة التضخم وتراجع املالية 
العامة التي تواجه صعوبات 
منذ بدايــة جائحة كوفيد-١٩

شارك فيه نحو نصف مليون من املعلمني وموظفي القطاع العام وسائقي القطارات

مسيرة احتجاجية حاشدة للمعلمني وسط لندن خالل «إضراب األربعاء» الكبير للمطالبة بزيادة األجور أمس  (رويترز)

التضخم لتغطية تكاليف الغذاء 
والطاقة التي يقولون إنها تزيد 
الضغــوط احلادة عليهم إذ ال 

تكفي للوفاء باحتياجاتهم.
ويحتج املضربــون أيضا 
علــى ظــروف العمــل ونظام 
التقاعد وســعي احلكومة إلى 

احلد من احلق في اإلضراب.
وحذر احتاد اخلدمات العامة 
والتجارية، الذي ميثل نحو ١٠٠
ألف موظف حكومي يعملون 
في أكثر من ١٢٠ هيئة، حكومة 
رئيس الوزراء ريشي سوناك 
من أن اإلعالن عن إجراء منسق 

آخر أمر ال مفر منه.
وقال مارك سيروتكا األمني 
العام لالحتاد لـ «رويترز»: «إن 
لم تفعل احلكومة شــيئا إزاء 
األمر، فأعتقد أننا سنشهد أياما 
كثيرة مثل اليوم مع انضمام 

إيران تتهم جهاز أمن أجنبيًا وفصائل كردية 
بالتورط في «هجوم املسيّرات» بأصفهان

عواصــم - وكاالت: اتهمت 
إيران فصائــل كردية تتمركز 
في العراق بالضلوع في هجوم 
بطائرات مسيرة استهدف مؤخرا 
موقعا تابعا لوزارة الدفاع في 
محافظة أصفهان، حسبما جاء 

في وسائل إعالم إيرانية.
وقالت وكالــة «نورنيوز» 
لألنبــاء: «دخلــت أجــزاء من 
التــي  املســيرة  املروحيــات 
اســتخدمت في تنفيــذ العمل 
العدائي ضد املنشــأة الدفاعية 
فــي أصفهــان قبــل أيــام، إلى 
جانب مواد متفجرة، الى إيران 
مبشاركة وتوجيهات اجلماعات 
املناهضــة للثــورة  الكرديــة 
املتمركزة في إقليم كردســتان 
العــراق». وأضافت الوكالة ان 
مجموعات كردية أحضرت أجزاء 
املســيرات ومواد متفجرة إلى 
داخــل إيران «مــن أحد الطرق 
التي يتعذر الوصول إليها في 
شــمال غرب البالد» بناء على 

«أوامر جهاز أمن أجنبي».
ولم تســم الوكالــة املقربة 

املندسني معها (اجلماعات) في 
إحدى املدن احلدودية إليران».
جتميــع  «مت  وأوضحــت 
األجزاء واملواد املذكورة أعاله 
في ورشــة مجهزة باستخدام 

تابعا لوزارة الدفاع في محافظة 
أصفهان التي تضم منشأة نطنز 
النوويــة. ودمــرت منظومــة 
مضادة للطائرات مسيرة فيما 
انفجرت اثنتان أخريان، وفق 
وزارة الدفــاع اإليرانيــة التي 
أكــدت أن الهجوم لم يتســبب 
بوقوع إصابات وإمنا أحدث فقط 
«أضرارا طفيفة في سقف» أحد 

املباني.
على صعيــد مختلف، قال 
جهاز مكافحة اإلرهاب في إقليم 
كردستان العراق إن مهاجمني 
مجهولني أطلقــوا ٨ صواريخ 
استهدفت قاعدة عسكرية تركية 
في شمال العراق وسقط اثنان 

منها داخل القاعدة.
وأكدت أنقرة وقوع الهجوم 
وتوعــدت بالرد، وقــال وزير 
الدفــاع التركــي خلوصي أكار 
للصحافيني في أنقرة «من وقت 
آلخر تقع بعض الهجمات (على 
قواعــد تركية) ونرد على تلك 
الهجمــات ونتخــذ اإلجراءات 

الضرورية».

قوات مدربة».
وحتدثت السلطات اإليرانية 
عن هجوم «فاشل» مبسيرات في 
ســاعة متأخرة السبت الفائت 
اســتهدف «مجمعا عســكريا» 

٨ صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية في العراق تستضيف قوات تركية

مــن املجلــس األعلــى لألمــن 
القومي اإليرانــي، جهاز األمن 
األجنبي الذي اتهمته بالوقوف 
وراء الهجــوم، وقالت إن قطع 
املســيرات ســلمت إلــى «أحد 

أذربيجان تعتقل ٣٩ شخصًا لضلوعهم 
في أنشطة هدامة لصالح طهران

باكو - وكاالت: أعلنت وزارة الداخلية 
في أذربيجان اعتقال ٣٩ شخصا متورطا 
في أعمال تخريبية وهدامة لصالح إيران 
حتت ستار الدين، وذلك في عملية خاصة 

على أراضي أذربيجان.
وذكرت الوزارة في بيان نقلته صحيفة 
(أذر نيــوز) األذرية أمــس، أنه «نتيجة 
لعملية خاصة مت الكشف عن ٣٩ شخصا 
واحتجازهم في أذربيجان، لقيامهم بأعمال 

تخريبية وهدامة حتت ستار الدين».

وأضافت أن هؤالء األشخاص، الذين 
انتحلوا صفة «مؤمنني»، قاموا بالدعاية 
لصالح إيران على الشبكات االجتماعية 
وأساؤوا إلى حرية الدين في أذربيجان، 
ونفــذوا مهام األجهزة اإليرانية اخلاصة 
من أجل تقويض تقاليد التســامح التي 

نشأت في أذربيجان.
وتأتي هذه اإلجراءات على خلفية تردي 
العالقات بني إيران وأذربيجان بعد هجوم 
تعرضت له سفارة األخيرة في طهران.
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أنباء لبنانية

أنباء مصرية

امللف الرئاسي من جنبالط إلى مجلس املطارنة فمجلس البطاركة املشترك
بيروت - عمر حبنجر

امللــف الرئاســي اســتكمل 
جولته امس مع رئيس احلزب 
وليــد  االشــتراكي  التقدمــي 
جنبالط، وقبله مع رئيس اللقاء 
الدميوقراطي تيمور جنبالط، 
فانتقل من بكركي الى عني التينة 
ليستقر عصرا في قاعة مجلس 
البطاركة الكاثوليك واألرثوذكس 
في مقر البطريركية املارونية في 
بكركي، وكان على املجتمعني ان 
يقولــوا كلمة تعذر على رجال 
السياســة قولها، لكــن مبا ان 
القاعدة في السياسة هي ليس 
كل ما يعرف يقال، لذلك اكتفوا 

بالتعميم دون التحديد.
وواضــح ان التداول تناول 
ثالثة اســماء طرحها جنبالط 
منذ البداية، قائد اجليش العماد 
جوزاف عــون، وجهاد ازعور، 
اخلبير االقتصادي الزغرتاوي، 
وصالح حنــني وهو من قدامى 
اجلبهة اللبنانية التي يستطيب 
ذكرهــا قدامــى املوارنــة، لكن 
االضــواء تبقــى علــى العماد 
جوزاف عون، الذي اعلن النائب 
راجي الســعد، من بكركي، بعد 
لقائه البطريرك بشارة الراعي 
مبعية تيمور جنبالط عن تبني 
ترشــيح عون القائد، وأضاف 
وليد جنبالط في كالمه املسائي 
لـ «النهار» البيروتية، ان رئيس 
القوات اللبنانية سمير جعجع، 

في هذا املسار أيضا.
لكن ثمة عقبات سياســية 
طارئــة تعرقــل مجــرى املياه 
باالجتــاه املناســب احيانــا، 
فالرئيس نبيه بري مستاء من 
قيام شــخصية «أملية» سابقة 
ذهبــت الى موســكو لتوضيح 
مواقف العماد جــوزاف عون، 
ويبدو انها تناولت في أحاديثها 
الرئيــس نبيه بــري، مبا بلغه 
وأزعجه، وقــد زار القائد عون 
الرئيس بري فــي عني التينة، 
موضحا ومبينا حقائق األمور، 
لكن املسألة الزالت جمرا حتت 

الرماد.

أي قوة مواجهته. هذا االنهيار 
املتفاقم يتحمل مسؤوليته نواب 
األمــة بإحجامهم عــن انتخاب 

الرئيس تقيدا بالدستور.
وتابــع املجلــس «بذهــول 
وأسف شديدين، الصراع احملتدم 
في الســلك القضائــي، والذي 
يهدد بتعطيل سير العدالة وال 
سيما فيما يتعلق بكشف حقيقة 
تفجير املرفأ. وهم يستصرخون 
ضمائر املعنيني، مع اآلالف من 
ذوي الضحايــا ومن املنكوبني 
بنفوسهم وأجسادهم وأرزاقهم، 
من أجل حتييد هذه القضية عن 
التجاذبات السياسية، ويطالبون 
مبتابعة التحقيق حتى صدور 
القرار الظني، وفي أسرع وقت 
ممكــن. إن القضاء هــو ركيزة 
دولة احلق واملؤسسات، بدونه 
يتحكــم بهــا أصحــاب النفوذ 
والدكتاتوريــات، وتســودها 

الفوضى وشريعة الغاب».
ويراقــب املجلس بحســب 
البيــان بقلــق كبيــر التالعب 
اخلطيــر فــي أســعار صــرف 
العملة الوطنية، والذي يؤدي 
إلى ارتفاعات جنونية في أثمان 
املــواد احلياتيــة واملعيشــية، 
مبا يحــول دون متكــن معظم 
اللبنانيني من تأمني احتياجاتهم 
منهــا. ويناشــدون اجلهــات 

والســيما اجليل الناشئ، على 
الهجرة أو اللجوء إلى الشارع 
للتعبير عن وجعهم واملطالبة 

بحقوقهم العادلة.
ووصفوا في بيانهم، شغور 
الكرسي الرئاسي، بغير املقبول 
أبدا ومخالف جلوهر الدستور 
اللبنانــي ومرتكزات الســيادة 
واالستقالل ومسؤولية النواب 
انتخــاب  الشــعب. إن  جتــاه 
رئيــس للجمهورية هو مطلب 
كل اللبنانيــني ويعني االلتزام 
املؤسســات  عمــل  بانتظــام 
الدســتورية. فال يحق ألحد أن 
يجازف مبصير الوطن. إن أساس 
الكيان اللبناني ومصدر قوته 
الفريدة هو الشــراكة الوطنية 
اإلسالمية - املسيحية، ولنا ملء 
الثقة بتضامن رؤساء الطوائف 

اإلسالمية معنا.
وطالــب رؤســاء الطوائف 
النيابــي  املســيحية املجلــس 
باإلســراع في القيــام بواجبه 
الوطنــي وانتخــاب رئيــس 
للجمهورية، وعبروا عن ثقتهم 
الطوائــف  بتضامــن رؤســاء 
اإلســالمية معهم بدعوتهم إلى 
انتخــاب رئيــس للجمهورية، 
مضيفــني، حثثنــا البطريــرك 
بشارة الراعي إلى دعوة النواب 
املسيحيني لالجتماع في بكركي.

املختصة املســارعة إلى توفير 
املعاجلات املطلوبة.

إلى ذلك وبدعوة من غبطة 
البطريرك مار بشــارة بطرس 
الراعــي، انعقد في بكركي لقاء 
لرؤســاء الطوائف املســيحية 
وممثليهم في لبنان، مت التداول 
فيه حول األمور الراهنة، بدءا من 
الوضع االجتماعي - االقتصادي 
وصوال إلى األزمة السياســية 
الضاغطــة. وفي ختــام اللقاء، 
صــدر عــن املجتمعــني بيانــا 
عبروا فيه عــن قلقهم العميق 
االجتماعيــة  األزمــة  جتــاه 
واالقتصادية التي تزداد سوءا 
يوما بعد يوم، وعن تضامنهم 
مع الشعب اللبناني فيما يعاني 
مــن حرمانه أمــوره احلياتية 
األساســية من جهــة، وانهيار 
العملة الوطنية وتراجع مداخيل 
العائالت، من جهة أخرى، كذلك 
ارتفاع نســبة البطالة وتدني 
املستويات املعيشية، باإلضافة 
الى صعوبات حياتية جمة باتت 
ترهق كاهل اللبنانيني يوميا. 

وطالبوا املسؤولني في الدولة 
بإيجاد احللول لهذه املآسي التي 
ال تتحمــل أي إبطاء. فال ميكن 
القبول بسوء إدارتهم وإهمالهم 
والفساد املستشري في كل مكان، 
األمــر الــذي يحمــل عائالتنا، 

رؤساء الطوائف املسيحية يطالبون مجلس النواب باإلسراع في انتخاب رئيس اجلمهورية  وإيجاد حلول لألزمات الراهنة

البطريرك بشارة الراعي خالل لقاء في بكركي مع رؤساء الطوائف املسيحية وممثليهم  (محمود الطويل)

قنــاة «أو تي فــي» الناطقة 
بلسان التيار احلر، تساءلت في 
افتتاحية نشرتها املسائية، ما 
اذا كنا اليوم امام هدوء ما قبل 
احللول احملتملة، أم انه هدوء 
ما قبل العاصفة، وأضافت، هذا 
الهدوء بالغ الهشاشة وبوسعه 
ان يتحول في حلظة الى ضجيج 
وهديــر. ونقلت قنــاة «أم تي 
فــي» معلومات مفادها ان بري 
وجنبالط، اكــدا انه ال حظوظ 
مليشال معوض في هذه الدورة 
واال فيتــو من بــري على قائد 
اجليش في رئاسة اجلمهورية 
باملطلــق، بصــرف النظر عما 

حصل.
مجلــس املطارنــة حذر من 
االنفجــار الشــعبي ودعا بعد 
البطريرك  اجتماعــه برئاســة 
الراعي أمس، الى االســراع في 
االنتخابات الرئاسية، وحتييد 

انفجار املرفأ عن السياسة.
وجدد املجلس في بيان لهم، 
اإلحلاح علــى املجلس النيابي 
أن يســرع في املبادرة إلى عقد 
اجللســة االنتخابية التي نص 
على آليتها وشروطها الدستور 
الختيــار رئيس جديد للدولة، 
والســيما أن األوضــاع العامة 
باتت على شفير االنهيار الكارثي 
الكامــل، الذي قد ال تســتطيع 

أبي املنى: ليتحمل القادة مسؤولية 
تطبيق الدستور وعدم عرقلة االستحقاقات

احلكومة تنفي حتديد احملذوف 
مبناهج الرابع واخلامس 
االبتدائيني للفصل الثاني

بيروت - عامر زين الدين

استقبل شيخ العقل لطائفة املوحدين الدروز 
د.سامي أبي املنى في دار الطائفة في بيروت، 
منسقة األمم املتحدة يوانا فرونتيسكا وجرى 

البحث في واقع البالد الراهن.
وكانت مناســبة أكد خاللها سماحة شيخ 
العقل على «واجب املجتمع الدولي مســاعدة 
لبنان، ملواجهة األزمات االقتصادية املتصاعدة 
التي تأتي انعكاسا ألزمات املنطقة والصراعات 
الدولية املتفاقمة»، وعلى «ضرورة ان يتحمل 
القــادة اللبنانيون مســؤولياتهم في تطبيق 
الدستور وعدم عرقلة االستحقاقات وحتقيق 
اإلصالحــات املطلوبــة التي تطمئــن اجلهات 
الداعمة وحتفزها ملساعدة لبنان في النهوض من 

كبوته». وكان ابي املنى رعى اللقاء املوسع الذي 
نظمته اللجنة االجتماعية في املجلس املذهبي 
لطائفة املوحدين الــدروز وجتمع اجلمعيات 
النسائية في اجلبل حول البرنامج التعاضدي 
االجتماعي «سند» من اجل تشبيك املستفيدين 
من هــذا البرنامج مع مراكز الرعاية الصحية 
األولية في وزارة الصحة. وشدد في كلمته على 
أن «ثقافة العطاء دون سؤال وإذالل هي ما يجب 
أن تســود في مجتمعنا، ولهذا كانت «سند»، 
ولهــذا يجب أن تدعم وتســتمر، وأن تتخطى 
الصعــاب والعقبات التي تفرضهــا الظروف 
االســتثنائية والتدهور املالــي واالقتصادي، 
وأن تتجاوز كالم التشــكيك من قبل الذين ال 
يعرفون سوى االنتقاد والهدم، والذين ال يرد 

عليهم إال بالعمل والسير إلى األمام».

القاهرة - هالة عمران

كشــف املركز اإلعالمى ملجلس الوزراء املصري، أنه في 
ضــوء مــا مت تداوله من منشــورات تزعم حتديــد األجزاء 
احملذوفــة من مناهج الصفني الدراســيني الرابع واخلامس 
االبتدائيني للفصل الدراسي الثاني، تواصل املركز مع وزارة 
التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك املعلومات.

وأكدت وزارة التعليم، أنه ال صحة للمنشورات املتداولة 
والتي تزعــم حتديد األجزاء احملذوفة مــن مناهج الصفني 
الدراسيني الرابع واخلامس االبتدائي للفصل الدراسي الثاني، 
وأن تلك املنشورات ال متت الى الواقع بأي صلة، مشيرة إلى 
أنه مت تنظيم مناهج الفصل الدراسي الثاني للصفني الرابع 
واخلامس االبتدائي مبا يتناسب مع اخلريطة الزمنية للعام 
الدراسي دون اإلخالل بنواجت التعليم والتركيز على املفاهيم 
الكبرى وإفساح املجال لتنمية مهارات التفكير لدى الطالب.

وفي سياق متصل، من املقرر أن تبدأ امتحانات الفصل 
الدراســي الثاني لطالب صفوف النقل والشهادة اإلعدادية 
بداية من يوم الســبت املوافق ٦ مايو ٢٠٢٣، على أن تكون 
مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم الســبت 
املوافق ٢٧ مايو ٢٠٢٣، كما تقرر أن تكون مواعيد امتحانات 
طالب شــهادة إمتام الدراسة الثانوية العامة بداية من يوم 
الســبت املوافق ١٠ يونيو ٢٠٢٣، وتعتبــر فترة امتحانات 
الفصلني الدراسيني األول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية 
وحتتسب ضمن نسبة احلضور املنصوص عليها قانونا.

مدبولي: طرح أكثر من ٢٠ شركة في البورصة خالل ٢٠٢٣
القاهرة - هالة عمران

قال رئيس مجلس الوزراء 
د.مصطفى مدبولي، أنه سيتم 
اإلعالن عن اخلطة التفصيلية 
لبرنامــج الطروحــات عقــب 
اجتماع مجلس الوزراء القادم، 
والتي ستكون على مدار عام 
كامــل تطــرح فيه الشــركات 
بالبورصــة، موضحا أن عدد 
هذه الشركات لن يقل عن ٢٠

شركة وعلى األغلب ستكون 
أكثر من هذا الرقم.

الوزراء:  وأضاف رئيــس 
«سوف تطرح هذه الشركات 
كطــرح أولــي، (أي ألول مرة 
قاعــدة  لتوســيع  تطــرح) 
مشــاركة املواطنني في ملكية 
هذه املؤسسات العامة، وأيضا 
للطرح ملستثمرين رئيسيني، 
بحيث يتــم دخولهم، بغرض 
إعادة هيكلة الشركات والتوسع 
في خطوط إنتاج جديدة ومن 
ثم زيادة في رأس املال، كون 
الهدف من الطرح للمســتثمر 

والتي يأتي إصدارها في صورة 
«كارت ذكي» بخاصية «كيو آر 
كود»، وفقا للتقنيات احلديثة، 
من أجل االطالع من خالله على 
كافة البيانــات اخلاصة بتلك 
الرخصة. وأكد مدبولي أن ذلك 
يعد خطــوة مهمة للغاية في 
سبيل تشجيع القطاع اخلاص 
خــالل هذه املرحلة لإلســراع 
بتنفيذ كل املشروعات التنموية 

بعض التيسيرات والتعديالت 
لآلليات التي يتم التعامل بها 
فيما يخص األراضي اخلدمية 
واالســتثمارية والعمرانيــة 
باملدن اجلديدة، وكذا ما أقره 
من تيســيرات جديدة وطرق 
لســداد قيم أراضي مشــروع 
«بيــت الوطــن» للمصريــني 
باخلــارج «املرحلــة الثامنــة 
التكميلية» املعلن عنها خالل 
الفترة من ٢٨ ديســمبر ٢٠٢٢

حتى ١١ يناير ٢٠٢٣.
وأوضــح وزير اإلســكان، 
التــي متــت  التيســيرات  أن 
املوافقة على منحها، تشــمل 
مــا يلــى، زيــادة مــدة تنفيذ 
جميــع املشــروعات اخلدمية 
واالســتثمارية بنســبة ٢٠٪ 
من املــدة األصليــة املمنوحة 
للتنفيذ لقطعة األرض، وذلك 
للمشروعات التي مازالت في 
مدة التنفيذ، أما املشــروعات 
التــي مت أو يتــم منحها مهلة 
مبقابل مادي فيتم منحها ذات 
النسبة من هذه املهلة، إضافة 

إلــى إمكانيــة جدولــة جميع 
األقساط املســتحقة من قيمة 
قطع األراضــي للعام احلالي 
طبقا للقواعد املتبعة، والالئحة 
العقاريــة املعمول بها في هذا 
الشــأن، ومبــا ال يتعدى املدة 

احملددة لتنفيذ املشروع
الدكتــور عاصم  وأوضح 
اجلــزار أنــه، فيمــا يتعلــق 
بأســلوب الســداد، فإنــه في 
حالة الســداد الفــوري لكامل 
قيمة االرض بالدوالر األميركي، 
حتويال من اخلارج، يتم خصم 
نسبة ١٥٪ من الثمن اإلجمالي 
لقطعة األرض، وفي حالة سداد 
باقي ثمن األرض على دفعات 
يتم االلتزام ببدائل احتساب 
األقســاط ومدة السداد، وفقا 
ألحــد بديلني. يتمثــل البديل 
األول في حتديد سعر األرض 
باجلنيــه املصــري والســداد 
باملقابل الدوالري، بينما البديل 
الثاني هو حتديد سعر األرض 
بالدوالر على أن يكون السداد 

بالدوالر أيضا.

في املجاالت اجلديرة باحلصول 
على الرخص الذهبية.

الى ذلك استعرض د.عاصم 
اجلزار، وزير اإلسكان واملرافق 
واملجتمعات العمرانية، امس 
خالل اجتماع مجلس الوزراء، 
مــا وافق عليــه مجلس إدارة 
هيئــة املجتمعــات العمرانية 
اجلديدة، في اجتماعه املنعقد 
٣٠ يناير املاضــي، على منح 

استعرض «الرخصة الذهبية» للمشروعات: كارت ذكي مسجلة عليه كل البيانات

رئيس مجلس الوزراء املصري د.مصطفى مدبولي

زيــادة  هــو  االســتراتيجي 
رأس املال اخلاص بالشــركة 
القائمة، وبالتالي إضافة فرص 
عمل، ومن ثم توسعة عملية 

اإلنتاج».
جــاء ذلك في بيان للمركز 
الــوزراء  اإلعالمــي ملجلــس 
حول املؤمتر الصحافي، الذي 
عقــده رئيس مجلس الوزراء 
امس عقب اجتمــاع املجلس، 
واســتعرض خاللــه بعــض 

امللفات االقتصادية.
ومــن جانــب آخــر، قــال 
مدبولي: في ضوء توجيهات 
الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
بتشجيع وتعزيز دور القطاع 
اخلاص وزيادة مساهمته في 
النمو االقتصادي، وكذا توجيهه 
للحكومــة باإلســراع بإصدار 
الرخص الذهبية، وافق مجلس 
الوزراء منذ أسابيع قليلة على 
إصدار ٩ رخص ملشروعات مت 
استعراضها، وعرض مدبولي 
منوذجــا لشــكل الرخصــة 
التــي مت إصدارها،  الذهبيــة 

استيفاء الرسوم اجلمركية على سعر ١٥ ألف ليرة 
للدوالر بدًال من ١٥٠٠ يخلق بلبلة في األسواق

بيروت - أحمد عزالدين

بدأت وزارة املال امس اســتيفاء الرســوم 
اجلمركية على سعر ١٥٠٠٠ ليرة للدوالر بدال 
من ١٥٠٠، كما وعدت، االمر الذي خلق بلبلة في 
األسواق جلهة حتديد اسعار السلع االستهالكية 
الضروريــة حلياة املواطن، كما ترددت بعض 
املصارف في تسهيل تسلم املوظفني لرواتبهم 
وفقا لسعر «صيرفة» حتسبا إلجراءات جديدة 
من مصــرف لبنان، او ارتفاع اســعار صرف 
الــدوالر. فــي هذا الوقــت تابعت جلنــة املال 
واملوازنــة بحث اقتــراح قانون اطــار إلعادة 
التوازن لالنتظام املالي في لبنان في حضور 
نائب رئيس حكومة تصريف األعمال سعادة 
الشــامي ووزيري املال واالقتصاد في حكومة 

تصريف األعمال يوسف خليل وأمني سالم.
وحتدث كنعان عقب اجللسة قائال «تابعنا 
النقاش، وبدأت األرقام بالوصول الينا بشكل 
مجتــزأ، واملطلوب أن تصل رســميا ونهائيا 
وكامال»، مشيرا الى «توجيه كتاب الى رئيس 

احلكومة ومصرف لبنان وجلنة الرقابة على 
املصارف ووزيري املــال واالقتصاد إلعطائنا 

االرقام النهائية.
وقال كنعان «اننا نريد أرقاما حقيقية للودائع 
ومــا هو حجمها الفعلــي والحتياطي مصرف 
لبنــان متناســب مع حجم الودائــع، واصول 
املصارف وتقييمهــا وموجوداتها، والتزامات 
الدولة وأصولها وموجوداتها، ومحاكاة مالية 
ونقدية للوضع املستقبلي على خلفية القوانني 
املطروحة، بينما ال توجد حتى اليوم اال أرقام 

افتراضية بحسب ما أفدنا اليوم».
أما موضوعنا االساسي فهو كيفية معاجلة 
الفجوة املالية واسترجاع الودائع على غرار ما 
يقولــون في نص اقتراح القانون. وهنا يأتي 
احملــور الثاني للقانون القائــم على صندوق 
التعافي املطروح السترجاع الودائع بعد التمييز 
بني مؤهل وغير مؤهل فعلى اي اساس يقومون 
بذلك؟ واما بالنسبة لتمويله فينتظر حصول 
النمو واسترداد الدين وسد عجز موازنة الدولة، 

وهذا يتطلب سنوات وسنوات.
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

من احليوانات من ٧ أحرف

عموديًا:

SudokuSudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

النعامة

اجني املقدم

لةشقانملاا

عمسيرداقاك

نالنجاةالل

رالقدمالام

يالحمرلملا

بةةلسعبعقت

خرفارساريج

اكعجيبروبم

سقعساودفوي

ياعيدوةورل

مبيباورندة

ةسعراوشلام

١  من األحجار الكرمية - دنس، ٢ - غير الناضج - برد 
شديد، ٣ - أتعبه (معكوسة) - والدتي، ٤ - عكس فر 
(معكوسة) - والد - شديد املرارة (معكوسة)، ٥ - من 
األطراف، ٦ - جمعة (معكوسة) - أرويها، ٧ - عاصمة 
عربية - مظلم، ٨ - جاف - من أنواع السمك، ٩ - 

موطنها، ١٠ - نصغي اليها (معكوسة) - أتى.

كلمات
املناقشة
الشوارع

سباق

األلق
ميس
قادر

النجاة

دروبي
املعروفون

كرة
القدم

الباردة
احلمر

سلة
روابي

وديع
فارس
واسع

عجيب

خبير 
يسمع
جميلة

١ - متفتح - انهضي، ٢ - مخلوق نوراني - االسم االول ملطربة 
سورية، ٣ - دقي اجلرس - من الفصول، ٤ - أكرر (معكوسة) 
- نيشان، ٥ - تتكون منها القصيدة - مجهول (معكوسة)، ٦
- وضع خلسة - مجرى مائي (معكوسة)، ٧ - ذو مكانة عالية 
(معكوسة) - قوام، ٨ - مطرب لبناني، ٩ - شاعر أموي - من 

األقارب (معكوسة)، ١٠ - متشابهان - مراكز الهواتف.

أفقياً: عموديًا:
١ - زمرد - رجس، ٢ - الني - قارس، ٣ - كر 
(معكوسة) - أب - مرير (معكوسة)، ٥ - يد، ٦ - مله 
(معكوسة) - أسقيها، ٧ - بيروت - دامس، ٨ - يابس 
- شعم، ٩ - ديارها، ١٠ - نسمعها (معكوسة) - جاء.

١ - زاهر - هبي، ٢ - مالك - ميادة، ٣ - رني - الربيع، ٤
- أعيد (معكوسة) - وسام، ٥ - أبيات - سر (معكوسة)، ٦ - 
دس - نهر (معكوسة)، ٧ - راق (معكوسة) - قد، ٨ - رامي 
عياش، ٩ - جرير - العمة (معكوسة)، ١٠ - س س - مقاسم.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم التغذية

نوع من التوابل يساعد على تقليل الدهون احلشوية 
«في غضون أسابيع»

تكمن الدهون احلشوية في جتويف البطن، 
وحتيط بالعديد من األعضاء احليوية، مثل الكبد 
والبنكرياس واألمعاء. ورغم أن وجود بعض 
الدهون في هذه املنطقة يعد أمرا طبيعيا، إال أن 
ما يثير القلق هو أن موقع تواجدها يجعل دهون 
البطن ضارة، ويزيد من مخاطر اإلصابة مبشكالت 
صحية، بدءا من مرض السكري إلى أمراض القلب.

وحلسن احلظ، قد تكون إحدى التوابل قادرة 
على املساعدة في تقليل هذا اجلاني الدهني. وسواء 
قمت بإقرانه بالعسل في مشروب ساخن أو أضفته 
أكثر من  الكاري، فإن الزجنبيل يقدم  إلى طبق 
نكهة ممتعة. ومن املعروف أن هذه التوابل لها 
تأثيرات مضادة للبكتيريا و«مضادة لاللتهابات». 
وما يفتقر إليه الزجنبيل من الڤيتامينات واملعادن، 

يعوضه مبحتواه من مضادات األكسدة.
وعالوة على ذلك، ميكن أن يساعد هذا النوع 
الشائع من التوابل أيضا في تقليل دهون البطن 
اخلطرة، فقد وجدت الدراسة أن مسحوق الزجنبيل 
كان قادرا على تقليل الدهون احلشوية في املصابني 
بالسمنة. وإذا لم تكن على علم، فإن توصيف 
الدهون أو كمية من  أنها درجة من  السمنة هو 

الدهون، تقع في منطقة معينة من اجلسم.

ما أبرز األخطاء التي يرتكبها البعض عند غسل الوجه؟

يعد التقشير املفرط والغسل باملاء الشديد السخونة 
واستخدام الكثير من املناديل التي تستخدم ملرة 
واحدة من أكبر األخطاء التي يرتكبها األشخاص 
عند غسل وجوههم، إذ ميكن أن تدمر هذه التقنيات 
احلاجز الطبيعي لبشرتك وجتففها وتسد املسام. 
ابرز ما يجب جتنبه عندما يتعلق األمر  وهنا 

باحلفاظ على نظافة وجوهنا.
توقف عن الفرك: خطأ شائع آخر يرتكبه الناس 
هو تنظيف بشرتهم بشكل مفرط. على الرغم من 
أن التقشير سيزيل خاليا اجللد امليتة والزيوت 
واألوساخ ما يساعد على جعل البشرة تبدو خالية 
من العيوب، إال أنه سيزيل أيضا اخلاليا السليمة 
من اجللد، وفقا للخبراء. وهذا ميكن أن يؤدي إلى 
التهيج، متاما مثل االلتزام بنظام شديد التعقيد. 
كما «يعتقد أن مناشف الوجه املصنوعة من األلياف 
الدقيقة ألطف على البشرة، وتساعد على التقشير 
ملن لديهم بشرة حساسة، لذلك قد يكون مفيدا لك 
أن تضعي املكياج للمساعدة في إزالته في نهاية 

اليوم».
املاء الساخن: إذا كنت تستخدمني املاء الساخن، 
اذ  فقد ترغبني في خفض درجة احلرارة قليال، 
الشديد السخونة  املاء  ميكن أن يؤدي استخدام 
البرودة إلى جفاف اجللد بشكل مفرط، وهذا  أو 
بدوره ميكن أن يتسبب في زيادة إفراز الدهن ما 
يجعلها دهنية، ونتيجة لذلك، تصبح متقطعة. 
وقالت دارامشي: «يجب أن يكون املاء دافئا، وغالبا 
ما يستخدم الناس املاء الساخن أو البارد جدا. إذا 
كان املاء شديد السخونة، ميكن أن يتلف اجللد، 
وميكن أن يسبب احمرارا ويجفف اجللد، كما أنه 
التوازن  الفاتر هو  يضر بحاجز اجللد». فاملاء 

السعيد لغسل وجهك، بحسب اخلبراء.
املناديل: ميكن أن تكون مناديل  تخلص من 
الوجه سهلة االستخدام ألنها متسح وجهك نظيفا 
على ما يبدو في ثوان، لكن خبراء اجللد ليسوا من 
املعجبني بهذا املنتج الذي يباع مقابل أجر ضئيل، إذ 
ميكن أن تكون هذه املناديل جيدة في إزالة املكياج، 
لكنها ليست مصممة لتستخدم لغسل وجهك يوميا.

املنتج الزائد: من استخدام أقنعة (ماسك) للوجه 
بالفحم إلى ترطيب وجهك بالفازلني، تزخر وسائل 
البشرة،  التواصل االجتماعي بنصائح لتنظيف 
لكن اتباع هذه االجتاهات قد ال يكون أفضل طريقة 
للحفاظ على التوهج الصحي. ويحذر أطباء األمراض 
العديد من اخلطوات، مع  اجللدية من أن اتخاذ 
العديد من املواد الكيميائية املختلفة، ميكن أن يجرد 
بشرتك من زيوتها الطبيعية، ما يجعلها متقرحة 
وجافة. ومجرد أن شخصا مشهورا أوصى مبنتج 

ما ال يعني أنه سيكون مناسبا لبشرتك.

املصدر: «ديلي ميل»

 املصدر:«إكسبريس»
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«فنطاس».. جامعة دول عربية كوميدية في رمضان

في البداية، قال جنم العمل د.طارق العلي: 
مسلسل «فنطاس» واحد من األعمال التي نقدمها 
سنويا من خالل شــركة «فروغي» مع أخوي 
املنتج عيســى العلوي، وأمتنى أن نقدم عمال 
يسعد املشاهدين بعد الذي قدمناه في رمضان 
قبل املاضي وهو مسلسل «غريب»، واحللو في 
«فنطاس» أنه مودرن، ونقدم من خالله توليفة 
جميلة من النجوم من مختلف الدول مثل ميس 
كمر من العراق وخليل الرميثي من البحرين 
وميثــا محمد من اإلمــارات ومن الكويت أمير 
مطر وفيصل الســعد، واألطفال علي العلوي 
وعلي محســن، باإلضافة الى ضيوف شرف، 
ويشاركنا البطولة النجم املصري مدحت تيخا، 
وإن شاء اهللا «يستأنس» اجلمهور بالعمل في 

شهر رمضان املقبل.
وعــن وجود كل هؤالء النجــوم باإلضافة 
للمخرج وجميعهم من جنسيات مختلفة وهل 
هذا يعنــي ان «فنطاس» يعتبــر عمال عربيا 
خليجيا مشتركا؟ أجاب: مخرج العمل محمود 
الدوامية من اململكة األردنية الهاشمية، وأحد 
مؤلفي العمل أحمد فارس من مصر، فكما ترى 
هم خلطة وتشــكيلة جميلة أشــبه باجلامعة 
العربية، ونتمنى ان نقدم عمال يحظى بإعجاب 
اجلمهــور، مشــيرا إلى انه يجســد في العمل 
شــخصية «فنطاس» احلريــص ماديا والذي 
يدخل في العديد من املواقف مع نسيبه خليل 

الرميثــي والفنــان مدحت تيخــا وأمير مطر. 
وختم العلي: هناك بعض اإلســقاطات بشكل 

كوميدي راق.
أمــا الفنانة ميــس كمر فقالــت: هذه ثاني 
جتربة درامية لي مع النجم الكبير طارق العلي، 
وشــهادتي فيه مجروحة، وحبــي واحترامي 
لشركة «فروغي» كبير جدا، حيث قدمت معهم 
أعماال مهمة ســواء على مســتوى املسرح أو 
التلفزيون، رافضة احلديث عن تفاصيل دورها. 
وقالت: ال أحب أن أحرق متعة املشــاهدة على 
اجلمهور، لكن أقول اننا نشاهد مدربا لفريق 
كرة القدم «يسوي» تشكيلة جميلة من الالعبني، 
وهــذا ما قامت به شــركة «فروغــي» في هذا 
العمل، بحيث يضم جنوما مبعنى الكلمة على 
رأسهم د.طارق العلي والنجم املصري احملبوب 
مدحت تيخا، وشهادتي فيه مجروحة، وأيضا 
معنا مــن اإلمارات ميثا محمد، ومن البحرين 
خليــل الرميثي، باإلضافة الى النجم شــهاب 
حاجية وعدد من الفنانني الشباب، ونقدم من 
خالل العمل قصة اجتماعية حلوة ال تخلو من 

املواقف اإلنسانية.
وحول فــوز منتخب العــراق ببطولة كأس 
اخلليج رقم ٢٥ التــي أقيمت مؤخرا بالبصرة، 
ردت: بالفعل جنوم العراق فرحونا، وأقول ألف 
مبروك لكل املنتخبات التي شاركت بالبطولة، 
واألحلــى من هذا الفــوز ان إخواننا اخلليجيني 

فازوا بقلوبنا، فهذا بيتهم ومكانهم، وكم حلو لم 
الشمل بني االخوة واألصدقاء فهذا هو الفوز األكبر.

بــدوره، قــال املخــرج محمــود الدوامية: 
«فنطاس» هي التجربة الثانية لي مع النجم 
طارق العلي عقب مسلســل «حــرمي طارق» 
الذي عرض في رمضان املاضي، فالتجربتان 
مختلفتان، والعمل يعتمد على كوميديا املوقف 
من خــالل األحداث اليوميــة، ويحتوي على 
العديد من اإلســقاطات االجتماعية من واقع 

احلياة التي مير بها اي إنسان.
وعن التعاون مع جنم بقيمة طارق العلي، 
أوضح: جميل جدا، فهــو فنان كبير صاحب 

جتربة قوية، وملتزم وسريع البديهة.
وبسؤاله عن وجود نخبة متنوعة من فناني 
الوطن العربي، قــال: عندما يكون في العمل 
هــذا التنوع من الفنانــني وكل واحد منهم له 
جمهوره في بلده فهذا يحمل املخرج مسؤولية 
تقدمي مسلسل متكامل ألن البقعة اجلغرافية 
للمشــاهدة بالتأكيد ســتزيد من خالل هؤالء 

النجوم.
بينما قال الفنان البحريني خليل الرميثي: 
سعيد جدا بأن أخوض هذه التجربة مع هرم 
وجنم عربي وخليجي كبير وهو د.طارق العلي 
كونه صاحب مدرســة خاصة في الكوميديا، 
وكان حلما من أحالمي أن أمثل أمامه، والتعامل 
معــه من أجمل ما يكون هو واملنتج عيســى 

العلوي، وأمتنى أن ينال مسلسل «فنطاس» 
إعجاب اجلمهور، فهو عمل اجتماعي كوميدي 
بقيادة املخرج محمود الدوامية، ومبشــاركة 
نخبــة من جنوم اخلليــج والعالــم العربي، 
كاشــفا عن دوره: أجســد شــخصية نسيب 
فنطاس (طارق العلي) وحتدث بيننا مقالب 
ومواقــف كوميدية وكل يوم عندنا مشــروع 
جديد، ولألمانة اجلماعة في شركة «فروغي» 
اجلهة املنتجة بذلوا مجهودا كبيرا على العمل 
ووفروا له ميزانية ضخمة، ولهم كل الشــكر 
ملا قدموه لنا كفنانني مشــاركني، الفتا إلى ان 
عالقة احلب الكبيرة التي تشــهدها كواليس 
املسلسل بني الفنانني بالتأكيد ستنعكس على 

الشاشة عند اجلمهور.
وحرص الرميثي على توجيه كلمة شــكر 
للنجم طارق العلي في ختام حديثه، قائال: انا 
لن أحتدث عنه كفنان ولكن أود التحدث عنه 
كإنســان وكان بخاطري ان تتاح لي الفرصة 
ألقول كلمة في حقه، فأنا عندما أشارك الفنان 
طارق العلي في بطولة عمل وأثناء التصوير 
ال يبخل علي بالنصيحة والتوجيه ويشجعني 
ويحمسني فهذا دليل على املعدن النفيس لهذا 
النجــم بخالف ان كرم أهل الكويت شــاهدته 

في طارق العلي.
وحتدثــت الفنانة اإلماراتيــة ميثا محمد، 
قائلة: يعتبر «فنطاس» أول جتربة درامية لي 

في الكويت وسبق ان قدمت مع النجم طارق 
العلي أكثر من عمل، وأجســد شخصية أخت 
«فنطــاس» التي تعيش معه في البيت، وهي 
زوجة خليل الرميثي التي حتبه، مستدركة: 
بدايتي كانــت كوميديــة وأرى ان الكوميديا 
أسهل بكثير من الدراما ألنني أكون فيها على 
طبيعتي، مؤكدة ان عالقتها في الكواليس مع 
النجمة ميساء كمر طيبة، وقالت: هي حبيبة 
قلبي وتربطني بها صداقة قوية منذ ٥ أعوام.

فيما قال أحمد فارس أحد كتاب العمل: قصة 
«فنطاس» للمنتج عيسى العلوي الذي أوجه له 
الشكر من خاللكم على ثقته بي هو ود.طارق 
العلــي، ومت جتهيز ورشــة كتابة لهذا العمل 
شاركني فيها املنتج عيسى العلوي والكاتب 
عبداهللا بالعيــس، مضيفا: الكتابة اجلماعية 
من خالل الورشة تتميز بتنوع األفكار، وقصة 
املسلسل باختصار تدور حول شخص يدعى 
«فنطاس» وهو رجل حريص جدا في التعامل 
مع النقود، وبســبب هذا احلرص حتدث مع 

أسرته العديد من املشاكل.
وحول كتابة عمل يضم جنوما من مختلف 
الدول، رد فارس: بالتأكيد األمر لم يكن سهال، 
فالكتابة لنجم بحجم د.طارق العلي ووجود 
هذا الكم من النجوم احتاج من ورشة الكتابة 
إلى تركيز شــديد، ونتمنى ان ينال املسلسل 

إعجاب اجلمهور وقت عرضه.

«األنباء» زارت فريق املسلسل في موقع التصوير والتقت  جنومه ومخرجه
(محمد هاشم) لقطة جماعية لنجوم العمل مع الفنان السعودي ابراهيم احلجاج واملخرج منير الزعبي 

مشهد طريف يجمع طارق العلي ومدحت تيخةميس كمر وميثا محمد الكاتب احمد فارس

لقطة جتمع العلي وتيخة والدوامية مع الكاتب واملنتج عيسى العلوي ومدير ادارة االنتاج رائد حسنطارق العلي وخليل الرميثي اثناء تسجيل اغنية العمل

ملشاهدة الڤيديو

طارق العلي: العمل «مودرن» ويحمل إسقاطات كوميدية راقية
الرميثي: حلم أن أمثل مع العلي وشاهدت كرم الكويتيني من خالله

كمر: املسلسل يشبه فريق كرة قدم يضم جنومًا مبعنى الكلمة
ميثا: أعشق الكوميديا ألنني بدأت بها وميس كمر حبيبة قلبي

محمود الدوامية: طارق العلي جنم جميل وصاحب جتربة كبيرة
فارس: الكتابة اجلماعية متتاز بتنوع األفكار وحتتاج إلى تركيز

من األعمال الكوميدية املتوقع لها املنافسة بقوة خالل 
شهر رمضان املقبل مسلسل «فنطاس»، إنتاج شركة فروغي، 

والعمل يناقش العديد من القضايا االجتماعية بشكل 
كوميدي، من تأليف ورشة كتابة تضم الكاتب عيسى العلوي 

وأحمد فارس وعبداهللا بالعيس، وإخراج املخرج األردني 
الكبير محمود الدوامية، وبطولة النجم الكبير طارق العلي، 

ويشاركه البطولة نخبة من جنوم اخلليج والعالم العربي مثل 
مدحت تيخا من مصر وميس كمر من العراق وخليل الرميثي 
من البحرين وميثا محمد من اإلمارات، باإلضافة إلى عدد من 
جنوم الكويت. «األنباء» تواجدت في كواليس العمل والتقت 

جنومه ومخرجه الذين حتدثوا معنا على النحو التالي:

ياسر العيلة

علي كاكولي: «محامية الشيطان» و«منطقة آمنة» علي كاكولي: «محامية الشيطان» و«منطقة آمنة» 
األسماء املشاركة فيهما تضمن جناح أي عملاألسماء املشاركة فيهما تضمن جناح أي عمل

أحمد الفضلي

ينتظر الفنان علي كاكولي عرض احدث جتاربه الفنية 
واملتمثلة بعملني، االول يحمل عنوان «محامية الشيطان»، 
واآلخر بعنــوان «منطقة آمنة» حيث انتهى مؤخرا من 
تصوير مشاهده في كال العملني ومبشاركة كوكبة من جنوم 

الدراما الكويتية واخلليجية.
مــن جانبه، أعــرب كاكولي عن بالغ ســعادته بخوض 
كلتا التجربتني، موضحا ان العمل االول الذي حمل عنوان 
«محامية الشيطان» يجمعني بالفنانة الرائعة هيا عبدالسالم 
التي أســعد دائما بالعمل معها خالف ان العمل نفذ برؤية 
إخراجيــة مميــزة للمخرج عصــام عبداحلميــد، وهو من 
تأليف الكاتبة فاطمة العامر، ويشــارك في بطولته كوكبة 
من النجوم أمثال نور الكويتية ومحمد الدوســري ونوف 
السلطان وحســن ابراهيم، والعمل من نوعية املسلسالت 
غير التقليدية، ويحمل الطابع الدرامي ويتضمن العديد من 
التحوالت الدرامية التي جتذب املشــاهد، حيث مت تنفيذها 

بشكل مختلف وغير تقليدي.
وعــن ثاني األعمال، ذكــر كاكولي من خــالل حديثه لـ 
«األنبــاء» أن ثاني األعمال ســيحمل عنوان «منطقة آمنة» 
ويجمعني بأســماء كبيرة، منها أسماء أشارك معها للمرة 
األولى وأسماء لم أعمل معها منذ فترة طويلة، أبرزها الفنان 
حسني املنصور والنجمة زهرة اخلرجي وفيصل العميري 
والفنانة القديرة أسمهان توفيق وسماح وعبداهللا التركماني 

وهي أسماء وجودها يضمن النجاح ألي فني،
مشيرا الى أن املسلسل من إخراج حسني دشتي وتأليف 
الكاتب محمد حسن أحمد، ويتكون من خمس حلقات كتبت 
ونفذت بشكل رائع دون اإلطالة في األحداث، وهو األسلوب 
الــذي بات معتمدا من قبل اغلب كتاب ومخرجي ومنتجي 
األعمال الفنية في الفترة األخيرة، خصوصا أن اغلب االعمال 
تعرض علــى املنصات االلكترونية التــي أصبحت وجهة 
لعدد كبير من املشاهدين في الكويت واخلليج، وكذلك في 

الوطن العربي.

جديد غادة.. «تلت التالتة»
تعاقــدت الفنانة غادة عبدالرازق على بطولة مسلســل 
«تلــت التالتة» مع املنتج ممدوح شــاهني حســبما أكد في 
تصريحــات صحافيــة له لتنافــس به خالل موســم دراما 
رمضــان املقبل، والعمل من تأليف هبة احلســيني، إخراج 
محمد هشــام الرشــيدي، وينتمي املسلسل لنوعية الدراما 
االجتماعيــة املليئة باإلثارة والغموض. وقال شــاهني إنه 
بالفعــل وصل إلى اتفاق مع غادة، ومت االســتقرار على كل 
التفاصيل اخلاصة باملسلســل، وســيتم انطالق التصوير 

خالل أيام قليلة. 
وعلــى مدار الفترة املاضية، ترددت العديد من األقاويل 
عن خروج غادة من سباق دراما رمضان املقبل، لكن جاءت 

عبدالرازق لتنهي هذه الشائعات بتعاقدها مع شاهني.
يذكر أن آخر منافسة للفنانة غادة عبدالرازق كانت في 

دراما رمضان ٢٠٢١ من خالل مسلسل «حلم غزال».

كلوديا حنا.. «هابي هالوين»
القاهرة - محمد صالح

بعد غياب عن الوســط الفني املصري عادت الفنانة 
العراقية كلوديا حنا من جديد، ومشغولة حاليا بتصوير 
مسلســل «هابي هالوين» مع حنــان مطاوع الذي تدور 
أحداثه في إطار بوليســي حول جرمية قتل حتدث بعد 
حفلة «الهالوين» وتشــير أصابع االتهام حول أكثر من 
شخصية، وسيعرض العمل على إحدى املنصات الرقمية 

خالل الفترة املقبلة.
وجتســد كلوديا في املسلســل شــخصية فتاة ثرية 
اســمها «هندة» الصديقة املقربة حلنــان مطاع، والعمل 
مكون من ٦ حلقات، ويشــارك فيه: محمد كيالني وفرح 
يوسف وسامية الطرابلسي ومحمود عبداملغني، سيناريو 

وحوار محمد أشرف، إخراج أحمد عبده.
وكانت آخر أعمال كلوديا املسلسل العراقي «قط أحمر 
٢» مــع أحمــد وحيد، واملعــروف أن الفنانة فازت بلقب 

«ملكة جمال العرب».
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الكويت «معّزم» على الصدارة.. والعربي ما قّصر
ناصر العنزي

واصل الكويت صدارته 
لــدوري زيــن املمتــاز بعد 
تعادله مع العربي «١-١» في 
قمة الصدارة ضمن اجلولة 
١٢ مــن املســابقة، ليصبح 
رصيد «األبيض» ٢٣ نقطة 
في صــدارة الترتيب، فيما 
بــات لـ«األخضر» ١٩ نقطة 
في املركز الثاني، وذلك بعد 
مباراة مثيرة شهدت هدفني 
وبطاقتني حمراوين وفرصا 

ضائعة. 
فوت العربي فرصة التقدم 
في الشوط األول بعدما أهدر 
الليبي محمد صولة  العبه 
فرصتــني ثمينتني وهو في 
مواجهــة املرمــى، الفرصة 
األولى انفرد متاما باملرمى 
ومتكن احلارس عبدالرحمن 
كميل من حتويل الكرة إلى 
ركنيــة ٢٧، والثانيــة مــن 
انفراد ايضا بعدما تخلص 
مبهــارة من مشــاري غنام 
وفهد حمود بلمسة واحدة، 
لكنــه ســدد الكــرة بالقائم 
٣١ وقــام بعدهــا مباشــرة 
مدرب الكويت على عاشور 
بإخراج غنام وأشراك أحمد 
الطفيري وعاد علي حسني 
ظهير أيسر، وكان األخضر 
الطــرف األقــوى هجوميــا 
بفضل أطرافه املمتدة ميينا 
ويسارا بوجود السنوسي 
وصولة وأرهق الثاني دفاع 
اخلصم، وفي غمرة هجوم 
األخضر خرج العبه سلمان 
العوضي بالبطاقة احلمراء 
بعد تدخل عنيف على مهدي 
برحمة في تصرف انفعالي 
يجب مساءلته عليه، ونظم 
الكويت هجمات خاطفة كاد 

يوســف ناصــر وابراهيــم 
كميل.

وتساوت الكفة في الشوط 
الثاني بعدما خرج املغربي 
مهــدي برحمــة بالبطاقــة 
احلمراء بعد انذارين «٦٤» 
وحصــل معهــا األخضــر 
علــى ركلة جزاء انبرى لها 
املتخصص السنوسي الهادي 
وركل الكرة بطريقة «الغرف» 

وحولها برأسه صوب املرمى 
لترتطم بالعارضة العلوية 
حلارس العربي عبدالغفور 
فــي الوقت بدل الضائع في 

أخطر فرص املباراة. 
احلكــم  املبــاراة  أدار 
اليوناني ديامانتو بولوس 
جــزاء  ركلــة  واحتســب 
صحيحة وأشــهر بطاقتني 

حمراوين.

وسجل هدفا رفع معنويات 
فريقــه، وبعدها زج مدرب 
الكويت بالتونســي ياسني 
العمري لتنشــيط الهجوم 
وبالفعل حصل األبيض على 
ركلة جــزاء نفذها العمري 
باتقان مسجال هدفا في وقته 

.(٨١)
وقدم محمد فريح متريرة 
مثاليــة لعمــرو عبدالفتاح 

بعد مباراة مثيرة ضمن اجلولة ١٢ من دوري «زين» املمتاز

الساحل والساملية.. تعادل عادل
عبدالعزيز جاسم

تعادل الساملية مع الساحل ١-١ في املباراة 
التــي جمعتهما أمس على ســتاد علي صباح 
السالم، ضمن اجلولة ١٢ من دوري زين املمتاز، 
وبهذا التعادل ارتقى السماوي للمركز اخلامس 
مؤقتــا برصيــد ١٥ نقطــة، فيمــا بقــي «أبناء 

أبوحليفة» باملركز األخير برصيد ٩ نقاط.
وفي الشوط األول، كان الساملية هو األفضل 
وحاول الوصول ملرمى الساحل في أكثر من مرة 
عن طريق العبه الكولومبي كارلوس اندريس 
الذي افتقد للمســة األخيرة في أكثر من كرة، 
بينما اعتمــد «أبناء أبوحليفة» على الهجمات 
املرتدة عن طريق فيصل عجب وضاري الرقم 
وجيوفانــي ســيلفا لكن جميــع احملاوالت لم 
يكتب لها النجاح.وجاءت أولى الفرص اخلطرة 
للســاحل فــي الدقيقة ٣٧ بعد تســديدة قوية 

داخــل منطقة اجلــزاء حلمزة بــن عبده مرت 
بجانب القائم، وقبل نهاية الشــوط بلحظات 
متكــن حارس «أبناء أبوحليفــة» املجدلي من 

التصدي النفراد خميس.
وفي الشوط الثاني، لم متض سوى ٧ دقائق 
حتى متكن عذبي شهاب من تسجيل هدف جميل 
من تسديدة ســكنت الزاوية اليمنى للحارس 

املجدلي (٥٢).
وبعد الهدف حاول الساحل العودة للمباراة 
وبالفعل متكن من تسجيل هدف التعادل بعد 
عرضية متقنة من نواف ثامر وصلت إلى رأس 
العماني حمد احلبسي الذي وضعها على ميني 
احلارس أحمد عادي (٦٤)، وواصل الســاحل 
ضغطه لتســجيل هدف التقدم وســط تراجع 
كبير من الســاملية وكاد يســجل بعد تسديدة 
من كــرة ثابتة ســددها «املتخصص» أليكس 

ليما ردها القائم (٨١).

(موقع احتاد الكرة) العب العربي خالد املرشد يتعرض للرقابة من مدافع الكويت مشاري غنام  

بهــا ان يخطــف هدفــا عن 
طريق عمرو عبدالفتاح غير 
أن كرته مرت بجانب القائم، 
وافتقد األبيض الى مهاجمه 
املصاب ياســني اخلنيســي 
هــداف املســابقة ولــم يقم 
خط وسطه املكون من محمد 
مرهون وعلي حسني ومهدي 
برحمة وعمــرو عبدالفتاح 
بواجباتــه ففلت املهاجمان 

الكويت يكافئ أرشد العلوي

ع مع صفر التضامن يوقِّ

يحيى حميدان

قام رئيس نادي الكويت 
خالــد الغامن بخطوة الفتة 
بعدما كافأ احملترف العماني 
أرشــد العلــوي، الــذي مت 
االســتغناء عنه فــي فترة 
االنتقاالت الشتوية، وذلك 
في أثنــاء حضوره تدريب 

الفريق أول من امس.
وقال الغامن في حديثه 
الالعبني  للعلوي بحضور 
واألجهزة املعاونة للفريق 

األول: «أعلم ان هذه ليست امكانياتك، وممكن 
الظروف لم تساعدك واعتذر لك شخصيا ألني 
شكلت عليك ضغطا لم تتحمله، ولكن تبقى 
ابن النادي». وبني الغامن ان العلوي سيحصل 
على قيمة املخالصة املالية كاملة واملقدرة بـ ٩٠

ألف دوالر، باإلضافة الى ٣٠ ألف دوالر مكافأة 
خاصة من ادارة نادي الكويت تقديرا جلهوده 

يحيى حميدان

إدارة نادي  تعاقــدت 
التضامــن مــع الظهيــر 
األيســر محمد صفر في 
صفقــة انتقال حــر ملدة 
موســم ونصف املوســم 
لتعزيــز صفــوف فريق 
الكرة بالنادي، وذلك في 
اليــوم األخيــر (أول من 
أمس) من فترة االنتقاالت 

الشتوية.
ويعتبر صفــر بديال 

لعزيز نصاري الذي عاد لفريقه القادسية 
فــي يناير املاضي. وســبق لصفر أن مثل 
العربي وكاظمة ولعب في صفوف املنتخبات 

الوطنية.
هذا، وانتهت مبــاراة التضامن الودية 

وانضباطه في الفترة املاضية. وأشار إلى ان 
العلوي ســيحصل على مكافــآت اضافية في 
حال احلصول على لقب كأس األمير او بطولة 
الدوري املمتاز بالتساوي مع بقية الالعبني.

ومتنى الغامن التوفيق للعلوي في جتاربه 
املقبلة، مؤكدا انه واثق بأنه ســيكون من بني 
أفضل العبي خط الوسط في اخلليج مستقبال.

مع خيطان بالتعادل السلبي. ولم يشارك 
صفر في اللقاء حلاجته ملزيد من التدريبات 
واالنسجام. ولعب خيطان بصورة أفضل، 
رغــم غياب محترفيه األردني خالد عصام 

والبرازيلي وليام كورديرو.

خالد الغامن متوسطا أعضاء الفريق خالل تكرمي أرشد العلوي

محمد صفر عقب توقيعه للتضامن

القادسية يستعيد الصليلي 
ويتعاقد مع خالد

اجلهراء يطلب بطاقة 
عبدالكرمي من «فيفا»

عبدالعزيز جاسم

استعاد الفريق األول لكرة القدم بنادي القادسية خدمات 
العب خط الوســط عبدالوهاب الصليلي الذي كان معارا 
إلى فريق اجلهراء مع بداية املوسم، وذلك حلاجة الفريق 
له خــالل الفترة املقبلة بســبب تراجع مســتوى بعض 
الالعبني. كما دعم األصفر خطوطه باملهاجم مشعل خالد 
الذي لعب العديد من السنوات في املراحل السنية بنادي 
الكويت لكنه لم يلعب كثيرا مع الفريق األول كما التضامن.

وتعاقدت إدارة النادي مع املهاجم خالد الرشيدي الذي 
سبق أن كان العبا في صفوف الفريق باملراحل السنية.

مبارك اخلالدي والدوحة - فريد عبدالباقي

تتجه إدارة نادي اجلهراء إلى طلب البطاقة الدولية 
للمحترف القطري عبدالكرمي حسن من «فيفا» املنتقل 
إليه خالل فترة االنتقاالت الشتوية املاضية، وذلك بعد أن 
قام اجلهاز اإلداري في الفريق بقيد الالعب في كشوفات 
النادي لدى احتــاد كرة القدم الكويتي الذي قام بدوره 
بطلب البطاقة الدولية لالعب من ناديه الســابق السد 
القطري، والذي رفض االســتجابة للمحاوالت احلثيثة 

التي بذلها املسؤولون جتنبا لتصعيد املوقف.
ومــن املتوقع أن تقوم «فيفا» بإصدار بطاقة مؤقتة 
لالعــب ريثما تنظــر في امللف املعروض أمامها بشــأن 

اخلالف القانوني بني ناديي اجلهراء والسد والالعب.
ووفقــا ملا أكد عليه محامي الالعب في آخر تصريح 
لــه بأنه لو رفض الســد إرســال بطاقة الالعب ســتتم 
مخاطبة «فيفا»، إلرسال بطاقة مؤقتة خالل ٤٨ ساعة، 
لكــي يتمكن من املشــاركة مع اجلهــراء حلني البت في 

النزاع بني األطراف الثالثة.
من جانبه، صعد الســد من أزمته مع العبه السابق 
عبدالكرمي حســن، إلى االحتاد الدولي لكرة القدم حيث 
رفــض النــادي احللول الوديــة حلل األزمــة، بل أحال 
ملف الالعب إلى الشــؤون القانونية في النادي التخاذ 

اإلجراءات الالزمة.

«يد» العربي و كاظمة لتحسني الترتيب
يعقوب العوضي

يلتقــي فريــق النادي 
العربي لكــرة اليد اليوم 
في مواجهة قوية مع فريق 
كاظمة، وذلك في الـ ٥:٠٠

مســاء على صالة مجمع 
الشــيخ ســعد العبداهللا 
في ضاحية صباح السالم 
ضمن منافسات اجلولة ١٠
من الــدوري املمتاز لكرة 
اليــد. كما تشــهد اجلولة 
لقــاء يجمع بــني القرين 
(نقطتيــن) مــع برقــان 
(٧ نقاط) في الـ ٧:٠٠ على 

نفس الصالة. ويســعى كاظمة الذي يدخل 
املباراة برصيد ٥ نقاط إلى حتسني ترتيبه 
العام ومحاولة التقدم بعد تعثره في القسم 
األول، ويضم البرتقالي عدة العبني مميزين 
منهم حارس املرمى تركي اخلالدي، وإبراهيم 
األمير، وســالم عبدالســالم، واحمد مفرح، 

وسعد احليدري واحلارس محمد متعب.
في املقابل، يتطلع العربي (٩ نقاط) للفوز 
بنقطتــي املواجهة، ويضــم هو اآلخر عددا 
من العناصر اجليدة مثل سلمان الشمالي، 

وعبداهللا مصطفى، ومهدي احلداد.
وتعتبر املواجهة صعبة على الطرفني، 

حيث إنهما يسعيان لتعويض ما خسراه من 
نقاط في القسم األول من البطولة، ونتيجة 

اليوم تعد نقطة حتول للفائز.
أمــا مواجهة القرين مــع برقان فال تقل 
أهمية، فالقرين يدافع عن وجوده في الدوري 
املمتاز، وعليه حصد نقاط املواجهة، أما برقان 
ففي املنطقــة الدافئة، ويأمل حتقيق الفوز 
الذي يدفعه للمنافسة على املراكز املتقدمة.
وضمــن اجلولة نفســها تعــادل أمس 
اليرمــوك مع الفحيحيل ٢٤ - ٢٤، وبذلك 
يرفــع اليرمــوك رصيــده الــى ٥ نقــاط 

والفحيحيل الى ٨ نقاط.

جانب من مواجهة سابقة بني العربي وكاظمة

الشاهني عضوًا بـ «تنفيذي االحتاد اآلسيوي».. 
وبن إبراهيم رئيسًا بالتزكية

انتخب رئيــس احتاد 
كرة القدم عبداهللا الشاهني 
التنفيذي  عضوا باملكتب 
لالحتــاد اآلســيوي لكرة 
القــدم عــن منطقــة غرب 
آسيا، وذلك خالل اجتماع 
اجلمعية العمومية الـ ٣٣

لالحتــاد اآلســيوي لكرة 
القــدم، الــذي عقــد أمس 
باملنامــة وشــهد إجــراء 
انتخابات املكتب التنفيذي، 
وانتخاب ممثلي قارة آسيا 
الدولي  مبجلس االحتــاد 

لكرة القدم. وتنافس في االنتخابات مع الشاهني 
على مقعدين لعضوية املكتب التنفيذي عن 
منطقة غرب آســيا كل من اإلماراتي عبداهللا 
اجلنيبي الذي حصل على٣٧ صوتا، واألردني 
لؤي يوسف الذي خسر بعد حصوله على ١٥
صوتا، فيما حصل الشاهني على ٣٣ صوتا.

وخالل اجتماع اجلمعية العمومية أيضا 
أعلن االحتاد اآلسيوي أمس فوز السعودية 
رسميا بتنظيم كأس آسيا ٢٠٢٧، وأصبحت 
الســعودية املرشــحة الوحيدة الســتضافة 
نهائيــات كأس آســيا بعد أن ســحبت الهند 

طلبها للحصول على حقوق التنظيم.

رسمياً.. السعودية تستضيف كأس آسيا ٢٠٢٧

الشيخ سلمان بن إبراهيمعبداهللا الشاهني

وكانت املنافسة انحصرت قبلها بني الهند 
والسعودية بعد انسحاب قطر عقب جناحها 
في احلصول على حقوق اســتضافة نسخة 

٢٠٢٣ بدال من الصني.
إلى ذلك، أعيد انتخاب البحريني الشيخ 
سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيسا لالحتاد 
اآلسيوي بالتزكية لوالية ثالثة حتى عام ٢٠٢٧.
وقــال بن إبراهيم: «أود أن أشــكركم 
جميعــا على وضــع ثقتكم بــي لوالية 
أخرى مدتها ٤ سنوات، إنه لشرف عظيم 
أن أحظــى بثقة االحتاد اآلســيوي وهذا 

يعطيني مسؤولية كبيرة».

«العقارات املتحدة» الراعي اإلستراتيجي 
لدوري السيدات للموسم الثالث على التوالي

هادي العنزي

أبــدت عضــو مجلــس 
إدارة احتــاد الكــرة فاطمة 
حيات اعتزازها باســتمرار 
واستدامة مسابقة دوري كرة 
قدم الصاالت للسيدات في 
موســمه اخلامــس تواليا، 
مرجعــة ذلــك إلــى اهتمام 
ومثابــرة جميــع األنديــة 
املشاركة والالعبات، ودعم 
االحتاد الكويتي لكرة القدم، 
االســتراتيجي  والراعــي 
الــدوري  فــي  والشــريك 
للموسم الثالث على التوالي 
العقــارات املتحدة  شــركة 

.(URC)
جاء ذلــك خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقدته شركة 
املتحــدة إحدى  العقــارات 
أكبر الشركات العقارية في 
الكويت والشــرق األوسط 
أفريقيا، بالتعاون  وشمال 
مــع اللجنة النســائية في 
الكويتــي لكــرة  االحتــاد 
القدم، مؤمترا صحافيا أمس 

للمباراة النهائية لدوري شركة العقارات املتحدة 
(URC) لكرة قدم الصاالت للسيدات للموسم 
الرياضي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، والتي جتمع بني ناديي 
التضامن والفتاة مســاء الســبت املقبل، على 
صالــة نادي الكويت، وحضــره مدير اإلعالم 
في شــركة العقــارات املتحدة (URC) ســالم 
اخلالقــي، ومدربا الفريقــني، والالعبتان فجر 
أحمــد من نادي التضامن، وآالء الشــمري من 
نادي الفتاة. وشــكرت حيات، رئيس مجلس 
إدارة شــركة العقارات املتحدة الشيخة بيبي 
ناصر صباح األحمد، والرئيس التنفيذي مازن 
احلــوا، على الدعــم الدائم لدوري الســيدات، 
وقالت: «نتمنى التوفيق لكال الفريقني في املباراة 
النهائية، ومشــاهدة مباراة رفيعة املســتوى 
من الناحية الفنية، وعامرة بالروح الرياضية 
طوال شوطيها». من جانبه، قال سالم اخلالقي: 
«تهدف سياسة الشركة إلى توفير تكافؤ الفرص 
للمبادرات االجتماعية واملواهب الشبابية على 
جميع األصعدة منها األنشطة الرياضية والتي 
تكمن أهميتها في صقل املواهب وتنمية القدرات 
فضال عن التأثير اإليجابي على املجتمعات كونها 

شريكا اســتراتيجيا مع األمم املتحدة لتعزيز 
ودعم مبادئ متكني املرأة، حيث تفخر شــركة 
العقارات املتحــدة بدعمهــا املتواصل حلركة 
الرياضة الكويتية مبا فيها كرة القدم النسائية، 
والتي شــهدت موجة تغيير الفت في الساحة 
احمللية، فقد أثبتت الالعبات من جديد قدرتهن 
على املنافسة كرياضيات بكل عزمية وشغف 
وإصرار، ونتطلع إلى رؤيتهن يتنافســن في 

احملافل اإلقليمية والدولية».
إلى ذلــك، أكد مــدرب نادي الفتــاة محمد 
الكندري ان املباراة النهائية ســتكون صعبة 
على الفريقني، مضيفا فريقنا جاهز فنيا وبدنيا، 
وعملنــا جيدا على رفــع اجلاهزيــة الذهنية 
والبدنية لالعبات خالل األسبوع احلالي، ونأمل 

احملافظة على اللقب للموسم الثاني تواليا.
 أما مدرب التضامن رولفر فوليدو فأبدى 
اعتزازه بوصول فريقه إلى املباراة النهائية في 
أول موسم يشارك فيه في دوري السيدات، وقال: 
«عملنا بجد للظهور بأفضل صورة ممكنة في 
املباراة النهائية، ومبا ميكننا من إنهاء املوسم 

بأفضل صورة ممكنة».

سالم اخلالقي «األول من اليمني» مع فاطمة حيات وحسن موسى

جانب من املؤمتر الصحافي اخلاص بنهائي دوري السيدات

النهائي يجمع التضامن والفتاة السبت املقبل

«السماوي» والساحل ارتضيا التعادل               (املركز االعالمي بالساملية)
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«مازيراتي إم إس جي ريسينج» «مازيراتي إم إس جي ريسينج» 
يتجاوز التحديات التي واجهته في سباق الدرعيةيتجاوز التحديات التي واجهته في سباق الدرعية

سجل فريق مازيراتي إم إس جي 
ريســينج بداية صعبة خالل السباق 
االفتتاحــي في بطولــة فورموال إي 
الفريق  الدرعية ٢٠٢٣، حيــث واجه 
العديد من التحديات في أولى جولتي 
سباقات الفورموال إي في السعودية.

وحقق الفريق تقدما إيجابيا خالل 
التدريبات في املوقع املدرج على قائمة 
األداء  العاملي، بعد  للتراث  اليونسكو 
اجليد الذي قدمــه خالل عطلة نهاية 

األســبوع في مكسيكو سيتي، ولكنه عانى من جولة تصفيات 
صعبة خالل فترة ما بعد الظهيرة.

وشارك إدواردو مورتارا وماكسيميليان غونتر في املجموعة 
األولى، حيث تعرض ماكس لقفل مفاجئ في اإلطار األمامي ما 
أدى إلى حادث اصطدام عند املنعطف رقم ١١ وانتهاء مشاركته 
بشــكل مبكر. كما تعرض إدواردو حلادث اصطدام في وقت 
الحق من اجلولة، حيث أدى الدوران البسيط خارج املسار إلى 
اصطدام السائق السويسري اإليطالي باحلواجز املوجودة خارج 
املنعطف رقم ١٦. ولم يتمكن ماكس من املشــاركة في السباق 
بســبب أعمال الصيانة املكثفة، ما جعل من إدواردو الســائق 
الوحيد لفريق مازيراتي إم إس جي ريسينج. جدير بالذكر ان 
إدواردو انطالق من املركز الـ٢٠ ليحقق تقدما فوريا منذ اجلولة 
األولى، مع مواصلته لألداء املتميز بعد دخول سيارة األمان لفترة 
قصيــرة، حيث صعد إلى املركز الـــ ١٥ بحلول اللفة الـ ١١، ثم 
جتاوز سيرجيو سيتي كامارا ليصل إلى املركز الـ١٤ ويستقر 

خلف ستوفيل فاندورن، بطل العالم.
وتعــرض إدواردو لثقب في إطار 
السيارة خالل اللفة ٣٣ من أصل ٣٩ لفة، 
ما أجبره على االنسحاب من السباق. 
ويركز الفريق اآلن بشكل كامل على 
الثاني  السباق  حتسني نتائجه خالل 

في الدرعية.
هذا، وقال مدير فريق مازيراتي إم 
إس جي ريسينج، جيمس روسيتر: 
«تتم مواجهة املواقف الصعبة من خالل 
األفعال املناســبة، لذا احتد الفريق وواصل العمل وبذل اجلهد 
رغم التحديات التي واجهها في جولة التصفيات لتحقيق أفضل 
النتائج. وقدم امليكانيكيون عمال مذهال في إصالح سيارة إدواردو 
ليتمكن من املشــاركة في الســباق، وما يزال العمل مستمرا 
إلصالح هيكل ســيارة ماكس، كما يوجد كثير من األمور التي 
علينا إجنازها خالل الليل لتحقيق أهدافنا في الســباق التالي. 
وندخل املنافسات غدا بآمال مرتفعة، وثقة بقدرتنا على االستفادة 
من األخطاء السابقة إلظهار أدائنا االستثنائي الذي نتميز به».

أما رئيس مازيراتي كورس، جيوفاني سجرو فقال: «ال تزال 
عالمة مازيراتي حديثة العهد في عالم سباقات الفورموال إي، لذا 
من الطبيعي بروز بعض التحديات اجلديدة، والتي أثق بقدرتنا 
على جتاوزها بالتأكيد. ولطاملا اشــتهرت مازيراتي بسياراتها 
الديناميكيــة واملتطورة، لذا بالرغم من عــدم حتقيق النتيجة 
التي كنا نتمناها اليوم إال أن فريقنا يعمل بجهد للمضي قدما 

والتركيز على السباق املقبل».

الدوحة - فريد عبدالباقي

ســحبت أمــس بجامعة 
حمد بــن خليفة فــي قطر، 
الــدورة  قرعــة منافســات 
الرياضية التاسعة جلامعات 
العالي  التعليم  ومؤسسات 
بدول مجلس التعاون، التي 
ســتقام خــالل الفترة من ٤
إلى ١٠ اجلاري والتي تشهد 
مشــاركة ٥٨١ طالبا ميثلون 
١٦ جامعــة منهــا جامعــة 
العامــة  الكويــت والهيئــة 
للتعليم التطبيقي والتدريب، 
يتنافسون في ٦ لعبات هي: 
كرة القدم، الكــرة الطائرة، 
البادل، تنس الطاولة، ألعاب 
القوى، السباحة أيضا. وأكدت 
اللجنــة املنظمة ملنافســات 
البطولــة برئاســة د.مــرمي 
املناعــي، جاهزيتهــا التامة 
البطولة، مشــيرة  النطالق 
إلــى أن الســاعات القليلــة 
القادمــة ستشــهد وصــول 
الفرق املشاركة إلى الدوحة 
حتى ٣ فبراير، حيث يكتمل 
وصــول جميع املشــاركني، 
لتنطلــق بعدها املنافســات 

في أكادميية أسباير. 
من جانبــه، أعلن مدير 
املهندي  البطولــة فيصــل 
عن إصدار جدول مباريات 
البطولة في كل املنافســــات 
ووضعــــــــه عبر تطبيـق

 «٩G CC٢٣» اخلاصة بالدورة، 
والــذي مت إصــداره مؤخرا 
ملواكبة كل األخبار والتفاصيل 
اخلاصة بالنسخة التاسعة، 
موضحا أن التطبيق مجاني 
IOS عبر األندرويــد ونظام
وميكن حتميلــه ملتابعة كل 
التحديثات اخلاصة بالدورة.

«خليجية اجلامعات» 
تنطلق ٤ اجلـاري 
مبشاركة كويتيـة

الريان يضم بوفال من أجنيه

دورة التعليم العالي الثانية في ١٢ فبراير

نيوكاسل إلى نهائي «الرابطة» بعد ٤٧ عامًا

الدوحة - فريد عبدالباقي

جنح الريان القطري في حسم صفقتني 
من العيار الثقيل قبل إغالق باب االنتقاالت 
الشتوية بساعات قليلة، حيث دعم صفوفه 
باحملترف املغربي سفيان بوفال قادما من 
نادي أجنيه الفرنسي، والتشيلي جيسون 
فارجاس من صفوف أونيفرسيداد دي تشيلي 
وعلى ســبيل اإلعارة، وذلك قبل املواجهة 
املرتقبة التي جتمعه مبواطنه الدحيل في دور 
الـ ١٦ من دوري أبطال آسيا التي ستقام في 
الـ ٦:٠٠ مساء ١٩ اجلاري على ستاد الثمامة 

بالعاصمة القطرية الدوحة.
وسيكون الثنائي بوفال وفارجاس بديلني 
للكولومبي خاميس رودريغيز والفلسطيني 
ياســر حمد الذي انتقل مؤخرا إلى صفوف 
القادســية في صفقة انتقال حر، كما تعاقد 
الريان مع املدافع الياباني شوغو تانيغوتشي 

قادما من نادي كاواساكي الياباني.
وبنظرة ســريعة جند أن األندية القطرية 
أبرمت ٩ صفقات خالل شهر يناير املاضي على 
مستوى الالعبني احملترفني، حيث دعم نادي 
قطر صفوفه باحملترف األرجنتيني خافيير 
باســتوري من نادي إلتشي اإلسباني، مقابل 
إنهاء إعارة العب فورتاليزا البرازيلي ماتيوس 
جوسا. فيما تعاقد الوكرة مع اجلزائري عدالن 
قديورة بعد االســتغناء عن اإليراني أوميد 
إبراهيمي بداعي اإلصابة، كما ضم مهاجم السد 
يوسف عبدالرزاق على سبيل اإلعارة، واملغربي 
أيوب عسال العب وميبلدون اإلجنليزي ملدة 

٥ أعوام، ليقوم بإعارته إلى نادي املرخية حتى 
نهاية املوسم احلالي. كما استعان نادي املرخية 
بنجوم دوري الدرجة الثانية وهم: علي ناصر 
املري من معيذر، وياسني يعقوب من مسيمير، 
خالد رضوان من اخلور، وذلك على ســبيل 

اإلعارة حتى نهاية املوسم احلالي.
فيما ضم نادي أم صالل املهاجم األسترالي 
فالنتينــو يويل كمحترف آســيوي مقابل 
االستغناء عن األوزبكي ساردور راشيدوف، 
وإعادة املدافع املغربي عادل رحيلي لصفوفه 
بدال من احملترف الهولندي من أصل مغربي 
إدريس صديقي، كما وجه أم صالل الشكر 
إلى محترفه األردني ياسني البخيت، واكتفى 
السيلية الذي يعاني في املركز األخير بالدوري 
القطري بصفقة واحدة بالتعاقد مع املهاجم 
الدولي املغربي إســماعيل خافي قادما من 

اجليش امللكي املغربي حتى نهاية املوسم.
في املقابل، اســتغنى نادي الشــمال عن 
محترفه األردني بهاء فيصل، كما اكتفى ببعض 
الصفقات احمللية بعد التعاقد مع فيصل آزادي، 
وياسني عبداهللا الفريد، وخليفة املالكي، وعزيز 
عادل، ومحمد رمضان، كمــا حافظت أندية 
الدحيل واألهلي والغرافة والعربي على قوائمها 
بعدم إبرام أي صفقات جديدة سواء محترفون 
أو مواطنون، وكذلك استغناء نادي السد عن 

محترفه الغاني أندريه آيو.
هذا، وأعلن نادي أم صالل فسخ عقد املدرب 
القطري وسام رزق بالتراضي، بسبب تراجع 
نتائج الفريق فــي اجلوالت األخيرة وهو ما 

جعل الفريق مهددا بالهبوط. 

أعلنت اللجنة العليا لدورة األلعاب الرياضية 
الثانية للتعليــم العالي والتي ينظمها االحتاد 
الكويتي املدرســي والتعليــم العالي انطالق 
املنافسات خالل الفترة من ١٢ فبراير اجلاري 
حتى ٦ أبريل املقبل مبشاركة ١٥ جهة تعليمية 
خاصة وحكومية مبشــاركة نحو ٨٥٠ طالبا 
وطالبــة جامعية باإلضافة إلى األجهزة الفنية 

واإلدارية والطبية للفرق املشاركة.
واســتقرت اللجنة العليا على ٧ ألعاب 
للنســخة الثانية، ٤ منها للرجال هي: كرة 
القدم العشبي رجال وكرة قدم صاالت رجال 
وكرة الطائرة رجال والبادل رجال، و٣ ألعاب 
نسائية هي: كرة القدم داخل الصاالت، وكرة 
الطائرة وكرة السلة، حيث ستقام املنافسات 
على مالعب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
واجلامعات املشاركة، وسيستضيف مجمع 
صاالت الشيخ سعد العبداهللا منافسات كرة 

القدم للصاالت واحلفل اخلتامي.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس االحتاد املدرسي 
- رئيس اللجنة العليا للدورة فيصل املقصيد 
أن النســخة الثانية تأتي طبقا لرؤية االحتاد 
املدرســي حول الدور احملــوري الذي تلعبه 

الرياضة في بناء طالب اجلامعة واملســاهمة 
في تأهيله بوصفهــا القاعدة الصحيحة التي 
تنطلق منها مواهب الطالب الواعدة والقادرة 
على رفع راية اجلامعات في احملافل الرياضية، 
مضيفا: «النسخة األولى شهدت إشادة كبيرة 
من قبل القيادة السياسة، ووضعت على عاتقنا 
ضرورة بذل مزيد من اجلهد والعمل من اجل 
تطوير الدورة لتحقيق أهدافها، وعليه فجميع 
اللجان تسابق الزمن من اجل االنتهاء من كل 
أعمالها قبل املوعد احملدد لالنطالق من اجلانب 

الفني واجلانب اإلداري».
بدوره، أشار عضو مجلس إدارة االحتاد 
- نائب رئيس اللجنة العليا للشــؤون الفنية 
د.سليمان حاجي إلى أن اللجنة بصدد االنتهاء 
من جدول املسابقات بعد اعتماد الفرق املشاركة، 
مضيفا: «عند وضع اجلداول واملالعب متت 
مراعاة مواعيد اإلجازات، خاصة أن شهر فبراير 
يشهد االحتفاالت باألعياد الوطنية، باإلضافة 
إلى أن اللجنة استمعت الى مالحظات األجهزة 
اإلدارية ومشرفي الفرق املشاركة، ومت األخذ 
بها من اجل توفير البيئة الصحية املناســبة 

للجميع لتحقيق جناح الدورة».

جدد نيوكاسل فوزه على ضيفه ساوثمبتون 
عندما تغلب عليه ٢-١ الثالثاء على ملعب «سانت 
جيمس بارك» في نيوكاســل في إياب الدور 
نصف النهائي ملســابقة كأس رابطة االندية 
االجنليزية احملترفة في كرة القدم وبلغ املباراة 

النهائية للمرة األولى منذ ٤٧ عاما.
وفرض العب الوســط شون لونغستاف 
نفســه جنما للمباراة بتســجيله ثنائية في 
الدقيقتني ٥و٢١، وقلص املهاجم االسكتلندي 
تشي آدامز الفارق (٢٩). وأكمل نيوكاسل املباراة 
بعشرة العبني اثر طرد العب وسطه البرازيلي 
برونو غيمارايش في الدقيقة ٨٢ بسبب تدخل 
قوي على املهاجــم صامويل إيدوزي، وكان 
نيوكاسل فاز ١-٠ ذهابا الثالثاء املاضي. وهي 

املرة الثانية التي يبلغ فيها نيوكاسل املباراة 
النهائية للمسابقة بعد االولى عام ١٩٧٦ عندما 
خسر امام مان سيتي ١-٢. ويلتقي نيوكاسل 
في املباراة النهائية على ملعب وميبلي في ٢٦

فبراير املقبل مع مــان يونايتد او نوتنغهام 
فوريست اللذين يلتقيان غدا إيابا في مانشستر 

(٣-٠ ذهابا).
وميني نيوكاسل النفس بإحراز لقبه األول 
منذ تتويجه بــكأس االحتاد االجنليزي عام 
١٩٥٥ وكان السادس له في املسابقة، علما أن 
املباراة النهائية احمللية األخيرة له كانت عام 
١٩٩٩ عندما سقط امام مان يونايتد. ويحتل 
نيوكاسل املركز الثالث في الدوري املتوج بلقبه 

٤ مرات اعوام ١٩٠٥ و١٩٠٧ و١٩٠٩ و١٩٢٧.

اللجنة العليا املنظمة للبطولة مع مشرفي الفرق املشاركة

اإلنتر يستعيد لوكاكو ويتخطى أتالنتا في الكأس
أمام نظيره ريال سوســيداد ٠-٠، في 
املباراة التي جمعت بينهما األحد املاضي، 
في اجلولة السادسة عشر من مسابقة 
الدوري اإلسباني، وهو ما ميثل ضربة 
قوية حلظوظ «امليرنغي» في مواصلة 
الضغط على برشلونة املتصدر. بينما 
قام نادي ڤالنســيا بإقالة املدير الفني 
اإليطالي جينارو غاتوزو لسوء النتائج، 
خاصة أن كتيبة «اخلفافيش» لم حتقق 
لم يحقق الفوز بآخر ٤ مباريات للدوري 
اإلســباني، حيث تعادل مرة وخسر ٣
مباريات آخرها بلد الوليد بهدف نظيف.

ويحتل ريال مدريد املركز الثاني في 
جدول ترتيب الدوري اإلسباني برصيد 
٤٢ نقطة، بينما يحتل ڤالنســيا املركز 
الرابع عشــر في جدول ترتيب الليغا، 
بعــد أن جمع ٢٠ نقطة فقط منذ بداية 

املوسم.

حتى ترك مكانه للدولي البوسني إدين 
دجيكو (٧١).

إسبانيا

ملعــب  يســتضيف  ذلــك،  إلــى 
«ســانتياغو برنابيو» قمــة نارية بني 
ريال مدريد ونظيره ڤالنسيا، املؤجلة 
من منافســات اجلولة الســابعة عشر 
للدوري اإلسباني لكرة القدم. وقد سقط 
ريال مدريــد في فخ التعادل الســلبي 

وخــاض إنتــر ميــالن املبــاراة في 
غياب مدافعه الدولي السلوڤاكي ميالن 
شــكرينيار الذي ســيبقى في صفوف 
النادي حتى نهاية املوســم بعد فشــل 
رحيلــه في فترة االنتقاالت الشــتوية 

التي أغلقت اليوم.
فــي املقابل، عاد العمالق البلجيكي 
روميلو لوكاكو الى التشكيلة األساسية 
للمرة األولى منذ الرابع من يناير، لكنه 
لم يشكل أي خطورة على مرمى الضيوف 

بــات إنتر ميالن حامــل اللقب أول 
املتأهلني إلى الدور نصف النهائي ملسابقة 
كأس إيطاليا في كرة القدم عندما تغلب 
على ضيفه أتاالنتا برغامو ١-٠ الثالثاء 
على ملعب «جوزيبي مياتسا» في ميالنو 

في ربع النهائي.
ويدين إنتر ميالن بفوزه إلى مدافعه 
الدولي ماتيو دراميان الذي سجل الهدف 
الوحيــد (٥٧) اثر متريــرة من الدولي 

األرجنتيني الوتارو مارتينيز.
وضرب إنتر ميالن موعدا في نصف 
النهائي املقرر فــي أبريل املقبل بنظام 
الذهــاب واإليــاب، ضــد يوڤنتوس أو 
التســيو اللذين يلتقيان مســاء اليوم 

في تورينو.
وجاء تأهل إنتر قبل ٥ أيام على قمته 
ضد جاره ميالن في الدوري األحد في 

املرحلة احلادية والعشرين.

«الريال» يستضيف «اخلفافيش» في قمة تعديل املسار

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
كأس إيطاليا (ربع النهائي)

١١Starz Play Appيوڤنتوس - التسيو
إسبانيا (املرحلة ١٧)

١ ١١beIN Sportsريال  مدريد - ڤالنسيا

األندية اإلجنليزية تكتسح االنتقاالت الشتوية مبليار دوالر
تسوية وضع مدافع إنتر ميالن الدولي 

السلوڤاكي ميالن شكرينيار.
أملانيا 

وفي أملانيا، نشط بايرن ميونيخ 
في سوق االنتقاالت وتعاقد مع يان 
سومر مقابل ٨ ماليني يورو،  ودالـي 
بليند (٣٢ عاما) مجانا 

حتى نهاية املوسم.

واستعان مان يونايتد بالعب الوسط 
النمساوي مارسيل سابيتسر (٢٨ عاما) 
بضمه من بايرن ميونيخ األملاني على 

سبيل اإلعارة.
كمــا انتقل العــب الوســط الدولي 
اإليطالي جورجينيو إلى صفوف أرسنال 
قادما من جاره تشلســي وفق ما أعلنه 

الناديان اللندنيان.
 فرنسا 

وفي فرنسا، قررت رابطة محترفي 
كــرة القدم رفض االســتئناف املقدم 
من باريس سان جرمان بشأن ضمه 
الدولي املغربــي حكيم زياش على 
سبيل اإلعارة من تشلسي اإلجنليزي، 
وقدم سان جرمان االربعاء استئنافه 

أمام الرابطة للمصادقة على وصول 
زياش، بعد تعثر انتقاله من تشلســي 
في الدقائق االخيرة من سوق االنتقاالت 
الشتوية بسبب التأخر في تقدمي الوثائق 
اإلدارية الصحيحة. فيما تعاقد مرسيليا 
مع املهاجم البرتغالي فيتينيا قادما من 

براغا البرتغالي.
إسبانيا 

وفي إسبانيا، نشط أتلتيكو مدريد 
وغاب ريال مدريد وبرشلونة، حيث لم 
يضم العمالقان اي العب الى صفوفهما، 
فيما تعاقــد أتلتيكو مدريد مع املهاجم 
الهولندي ممفيس ديباي مقابل ٣ ماليني 
يورو فقــط، بينما غادر الظهير األمين 
اإلســباني هكتور بيليرين برشــلونة 

لاللتحاق بسبورتينغ البرتغالي. 
إيطاليا

بوجود األندية االيطالية الكبيرة 
فــي املنطقــة احلمــراء مــن الناحية 

املالية، لم يجن جنــون أندية الدوري 
اإليطالي في سوق االنتقاالت الشتوية، 
والقضية الرئيسية التي دارت هناك هي 

أنفقت أندية الدوري اإلجنليزي املمتاز 
لكرة القدم مبلغا قياسيا بلغ ٨١٥ مليون 
جنيه إسترليني (مليار دوالر) في نافذة 
انتقاالت شــتوية محمومة لعام ٢٠٢٣، 
ما يشكل حوالى ضعف الرقم القياسي 
سابقا، بحســب خبراء شركة ديلويت 

املتخصصة في مجال التدقيق املالي.
وشهد اليوم االخير الثالثاء سلسلة 
من الصفقات في الساعات األخيرة، حيث 
سجل تشلسي الذي ينفق بشكل كبير، 
رقما قياســيا بريطانيا جديدا بالتعاقد 
مع األرجنتيني إنســو فرنانديز الفائز 
بــكأس العالــم ٢٠٢٢ قادما مــن بنفيكا 
البرتغالي مقابل ١٢١ مليون يورو (١٣٢

مليون دوالر).
وجاء إجمالي اإلنفاق أعلى بنســبة 
٩٠٪ من الرقم القياســي السابق (٤٣٠

مليون جنيه إسترليني في ٢٠١٨) وثالثة 
أضعاف ما كان عليه في النافذة الشتوية 

السابقة.
كما سجلت أندية الدوري املمتاز رقما 
قياســيا لصافي نفقــات االنتقال خالل 
النافذة الشتوية بلغت ٧٢٠ مليون جنيه 

إسترليني.
أنديــة  إنفــاق  ايضــا  وشــكل 
«البرميييرليغ» في اليوم االخير بقيمة 
٢٧٥ مليون جنيه إسترليني رقما قياسيا 

جديدا في النافذة الشتوية.
وتخطــت أندية الدوري منافســيها 
األوروبيني، وشــكلت ٧٩٪ من إجمالي 
اإلنفاق في البطــوالت اخلمس الكبرى 
خالل هذا الشهر، وهي أعلى نسبة على 

االطالق.
وأعلن نــادي توتنهام ضــم املدافع 
االســباني الدولــي بيــدرو بــورو من 

سبورتينغ البرتغالي.
الدولــي  احلــارس  انتقــل  فيمــا 
الكوستاريكي كيلور نافاس الى نوتنغهام 
فورست على سبيل اإلعارة من باريس 

سان جرمان الفرنسي.

فرنانديز األغلى بـ ١٣٢ مليون دوالر وجورجينيو «أرسنالي».. وزياش يتعثر أمام «باريس» ونافاس يغادر
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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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اخلميس
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«الرجال يكذبون بصدد طول قامتهم»
جيمس غان، املخرج األميركي 
في شركة دي سي، يوجه طلبا علنيا 
للممثلــني الرجال املتقدمني ألدوار 
بأفالم األبطال اخلارقني، ويضيف: 
اخلارق ينبغي أن يكون دوما أطول.

«مستعدة لالعتزال بأستراليا لتجنب هذه 
احلماقات»

كيت بالنشيت، املمثلة األسترالية، 
تهدد باالعتزال ردا على االنتقادات 
تار،  إلى فيلمهــا األخير:  املوجهة 
حيث جسدت شخصية امرأة تسيء 
استخدام سلطتها كالرجال، ما أثار 
املرأة  املدافعات عن حقوق  حفيظة 

بهوليوود.

«صدمتني عندما طلبت يدي للزواج»
فانيال أيــس، املغني األميركي، 
يفصح عن عالقته القصيرة مبادونا، 
خالل التسعينيات، ويضيف: كنت 
الزواج  أصغر منها وحسبت طلب 
يأتي من الرجل، لكننا انفصلنا عندما 
نشرت صورنا اخلاصة دون إذني.

«خضعت لعمليات جراحية بالعمود الفقري»
برندان فريزر، املمثل األميركي، 
يعلــن خضوعه لعدد من العمليات 
اجلراحية نتيجة قيامه بأداء احلركات 
العنيفة في أفالمه بنفسه دون بديل.

أبعد من الكلمات

العظمى: ١٨
الصغرى:  ٠٧

أعلى مد: ١١:٣٥ ظ ـ ٨:٤٢ م
أدنى جزر: ٤:٤٠ ص ـ ٣:٣٦ م

٥:١٦الفجر
٦:٣٧الشروق

١٢:٠٢الظهر
٣:٠٥العصر

٥:٢٧املغرب
٦:٤٦العشاء

رفع علم الدولة إيذانا ببدء 
االحتفاالت الوطنية خالل 

شهر فبراير.

سمو ولي العهد مّثل 
صاحب السمو في رفع العلم 

بقصر بيان.

أدامكم اهللا ذخرًا 
يا حب سكن في مهجتي للكويت وأهلها.

وحشاي.. يا كويت.

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

البقاء هللا

وضحة ظاهر شخير الدماك العازمي: (أرملة سلمان سعران الدماك) 
٩٣ عاما - الرجال: مبارك الكبير - قطعة ٣ - شارع ١٢ - منزل 
٧٩ - ت: ٩٩٤٨٨٥٥٠ - النســاء: العدان - قطعة ٢ - شــارع 

٨٢ - منزل ١٦ - ت: ٩٩٣٥٩١٢٠ - شيعت.
مرمي ياسني حسن املال: (زوجة إبراهيم سليمان موسى احلريص) 
٥٨ عاما - الرجال: بيان - قطعة ٤ - شارع ١١ - منزل ٥ - ت: 
٩٧٧٢٥٩٩٩ - ٥١١٠٠٥٧٣ - النساء: عبداهللا املبارك - قطعة ٣ - 
شارع ٣١٨ - منزل ١٧ - ت: ٩٦٦٦٦١٦٩ - ٥٠٩١٠٠٦٩ - شيعت.

٧٠ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  عبدالعزيز علي سيف الياسني:
- ت: ٩٧٧٧٨١٧٧ - النساء: قرطبة - قطعة ٢ - شارع ٤ - منزل 

٢٣ - ت: ٦٧٧٧٣٦٧٧ - شيع.
٧٧ عاما - الرجال: مسجد الوزان  محمد عباس اغا علي بهبهاني:
- غرب مشرف (ابتداء من اليوم األربعاء) - ت: ٩٩٧٧٨٤٥٠ - 
النساء: بيان - ق٦ - طريق ٢٠ - الشارع األول - م٤ (عصراً 

فقط) - ت: ٥٥٩٥٥٤٩٤ - شيع.
ســندس عبدالنبي خيري: (زوجة عباس طه مطلق احلربي) ٥٨

عاما - الرجال: القيروان - ق٣ - ش١٠١ - م٨ - ت: ٩٢٢٢٤٤٠٤ - 
النساء: القيروان - ق٣ - ش٣٢٥ - م٩ - ت: ٩٧٩٧٣١٣٢ - شيعت.

أرملة إلڤيس تطعن بوصية ابنتها حلرمانها من امليراث
لوس أجنيليــس - أ.ف.پ: قدمت 
بريسيال بريسلي، أرملة إلڤيس بريسلي، 
طعنا في وصية ابنتها ليزا ماري التي 
توفيت في منتصف يناير ولم تذكر اسم 
والدتها ضمن ورثة ممتلكاتها، على ما 

أظهرت وثائق قضائية.
وتوفيت ليزا ماري بريسلي عن ٥٤

عاما نتيجة تعرضها لسكتة قلبية في 
١٢ يناير في لوس أجنيليس.

وكانــت املغنيــة عينت عــام ٢٠١٠
والدتهــا بريســيال بــني األمنــاء على 
ممتلكاتها خالل حياتها وبعد مماتها، 

بحسب الوثائق القضائية.
لكن يبدو أن ليزا سحبت هذا االمتياز 
من والدتها عام ٢٠١٦ لتعني ابنيها رايلي 
وبنجامني كيــو كورثة ملمتلكاتها بعد 

وفاتها.
وأشـــارت الوثيقـــة القضائية التي 
اطلعت عليها وكالة فرانس برس ورفعها 
محامي بريسيال األسبوع الفائت، إلى 
أن بريسيال «اكتشفت» هذه التغييرات 

بعد وفاة ابنتها.
وتطالب بريسيال ببطالن الوصية 
اجلديدة، ألنها لــم تطلع عليها مطلقا 
خالل حياة ابنتها. وأشار وكيل الدفاع 
عنها إلــى أن توقيع ليزا ماري «يبدو 
غير متطابق» مع توقيعها االعتيادي.

وتنطوي معركة قضائية محتملة 
حول هــذا اإلرث على حتديات كبيرة، 
خصوصا لكون ليزا ماري ابنة إلڤيس 
الوحيدة، وقد احتفظت بالتحكم بدارة 
غريســالند التــي كان والدهــا ميلكها 

في ممفيس بوالية تينيســي، وحيث 
عثــر عليه فاقدا للوعي قبل وفاته في 

أغسطس ١٩٧٧.
واســتحال هذا املوقــع نقطة جذب 
رئيسية حملبي أسطورة الروك أند رول.

بريسيال بريسلي وابنتها ليزا ماري

بورت فيال - (أ.ف.پ): حذرت ســلطات 
دولة فانواتو أمس السفن والطائرات بضرورة 
جتنب منطقة ثوران بركان حتت املاء األربعاء، 

بعدما بدأ بقذف الرماد في عنان السماء.
وقال ريكاردو وليــام من دائرة األرصاد 
اجلوية واملخاطر اجلغرافية في الدولة اجلزيرة 
لوكالة فرانــس برس: «نطلب من الســكان 
احملليــني احلذر من أي انفجارات قوية ألنها 

التزال مستمرة».
ومت حتديــد «منطقــة خطر» بشــعاع ١٠
كيلومترات حول بركان «إيست إيبي» حتت 
املــاء الذي يقــع على بعــد ٦٨ كيلومترا من 

العاصمة بورت فيال.
وبعد ورود تقارير عن رصد أبخرة فوق 
املوقع أخــذ البركان الغائــص بقذف الرماد 
حتى ارتفاع ١٠٠ متر في وقت مبكر األربعاء. 
وقد بدأ النشاط البركاني قبل الساعة الثامنة 
صباحا، وفقا إلدارة األرصاد اجلوية احمللية.

وأفاد فيليب ديك الشــاهد العيان لوكالة 
فرانس برس، بأن األرض بدأت باالهتزاز قبل 

أن يظهر الدخان فوق املوقع.
وأضاف: «ثم بدأت االنفجارات.. والتزال 
هنــاك رائحــة كبريتيــة كريهة فــي القرى 

املجاورة».
ورفع املسؤولون حالة التأهب من البركان 
إلى املستوى األول أي «اضطرابات طفيفة» 

على مقياس من واحد إلى خمسة.
وطلبت السلطات من السكان احملليني في 
جزيرتي إيبي وتونغــوا املجاورتني جتنب 
الســاحل خشــية أن تتســبب «االنفجارات 

البركانية احلالية في تسونامي محتمل».
وأشارت إلى أن مركز التحذير من أمواج 
تسونامي في أالسكا لم يسجل حتى اآلن أي 
نشــاط في منطقة فانواتــو، لكن «مثل هذه 
االنفجارات البركانية لديها القدرة على إحداث 

موجات تسونامي».

توجيه تهمة القتل غير العمد 
إلى بالدوين بقضية «راست»

لوس اجنيليــس - أ.ف.پ: وجهت إلى املمثل األميركي 
أليك بالدوين تهمة القتل غير العمد في قضية مقتل مسؤولة 
في فيلم الوســترن «راست» لعام ٢٠٢١ بطلقة عرضية من 
مسدس كان يستخدمه خالل التصوير، وهو يواجه عقوبة 
بالســجن قد تصل إلى خمس ســنوات حــال إدانته بتهمة 

«اإلهمال»، على ما أعلنت مدعية عامة أميركية الثالثاء.
وأوضحت مــاري كارماك-ألتويــس املدعية العامة في 
مقاطعة سانتا في، أن التهمة نفسها وجهت أيضا إلى هانا 

غوتيريز ريد، املسؤولة عن األسلحة في الفيلم.
وقالت في بيان «ما من أحد فوق القانون وسيتم حتقيق 

العدالة».
وقد حصلت احلادثة في ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ مبوقع تصوير 
«راســت» داخل مزرعة في ســانتا ببوالية نيو مكســيكو 
عندمــا ضغط بالدوين على الزناد من ســالح كان يفترض 
أنــه يحوي طلقات غير حقيقية، لكن مقذوفة حية أصابت 
مديــرة التصوير البالغة ٤٢ عاما هالينا هاتشــنز أدت إلى 

مقتلها، فيما أصيب املخرج جويل سوزا بجروح.

أليك بالدوين في موقع التصوير.. واجلرمية

ثوران بركان حتت املاء 
يثير الذعر في أرخبيل فانواتو

أداني يخسر ٨٦ مليار دوالر 
ويفقد لقب أغنى رجل في آسيا

بنجالــورو - رويتــرز: 
شــهدت أســهم تكتل شركات 
القطب الهنــدي جوتام أداني 
املزيد من التراجع أمس األربعاء 
مبــا زاد حجم هبــوط القيمة 
السوقية ألسهم شركاته إلى ٨٦
مليار دوالر إثر تقرير شركة 
أميركية للبيع على املكشوف، 
مما أدى إلى خسارة امللياردير 

لقب أغنى رجل في آسيا.
وأدت خسائر األسهم أمس 
األربعاء إلى هبوط أداني إلى 

املركز اخلامس عشــر في قائمة فوربس ألغنى األشــخاص 
في العالم بصافي ثروة يقدر بنحو ٧٥٫١ مليار دوالر، خلف 
املنافس موكيش أمباني رئيس مجلس إدارة شركة ريالينس 
إنداســتريز الذي حل في املركز التاسع بصافي ثروة يقدر 

بنحو ٨٣٫٧ مليار دوالر.
وكان ترتيب أداني هو الثالث قبل التقرير الالذع من شركة 
هندنبرج ألبحاث االستثمار املتعلق بالبيع على املكشوف.

ومتثل اخلسائر انتكاسة حادة ألداني الذي هجر التعليم 
وحتــول إلى مليارديــر وزادت ثروته زيادة صاروخية في 
األعوام املاضية مبا يتسق مع زيادة قيمة أسهم شركاته التي 
تتضمن موانئ ومطارات وشركات تعدين وشركات أسمنت 
وشــركات كهربــاء. ويكافح أداني حاليا إلعادة االســتقرار 

لشركاته والدفاع عن سمعته.

جوتام أداني

ملشاهدة الڤيديو

رسم للفنان محمد الصراف

رسامو الكاريكاتير واجهوا حرق نسخ من القرآن الكرمي.. بسالح الفن
عّبر عدد من الفنانني ورسامي الكاريكاتير في الكويت عن 
شجبهم واستنكارهم للجوء بعض املتطرفني حلرق نسخ من 
القرآن الكرمي ومتزيقها وتدنيســها بحجة التعبير عن الرأي 
وحريته وبشــكل استفزازي للمســلمني، والتي انتشرت في 

العديد من الدول كالسويد والدمنارك خالل بعض التجمعات 
أو أمام بعض السفارات.

وشدد الفنانون على إدانتهم لهذا األسلوب ملا فيه من استفزاز 
وتأجيج للكراهية بني الشعوب واألديان، حيث حترص جمعية 

الكاريكاتيــر الكويتية على التأكيد على نبذ الكراهية وكل ما 
ميكن أن يســيء لألديان وملعتقدات اآلخرين، وكذلك انطالقا 
من تعاليم ديننا احلنيف ونشر رسائل التسامح واحملبة بني 
الناس، حيث ان القرآن الكرمي كتاب محفوظ من رب العاملني.

كاريكاتير للفنان عادل القالف ضد حرق نسخ القرآن الكرمي رسم للفنان طارق بستكي دفاعاً عن «القرآن الكرمي»

الفنانة ضحى الناصر.. وتعبير عن حفظ القرآن
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