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غير مخصص للبيع

مرمي بندق 

أحال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح إلى مجلس األمة مشروعات بقوانني تتعلق 
مبيزانية الدولة وميزانيات بعض اجلهات واملؤسســات 
احلكومية، وذلك تأكيدا ملا انفردت «األنباء» بنشــره في 
١ اجلــاري حتت عنــوان «احلكومة: إحالــة امليزانية إلى 
املجلس في موعدها» وشملت اإلحالة ٧ مراسيم بقوانني.  
وأكدت مصــادر حكومية رفيعة فــي تصريحات خاصة 
لـ «األنباء» أن قرارات تعديل التركيبة السكانية تنفيذية 
ملزمة وليست توصيات تخضع للدراسة. واعتمدت اللجنة 
بعد عقــد أول اجتماع لها برئاســة النائب األول لرئيس 
مجلــس الوزراء وزيــر الداخلية ووزير الدفــاع باإلنابة 
الشيخ طالل اخلالد، إلزام التعاونيات بتكويت الوظائف 
القيادية واإلشــرافية لتوفير نحو ٣ آالف وظيفة، وخلق 
وظائف استشارية للمتقاعدين في مجالس اإلدارات وفق 
سلم مميز للرواتب واحلوافز املالية، ومت اعتماد الالئحة 
التنفيذية لقانون تعديل التركيبة السكانية والئحة آليات 
معاجلة االختالالت ورفعهما إلى مجلس الوزراء. وقررت 
اللجنة تكليف هيئة القوى العاملة بإعداد مشاريع تدريبية 
تخصصية لتأهيل ومتكني الكوادر الوطنية من العمل في 
القطاع اخلاص. وحضر االجتماع األول وزيرة الشــؤون 
االجتماعية ووزيرة الدولة لشــؤون املرأة والطفل م.مي 
البغلــي، ووكيال وزارتي الداخلية الفريق أنور البرجس 
واملالية أســيل السعد املنيفي، وأمني عام املجلس األعلى 
للتخطيط د.خالد مهدي، وقياديون آخرون بدرجة وكالء 

مساعدين ومديري إدارات.

قرارات تعديل التركيبة السكانية.. تنفيذية ملزمة.. في أول اجتماعات اللجنة برئاسة اخلالد لتوفير نحو ٣ آالف وظيفة وخلق وظائف استشارية للمتقاعدين

ربط إلكتروني بني «الصحة» و«الداخلية» 
الستخراج «احلالة اجلنائية» 

للمتعاقد معهم حديثًا من اخلارج

فتح باب التعاقدات احمللية 
للمعلمني غير الكويتيني

رئاسة األركان: فتح باب التطوع 
لاللتحاق باخلدمة العسكرية 

بوظيفة «جندي مهني»

الدوسري لـ «األنباء»: تأجيل أقساط 
قسائم املطالع وجنوب عبداهللا 

املبارك مطلب ضروري

تكويت الوظائف القيادية واإلشرافية في «التعاونيات»
تأكيدًا ملا انفردت «األنباء» بنشره: احلكومة أحالت ٧ مراسيم بقوانني مليزانية الدولة وميزانيات بعض اجلهات واملؤسسات احلكومية إلى املجلس 
تكليف «القوى العاملة» بإعداد مشاريع تدريبية لتمكني الكوادر الوطنية من العمل في «اخلاص».. واعتماد «تنفيذية» «تعديل التركيبة» و«آليات املعاجلة» 

محليات
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 التفاصيل ص٣

رشيد الفعم

حتفظت وزارة املالية على الزيادات 
املالية الواردة باالقتراحات بقوانني 
بشــأن مكافأة الطلبــة، باعتبار أنها 
ستحمل ميزانية الدولة تكلفة مالية 
إضافية في ظل شح السيولة في الوقت 
احلالي. وأكدت الوزارة في ردها الوارد 

في تقرير جلنة الشؤون التعليمية 
املــدرج على جــدول أعمال جلســة 
الثالثاء أن حتسني املستوى املعيشي 
ال يتمثــل فقــط في زيــادة املكافآت 
الطالبية، مشــيرة إلى أن الدعومات 
التي متنحها الدولة للطلبة كالكتب 
املدعومة بنسبة ٦٠٪ في مكتبة الطالب 
وغيرهــا ال يجب إغفالهــا. ووافقت 

اللجنة على االقتراحات بقوانني بشأن 
زيادة مكافأة الطلبة اجلامعيني إلى 
٣٠٠ دينار شهريا، وللمقيمني بصورة 
غير قانونية، وصرف مكافأة شهرية 
للطالب الكويتي املتزوج من كويتية 
مقدارها ٥٥٠ دينارا شريطة استمرار 
العالقة الزوجية وعدم تقاضي إعانة 

اجتماعية من وزارة الشؤون.

محمد فؤاد الغامن د.بدر املال

محمد فؤاد الغامن: مجموعة البنك 
األهلي املتحد  حتقق زيادة قياسية 
بأرباحها  الفصلية في الربع الرابع 
من ٢٠٢٢ لتبلغ ٢٠٣٫٩ ماليني دوالر

بدر املال: الكويت 
ملتزمة  بقرارات 

«أوپيك +».. الضامنة ألمن 
إمدادات الطاقة 

12 13

«املالية» تتحفظ على مكافأة الطلبة

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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مجلس الوزراء مينح جهاز «جودة التعليم» صالحيات
حتديد متطلبات االعتماد األكادميي للجامعات اخلاصة

«السكنية»: حتويل ٢١ خدمة إلى إلكترونية بدءًا من األحد

الدوسري لـ «األنباء»: تأجيل أقساط قسائم املطالع
وجنوب عبداهللا املبارك مطلب ضروري

ثامر السليم

أعلــن وزيــر التربيــة 
ووزيــر التعليــم العالــي 
والبحــث العلمــي د.حمد 
مجلــس  أن  العدوانــي، 
قــرارا  أصــدر  الــوزراء 
بإلغاء البند ٢ من الالئحة 
التنفيذية للقانون رقم ٣٤

بإنشاء اجلامعات اخلاصة، 
ونقل الصالحيات املذكورة 
في هــذا البند إلــى جهاز 
االعتماد األكادميي والذي 
يعد خطوة في إطار السعي 
الدؤوب جلميــع قطاعات 
التعليم العالي في ضبط 
التعليــم، وضمان  جودة 
صحة وســالمة الشهادات 
العلمية والبرامج واألداء 

عاطف رمضان

أعلنت املؤسســة للرعاية 
الســكنية عــن عزمهــا إيقاف 
اســتقبال املعامــالت الورقية 
لـ ٢١ خدمــة وإضافتها ضمن 
سلسلة اخلدمات املتوافرة عبر 
تطبيق سهل احلكومي وموقعها 

اإللكتروني.
ويأتي ذلك ضمن مســاعي 
املؤسسة نحو التحول الرقمي 
بالكامل ومكننة جميع خدماتها 
عبــر تطبيق ســهل احلكومي 

عاطف رمضان

ناشــد رئيس جلنة اهالي 
املطالع سباع الدوسري اجلهات 
املعنية بتأجيل أقساط القسائم 
السكنية التي مت توزيعها على 
املواطنني في مدينتي «املطالع» 
املبارك»  و«جنــوب عبــداهللا 
أسوة مبشاريع غرب عبداهللا 
املبارك والتي مت تأجيل اقساط 
القسائم السكنية ملدة عام او 
حلني ايصال التيار الكهربائي.
الدوســري فــي  وأضــاف 

األكادميي ملنشــآت التعليم 
العالي اخلاصــة في البالد 
هي البدايــة، والطموح في 
ضبط جودة التعليم يرتقي 
إلى توسيع نطاق صالحيات 
اجلهاز مبتابعة أداء البرامج 

ليتمكــن اجلهاز من تطبيق 
معاييره الدقيقة والواضحة 
التعليمية في  البرامج  على 
هذه املؤسسات، حرصا على 
ضبط جودة التعليم املمنوح 

للطلبة.
وأكد أن املساعي مستمرة 
لضمان جودة التعليم العالي، 
مشددا على أن هناك خطوات 
جــادة حملاربــة أي ظواهــر 
ســلبية قد تؤثــر في صحة 
الشهادات التي يحصل عليها 
الطلبة الدارســون، مشــيدا 
بجهود كل منتسبي قطاعات 
التعليم العالي املختلفة في 
التأكد من صحة الشــهادات 
وكذلــك التحديث املســتمر 
لقوائم اجلامعــات املعتمدة 
وفق أعلى معايير أكادميية.

إجنازاها وتسهيل أي عمليات 
فنية ميكن أن تتم مواجهتها.

وأكدت أن املؤسسة ال تدخر 
جهدا في سبيل تعزيز سياسة 
الدولــة فــي التحــول الرقمي 
مــن خــالل مكننــة اخلدمات 
وتطويرها والتعامل اإللكتروني 
بالكامل بدال من الورقي والذي 
يصب فــي مصلحة املواطنني 
إلجناز معامالتهم في أي وقت 
ومكان ممــا يوفر عليهم عناء 
مراجعة املؤسســة أو أفرعها 

اخلارجية.

وزاد ان مدينة املطالع ال توجد 
بهــا شــبكة صــرف صحي ال 
مؤقتة وال دائمــة ومت تأجيل 
طرح مناقصة خاصة بشبكات 
الصرف الصحي ملدينة املطالع 
عدة مرات. ولفت الى ان املطالع 
بهــا عدد كبيــر مــن املدارس 
باإلضافــة الى املســتوصفات 
الصحية التي حتتاج الى طاقم 
كبير من ذوي االختصاص مما 
يشــير الى ضرورة استعداد 
اجلهات املعنية بتوفير الكوادر 

البشرية املتخصصة.

األكادميية في املؤسســات 
احلكومية على حد ســواء 
وذلــك أســوة بالعديد من 
أجهزة االعتمــاد األكادميي 
في مختلف الدول التي تكون 
هي اجلهة املانحة لالعتماد 

األكادميي محليا.
وأشــار الوزيــر إلــى أن 
الوطنــي لالعتماد  اجلهــاز 
األكادميــي وضمــان جودة 
التعليــم، وبعــد ســنوات 
خبــرة في تقييــم ومتابعة 
جودة التعليم في مؤسسات 
التعليم العالي باخلارج، يعد 
مبنزلة صمــام أمان لضبط 
جودة التعليم ألبنائنا الطلبة 
الدارســني باخلارج، مضيفا 
أن قــرار مجلــس الــوزراء 
األخير، يعتبر خطوة مهمة 

تطبيق سهل احلكومي، تقدمي 
طلبات «إصدار شهادة ملن يهمه 
األمــر، حتديث رقــم الهاتف، 
تســلم شــهادة أوامــر البناء، 
التخصيص»  تغيير منطقــة 

إضافة إلى خدمات أخرى.
أنــه مت توفيــر  وذكــرت 
جناح متكامل خلدمات سهل، 
فــي بهــو املؤسســة بجنوب 
الســرة وذلك لتســهيل تقدمي 
اخلدمــات للمواطنني أصحاب 
الشــأن الراغبني فــي االطالع 
على اخلدمــات وتعلم طريقة 

وأشــار الى ان تأجيل اقساط 
القســائم لعدم وجود خدمات 
في املنطقة وعدم وجود شبكة 
صرف صحي، مستدركا بالقول: 
نتمنــى من الــوزراء املعنيني 
النظر فــي هذا االمر بأســرع 
وقــت ممكــن، فمدينة املطالع 
حتوي اكثر من ١٩ ألف قسيمة 
مت بناؤها من قبــل املواطنني 
الذين لن يســتطيعوا السكن 
في منازلهم بسبب عدم وجود 
شبكة صرف صحي وخدمات 
مثل املستوصفات واملدارس. 

العدواني: خطوات جادة حملاربة أي ظواهر سلبية تؤثر في صحة الشهادات

ضمن مساعي املؤسسة نحو التحول الرقمي بالكامل

رئيس جلنة أهالي املطالع أكد عدم وجود خدمات في املدينة

د.حمد العدواني

منيرة العبداجلادر

سباع الدوسري

في منشآت التعليم العالي 
اخلاصة.

وقال العدواني إنه وفقا 
لقرار مجلــس الوزراء رقم 
١٤٥لســنة ٢٠٢٣، فإن دور 
اجلهاز لم يعد مقتصرا على 
حتديــد قوائــم اجلامعــات 
املعتمــدة في اخلــارج، بل 
أصبــح اآلن قــادرا علــى 
متابعــة ومراقبــة جــودة 
العالــي محليــا،  التعليــم 
من خــالل تطبيق معاييره 
األكادميية املوضوعة بدقة 
ووفق االشتراطات الالزمة 
لقيــاس مســتوى البرامج 
األكادميية وجودة التعليم 
في املؤسسات املختلفة، الفتا 
إلى أن خطوة منح صالحيات 
حتديد متطلبــات االعتماد 

لتكون متاحة للمواطنني دون 
احلاجة الى مراجعة املؤسسة 

توفيرا للوقت واجلهد.
وقالــت مديرة إدارة خدمة 
املواطن منيرة العبداجلادر في 
تصريح صحافي إن املؤسسة 
بدأت في حتويل اخلدمات الـ ٢١
إلكترونيا منذ أكتوبر املاضي 
تدريجيــًا، في حني تفعل عبر 
تطبيق «ســهل» بشــكل كامل 
منذ يوم األحد املوافق ٥ فبراير 
٢٠٢٣. ولفتت إلى أن من أبرز 
اخلدمات التي يتم تقدميها عبر 

تصريــح لـ «األنبــاء» انه في 
١ مارس ٢٠٢٣ ســيحل قســط 
بنــك االئتمان بقيمة ١٠٪ على 
املواطنــني في مدينــة املطالع 
وكذلك جنوب عبداهللا املبارك 
وســيتم قطع بدل االيجار في 
حال ايصال التيار الكهربائي 
في شهر يونيو ٢٠٢٣، الفتا الى 
انه مت في السابق تأجيل بنك 
االئتمان االقســاط للمواطنني 
فــي تلــك املشــاريع مرتــني 
احداهمــا خــالل العــام ٢٠١٨

واملــرة الثانيــة خــالل ٢٠١٩. 

«التربية» تفتح باب التعاقدات احمللية 
للمعلمني غير الكويتيني

عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية عن حاجتها لشغل 
وظائف الهيئة التعليمية للتعاقدات احمللية 
من املعلمني واملعلمات من غير الكويتيني 
للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م حملة املؤهالت 
اجلامعية للعمل في مدارس التعليم العام 
في التخصصات املذكورة ووفق شــروط 
ومالحظات للمتقدمني وهي أال يقل تقدير 

العام للمؤهل اجلامعي عن جيد.
- أال يزيد عمر املتقدم عن ٤٥ عاما.

- تكون أولوية التعيني بعد قبول جميع 
الكويتيــني في التخصصــات املطلوبة، 
ملخرجــات كليات إعــداد املعلم احمللية 
ألبناء الكويتيات، واملقيمني بصورة غير 
قانونيــة، وأبنــاء دول مجلس التعاون 

اخلليجي.
يشــترط االلتزام بشــرط اخلبــرة لقبول 
مستندات املتقدمني في جميع املواد وذلك 
على النحو التالي: ٣ سنوات لذوي املؤهالت 

غير التربوية، وســنتني لــذوي املؤهالت 
التربوية.

- يتم استقبال شــهادة اخلبرة في مجال 
التدريــس احلكوميــة واخلاصة بالتعيني 
فقط، وليس بنظام احلصة واألجر وتكون 

موثقة من اجلهات الرسمية.
يستثنى من شرط اخلبرة الفئات التالية:

- أبناء الكويتيات واملقيمون بصورة غير 
قانونية.

حملة شهادة الدكتوراه واحلاصلون على 
تقديــر ال يقــل عن جيــد جدا فــي املؤهل 

اجلامعي.
حملة شهادة املاجستير واحلاصلون على 
معدل ال يقل عن امتياز في املؤهل اجلامعي.

- خريجو كلية التربية من جامعة الكويت 
وخريجو كلية التربية األساسية في الهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
- جميع الكليات احلكومية األخرى بالكويت.

وفيما يلي التخصصــات املطلوبة من 
املعلمني واملعلمات:

تأهيل االختصاصيني النفسيني على تطبيق
 برامج التشخيص للدسلكسيا في املدارس

احلمود: تغييب األساتذة عما يدور
في إدارة اجلامعة بعيد عن حوكمة القرار

عبدالعزيز الفضلي

تعمــل وزارة التربيــة 
على تنفيذ مشروع لتأهيل 
النفســيني  االختصاصيني 
برامــج  تطبيــق  علــى 
التشــخيص للدسلكســيا 
واملعلمــني علــى كيفيــة 
املصابــني  مــع  التعامــل 
بالدسلكســيا في املدارس 
وذلك بالتعاون مع اجلمعية 

الكويتية للدسلكسيا.
وزارة  وكيــل  وقــال 

التربية بالتكليف أسامة السلطان في كتاب 
وجهه للمناطق التعليمية وتلقت «األنباء» 
نسخة منه: باإلشارة إلى خطاب اجلمعية 
الكويتية بشــان طلب املوافقة على إقامة 
املشــروع الوطني لتأهيل االختصاصيني 
النفســيني على تطبيق برامج التشخيص 
للدسلكسيا واملعلمني على كيفية التعامل 

مع املصابني بالدسلسكيا.
برجاء تزويدنا بإفادتكم نحو املوافقة 
على إقامة هذا املشــروع ومدى االستفادة 

من أهدافه، واخلاص بتأهيل 
املعلمني على كيفية عالج 
املصابني بالدسلكســيا من 
خالل الدورات املشــار لها، 
آملني أن يصلنا الرد خالل 

أسبوع من تاريخه.
ويتضمن املشروع من 

خالل اآلتي:
١- تأهيــل االختصاصيني 
النفســيني علــى تطبيــق 

برامج التشخيص اآلتية:
- برنامــج كوبس (فرز - 

تشخيص).
- مجموعة االختبارات الذهنية والتحصيلية 
واإلدراكية (الســمعية والبصرية) ببرنامج 
(الس جونيــر) الفئــة العمرية املتوســطة، 
وبرنامج (الس سكندري) الفئة العمرية العليا.

٢- تأهيل املعلمني على كيفية عالج املصابني 
بالدسلكسيا من خالل الدورات اآلتية:

- دورة خاصة في برنامج سندباد.
- دورة خاصة في برنامج حروفي األولى.

- دورة خاصة ملعلمي اللغة العربية.
- دورة خاصة ملعلمي اللغة اإلجنليزية.

آالء خليفة

قال رئيس جمعية أعضاء 
هيئة التدريس خالل الفترة 
االنتقالية د.إبراهيم احلمود 
إن تغييــب أعضــاء الهيئة 
التدريسية عما يدور في إدارة 
اجلامعة بعيد كل البعد عن 
حوكمة القرار وتنظيم العمل 
املؤسسي، مضيفا أن مجموعة 
القرارات التي اتخذت بحق 
الكثير من القائمني باألعمال 
كانت مخالفة للقانون وملبدأ 

املشروعية.
ولفت إلى أن جمعية أعضاء هيئة التدريس 
ترحب باملدير باإلنابة اجلديد د.فهد الدبيس 
وتتوسم فيه اخلير فخبرته اإلدارية مشهود بها 
وعالقاته اإلنسانية طيبة وهو أحد املرشحني 
األوائل ملنصب مدير جامعة الكويت باألصالة 
قبل تعيني األســتاذ الدكتور يوسف الرومي 

مديرا للجامعة.
وبني أن ما يشغل بال أعضاء هيئة التدريس 

باجلامعة هذه التغييرات غير 
املنطقيــة في إبعاد اإلدارات 
ومحاولــة هيمنــة مجلــس 
اجلامعــات احلكومية على 
اســتقالل اجلامعــة رغم أن 
القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٩

نص على استقالل اجلامعة 
اإلداري واملالــي، فمــا يدور 
من فكــر بني أعضــاء هيئة 
التدريــس أن التغيير مرده 
جلنة اختيار مدير اجلامعة 
ومحاولة فرض أعضاء من 
خارج اجلامعة وهذا اعتداء 
واضح على مفهوم االستقالل وحقيقة حوكمة 

اإلدارة.
وتابع أن املســؤولية الكبيرة على عاتق 
د.فهد الدبيس تكمن في تشكيل جلنة اختيار 
مديــر اجلامعة وقبــل ذلك حتقيــق العدالة 
واملساواة وتكافؤ الفرص بني أعضاء الهيئة 
التدريسية وإرجاع األمور إلى حقيقة نصابها 
بعيدا عن االنتقائية وأقرب للكفاءة والشفافية 

وحقيقة التنافسية.

مشروع تنفذه «التربية» بالتعاون مع جمعية الدسلكسيا

رحب مبدير اجلامعة باإلنابة اجلديد نظراً خلبرته اإلدارية املشهود بها

أسامة السلطان

د.إبراهيم احلمود

التخصصات املطلوبة من املعلمني واملعلمات

مالحظاتالشروطاملادة
للمرحلة املتوسطة والثانوية فقطشروط اخلبرةاللغة اإلجنليزية
اللغة الفرنسية

الرياضيات
العلوم
الفيزياء
الكيمياء
األحياء

اجليولوجيا
الفلسفة

أبناء الكويتيات خريجو كلية التربية والتربية اللغة العربية
األساسية/ اجلامعات احلكومية واخلاصة داخل الكويت

احلاسب اآللي
أبناء الكويتيات فقطالديكور
معلمات
مالحظاتالشروطاملادة

أبناء الكويتيات خريجات كلية التربية والتربية شروط اخلبرةاللغة اإلجنليزية
األساسية/ اجلامعات احلكومية واخلاصة داخل الكويت

اللغة العربية
الكيمياء

احلاسب اآللي
للمرحلة املتوسطة والثانوية فقطالرياضيات
الفيزياء

جلنة حكومية حلل مشكلة اآلبار الفوارة في الوفرة

مصادر لـ «األنباء»: «األشغال» وّقعت ٦ عقود لصيانة الطرق

محمد راتب

علمــت «األنباء» مــن مصادر مطلعة أنه مت تشــكيل جلنة 
حكومية لوضع احللول املناسبة لآلبار الفوارة والتي مازالت 
تتســبب بإتالف احليازات الزراعية مبنطقة الوفرة الزراعية، 

باعتبارها مصدرا يهدد األمن الغذائي والزراعة احمللية.
وذكرت أن اللجنة تضم العديد من اجلهات أبرزها األشغال 
والكهرباء واملاء والداخلية واملعلومات املدنية والهيئة العامة 

لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة.
وبينــت املصادر أن الكثيــر من املزارعني في منطقة الوفرة 
الزراعية تقدموا بشــكاوى بســبب اآلبار الفوارة التي تسببت 
بتلــف التربة واحملاصيــل الزراعية وتــآكل املباني وصعوبة 
الوصــول إلى احليازات الزراعيــة. وأضافت ان منطقة الوفرة 
الزراعية تشــهد ارتفاعا في منســوب امليــاه اجلوفية (املاحلة 

غير الصاحلة لالستخدام)، وذلك نتيجة لوجود هذه اآلبار.

عاطف رمضان

ذكــرت مصــادر مطلعة في تصريح لـ «األنبــاء» ان ٦ عقود لصيانة 
الطرق مت توقيعها من وزيرة األشــغال العامــة ووزيرة الكهرباء واملاء 

والطاقة املتجددة د.أماني بوقماز.
وأضافــت املصــادر ان هذه العقود مت إرســالها من قبــل الوزارة إلى 
اجلهاز املركزي للمناقصــات العامة، وذلك للحصول على موافقة جهاز 

املناقصات لطرحها مناقصات عامة خالل الفترة املقبلة.
وذكرت املصادر ان الوزارة تسعى لطرح مناقصات تخص أعمال صيانة 
الطرق  بالتنسيق مع اجلهات املختصة بالدولة وتسريع إجراءات طرحها . 
وكانت «األشغال» قامت مؤخرا بحصر جميع الطرق وحتديد طبيعة 
أعمال الصيانة  الضرورية التي حتتاجها إلجناز أعمال الصيانة للطرق 

 املتضررة في جميع احملافظات . 

تسببت بتلف التربة واحملاصيل وتآكل املباني

الوزارة أرسلتها جلهاز املناقصات للحصول على موافقتها لطرحها

صورة ارشيفية لتجمع املياه من إحدى اآلبار الفوارة بالقرب من أحد مساجد املنطقة

مبنى وزارة االشغال
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«تعديل التركيبة السكانية»: تكويت ٣ آالف فرصة وظيفية
في القطاع التعاوني وفق سلم مميز للرواتب واحلوافز املالية

أعلن النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ طالل اخلالد عن إصدار عدد من 
القرارات التي تخص أعمال جلنة تعديل التركيبة السكانية 
وتطوير سوق العمل، وذلك مباشرة بعد أن عقدت اللجنة 

أول اجتماعاتها بعد تكليفه برئاستها.
حيث بني الوزير اخلالد أن اللجنة وضعت نصب عينيها 
االهتمام مبعاجلة االختالالت في التركيبة السكانية وسوق 
العمل في الكويت فور بدء أعمالها والتي قامت برفع توصياتها 
باعتماد مشروع الالئحة التنفيذية للقانون ٧٤ لسنة ٢٠٢٠

بشأن تنظيم التركيبة السكانية ورفعها إلى مجلس الوزراء، 
باإلضافة الى اعتماد مشروع قرار بالئحة آليات معاجلة اخللل 

في التركيبة السكانية ورفعها كذلك إلى مجلس الوزراء.
وكانت اللجنة قد شــهدت عرضا مرئيا مقدما من قبل 
رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية االستهالكية بشأن تكويت 
العمل التعاوني وتشجيع العمالة الوطنية للعمل في اجلمعيات 
التعاونية وبحث سبل تطوير اخلدمات عبر االعتماد على 
الكــوادر الوطنية لكونها األقرب لتفهم احتياجات املجتمع 
الكويتي، وعليه فقد أصدرت اللجنة قرارها بإلزام اجلمعيات 
التعاونية بسرعة تكويت جميع الوظائف القيادية واإلشرافية 
باإلضافة الى رفع نسبة العاملني في اجلمعيات التعاونية، 
مما يتيح خلق نحــو ٣٠٠٠ فرصة وظيفية للكويتيني في 
القطاع التعاوني وفق سلم مميز للرواتب واحلوافز املالية، 
عالوة على خلق عدد من الوظائف االستشارية للمواطنني 

املتقاعدين في مجالس إدارات اجلمعيات التعاونية.
كما أصدرت اللجنة قرارا بتكليف الهيئة العامة للقوى 
العاملة بالتنسيق مع القطاع اخلاص إلعداد برنامج يتضمن 
مشاريع تدريبية تخصصية تركز على تأهيل ومتكني الكوادر 
الوطنية الكويتية للعمل في القطاع اخلاص، وذلك من أجل 
تعزيز قدرات وإمكانات الكوادر الوطنية للعمل في القطاع 

اخلاص وتشجيع العمالة الوطنية ودعمهم.

النائب األول أعلن عن إصدار عدد من القرارات التي تخص أعمال اللجنة وتطوير سوق العمل

الشيخ طالل اخلالد والفريق أنور البرجس وم.مي البغلي خالل اجتماع جلنة تعديل التركيبة السكانية

إلزام التعاونيات بسرعة تكويت جميع الوظائف القيادية واإلشرافية وخلق وظائف استشارية للمتقاعدين في مجالس إدارة التعاونيات

تكليف هيئة العمل بالتنسيق إلعداد برنامج يتضمن مشاريع تدريبية تركز على تأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع اخلاص

العوفان: القيادة السياسية حريصة على تخليد بطوالت الشهداء
دارين العلي

اختتم مكتب الشهيد أمس 
األول بطولة كرة القدم اولى 
فعالياته اخلاصة باالحتفاالت 
الوطنية بفوز مجموعة شهداء 
الدعية بالبطولة على مالعب 

نادي اليرموك.
الوكيــل املســاعد  وأكــد 
بالديوان االميــري مدير عام 
مكتب تكرمي الشهداء ورعاية 
أسرهم صالح العوفان حرص 
القيــادة السياســية إلبــراز 
الوطنية  احتفــاالت األعيــاد 
وحرص وزير شؤون الديوان 
االميري رئيس مجلس األمناء 
الشــيخ محمد العبــداهللا ان 
تكون هذي االحتفاالت مميزة 
للكويــت ولتخليــد بطوالت 
شــهداء الكويت االبــرار عبر 
تلك الفعاليــات وأبرزها هذا 

العام بطولة كرة القدم.
وقال العوفان ان البطولة 
شــارك فيهــا ١٦ فريقا لفئات 
عمرية مختلفــة تتراوح من 
١٠ الــى ١٤ ســنه تزامنــا مع 
االحتفاالت الوطنية للكويت 
حيــث ارتأى املكتب ان تدون 

بدورهــا، قالــت رئيســة 
قســم االنشــطة فــي مكتــب 
الشــهيد هديل الشريعان ان 
هذه البطولة أقيمت خصيصا 
لتخليد شهداء الكويت وشارك 
بها فــرق عديدة لكــرة القدم 
على مــدى يومني وهذه املرة 
االولى التي تقام فيها بطوالت 
رياضيــة كروية في موســم 
االعيــاد الوطنية مؤكدة على 
حرص املكتب على اقامة مثل 

وجــاء أفضــل العــب من 
نصيب حمود اليعقوب.

وأفضل حارس جاء لصالح 
الالعب سالم دشتي.

وقالت ســتتنوع األلعاب 
الســنة القادمــة مبــا يواكب 
املجتمع الكويتي ولكي نرسخ 
مفهوم الشهادة لدى الناشئة 
منوهة على إقامة بطولة بادل 
بتاريخ ٧ و٨ فبراير في نادي 
اليرموك ضمن فعاليات املكتب 
الوطنيــة لفئة االعمار من ١٦

سنة وما فوق.
مــن جهتــه، قــال طــارق 
ادريــس اخ الشــهيد الالعب 
خالد ادريس إن هذه البطولة 
جاءت لتخليد اسماء الشهداء 
والرياضيني في االندية ضمن 
احتفاالت العيــد الوطني في 
بادرة تؤكد استذكار املجتمع 
ألبنائه الذين ضحوا من اجل 
الكويــت الرياضيني وهم ٥٠

رياضيا شهيدا.
وعبر ادريس عن شــكره 
ملكتب الشهيد على اقامة مثل 
هذه الفعاليات وتعاون األهالي 

في املشاركة في املسابقة.

هــذه الفعاليات التي ســيتم 
تطبيقها املوسم القادم.

وقالت: املركز األول فريق 
مجموعة شهداء الدعية حصل 
على جائزة قدرها ١٨٠٠ د.ك أما 
فريق مجموعة شهداء الفجي 
والصانع فحصل على املركز 
الثانــي بجائــزة بقيمة ١٢٠٠

د.ك وفريق مجموعة شــهداء 
اجلحمه والعسكري فباملركز 
الثالث وحصل على ٨٠٠ د.ك.

مجموعة شهداء الدعية يفوز بلقب بطولة الشهداء لكرة القدم ضمن االحتفاالت باألعياد الوطنية

صالح العوفان مع الفريق الفائز باملركز األول      (زين عالم)

الفــرق بأســماء مجموعــات 
املقاومة التي كافحت العدوان 
الغاشــم مشــيدا بالبطولــة 
الكبيــر عليهــا ما  واالقبــال 
يــدل على تعطــش اجلمهور 
للمشاركة للفعاليات الوطنية 
بأنواعهــا مؤكدا انها رســالة 
أوصلها املكتب للجمهور ولفئة 
البراعم لبيان رمزية الشهداء 
الذين ضحــوا بأرواحهم من 

اجل الكويت.

الفائزون باملركز الثالث الفريق الفائز باملركز الثاني

رئاسة األركان: فتح باب التطوع لاللتحاق 
باخلدمة العسكرية بوظيفة «جندي مهني»

أعلنت رئاســة األركان العامة للجيش 
(هيئة اإلدارة والقوى البشرية) فتح باب 
التطوع لاللتحاق بشرف اخلدمة العسكرية 
بوظيفة «جندي مهني» للكويتيني وأبناء 
الكويتيات وأبناء الشهداء حملة إحصاء ٦٥

وأبناء العسكريني غير الكويتيني.
وقالت رئاسة األركان في بيان صحافي 

امس إن على الراغبني بالتطوع التسجيل 
عن طريق موقع وزارة الدفاع اخلاص بفرع 
تسجيل املتطوعني خالل الفترة من ٥ إلى ١١

اجلاري. وأوضحت أنه للتسجيل ومعرفة 
الشروط العامة ميكن الدخول على املوقع 
اإللكتروني اعتبارا من يوم األحد املقبل ٥
.https://vc.kuwaitarmy.gov.kw :اجلاري

للكويتيني وأبناء الكويتيات وأبناء الشهداء حملة إحصاء ٦٥

وكالء وزارات البريد بدول التعاون
بحثوا تخفيض أسعار التجوال

البريــد  عقــدت جلنــة وكالء وزارات 
واالتصاالت مبجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية اجتماعها التاســع والعشرين، عبر 
االتصال املرئي، وذلك بحضور وكالء ونواب 
الوزارات والهيئات املعنية مبواضيع البريد 
واالتصاالت بــدول مجلس التعاون، وخالد 
بن علي بن ســالم السنيدي، األمني املساعد 
للشــؤون االقتصاديــة والتنموية مبجلس 

التعاون.
متت خالل االجتماع، مناقشة العديد من 
املواضيع املتعلقة باجلوانب املشتركة بني دول 
املجلس لتعزيز التعاون وتنمية قطاعي البريد 
واالتصاالت. حيث مت االطالع على مقترح خطة 

عمل قطاع االتصاالت بدول املجلس، ومبادرة 
اململكة العربية السعودية للجائزة البحثية 

الستشراف التقنية واالقتصاد الرقمي.
كما ناقشت اللجنة النظام (القانون) املوحد 
املنظم لنشاط الشركات واملؤسسات اخلاصة 
العاملة فــي مجال البريد العاجل والطرود، 
واإلطــار االسترشــادي حلمايــة املعلومات 

الشخصية ملواطني دول املجلس.
باإلضافــة لالطــالع على آخــر تطورات 
تخفيــض أســعار التجوال بــدول املجلس، 
وتقاريــر دول املجلس بشــأن مســتجدات 
التواصل مع كبرى الشركات املقدمة خلدمات 

وتطبيقات اإلنترنت.

جلنة وكالء وزارات البريد واالتصاالت بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها التاسع والعشرين

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

البرجس: االرتقاء بالقّصر دينيًا وتربويًا

ليلى الشافعي

حتت رعاية وحضور وزير العدل ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية ووزير الدولة 
لشؤون تعزيز النزاهة رئيس مجلس إدارة 
الهيئــة العامة لشــؤون القصــر عبدالعزيز 
املاجد نظمت الهيئة اســتقباال للقصر عقب 
عودتهــم مــن أداء مناســك العمــرة وزيارة 
األراضي املقدسة.وذكر مدير عام الهيئة م.حمد 
البرجــس، أن الوزير حرص على اســتقبال 
أبنائه مــن القصر املعتمريــن وهنأهم على 
عودتهم بســالمة اهللا من األراضي املقدســة 

واستفسر منهم عن انطباعاتهم بشأن برنامج 
الرحلة ودقة التنظيم حيث أعرب املعتمرين 
عن تقديرهم جلهود الهيئة والفريق االداري 
املرافق في تأدية املناسك بسهولة ويسر. وشدد 
البرجس على اهتمام الهيئة ورئيس مجلس 
ادارتها وإدارتها التنفيذية باألنشطة الدينية 
واالجتماعيــة املوجهة للقصر واملشــمولني 
بالرعايــة وذلك لالرتقاء باملســتوى الديني 
والتربوي ومســاعدتهم علــى أداء الطاعات 
واتباع الثقافة الدينية السليمة وغرس مبادئ 
العقيدة الصحيحة اميانا منها بأهمية العنصر 

البشري ودوره الكبير في نهضة املجتمع.

وزير العدل استقبل القّصر املعتمرين عقب عودتهم

عبدالعزيز املاجد وم.حمد البرجس مع األبناء القصر املشاركني في الرحلة

«القوى العاملة» ُتعزز قدراتها بضبطية قضائية لـ ٧٦ مفتشًا

أدى ٧٦ مفتشــا مــن إدارة تفتيش 
العمل بالهيئــة العامة للقوى العاملة 
القسم أمام النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع 
باإلنابة الشيخ طالل اخلالد لنيل صفة 

الضبطية القضائية.
وأكد اخلالد، في كلمته للمفتشني، 
علــى دور تفتيــش العمــل في ضبط 
وتهيئة ســوق العمــل، وجعلها أكثر 
شــفافية لدفع عجلة اإلنتــاج، مذكرا 

املفتشني بأداء أعمالهم على الوجه الذي 
رسمه القانون واللوائح التنظيمية ومبا 
أتيــح لهم من صالحيــات حلفظ حق 
اجلميع، وتأدية تلك املهمة اجلسيمة 
بأمانة ونزاهة وحياد كما متنى إلخوانه 

املفتشني التوفيق والسداد في أعمالهم.
حضر قسم املفتشني مدير عام الهيئة 
بالتكليف مرزوق العتيبي، ونائب املدير 
العام حلماية القوى العاملة بالتكليف 

فهد املراد، وخالد الطوالة.

اخلالد: ضبط سوق العمل وجعلها أكثر شفافية لدفع عجلة اإلنتاج

الشيخ طالل اخلالد مع عدد من املفتشني
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هادي: «قانون مزاولة الصيدلة» املقترح 
يواكب أحدث املمارسات العاملية

عبدالكرمي العبداهللا

قدمت اجلمعيــة الصيدلية 
الكويتيــة مســودة مشــروع 
لتحديــث قانــون مزاولة مهنة 
الصيدلة وتداول األدوية اجلديدة. 
وعرضت اجلمعيــة الصيدلية 
مشروع القانون على «الصيادلة» 
إلبداء آرائهم ومقترحاتهم، حيث 
متت مناقشــتهم وأخــذ آرائهم 
في املشــروع، بحضــور مدير 
املستودعات الطبية الصيدالني 

عادل السالم.
وقال األمني العام للجمعية 
الصيدلية الكويتية الصيدالني 
علي هــادي إن القانون يواكب 
العامليــة  املمارســات  أحــدث 
فــي مزاولــة مهنــة الصيدلــة 
العلمي  التطــور  ويستشــرف 

واملهني بالكويت.
املشــروع  هــذا  أن  وبــني 
جــاء نتيجة لتضافــر اجلهود 
فــي جلنة مشــتركة بني وزارة 
الصحة واجلمعيــة الصيدلية 
الكويتية واحتاد موردي األدوية 
وأصحاب الصيدليات، ليواكب 
التطور العلمي واملهني في مهنة 
الصيدلة بالكويت، ويراعي أحدث 
املمارســات العاملية في مزاولة 

مهنة الصيدلة.
ولفت إلى أن مواد مشــروع 
قانــون تنظيم مهنــة الصيدلة 
وتداول األدويــة احلديث جمع 
٢١ امتيازا للصيادلة مزاولي مهنة 

الصيدلة واملهن املساندة لها.
وأفــاد بــأن مــن امتيــازات 
مقترح مشــروع قانون تنظيم 
مهنة الصيدلة وتداول األدوية 
للصيادلة ومهنة الصيدلة هو 
التوســع فــي تعريــف مزاولة 
مهنة الصيدلة، واعتماد خدمات 
صيدالنيــة جديد فــي القانون 
والتي منها اخلدمات اإلكلينيكية 
الدوائي،  التصنيــع  وخدمــات 
فضال عن تنظيم احلصول على 
رخصــة مزاولة مهنة الصيدلة 
في الكويت. وتابع أن مشروع 

- نقل صالحيات ديوان اخلدمة 
املدنية إلــى وزير الصحة فيما 
يخــص كــوادر وبــدالت مهنة 

الصيدلة واملهن املساندة لها.
علــى  احلصــول  تنظيــم   -
رخصة فتح صيدلية أو منشأة 
صيدالنية، باإلضافة إلى معاجلة 
تشريعية لتراخيص صيدليات 

اجلمعيات التعاونية.
- إقرار حق االستثمار للصيدلي 
الكويتي في الصيدليات األهلية.

- وضع ضوابط لفتح صيدلية 
أهليــة وحتديد املســافات بني 

الصيدليات.
اخلدمــات  تنــوع  زيــادة   -
الصيدالنيــة فــي الصيدليــات 
األهليــة والتــي منهــا إعطــاء 
الطعوم، وصالحية وصف بعض 
املواد، وحتضير املستحضرات 
الصيدالنية واحملاليل الوريدية.
إلــى أن مشــروع  وأشــار 

القانــون يتميــز أيضا بتنظيم 
البيــع اإللكترونــي  عمليــات 

توصيل املنتجات الطبية.
الوظيفية  الفــرص  وزيادة 
للصيادلة الكويتيني في القطاع 
اخلــاص (املكاتــب العلمية - 
مختبــرات مراقبــة وحتليــل 
األدويــة - مصانــع تركيــب 
احملاليــل الوريديــة - مراكــز 
األبحاث الصيدالنية - مكاتب 
االستشارات الصيدالنية)، إضافة 
نشاط استشــارات صيدالنية، 
الضبطيــة  صفــة  وإعطــاء 
القضائيــة للصيادلة مفتشــي 
وزارة الصحــة، وحتديث مواد 
العقوبات واستحداث عقوبات 
مالية مباشــرة. ووجــه هادي 
الشــكر إلــى جميــع الصيادلة 
الذين حضروا االجتماع ملناقشة 
مشروع القانون، والذي سيخدم 

الصيادلة ويرتقي مبهنتهم.

اجلمعية الصيدلية عرضت املشروع على أعضائها ملناقشته وإبداء آرائهم ومقترحاتهم فيه

عادل السالم متحدثا خالل مناقشة املشروع بحضور د. أحمد تقي وعلي هادي

جانب من احلضور من أعضاء اجلمعية الصيدلية خالل مناقشة مسودة القانون

القانون ميتاز بعدد من النقاط 
كما يلي:

- اعتمــاد آليــة التقييــم قبل 
احلصول علــى رخصة مزاولة 

ملهنة الصيدلة.
- حتديد الوصف الوظيفي لكل 
مســتوى في الســلم الوظيفي 

لوظائف الصيدلة.
- إضافة مستوى وظيفي جديد 
باســم «صيدلي استشــاري»، 
عــالوة علــى التشــجيع علــى 
التعليم والتدريب املستمر عند 
كل ترفيع للمستوى الوظيفي.
- إمكانيــة العمــل في أكثر من 
جهــة واجلمــع بــني القطاعات 

الصيدالنية.
- اســتحداث ترخيص «طالب 
صيدلي متدرب» لطلبة كليات 

الصيدلة املتدربني.
- اعتمــاد مــادة إلصدار الئحة 
آلداب وأخالقيات مهنة الصيدلة.

املشروع جاء بجهود مشتركة بني «الصحة» واجلمعية واحتاد موردي األدوية وأصحاب الصيدليات
املقترح يتضمن مميزات عديدة منها اعتماد آلية التقييم قبل احلصول على رخصة مزاولة مهنة الصيدلة

الشهاب لـ «األنباء»: ربط بني «الصحة» و«الداخلية» 
الستخراج «احلالة اجلنائية» للمتعاقد معهم حديثًا

عبدالكرمي العبداهللا

أعلنت مديرة إدارة العقود اخلاصة 
في وزارة الصحة مرمي الشهاب عن 
التنسيق مع وزارة الداخلية للربط 
اإللكتروني بني اجلهتني فيما يخص 
استخراج صحيفة «احلالة اجلنائية» 
للمعينــني اجلدد من الكوادر الطبية 
والفنية والتمريضية الذين مت التعاقد 

معهم خارجيا.
وبينت في تصريــح لـ «األنباء» 
أن هــذا الربــط يهــدف إلــى تطوير 
العمــل وســرعة اإلجنــاز وتوفيــر 
الوقت واجلهد وإلغاء النظام الورقي 
واعتماد «البصمة إلكترونيا» لتسهيل 

اإلجراءات على املتعاقدين اجلدد.
وكشــفت عــن اســتحداث موقع 
مخصــص لتنفيــذ آليــة «البصمــة 
اجلــدد  للمعينــني  اإللكترونيــة» 
بالتنســيق مع مديــر اإلدارة العامة 
لألدلــة اجلنائيــة العقيد ســعدون 

البرغش، مشــيدة بجهودهم لتذليل 
جميع العقبات بهذا الشــأن. ولفتت 
إلى أن النظام السابق كان يستغرق 
الوقــت واجلهــد، حيــث كان مينح 

للشــخص املتعاقــد كتــاب رســمي 
صادر من وزارة الصحة إلى اإلدارة 
العامــة لألدلة اجلنائية ألخذ بصمة 
الشــخص ومن ثم موافــاة الوزارة 
بصحيفة اخلالــة اجلنائية اخلاصة 
به واإلفــادة بأنه ال حكم عليه حتى 
نتمكن من استكمال إجراءات التعاقد 
ومنح اإلقامة احلكومية، والذي كان 
يســتغرق كثير مــن الوقت واجلهد 
ويتطلب تــردد أصحاب العالقة بني 
وزارتي الصحة والداخلية عدة مرات 

من اجل إنهاء اإلجراءات.
وبينت أن هذا يأتي في إطار توجه 
وزارة الصحــة لتفعيــل احلكومــة 
اإللكترونية والتنســيق بني وزارات 
الدولــة وجميــع اجلهــات املختصة 

إلكترونيا.
وعن التعاقد احمللي، أكدت الشهاب 
علــى أن اســتخراج صحيفة احلالة 
اجلنائية تكون عبر برنامج «سهل» 

بدون أي كتب من وزارة الصحة.

مدير إدارة العقود اخلاصة ذكرت أن الربط يسرع اإلجناز ويوفر الوقت واجلهد

مرمي الشهاب

الصالح: تدريب ٢٥٨٣ طبيبًا و٢٥٠٠ ممرض 
و١٢٧ ألف طالبة للكشف املبكر عن سرطان الثدي

حنان عبداملعبود

دشــن أمني عــام االحتاد 
اخلليجي ملكافحة الســرطان 
عضــو اللجنة االستشــارية 
لألسبوع اخلليجي املشترك 
للتوعية بالســرطان د.خالد 
الصالــح فعاليات األســبوع 
اخلليجــي املشــترك الثامــن 
للتوعية بالسرطان بالكويت، 
والتي تقام حتت رعاية وزير 
الصحــة د.أحمــد العوضــي 
بحضور ممثل مكتب منظمة 
الصحــة العامليــة بالكويــت 
د.أســعد حافظ، ومدير إدارة 
األمراض املزمنة غير املعدية 
د.حمــود الزعبــي، وعدد من 
اخلبراء واملختصني وممثلني 
عن اجلهات احلكومية واألهلية 
العــام  النفــع  وجمعيــات 
العاملني فــي املجال الصحي 
والتوعوي باإلضافة إلى عدد 
مــن املتطوعــني واإلعالميني 

واملهتمني بهذا الشأن.
وذكــر د.الصالح في كلمة 
له خالل حفــل االفتتاح الذي 
أقيــم في أبــراج الكويت، انه 
منذ انطالقة احلملة الوطنية 
للتوعيــة مبرض الســرطان 
(كان)، ٨٠٪ كانوا يؤمنون بأن 
الســرطان مرض قاتل، بينما 
حتولت النسبة في ٢٠١٧ إلى 
٥٥٪، مشــيرا إلى االستبيان 
الذي أجري بني ٢٠١٤ و٢٠١٩، 
حيث كان ٦٥٪ في العام ٢٠١٤

يؤمنون بأن مرض السرطان 
مرض قاتل، و٤٠٪ من الذين مت 
استبيانهم يعرفون عاملني من 
عوامل املخاطرة، وأن ٢٠٪ من 
العينة كانوا على علم ببرامج 
الكشف املبكر، وفي عام ٢٠١٩

كانت نسبة التحسن واضحة، 
حيث تبني أن ٤٥٪ يعتقدون أن 
السرطان مرض قاتل، وارتفعت 
نسبة الوعي بعوامل املخاطرة 
إلى ٥٥٪ وكذلك ارتفعت نسبة 
الوعي ببرامج الكشف املبكر 

إلى ٤٥٪.
وأضــاف ان توصيــات 
األســبوع اخلليجي بأهمية 
التدريــب، الســيما للطاقــم 
الطبي وكذلك للشباب كانت 
لها أهمية كبيرة، حيث مت في 
الكويت تدريــب ٢٥٠٠ حتى 
اآلن من الهيئــة التمريضية 
و١٣١٨ مــن أطبــاء األســنان 

التنسيقية لألسبوع  اللجنة 
اخلليجــي بالكويــت، والتي 
ميثــل أعضاؤهــا جمعياتهم 
العاملــة في مجــال مكافحة 
السرطان، ومساعدة مرضاه، 
باإلضافة الــى دعم املتعافني 
واملتعافيات منه. وذكرت أن 
اللجنة قامت هذا العام ضمن 
برنامجهــا بتوجيه جزء من 
فعالياتها لهذه الفئة تكريسا 
لدورهــم املهــم فــي رســائل 
التوعية التي نعدها ونطلقها 
هذا العام، وبينت أن برنامج 
هــذا العــام يتنوع ليشــمل 
فعاليات علميــة، اجتماعية، 
رياضيــة، فنيــة وترفيهية، 
تستهدف جميع فئات املجتمع، 
إلى جانب االهتمام بالرسائل 
والبوستات والڤيديوهات التي 
ستنشر عبر وسائل التواصل 
االجتماعي وغيرها من وسائل 
اإلعالم املختلفة، املســموعة 

واملقروءة واملرئية، وتصل هذه 
الفعاليــات هذا العام إلى  ٤٠

فعالية متنوعة، وهو مجهود 
تشكر عليه اجلمعيات األعضاء 
في اللجنة التنسيقية للتوعية 
بالســرطان، الذي مت اختيار 
شــعاره لهذا العام، «خليجي 
واعي»، مشــيرة الى أن إقامة 
هــذه األســابيع اخلليجيــة 
للتوعيــة بالســرطان رفعت 
مــن ثقافة التوعيــة من هذه 
األمــراض بالتعرف أوال على 
عوامل اخلطورة املرتبطة بها، 
والتعرف على عالماتها األولية، 
وسرعة الكشف املبكر والعالج 
في املراحل األولية، التي حتقق 
نسب شفاء مرتفعة، باإلضافة 
للدعوة املستمرة لألفراد بتبني 
أساليب حياة تتضمن التغذية 
الســليمة واحلركة تنعكس 
إيجابا على الصحة اجلسدية 

والنفسية.

خالل تدشني األسبوع اخلليجي املشترك الثامن للتوعية بالسرطان

األطفال رحبوا باحلضور بأغان وطنية وشارات إرشادية

د.خالد الصالح ود.أسعد حافظ ود.حمود الزعبي ود.حصة الشاهني

وعدد ١٢٦٥ من أطباء الرعاية 
األوليــة بالتعاون مع وزارة 
الصحــة. كمــا متــت توعية 
وتدريب ١٢٧ ألفا من طالبات 
الثانوية العامة حول كيفية 
الكشف املبكر لسرطان الثدي 
والتوعيــة منه بالتعاون مع 

وزارة التربية بالكويت.
وأوضــح الصالح ان هذه 
األرقــام هــي أكبــر مشــجع 
لالستمرار بالتوعية للوصول 
إلــى الهدف النهائي بأال تزيد 
نســبة القــدوم املتأخر على 
١٠٪، مما يحقق نســبة شفاء 
بالتوعيــة تنقــذ اآلالف مــن 
املرضى وتســعد أسرهم في 
دول مجلس التعاون جميعا.

من جانبها، أشارت رئيس 
التنفيذية لألســبوع  اللجنة 
اخلليجــي بالكويت د.حصة 
الشــاهني إلــى أن جناح هذه 
األسابيع تتحقق بفضل نشاط 

«األشغال» تعزز رصيد بنك الدم
عاطف رمضان

نظمت وزارة األشغال العامة بالتعاون 
مع بنك الدم املركزي حملة للتبرع بالدم 
التاســعة ملوظفيها والتي أقيمت أمس 
األول في مقر الوزارة ويأتي ذلك امتدادا 
جلهود «األشغال» ومبادراتها في مجال 

اخلدمة املجتمعية.
وقالت وزارة األشــغال في تصريح 
صحافي إن احلملة تعتبر من الفعاليات 
واألنشــطة التي توليها إدارة العالقات 
العامة بالوزارة األهمية، وتســعى من 
خاللها إلى نشر ثقافة العمل التطوعي 
ومشــاركة املوظفني وزوار الوزارة في 
احلملة يعتبر جزءا أساســيا لنجاحها 
وسبيال الستمرارها. وأعربت «األشغال» 
عن شكرها للقائمني في البنك املركزي 
وللطاقم الطبي وإلدارة العالقات العامة 
على التعاون الدائم واملستمر في تلبية 
دعوات الــوزارة إلقامة حملــة التبرع 

بالدم. 

نّظمت حملتها التاسعة للتبرع وسط إقبال كبير من املوظفني

جانب من عملية التبرع بالدم
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إنهم يســتهدفون بيوتنا في 
الليل والنهار.

إنهم يستهدفون طالبنا وشبابنا 
على مدار الوقت مبغريات متجددة!
هل توجد مخدرات تستهدف 

عيالنا في املدارس؟
مسؤولية من محاربة هذه اآلفة 

القذرة؟
الرســمية  التصريحات  ولَم 
حتاول دائما طمأنتنا، لكن عندما 

نرى الضبطيات نرتعب؟!
أليس عدم النكران هو بداية احلل؟

أليست مواجهة املشكلة أجدى من الهروب إلى األمام؟
ما طرق الوقاية حلماية أجيالنا من املخدرات في املدارس؟

إنهم يعرضون بضاعتهم امللعونة في أجمل األشكال واأللوان، قاتلهم 
اهللا، فأين احلل؟

إنها سموم منتشرة تستهدف األطفال والشباب عندما يقع نظرك عليها 
جتدها مغرية في ألوان زاهية وهي في حقيقتها موت زؤام!

أيها القراء الكرام: إن املوضوع شــائك جدا وخطر، فكيف ميكن أن 
نساعد كل هؤالء املراهقني والشباب على جتنب املخدرات؟

اآلن مجتمعنا في مشهد مفتوح مع املروجني لهذه السموم امللونة القاتلة.
مــن خالل الواقع املعيش ومتابعاتي الصحافية وتصدينا لهذه اآلفة 
من خالل حمالت التوعية وجدت ان اخلالفات الزوجية واملشاكل األسرية 
وتناول الكحوليات أو إدمانها توصلك حلالة إدمان املخدرات، إضافة الى 
احلاالت النفســية وما يتعرض له الشباب من ضغوط وعوامل نفسية 
واجتماعية، ما يؤدي بهم الى هاوية تعاطي املخدرات، إضافة الى وجود 
أحيانا تاريخ عائلي في قضية تعاطي املخدرات، فاألب واألم أحيانا يجران 

األبناء لألسف لإلدمان إن كانا مبتلني، إضافة الى وقت الفراغ القاتل!
كما ان القلق والتوتر واملشكالت الصحية والنفسية والسلوكية وسوء 
املعاملة وقلة التقدير والشعور بالرفض االجتماعي، كلها عوامل مساعدة 

للدخول الى عالم إدمان املخدرات.
البيت واملدرســة واجلامع لها دورها فــي الوقاية من املخدرات في 
املجتمع من خالل حمالت التوعية وما يعني األبناء على عدم الوقوع في 

مخاطر التعاطي واإلدمان على املخدرات.
وأنا في رأيي الشــخصي كنت أشــاهد الدور العظيم الذي تقوم به 
املدرســة يوم كانت تخرج لنا القادة والساسة وصفوة املجتمع وتراجع 
دورها اليوم بكل أســف فما عادت تربي وفقدت املدرســة وهجها بعد 
تنازلها عن أدوارها احلقيقية إذ بدأت تركز على جانب املفاهيم واملبادئ 

وامليول وتركت السلوك!
ومع اختفاء الدور الرقابي للسلوك، كلمة اآلباء األولني للمعلمني القدامى 
(لك حلم صافي ولنا العظم)، ضيع ضعف مديري املدارس سطوة اإلدارة 
املدرسية بتنازالتهم وطغيان طاووسية ولي األمر وضاعت هيبة املعلم!

اليوم نريد وزير تربية خارجا من رحم قاعات الدرس والعلم ونريد 
إدارة مدرسية حازمة وولي أمر متفهما وكذلك مدرس رسالي ال موظف 
يعد األيام ليقبض الراتب، وخذوها مني حكمة: وزير ليس له ست أصابع 

راح يفشل ألنه لم ميسك إصبع طباشير!
نريد ناظرا مثل األستاذ محمد عبدالرحمن الفارس واألستاذ عبدالرحمن 
بوزبر وفهد البحوه واألستاذ جمعة ياسني، وناظرات مثل زينب عبداهللا 
وبيبي احملبوب ونادية احلريص ومرمي احلسينان، وغيرهم كثر يصعب 

تعدادهم!
إن عمليات الغش في االمتحانات قد تقود الى اإلحباط والســقوط 
في اإلدمان، ما يتطلب بدء حمالت توعية عن الغش ومساوئه وأضراره 

وعالقة هذا باإلحباط واالنكفاء باجتاه الى املخدرات.

ومضة: هناك محاوالت مستميتة من 
(خاليا ظالمية) تســتهدف طلبتنا 
وتالميذنا وشــبابنا في مختلف 
املدارس، مما يتطلب تنظيم حلقات 
دراسية وتوعوية لالختصاصيني 
النفسيني واالجتماعيني واملعلمني 
واإلعالميني واألمــن الوقائي وكل 
مؤسسات املجتمع املدني الكويتي 
املســؤولة عن التوعيــة إلحباط 
املخططات التي تستهدف مدارسنا 

وعيالنا.
إن عصابــات املخــدرات التي 
تســتهدف طالبنا هي باختصار تقدم لهم هذه الســموم الضارة على 

شكل هدايا مجانية الى ان تضمن بيعها وانتشارها في هذه األوساط.
إن علينا مراجعة جداول الطلبــة حفظا ألوقات الطلبة وتوزيع 
احلصص وتفعيل املواد املساعدة مثل األنشطة الرياضية واالجتماعية 
والثقافية لربط فئة املعلمني بالطلبة، وكما يقولون: الوقاية خير من 
العالج، فلقد كنا في مدارســنا في السبعينيات والثمانينيات نقدم 
برامج إرشــادية للطلبة تقوي األنا وتزيــد الثقة بالنفس وترفض 
الســلبيات ونهتم بكل البرامج العلمية والترفيهية وزيادة الثقافة 

الدينية والثقافية.

٭ آخر الكالم: على وزارة التربية اليوم وعلى وجه الســرعة إحياء وإبراز 
دور املعلم وإعطاؤه دوره ومسؤوليته في ممارسة دوره التربوي لتحفيز 
الطلبة وبث روح اإليجابية والتفاؤل وبيان أخطار املخدرات وأضرارها 
على الطلبة واملجتمع وتشــجيع الطلبة على احلوار املباشر ومناقشة 
كل القضايا بروح املســؤولية وااللتزام القيمي واملبدئي ومبشاركة مع 

االختصاصي االجتماعي باملدرسة.

٭ زبدة احلچي: آن األوان أن ينفض ولي األمر الطاووسية واألنا املتضخمة 
وميد يد التعاون مع اإلدارة املدرسية وقطاع املعلمني حملاربة املخدرات 
باحلديث واملصارحة واحلوار ومساعدة األبناء في انتفاء األصدقاء والقضاء 

على كل األسباب املؤدية إلى املخدرات.
إن املدرسة مكملة لدور املنزل، واألبناء الطلبة بحاجة الى إدارة مدرسية 
متوازنة متتلك اخلبرة اإلدارية والقدوات وتدعم كل املبادرات التي تقرب 
ولي األمر من املدرس والطلبة ألن اآلباء هم باألســاس قدوات ألبنائهم. 
وخذوها نصيحة، أب يشــرب السجائر ال يستطيع أن يقنع ابنه بعدم 

شرب الدخان ألنه ميارس هذا،
وفي رأيي، هذا بداية اإلدمان على كل ممنوع لألسف.

آن األوان أن ندرس هذه الكارثة عبر مؤسسات أمنية وتربوية واجتماعية 
وجمعيات النفع العام كل في تخصصه، تقدم لنا دراسات محكمة توضح 
حجم مأساة املخدرات في مدارســنا خاصة ان هناك من يقول لعيالنا: 

جرب ما راح تخسر شي!
إنني أنبه وأحذر وأرجو االلتفات الى مدارسنا وعيالنا املستهدفني، 
وعلى وزارة الداخلية ان تواصل جهدها املشكور في هذا اجلانب، غير 
ان الفراولة احلمراء التي تســتهدف طالب املدارس واجلامعات تتطلب 
جهودا رقابية من مختلف أجهزة الدولة ملنع هذه السموم من الوصول 
إلى املدارس والفئات املستهدفة فيها، وأول هذه السموم التي وصلت 
الى جيوب طالبنا (السجائر) والتي انتشرت في املدارس خاصة الثانوية 
واجلامعة في خطوة اســتباقية بجعل الطالب يدخن ثم يدخل مرحلة 

اإلدمان على املخدرات.
صرخة مخلص محب لوطنه، أرجو أال تضيع أدراج الرياح!

.. في أمان اهللا.

ومضات

املخدرات تستهدف
«عيالنا» باملدارس!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

العنزي لـ «األنباء»: عالقات ثقافية
متجذرة بني الكويت ومصر

القاهرة - هناء السيد

شهدت أجنحة الكويت مبعرض 
القاهــرة الدولي للكتــاب في دورته

الـ ٥٤ التي حتمل عنوان «معا نقرأ.. 
نفكــر.. نبــدع» إقبــاال متميــزا من 
اجلمهور املصري والعربي املتواجد 
بالقاهــرة. وأكد مدير إدارة معارض 
الكتاب ومدير معرض الكويت الدولي 
للكتاب ســعد العنــزي في تصريح 
خــاص لـ«األنبــاء» عمــق العالقات 
الثقافية املمتدة واملتجذرة بني إدارة 
الدولــي للكتاب  الكويــت  معــرض 
والهيئــة املصريــة العامــة للكتاب 
واحلرص على تبادل املشــاركة في 
املعارض املختلفة بالبلدين الشقيقني. 
وذكــر ان األهميــة الثقافية ملعرض 
القاهــرة الدولي للكتــاب كونه أحد 
أكبر املعارض العربية مبنطقة الشرق 

األوسط واقدمها. 
أن املجلــس  العنــزي  وأضــاف 
الوطنــي للثقافة والفنــون واآلداب 
يشارك في املعرض بجناحني األول في 
القاعة الرئيسية للمعرض، أما اآلخر 
لبيع إصدارات املجلس الدورية فهي 
«من املسرح العاملي» و«عالم الفكر» 
و«عالم املعرفة» و«إبداعات عاملية» 
و«الثقافة العاملية» ومجلة «العربي» 

العلمية .  
وحتل اململكة األردنية ضيف شرف 
املعرض، واسم الشاعر الكبير الراحل 
صالح جاهني شخصية العام، ورائد 
أدب األطفــال الكاتب كامــل كيالني 

شخصية معرض الطفل.
واجلدير بالذكر أن معرض القاهرة 
للكتاب هذا العام يضم ١٠٤٧ ناشــرا 
مصريا وعربيا وأجنبيا، من ٥٣ دولة، 
من بينها دول جديدة مثل األرجنتني 
وكولومبيا والدومينيكان، باإلضافة 
إلى قرابــة ٥٠٠ فعالية ثقافية تضم 
لقاءات مع مبدعني وكتاب ومفكرين 
وفنانني ورموز وقامات مصرية عربية 

وعاملية.

ً أكد أن أجنحة الكويت مبعرض القاهرة الدولي للكتاب تشهد إقباالً متميزا

سعد العنزي مع الزميلة هناء السيد

وكذلك «العربي الصغير» باإلضافة 
إلى الدراسات اخلاصة بإدارة البحوث 
والدراســات والتخطيط والسلسلة 
التراثية اخلاصة «من التراث العربي».

وتبلغ إصدارات املجلس الوطني 
للثقافــة واآلداب مــا يزيد على ٣٠٠

اصدار مختلف، كما شاركت جامعه 
الكويت بجناح كبير يضم إصدارات 

متنوعة شهدت إقباال شديدا.
وأضــاف العنــزي أن مشــاركة 
الكويت في هذا املعرض تأتي إلبراز 
دور الكويــت الثقافــي فــي احملافل 
الثقافية وحرصها على دعم الثقافة 
العربية وإفادة القراء والباحثني من 
خالل اإلصدارات الثقافية والدراسات 

«الكهرباء»: االنتهاء من الثلث األول
من برامج صيانة محطات القوى وتقطير املياه

دارين العلي

أكــدت مصــادر مطلعــة فــي 
وزارة الكهربــاء واملاء ان عمليات 
القــوى  الصيانــة فــي محطــات 
الكهربائيــة وتقطير املياه جتري 
وفــق البرامج املوضوعة في فترة 
الصيانة الشتوية، حيث ينخفض 
حجم االســتهالك، وذلك استعدادا 
للموســم املقبل. وقالــت املصادر 
انه مت االنتهاء من الثلث األول من 

البرامج ســواء لوحــدات اإلنتاج 
الكهربائية او املقطرات املائية، حيث 
بلغت نسبة اإلجناز حتى اآلن أكثر 
من ٣١٪ بالنســبة للمقطرات و٣٢

بالنسبة لوحدات اإلنتاج الكهربائي 
في احملطات الـ ٦ التابعة للوزارة. 
وأوضحــت املصــادر ان برنامــج 
الصيانة لهذا العام يشمل صيانة 
٩٠ وحدة توليد كهربائية، اي ٨٣٪ 
من إجمالي الوحدات وصيانة ٥٧

وحدة تقطير، مبا يعادل ٩٧٪ من 

إجمالي وحدات التقطير. ولفتت إلى 
ان عمليات الصيانة تشــمل أيضا 
إضافة إلى صيانة وحدات حتلية 
املياه بتقنية التناضح العكسي في 

الزور اجلنوبية والشويخ.
وأكــدت املصــادر أن العاملــني 
في محطات القوى من مهندســني 
وفنيني وبالتنســيق مــع مقاولي 
عقــود الصيانــة يشــاركون فــي 
عمليات الصيانة واإلشــراف على 

جميع األعمال اخلاصة بها.

وفق البرامج املوضوعة استعداداً للموسم املقبل
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إعداد: بداح العنزي b-alenzi@hotmail.comاملجلس البلدي

إبقاء الئحة اإلعالنات على جدول «القانونية»

بداح العنزي

أبقــت اللجنة القانونيــة واملالية في 
املجلــس البلــدي خــالل اجتماعها أمس 
برئاسة فهد العبداجلادر على جدول أعماله 

الئحة اإلعالنات اجلديدة.
وقال العبداجلادر إن مشروع الالئحة 
اجلديــدة املقدمــة من اجلهــاز التنفيذي 

يتضمن ٢٧ مادة تتضمن ما يلي: 
٭ االشــتراطات العامة إلقامة اإلعالنات 
واحلد األقصى املسموح به ملساحة اإلعالن 

واألمور احملظورة عند وضع اإلعالن.
٭ األماكن التي يحظر فيها إقامة اإلعالنات 

والسلع التي يحظر اإلعالن عنها.
٭ حــق البلدية في إزالــة أي إعالن غير 

مرخص أو مخالف للشروط.
٭ الشروط الواجب توافرها في اإلعالنات 
التجارية ســواء كانت على األســطح أو 
على جوانب املباني التجارية والصناعية 
وغيرها وكذلك اإلعالنات داخل املجمعات 
التجاريــة ومواقف الســيارات ومحطات 
الوقــود وكذلك اإلعالنات على ســيارات 
األجــرة وحافــالت نقــل الــركاب العامة 

وداخلها.
٭ كما حتدثت الالئحة عن شروط اللوحات 
اإلعالنيــة مبقاســاتها املختلفة التي يتم 
استثمارها عن طريق املزايدات للشركات 
املتخصصة في الدعاية واإلعالن ســواء 
كانت داخل حدود احملافظات أو على أجناب 

الطرق السريعة.
٭ الشروط الواجب توافرها في اإلعالنات 

اخلاصة باألنشطة التي تنفذها الشركات 
واملؤسســات لإلعالن عن أنشــطتها في 

األماكن املختلفة.
٭ إعالنات املناسبات سواء كانت انتخابية 

أو اجتماعية.
٭ الشروط الالزم توافرها للحصول على 
ترخيص بالقيــد لدى البلديــة ولتنفيذ 

اإلعالن.
٭ كما حددت الالئحة الرسوم املفروضة 
مقابل اإلعالنات حسب مساحاتها وأماكنها 

وأشكالها املختلفة.
٭ وبالنسبة للعقوبات فقد حددت قيمتها 
املــادة ٢١ و٢٢ من الالئحة بحســب نوع 

املخالفة.
وأضــاف أن الالئحة تهدف إلى إتاحة 
الفرصــة ألي جهــة حكوميــة أو خاصة 
لإلعــالن عن أنشــطتها وخدماتها، ولكن 
من خالل تنظيم جيد ألشــكال ومقاسات 

وأماكن وجود هذه اإلعالنات.
وفي املقابل تهدف إلى حماية املستهلك 
من أي إعالنات تتضمن بيانات أو معلومات 
غير صحيحــة عن أي منتج أو خدمة أو 

عالمة جتارية أو غير ذلك.
وذكــر العبداجلادر أن األعضاء قدموا 

عدة أسئلة حول:
٭ أسباب وجود بعض اللوحات اإلعالنية 

القدمية التي لم تزال إلى اآلن.
٭ مشكلة التلوث البصري احلاصلة في 
كثــرة اإلعالنات التي لم تراع املســافات 
بني كل إعالن ومضمون اإلعالن ونوعية 

اإلضاءة.

لبحث استفسارات األعضاء حول مشكلة التلوث البصري

فهــد العبداجلادر يترأس اجتمــاع اللجنة بحضور نائب الرئيس خالــد املطيري وم.منيرة األمير 
وم.إسماعيل بهبهاني وم.فرح الرومي

العنزي يطلب صيانة طريق
املقهى الشعبي في «اجلهراء»

قــدم عضــو املجلس 
البلدي عبــداهللا العنزي 
اقتراحــا بعمــل صيانــة 
للطريق املؤدي إلى املقهى 
الشــعبي فــي محافظــة 

اجلهراء.
العنــزي فــي  وقــال 
مقترحــه: باإلشــارة إلى 
البلديــة ٢٠١٦/٣٣ قانون 
والختصاصــات املجلس 
البلــدي، وبعــد الزيــارة 
للـمـوقـــــع  امليدانـيـــــة 
وبالتواصل مع املسؤولني 

في املقهى الشعبي في محافظة اجلهراء 
الواقــع خلف املخبــز اآللــي وجدنا أن 

الطريق متهالك وغير 
صالح لالستخدام من 
بداية املدخل إلى نهايته 
باجتاه موقــع محطة 
تعبئة املياه، وكون هذا 
الطريق املؤدي للمقهى 
الشعبي يرتاده الكثير 
العوائل وبشــكل  من 
يومي، مما يسبب خطرا 
عليهم لكثرة العوائق 
واحلفريات في الطريق.
العمل  أقتــرح:  لذا 
بشــكل ســريع علــى 
صيانــة وإجناز الطريق من البداية إلى 

النهاية، وذلك ألهميته.

عبداهللا العنزي

اجلامعة األمريكية في الكويت تستضيف
املؤمتر الدولي الثامن جلمعية اختالفات التعلم

تستضيف اجلامعة األمريكية في الكويت 
املؤمتر الدولي الســنوي الثامن للجمعية 
الكويتية الختالفــات التعلم بالتعاون مع 
اجلمعيــة البريطانية للديســليكيا، حيث 
سيقام املؤمتر في احلرم اجلامعي بالساملية 
مــن ١٠ إلى ١٢ فبرايــر، وذلك حتت عنوان 

«حلول تطبيقية لدعم عسر القراءة».
ويهدف هذا البرنامج إلى تفسير وفهم 
املشــكالت التي يواجهها املتعلمون الذين 
يعانــون من عســر القــراءة، كمــا يعرف 
املختصون باألساليب واملوارد املناسبة لدعم 
املتعلمني فــي مختلف البيئات التعليمية، 
وتشارك د.هدى شعبان املنسق العام للمؤمتر 
واستشاري التقييم والتطوير باجلمعية، 
وكايلي تشــانغ املدرب واالستشــاري في 
جمعية عسر القراءة البريطانية، ولني لوفيل 

محاضرة ورئيسة الدورة التدريبية.
وسيتيح املؤمتر جلميع احلاضرين هذا 
العام فرصة إكمال برنامج املستوى الثاني 
املعتمد من اجلمعية البريطانية للديسليكيا 

BDA واخلاص بتعزيز الوعي بعسر القراءة، 
كما ميكن للحاضرين االنضمام إلى جلسة 
إضافية بعنوان «عسر احلساب: التعريفات 
واالستراتيجيات الرئيسية للدعم» للتعرف 
على عسر احلساب وكيفية دعم املتعلمني 
الذين يعانون من هذا النوع من الصعوبات.

ويساعد هذا البرنامج املهنيني في مجال 
التعليم أو املختصني واملهتمني بعسر القراءة 
الذين يتطلعون للحصول على تدريب معتمد 
في هذا املجال، وقد مت تصميم جميع دورات 
اجلمعية لتمكني األفراد أو املجموعات من 
بناء مســار فردي ملعرفة وفهم واكتســاب 

خبرة التعامل مع عسر القراءة.
 للتسجيل في املؤمتر حضوريا أو عبر 
املنصات االفتراضية يرجى ملء االستمارة 

عبر الرابط
https://kaldkuwait.wufoo.com/forms/rd
an_fbclid=PAAaaVe-I؟٣٢/gbw١k٠opook٧
ezhKT٨yQ٥D١١QVlUrvp٣Ii٥vEL٩oUg٣IOy٠

t٢StPSJMLf٠٠

حترير ١٢ مخالفة حملالت في منطقة حولي
كشفت إدارة العالقات العامة في البلدية 
عــن قيــام فريق الطــوارئ بفــرع بلدية 
محافظة حولي بتنفيذ جولة تفتيشــية 
على احملالت في منطقة حولي للتأكد من 
التزام أصحابها باالشتراطات والضوابط 

املعمول بها في بلدية الكويت.
وأوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع 
بلدية حولي إبراهيم السبعان أن اجلولة 
التي مت تنفيذهــا على احملالت التجارية 
مبنطقة حولي للتأكد من التزام أصحابها 
باالشتراطات والضوابط املعمول بها في 
بلدية الكويت قد أســفرت عن حترير ١٢

مخالفــة تنوعت بني إقامــة إعالن خاص 
بالنشــاط من دون ترخيص، واستغالل 

مساحة غير مذكورة بالترخيص.
وأكد على تواصل اجلوالت امليدانية من 
قبل الفريق الرقابي على احملالت التجارية 
والعقارات بجميع مناطق احملافظة لرصد 
ومتابعة مخالفي الئحة احملالت وأنظمة 
البناء واتخاذ اإلجراءات القانونية حيالهم.

ودعا أصحاب احملــالت التجارية الى 
االلتــزام بالقوانني واألنظمة املعمول بها 
في البلدية جتنبا للمخالفة والغرامة التي 

قد تصل إلى اإلغالق اإلداري.

حترير إحدى املخالفات

«زكاة الفحيحيل» تستعرض ثمار 
«عالجهم لك أجر ولهم حياة»

أكــد مدير زكاة الفحيحيل 
التابعة جلمعية النجاة إيهاب 
الدبوس أن مشروع «عالجهم 
لك أجــر ولهم حيــاة» حظي 
بتفاعل مميز مــن أهل اخلير 
والــذي انعكس بــدوره على 
شريحة كبيرة من املستفيدين 

من املرضى في شتى الدول.
وقال الدبــوس: من خالل 
مشروع «عالجهم لك أجر ولهم 
حياة» خالل العام املاضي ٢٠٢٢

مت توزيــع أجهــزة الغســيل 
الكلوي والتي يســتفيد منها 

سنويا أكثر من ٥ آالف مريض، وكذلك إجراء العمليات ملرضى 
العيــون والتي تكللت بفضــل اهللا بالنجاح وعاد املرضى إلى 
أســرهم وأعمالهم وهــم يبصرون النور بعد ســنوات طويلة 
قضوهــا في ظالم دامس. وأضاف الدبــوس: كنا قمنا بتوزيع 
الكراسي املتحركة للمرض من كبار السن والعجزة وغيرهم من 
الشــرائح املستفيدة بجانب توزيع املساعدات املالية للمرضى 

والتي تساعدهم على توفير احلياة الكرمية.

إيهاب الدبوس

«إكسايت» تطلق مهرجان فبراير
بجائزة نقدية كبرى بقيمة ١٠٠٠٠٠ دوالر

أطلــقـــــت إكســــــايت 
الشــركة  لإللكترونيــات، 
فـــــي مجـــــال  الرائـــــدة 
اإللكتـــــرونيات وإحـــدى 
الغامن  شــركات صناعــات 
(مجموعــة قتيبــة الغامن) 
مهرجان عروضها اخلاصة 
بشــهر فبرايــر، تزامنا مع 
االحتفاالت باألعياد الوطنية 

في الكويت. 
املهرجــان  وســتتخلل 
فرص لربح أجهزة إلكترونية 
وجائزة نقدية بقيمة تصل 
الى ١٠٠٠٠٠ دوالر أميركي، 
باإلضافــة إلــى ســحوبات 
يوميــة وذلــك مــن بدايــة 
الشهر اجلاري حتى تاريخ 

١٩ فبراير.
تفخر Xcite بتعاونها مع 
نخبة مــن أفضل العالمات 
العالــم،  فــي  التجاريــة 
حيــث تقــدم للعمــالء في 
الكويــت ومنطقــة اخلليج 
أحــدث التقنيات في جميع 
الفئــات، مما يضم األجهزة 
OLED التلفزيونية بتقنية

٦٥ بوصة واملعدات الرياضية 
املنزلية، باإلضافة إلى أحدث 
.Apple أجــهزة ومنـــتجات
Xcite يجــدر بالذكــر أن
لديها العديد من الشراكات 
مع عدد من أفضل العالمات 
التجارية الرائدة في مختلف 
الكهربائيــات  قطاعــات 

معرضا منتشرا في مختلف 
مناطق الكويت، باإلضافة إلى 
استخدام املوقع اإللكتروني 
أو تطبيق الهواتف الذكية، 
مع إمكانية مضاعفة فرص 
الدخول للســحب في حال 

شراء املنتجات باألقساط.
والتزامــا منهــا بوضع 
جتربــة العميــل في محور 
أعمالها، تستمر إكسايت في 
سعيها لتوفير خدمة عمالء 
فائقة التميز، من حيث تلبية 
احتياجاتهم بطريقة ميسرة 
بوجود فريــق عمل مؤهل 

التوصيل بأســلوب حديث 
ومصمم بأحدث املعايير.

ابق علــى اطــالع بآخر 
والعــروض  األحــداث 
والعــروض  الترويجيــة 
الشهرية من خالل االشتراك 
النشــرة اإلخباريــة  فــي 
 ،xcite.com الشــهرية على
أو متابعة قنوات التواصل 
االجتماعي اخلاصة للشركة 
من خالل البحث عن اســم 
املستخدم xcitealghanim أو 
زيارة صفحة الشركة على 
.XcitebyAlghanim الفيسبوك

وخدمــات مســاندة عديدة 
تشــمل األقســاط امليسرة 
X-Care والكفالة اإلضافية

وخدمات التوصيل والتركيب 
والتسوق براحة من خالل 
تطبيق على الهواتف الذكية 
أو عبر املوقع اإللكتروني، 
كمــا تتيــح لهــم الشــركة 
االســتفادة من خدمة الدفع 
أونالين والتسلم من املعرض 
Click- عــن طريق خدمــة

and-Collect. هذا باإلضافة 
إلى خدمة الطلب عن طريق 
املوقع واالستفادة من خدمة 

عروض خاصة وسحوبات يومية على إلكترونيات من عالمات جتارية رائدة

عروض حصرية وخصومات كبيرة وسحوبات يومية في فروع «إكسايت لإللكترونيات» خالل املهرجان

واإللكترونيات، مثل فيليبس 
وسوني ومايكروسوفت و
HP ونيوتريكــوك وبلــو 
إيــر، باإلضافة إلــى أوتو، 
رمينجتــون، ديلوجنــي، 
بيزيل، توشــيبا، والعالمة 
Wansa التجاريــة املبتكرة

من قبل إكسايت، والتي تقدم 
العديــد من فئــات األجهزة 
اإللكترونيــة والكهربائية. 
ميكن للعمالء االستفادة من 
هذه العروض عن طريق أي 
من سلسلة فروع إكسايت 
في الكويــت التي تضم ٤٥

صندوق التنمية ميول مشروع تثبيت التربة
ومكافحة الغبار العابر للحدود حلماية الكويت

أقامــت األمم املتحدة يوم 
الســبت املاضي في محافظة 
البصرة العراقية ورشة عمل 
بعنوان مكافحة الغبار العابر 
للحدود، جمعت برنامج األمم 
املتحدة للمستوطنات البشرية 
والصندوق الكويتي للتنمية 
الكويــت لألبحــاث  ومعهــد 
العلميــة، وبحضور عدد من 
املسؤولني من جانب احلكومة 
املثنــى  العراقيــة وجامعــة 

وجامعة ذي قار.
اســتهدفت الورشة وضع 
خطــة وآلية العمل ملشــروع 
تثبيت التربة ومكافحة الغبار 
العابر للحدود وحددت فيها 
األدوار واملسؤوليات للجهات 
املشاركة مبا فيها تبادل املعرفة 

ومشاركة اخلبرات.
وتأتي إقامة هذه الورشة 
تزامنــا مع اتفاقيــة التعاون 
التــي وقعتهــا األمم املتحدة 
مع معهــد الكويــت لألبحاث 
العلميــة األســبوع املاضــي 
فــي الكويت التــي مبوجبها 
تشــرف األمم املتحــدة علــى 
تنفيذ وإدارة مشروع تثبيت 
التربة ومكافحة الغبار العابر 
للحدود بني الكويت وجمهورية 
العراق، وتعمل على التنسيق 
مع السلطات احمللية في كلتا 
الدولتــني بينما يقــوم معهد 
األبحاث باملراقبة التشغيلية 
واملتابعة والرصد ملنابع الغبار 

وتقدمي احللول والتدخالت.
وبهــذا الصــدد، ذكــرت 
مديــرة برنامج األمم املتحدة 
البشــرية  للمســتوطنات 

فيما يتعلق مبكافحة آثار تغير 
املناخ على مســتوى العالم، 
حيث يؤثر على سكان املدن 
احلضرية والســاحلية على 
حد سواء فيما يتعلق باآلثار 

االقتصادية والصحية.
وقال املستشار االقتصادي 
في الصندوق الكويتي للتنمية 

حتملها هــذه العواصف، كما 
يتأثر اقتصاد الكويت ســلبا 
بتأثيــر العواصــف الترابية 
النفطيــة  املنشــآت  علــى 
ومحطــات توليــد الكهربــاء 
وزحف األتربة على الطرقات. 
وأضاف د.صادقي: اننا نتوقع 
أن يســاهم هذا املشروع في 
حتسني املعيشة على الكويت 

واملنطقة أجمع.
اجلدير بالذكر أن الصندوق 
الكويتي للتنمية يتولى متويل 
املشروع على مدى السنوات 
األربع املقبلة، ومن املتوقع أن 
يساهم املشروع في تخفيف 
أكثــر مــن ٤٠٪ مــن الغبــار 
العابــر للكويت عبر معاجلة 
وتثبيت التربة في منبعني من 
منابع العواصف الرملية في 
محافظتي ذي قار واملثنى في 
جمهورية العراق، وتقع نحو 
٢٥٠ كيلومترا شمال احلدود 
الكويتية والتي تؤثر مباشرة 

على الكويت.
وحســب دراســة علميــة 
حديثــة خاصــة بالعواصف 
الرملية والترابية العابرة على 
الكويــت، التي متتد لتشــمل 
البحرين وقطر، أكدت وجود 
ثمانية مسارات للرياح تثير 
الغبار على البالد مبا يوازي 
٦٠ طنا لــكل كيلومتر مربع 
واحــد مما يســبب مشــاكل 
صحيــة وبيئية واقتصادية، 
حيث تقدر اخلسائر بنحو ١٩٠
مليون دينار سنويا (نحو ٦١٨

مليون دوالر).

د.محمد صادقي في تصريح 
صحافي على هامش الورشة، 
إن الكويت تعتبر املســتفيد 
األكبــر مــن املشــروع فيمــا 
يخــص اجلوانــب الصحيــة 
واالقتصادية، اذ تتسبب هذه 
الظاهرة بالعديد من األمراض 
تعــود لنوعيــة األتربة التي 

شارك في ورشة عمل مع األمم املتحدة ومعهد «األبحاث» عقدت في البصرة

د.محمد صادقي واملتحدثون في الورشة

عدد من املشاركني في الورشة التي عقدت مبدينة البصرة

العربــي  اخلليــج  إلقليــم 
د.أميــرة احلســن، ان هــذا 
املشــروع يعتبــر األول مــن 
نوعه في الشــرق األوســط، 
ويأتي اجتماعنا لتحديد دور 
كل جهة مــن اجلهات ألهمية 
تنفيذ املشروع بشكل صحيح 
وحتسني فعاليته في املستقبل 

احملري: «البلدي» يفتح أبوابه ألصحاب اخلبرات 
واملبدعني لعرض أفكارهم في تطوير اخلدمات

أكــد رئيــس املجلس 
البلــدي عبداهللا احملري 
ســعي األعضــاء للدفع 
التــي تخدم  بالقــرارات 
مصلحة البلد واملواطنني 

وأصحاب األنشطة.
وتطرق إلــى قرارات 
املجلس املعتمدة خاصة 
باملواطنــني  املتعلقــة 
ومصاحلهــم بالدرجــة 
األولــى، مشــيرا إلى أن 
املوافقة على قرار تقسيط 
رسوم إشــغاالت الطرق 

ألصحاب التراخيص التجارية على دفعات 
سنوية، خطوة مهمة للتخفيف عن أصحاب 
األعمــال التجاريــة خاصة من الشــباب 
أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة، 
موضحــا أن الكثيــر ينتظــر مزيــدا من 
القرارات التي تبسط األرضية للعمل احلر. 

وأشاد احملري بالتعاون 
مــع اجلهــاز التنفيــذي 
فــي البلدية حــول أبرز 
القضايا ووجهات النظر 
والذي أثمر إجناز العديد 
من القرارات املهمة خالل 

عمر املجلس احلالي.
البلــدي  أن  وأكــد 
أبوابه  وأعضاءه، فــاحت 
املبــادرات من  ألصحاب 
املبدعــني وذوي اخلبرة 
فــي مجاالتهــم لعــرض 
أي تصــور يخدم الدولة 
وتوجهاتها ورؤيتها املستقبلية، مشيرا 
إلى أن ذراع العمل البلدي في تطور مستمر 
نظرا ملا يحتويه من عقول وخبرات وطاقات 
شــبابية، ســواء في املجلس الذي ميثل 
اجلانب الفني أو فــي البلدية التي متثل 

اجلانب التنفيذي.

أشاد بالتعاون مع اجلهاز التنفيذي حول أبرز القضايا

عبداهللا احملري
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رسوم املتنزهات 
حتميها

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

مواطن يتساءل

شخطة قلم

د.ظاهر هادي املركز

هذه مقولة درجت كثيرا على ألســنة الناس، مثل 
قولهم آلخر: خيرا تعمل شرا تلقى، وهي ليست قرآنا 
منزال وال حديثا شــريفا، لذلك فبعض هذه املقوالت 
السائرة واألمثال الدائرة ال نقتنع بها بل نرفضها ألنها 

ببساطة ليست واقعية، وكل له قناعاته.
فلم ال نقول بدال من اخلير يخص والشر يعم، اخلير 
يعم والشر يخص، لم جنعل الشر عاما واخلير خاصا، 
ولم جنعل من هذا املثل قاعدة وواقعا عند كثير من من 
الناس، مع يقيننا بأن اخلير يبقى خيرا والشر يبقى 
شرا، طال الزمان أو قصر، كما أن للخير أهله وللشر 

أهله، يقول عبيد بن األبرص األسدي:
اخليــر خيــر وإن طــال الزمان به

والشــر أخبث ما أوعيــت من زاد
 إن اخلير والشر يا سادة ضدان ال يلتقيان بأي حال 
من األحوال، وخصمان متنافسان ال يفتآن يتصارعان 
في النفس البشرية منذ خلق اهللا الدنيا ومن عليها وإلى 
أن تقوم الســاعة، فإذا غلب الشر اخلير في اإلنسان 
أصبحت نفسه نفسا شريرة خربة، وإذا غلب اخلير 
الشر صارت نفسا طيبة صافية، يقول احلطيئة الشاعر:

من يزرع اخلير يحصد ما يســر به
الراس وزارع الشــر منكوس على 

 فاخلير يرمز للعمل الصالح، والشر يرمز للعمل 
السيئ، والفيصل في رفضنا لهذه املقولة «اخلير يخص 
والشر يعم» آيات كثيرة وردت في القرآن الكرمي مثل 
قوله عز من قائل: (من عمل صاحلا فلنفسه ومن أساء 
فعليهــا، وما ربك بظالم للعبيــد) فصلت/٤٦، وقوله 
أيضا:( فمن يعمــل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل 
مثقال ذرة شــرا يره) (الزلزلة) فال يجازي اهللا تعالى 
على السيئة إال من فعلها، وليس من لم يفعلها، وهذه 
قاعدة شــرعية ثابتة في الثواب والعقاب، فمن يعاقب 
بريئا فهو ظالم له، وهذا ال مينع أن آثار الذنوب قد تعم 
في الدنيا الصالح والطالح، ومع ما ذكرت فاملثل أيضا 
يتعارض مع قول اهللا تعالى أيضا: (والتزر وازرة وزر 
أخرى)، ومن هنا أقول إن هذه اجلملة تكاد تكون غير 
مقنعة من وجهة نظري املتواضعة، فهل إذا وجدت رجال 

سيئا أحكم على أسرته كلها بالسوء؟ 
بالطبع ال فكل شــجرة جتد بها غصنا مائال، وال 
يعني ذلك أن األســرة كلها سيئة، فما ذنبي إذا أخطأ 

أخي؟، وهل حتاسبني على خطأ لم أفعله؟
أمور كثيرة تخالف هذه املقولة الشــهيرة يطول 

البحث فيها وأكتفي مبا ذكرته، ودمتم ساملني.

إن املنطلق الذي يرســم لإلنسان حقيقة احلياة هو 
قيامها على مبدأ رئيس، ومنهج قومي، يؤمن به صاحبه، 
وفي ظل غيابه (املبدأ) تغيب احلياة طبعا، وكما يقال، فإن 
تشابهت ألبستهم فقد استوت عقولهم واستقرت آراؤهم، 
وإن تطابق فكرهم وســهل إقناعهم أو دحض حجتهم 
فقد أضحوا قطيعا يسهل توجيهه وفريسة كثر صيدها 
فقرب انقراضها، وهكذا هم الناس يصبحون بال مبدأ!

ستجدهم يتشدقون بحب االختالف والتفرد والعيش 
في حرية من ناحية املبدأ القومي والسلوك السليم واملنهجية 
للتعامل مع البشــر مبختلف توجهاتهــم الفكرية، كما 
ســتجدهم أيضا ينظرون للتفكيــر خارج الصندوق، 
وسينكرون سعيهم املتواصل وراء جهلهم بارتفاع نهيقهم 
وتسلط ألسنتهم لألسف، وهذا ما هو مطابقا ملا نعيشه 
ونعانيه في واقعنا اليــوم، فاملوضوع يحاكي صورة 
موجودة بيننــا، وما نخوض من اضطراب مبدئي غير 
قار، لست أدري السبب املتحكم فيه، ولكن غايتي بيان 

أن حقيقة احلياة تقوم على املبدأ واإلميان به.
فإن املبدأ هو ذلكم الوجه اجلمالي املعبر عن حقيقة 
اإلنسان وفضائله، إنه ميزة حسنة فينا كبشر ما دمنا 
في عالم الوجود، وفــي عدمه ينعدم صاحبه، وبعبارة 
أخرى: إن املبدأ إذا قام على خصوصيات إنسانية جليلة، 
وقيم سمحة، فإنه يعبر عن صورة الشخص الذي يحمله 
من حيث طبيعته وأعماله وأفكاره وأهدافه، فهو األس 
في هذه احلياة بشتى مناحيها، وإنه الوجه الذي يحفظ 
كرامتنا، وهذا ما سينعكس بالتالي باإليجاب على مجتمعنا.

قال «مالك بن نبي» في كتابه مشــكلة الثقافة: «إن 
تنظيم املجتمع وحياته وحركته، بل وفوضاه، وخموده 
وركوده، كل هذه األمور ذات عالقة وظيفية بنظام األفكار 
املنتشرة في ذلك املجتمع»، فنقول: إن ما يؤصل طبيعة 
هذه األفكار في املجتمع هو نوعية املبدأ الذي يقوم عليه 
أفراده، باعتباره يحدد أســلوب احلياة وسلوك الفرد، 
وهذا بتعبيره، وقد جعل رحمه اهللا املبدأ األخالقي واحدا 
من الركائز التي تقوم عليها الثقافة اإلنسانية، باإلضافة 
إلى الذوق اجلمالي، واملنطق العملي (الفعالية)، والصناعة 
أو اجلانب الفني، ومن هذه املؤسســات خص لنا املبدأ 
األخالقــي على أنه أقوم ركيزة من هــذه األمور التي 
ذكرت، واألليق لبناء ثقافة معينة، وخلق مجتمع أفضل 
ســمته املسؤولية والفعالية، وما نريد تأكيده من كالمه 
هو أهمية املبدأ في حيــاة الفرد خاصة، وفي املجتمع 
عامة، إذ به تتحقق احلياة، ويحفظ ماء الوجه وصفاؤه، 

وتتأكد إنسانية اإلنسان وقيمه السمحة.
ومبادئ املجتمع قائمة على مبادئ األفراد، وهنا تكمن 
أهمية املبدأ، فاملبدأ يغذي الفرد، ويرسم له طريق حقيقة 
الصفوة اإلنسانية، بل ويدل على سمو قدر صاحبه، إذ 
يرفعــه إذا وجد، ويحط منه إذا انعدم، ونورد في ذلك 
نصا لألستاذ محمود شاكر إذ يفصح فيقول: «وعقيدتي 
أن حقيقة احلياة هي املبدأ واإلميان به، وبغيرهما ينقلب 
اإلنسان آلة عاملة ال يعرف اإليجاد واإلبداع، واملقاومة، 
والنزوع العقلي والروحي إلى املعاني السامية والفضائل 
العلوية، وكذلك يفقد اإلنســان احلياة، وكذلك يضيع 
التراث اإلنساني الذي جاهدت أجيال البشر الغابرة في 
ســبيله مبا وهبت من قوة، وأعينت به من وسيلة، إن 
صحة املبدأ وحدها كفيلة بإحداث أعظم اآلثار في تاريخ 
العقل اإلنساني، وأما اإلميان بهذا املبدأ فهو إعطاء العقل 

قوة التدبير».

منتجع ومتنزه «ســليل اجلهراء» 
صرح سياحي، أنشــأه وزير اإلعالم 
األسبق واإلعالمي املتميز عامليا املغفور له 
بإذن اهللا الراحل محمد ناصر السنعوسي، 
والذي كانت وصيته للسياحه أنها ثروة 
تعني شــعوب األرض كافة لو أحسن 
استثمارها، وأكد ذلك، رحمه اهللا، بتجربته 
مع أهل اجلهراء وكشتاته في املناسبات، 
الكويت السياحية  وجوالته في مواقع 
ومختلف املواقع الزراعية وكذلك رحالته 
إلى جيران الديرة من أشقاء وأصدقاء عبر 
الطرق الدولية للشمال اجلغرافي وأطرافه 
فكسب ثقتهم ومتتعوا بإجنازاته طيلة 
حياته وبعدها من خالل أوالده وأسرته.

وكان، رحمه اهللا، قد نبه إلى ضرورة 
حتديد رسوم رمزية للمناطق السياحية 
تسهم في منع العابثني بال مباالة وتكون 
مبنزلة حزم وردع عن التخريب! من هذا 
النموذج السياحي الراقي توضيح وتنبيه 
ملن يعنيهم األمر والقرار للمحافظة على 
مواقعنا السياحية املتعوب عليها كحديقة 
العامة باحملافظات،  الشهيد، واحلدائق 
وواحات جميلة باحملافظات مثالها الراقي 
«واحة مشرف» ما بني الدائري السادس 
وطريق الفحيحيل، وغيرها من املناطق 
في مختلف احملافظات الكويتية، السيما 
املنشــآت التي ترتبط متابعتها بالهيئة 
العامة للزراعة، وبدورها رسميا تكليف 
التعاونية حراستها ومتابعة  جمعياتنا 

خدماتها األساسية!
ومع كل ذلك احلرص على هذه املرافق 
وكذلك الشواطئ البحرية، هنا من يعبث 
ويتلف أخضرها واليابس خالل اإلجازات 
األسبوعية، دون أدنى اهتمام، والغريب 
أن مخربيها يسخرون من نظافة ونضارة 
أهل اليابان وحرصهم على املســاهمة 
في نظافة املدرجــات الرياضية خالل 
مباريات بطولة كأس العالم األخيرة في 
الدوحة حيث قدموا مساهمات منوذجية 
رصدها وركز عليهــا اإلعالم العاملي. 
أخيرا من كل ذلــك وباختصار، يجب 
دراسة فرض الرسوم الرمزية للمساهمة 
في وقف االستهتار بتخريب تلك الرئة 
السياحية بالذات للثروة املتعوب عليها 
لتوفير الراحة واجلمال لألسر واألطفال، 
بال. جربوها وتابعوها  رياضة وراحة 
تقييما وتفعيال مبا يعوضنا الكثير عن 
«مال عمك ال يهمك»، كما تقول احلكمة 

الشعبية.

اخلير يخص والشر يعّم

خارج الصندوق

كلمات ال تنسى

مشعل السعيد

في سياق احلياة

فاطمة املزيعل

يعاني املواطن مــن حالة إحباط 
واســتياء عام مما يحدث في الديرة 
من موجات واتهامات، والكل يحمل 
احلكومة ســبب التأخر في شــتى 
املجــاالت السياســية واالقتصادية 

واالجتماعية والتعليمية.
ما هــي األدوار واملســؤوليات 
والواجبات على كل مسؤول في موقعه 
سواء السياســي أو االقتصادي أو 
االجتماعي أو التعليمي؟ هنا نحتاج 
إلى وقفة مــع النفس والتعرف على 
مكامن اخللل واخلطأ والقصور في 

فهم ما يحدث في الديرة.
هنــا نطرح عدة تســاؤالت لعل 
وعسى نســتطيع وضع حلول من 

خاللها:
هل اخللل في عدم تطبيق السياسة 
العامة لدولة من خالل إستراتيجيات 
وتصــورات وخطط تنميــة واقعية 

وقوانني؟
هل القصــور في عدم فهم رؤية 
وفلســفة الدولة من خالل التطبيق 

والعمل على رؤية ٢٠٣٥؟
هل النخب ال تقوم بدورها، وهي 
توجيــه الرأي العام نحــو القضايا 
األساسية إلى تطرح ومحاولة وضع 

احللول؟ 
هل القصور في مناهجنا التعليمية 

والتربوية؟
التشــريعية وهي  هل املؤسسة 
مجلس األمة وممثلو األمة ال يطرحون 
قوانني ومقترحــات خاصة لنهضة 
الدولة، والعمل على مشاريع قوانني 
تســهم في تطوير الدولة وأنظمتها، 
ومن ضمنها إصالح النظام التربوي 

الذي يعتبر صمام األمان للدول؟.
هل اجلهاز اإلعالمي للدولة مغيب 
متاما عن القضايــا التي تطرح في 

الدولة؟
هي عدة تساؤالت تطرح من خالل 

واقعنا وحتدياته.
عندما يبدأ اإلصالح  شــخطة قلم:  ٭ 
انعكاساته  الدولة فإن  السياسي في 
تكون على جميع األنظمة، سواء النظام 
االقتصادي أو االجتماعي أو التعليمي.

يلزم من إجراءات تغير املناخ ويكون 
إذكاء الوعي بوضع موضوع تغير املناخ 
ضمن املناهج الدراسية وتعزيز البحوث 
التطبيقية اخلاصة بحماية الصحة من 

تغير املناخ. 
النظــم الصحية من  وإن تعزيز 
أجل التصــدي لتهديدات تغير املناخ 
وتعزيز التنمية الصحية والقدرة على 
التعامل مع طوارئ الصحة العمومية 
واالضطالع بالرصد والتقييم وتعزيز 
الشراكات بني التخصصات والشراكات 
الدولية  املنظمــات احلكوميــة  بني 
واملنظمات غير احلكومية واملجتمع 
احمللي ومجموعات املهنيني قد تؤدي إلى 
حماية الصحة من تداعيات تغير املناخ.
فقد أصبحت الكرة األرضية أكثر 
دفئا مبقدار ١٫١ درجة مئوية عما كانت 
عليه في أواخر القرن التاســع عشر 
وكان العقد املاضي (٢٠١١-٢٠٢٠) األكثر 
دفئا على اإلطالق، وال بد من وضع 
الالزمة وبالسرعة  االســتراتيجيات 
املمكنة ألنــه من املتوقع ارتفاع عدد 
الالجئني بسبب املناخ الضطرار بعض 
املجتمعات لالنتقال بسبب تغير املناخ.

رؤية واضحة مشتركة بني السلطتني 
وتعزيز العالقات فيما بينهم واجلهود 
املشتركة وصوال إلى بيئة صحية تساهم 
في صنــع القرارات وصياغة القوانني 
الهادفة بعيدا عن املشاحنات واالهتمام 
بالقضايا العالقة ومناقشتها والتشاور 
املستمر بني السلطتني، واملشورة هي 
من عزم األمور وحزم التدبير وحتكيم 
العقل قبل اتخاذ أي قرار، حيث سيتبعه 
التميز في اتخاذ القرارات احلكيمة والبعد 
عما يعرقل مسار اإلصالح فعزم الوطن 
وقوتها بالتوافق بني السلطتني ومصلحة 
الوطن واملواطن هــي الغاية والهدف 
املنشــود وضرورة التمسك بالوحدة 
الوطنية والتعاون بني السلطتني من أجل 
االستقرار وإجناز املشاريع التنموية من 
أجل حياة كرمية للمواطن وارتقاء وطننا 
الغالي الكويت مع مركب التقدم والرقي.

ضعوا دولتنا الغالية اجلوهرة الكويت 
في محجر عيونكم واحملافظة عليها.

وإن شاء اهللا ستظل سفينة الكويت 
آمنة في مســارها متخر عباب البحر 
بكل يسر وسالم لتصل إلى بر األمان 

واالستقرار.

٭ ترك الدعاء، قال ســبحانه (ادعوني 
أستجب لكم)، يجب أال يترك اإلنسان 
الدعاء ويحسن الظن باهللا في اإلجابة، 
ويدعو اهللا دائما ويسأله املعافاة في الدنيا 
واآلخرة، ويحافظ على أذكار الصباح 

واملساء ولو جزءا منها.
٭ عدم مواجهة السبب احلقيقي حلزنه، 
فقد قيل: «إذا عرف السبب بطل العجب»، 
فيجب أن يواجه اإلنسان نفسه باألفكار 
احلقيقيــة التي حتزنــه، ويحاول أن 
يصلحها.. وإذا كانت أمورا خارجه عن 
إرادته عليه أن ينظر لها مبنظور إيجابي. 
٭ العزلة، يجب أال ينعزل اإلنسان إال 
حلاجة وطلــب علم ومنفعة، وان يقيم 
عالقات طيبة مع من حوله، لكن األهم 

أال يكونوا أصدقاء سوء!
أخيرا: أن يتفقه في الدين ويتعلم ما 
يقيمه في هذه احلياة، فالنبي ژ عندما 
مر عليه عام احلزن مبوت خديجة وعمه 
أنزل له اهللا ســورة يوسف ليواسيه، 
فاإلنســان كلما تعلم وتفقه وعرف أن 
أموره وأقداره ليست عبثا، وإمنا هي 
من اهللا يقدرها كيف يشاء، سيرضى 
ويصبر وسيطمئن وسيصبح تصديه 

لألمور أكبر وأقوى!

بسيطة ال متيت وال تسبب إعاقات.
البقاء هللا، انتقل الى رحمة اهللا تعالى 
ابو علي، وسيوارى جثمانه الثرى في 
مقبرة الصليبخات بعد صالة العصر.

مالحظة: العزاء في املقبرة فقط، وال 
يوجد عزاء للنساء!

قصة ام علي ذكرتني بقصة حقيقية 
قدمية: امر الوالــي بإعدام رجل وابنه 
واخي زوجته، فذهبت الزوجة وناشدت 
الوالي ان يعفو عنهم، لكن الوالي سمح 
لها بأن تختار واحدا من الثالثة، فقالت: 
«الــزوج موجود، واالبن مولود، ولكن 
االخ مفقود»، فاختارت اخاها، فعفا عنه 

الوالي واطلق سراحه.
«اللص يدع لك مجاال للخيار  ٭ اقرأ واتعظ:
بني حياتك او محفظتــك، اما الزوجة 

فتطلبهما معا» - مارك توين.

املناخ،  اآلثار من تغير  ولتخفيف 
فال بــد أن تقوم جميع الدول بوضع 
اســتراتيجيات لتقليل االعتماد على 
توليد الطاقة باســتخدام الفحم حتى 
يتم تقليل األمراض التنفسية والرئوية 
ويجب حتفيز الناس الستخدام وسائل 
املواصالت املعتمدة على النشاط البدني 
الدراجات واملشي، ولكن  كاستعمال 
أحيانا ال بد من التكيف مع تغير املناخ 
ألن بعض املستويات ال ميكن ردها أو 
تغييرها. ويجب إذكاء الوعي بضرورة 
ضمان أمن الصحة العمومية باتخاذ ما 

الدولة لن تتقــدم وال تنهض من 
النواب في اتخاذ  دون دعم ومساندة 
القــرارات الهادفة إلى مصلحة الوطن 
واملواطن، واالبتعاد عن األمور الهامشية 
واملشاحنات، وعن كل ما يؤدي إلى تأخير 
إجناز املشــاريع التنموية لذا البد من 
التوافق بني السلطتني من أجل االستقرار 
كإجناز املشاريع واإلصالحات، في حني 
أن عــدم التوافق قد يؤدي إلى تعطيل 
مسيرة التنمية وضياع الكثير من الفرص 
التنموية وتتعطل املصالح بسبب عدم 
االنسجام بني السلطتني، لذا يجب حتقيق 

الفالح.. يصليها على مهل ويدرك أنها 
الســبيل الوحيد له للنجاة والطمأنينة 
والتي من خاللها يعينه اهللا على الشيطان 

ووساوسه.
٭ قطيعة الرحم، من وصل رحمه وصله 
اهللا وبــارك له في حياته، من اخلير أن 
يكون فيه ترابط بني األهل ومتاســك 
وصلة رحم، واالبتعاد عن كل سوء ظن 
وشــر وغيبة ومنيمة، ونصلح قلوبنا 

جتاه بعضنا ونغفر زالت بعض.
٭ قلة النشاط واحلركة، فقد قيل «في 
احلركة بركة»، فعلى الفرد أن يجعل في 

حياته وقتا ملمارسة الرياضة.

عشــرة اضعاف، فقالت: ما يهم ما في 
فرق بني مال الزوج ومال الزوجة، وراح 

تكون ثروتنا واحدة.
اما االمنية الثالثة واالخيرة فطلبت 
ام علي من املارد ان يصيبها بأزمة قلبية 

الكارثية وتدهور التنوع البيولوجي.
ويؤثر تغير املناخ على الصحة وقد 
الوفيات واملرض نتيجة  يتسبب في 
الظواهر اجلوية املتطرفة التي تزداد 
تواترا مثل موجات احلر والعواصف 
الغذائية،  النظم  والفيضانات وتعطل 
وعلى سبيل املثال فقد توفي ٤٤ ألف 
نسمة أثناء موجة احلر التي اجتاحت 
أوروبا عام ٢٠٠٣. وكذلك قد يؤدي تغير 
املناخ إلى بعض املشاكل النفسية وزيادة 
األمراض احليوانية املنشأ واألمراض 

املنقولة باألغذية واملياه والنواقل.

الكبير  الشمالية وميناء مبارك  اجلزر 
واالهتمام بالشباب وهم عدة املستقبل 
والثروة البشرية احلقيقية للبالد ودعم 
األنشطة الرياضية وتنمية الروح الوطنية 
وتعزيزها والوعــي األمني ومحاربة 
الفساد وآفة املخدرات والقضاء عليهما، 
واالهتمام بالطرق ومحاسبة املقصرين 
في إجناز املشروعات بالشكل السليم، 
واالهتمام باالقتصاد الوطني واستغالل 
البترولية  النفط في إنشاء الصناعات 
من أجل بناء مستقبل الكويت وتشجيع 
االستثمار واالهتمام بقطاع السياحة.

اجلســم معافى في بدنه، وعنده فراغ 
ولكن ال يستعمل ذلك فيما ينفعه، وفيما 

يقربه من اهللا.
٭ هجران القرآن، فالقرآن شفاء وهدى 
ونــور وطمأنينة، فمــن أراد أن ينال 
بركة هذا كله، فعليه أال يهجر القرآن، 
ويسمعه بهدوء وراحة وطمأنينة، وال 
مير يوم دون االستماع له، ويقرأ بقدر 
ما يستطيع، فالقرآن هدى ونور وشفاء، 
قال سبحانه (وننزل من القرآن ما هو 

شفاء ورحمة للمؤمنني).
٭ ترك الصالة، من أراد أن ينظم حياته 
يتمسك بصالته بقدر ما يستطيع فهي 

من هي اجمل مني ويقول لي: «عيني 
لغير جمالكم ال تنظر».

اما االمنية الثانية فكانت ان تصبح 
اغنى من في العالم، وللمرة الثانية انذرها 
املارد ان ابو علي سيصبح اغنى منها 

في سلسلة من تقارير األمم املتحدة 
اتفق العلماء على أن احلد من ارتفاع 
درجة احلرارة العامليــة إلى ما يزيد 
على ١٫٥ درجة مئوية سيساعد العالم 
على جتنب أســوأ التأثيرات املناخية 
واحلفاظ على منــاخ صالح للعيش، 
وتشير السياسات املعمول بها حاليا 
إلى ارتفاع درجة احلرارة مبقدار ٢٫٨
درجة مئوية بحلول نهاية القرن احلالي.

إن أهداف التنمية املستدامة واتفاقية 
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ 
واتفاق باريس ميكن أن حتقق العديد 
من احللول لتغيــر املناخ، ومن هذه 
احللول خفــض االنبعاثات والتكيف 
مع تأثيرات املناخ ومتويل التعديالت 
الالزمــة وحمايــة النــاس واملنازل 
والشــركات وســبل العيش والبنية 
التحتية والنظم البيئية الطبيعية، وكذلك 
فإنه يجب إعطاء أولوية للفئات األكثر 
عرضة لتغير املناخ. إن عواقب تغير 
املناخ متعددة، منها اجلفاف الشديد 
وندرة املياه واحلرائق الشديدة وارتفاع 
مستويات سطح البحر والفيضانات 
وذوبان اجلليــد القطبي والعواصف 

الصغير اآلمن ينعم  البلد  الكويت 
بقيادة حكيمة من صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي عهده 
األمني الشيخ مشعل األحمد، حفظهما اهللا 
ورعاهما، وثقة الشعب الكويتي برئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح، برؤيته الثاقبة واحلكيمة 
ونظرته املســتقبلية في إدارة شؤون 
النواب ملشروعاته  البالد وكسب دعم 
ووضع مصلحة الكويت فوق أي اعتبار، 
والعمل باستمرار على إجناز اإلصالحات 
واملشاريع التنموية، خاصة في ظل ما 
يدور حولنا من أقاليم غير مســتقرة 
باملخاطر  أمنيا واضطرابات مشحونة 
في آثارهــا أمنيا واقتصاديا، ويحتاج 
ذلك من النواب واحلكومة الى التعاون 
فيما بينهم والتوافق على اتخاذ القرارات 
ملصلحة الوطن واملواطن، وإدراك حجم 

املسؤولية.
وهناك قضايا قد حتتاج الى مزيد 
من اإلصالحات كالقضية اإلســكانية 
التعليم ومحاربــة ظاهرة  وتطويــر 
الغش وهي من الظواهر السلبية يجب 
التصدي لها ومعاجلتها وتفعيل مشروع 

كثير من الناس يعاني من أمراض 
نفســية وازدادت هــذه األمراض في 
الســنوات األخيرة بشكل كبير، منهم 
من يعترف بها، ومنهــم من يتعايش 
معها، ومنهم من يحاول أن يتعالج منها.
ورأيت من أســباب هذه األمراض 

ما يلي:
٭ سوء أحوال الشــخص في ترتيب 
يومه، فيجعــل ليله نهارا ونهاره ليال، 
ينام في الصباح ويسهر في الليل، وال 
شك ان الليل يكثر فيه كل شر، وتنتشر 
فيه الشــياطني «إذا كان جنح الليل أو 
أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان 

ينتشر حينئذ».
٭ ثانيا الفراغ وان يعيش اإلنسان بال 
هدف يسعى إليه، حتى يخرج من دائرة 
األحزان والهم واالكتئاب «يضع لنفسه 
هدفا ولو كان بسيطا» كالذي يريد ان 
يصبح إنسانا رياضيا وصحيا! أو يريد 
ان يتعلم لغة جديدة، أو يحفظ شيئا من 
القرآن، وال يجعل في حياته فراغا أبدا، 
قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «نعمتان مغبون فيهما 
كثير من الناس: الصحة، والفراغ»، يعني: 
كثير من الناس تضيــع صحته بغير 
فائدة، وفراغه في غير فائدة، صحيح 

ذهبت أم علي الى ســوق اجلمعة، 
االنتيكات وجدت  وهناك في بَســطة 
مصباحا قدميا، اشترت ام علي املصباح، 
وذهبت به مسرعة الى البيت، اخذت ام 
علي قطعة قماش لتنظف بها املصباح، 
وفجأة ظهر لها املارد وقال لها: ُشبيك 
لبيك، لِك يا ام علي ثالث امنيات، ولكن 
لكي تتحقق هــذه االمنيات الثالثة اكد 
عليها ان زوجها ابو علي سيحصل على 

عشرة اضعاف كل امنية تتمناها.
وافقت ام علي، وكانت امنيتها االولى 
ان تصبح اجمل نساء العالم دون مكياج، 
أنذرها املارد ان زوجها ابو علي سيصبح 
اجمل منها بعشــرة اضعاف، وميكن 
يغتر بجماله ويتزوج عليها مثنى وثالث 
ورباع، لكنها قالت للمارد: ال يهم سأصبح 
اجمل جميالت العالم، وبالتالي لن يجد 

بوضوح

ضعوا اجلوهرة 
الغالية الكويت 

في محجر عيونكم
wasmiya _ m@yahoo.comوسمية املسلم

حديث اجلمعة

املارد وكيد
أم علي

محمد العويصي

ألم وأمل

تداعيات
تغير املناخ

د.هند الشومر

نغم وسط النشاز

حلول للهموم!

 Yousif.ALotaibi@hotmail.comيوسف فيصل العتيبي
@Y _ Alotaibii
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Lailaelshafie١@hotmail.com  :ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر االمييل
يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة املهمالت ملا حتتويه من آيات قرآنية.

من إعداد: ليلى الشافعي
اإلميـان

لنحيا بالقرآن

قال النبي ژ «من غشــنا 
فليس منــا»، فالغش خيانة، 
قــال اهللا عــز وجل (يــا أيها 
الذيــن آمنــوا ال تخونوا اهللا 
والرســول)، فاالســالم حرم 
الغــش واخلــداع ألنــه يهدر 
احلقــوق ويهدم مبــدأ تكافؤ 
الفرص، وقد بني االسالم لطالب 
العلــم آدابا يجــب ان يتحلى 
بهــا، كاالخــالص هللا وتقواه 
ومراقبتــه في الســر والعلن 
والبعد عن كل ما يغضب اهللا 
تعالــى. وحول ظاهرة الغش 
في االختبارات، يحدثنا علماء 

الشرع:
فــي البداية، أكــد د.خالد 
الغــش حــرام  أن  املذكــور 
احلديــث  ففــي  باالجمــاع، 
الشــريف «من غشــنا فليس 
منا»، ســواء كان هــذا الغش 
في االمتحانات او في التجارة 
أو أي عمل، واعتبر الغش ظلما 
مبينا، والغــش باالمتحانات 
يســاوي بني الطالب املجتهد 
والطالب الكسول في آن واحد، 
وهــذا كمــا يصفه مــن الغنب 
وهضم احلقــوق، وعن حكم 
الشرع في تســاهل املراقبني 
وقــت االختبــارات والغــش 
للطلبــة، يؤكــد د.املذكور ان 
هــذا يعد مــن شــهادة الزور 
ويصير مكسبه خبيثا وأكال 
للحرام، ألنــه يتقاضى اجره 
ملراقبــة االمتحان، قال تعالى 
(وأقيموا الشهادة هللا)، وإقامة 
الشــهادة أداؤها على وجهها 

الذي ينبغي.
من الكبائر

من جانبه، يؤكد الشــيخ 
د.عثمــان اخلميس ان الغش 
من كبائر الذنوب، أال يكفينا 
في الغش قول النبي ژ «من 
غشنا فليس منا»، واآلن سمعنا 
عن الغش في االمتحانات في 
كل املواد، كله حرام، اي مادة 
يغــش فيهــا، ســواء كيمياء 
او فيزياء او تربية اســالمية 
او اجنليــزي، والغــش غش، 
سواء في البيع او الشراء، كله 
حرام، فال يجوز أبدا، ولألسف 
بعض اولياء االمور يســاعد 

نحــن مازلنا بني يدي ســورة فصلــت بعد أن 
أخبرنــا اهللا عز وجل عن دالئل اإلميان في تاريخ 
البشرية يخاطب نبيه الكرمي فقل لهم: فإن أعرض 
هؤالء املشــركون بعد أن بــني لهم أوصاف القرآن 
العظيمة ومن صفات اهللا العظيم قل لهم قد أنذرتكم 
عذابًا يستأصلكم مثل عذاب عاد وثمود حني كفروا 

بربهم وعصوا رسله.
االغترار بالنعم

حني جاءت الرسل عادا وثمود يأمرونهم بعبادة 
اهللا وحده ال شريك له قالوا لرسلهم: لو شاء ربنا 
أن نعبده ونوحده وال نعبد أحدا غيره ألنزل علينا 
مالئكة من الســماء رســال مبا تدعوننــا إليه ولم 
يرسلكم وأنتم بشر مثلنا فإنا مبا أرسلكم اهللا به 

إلينا من اإلميان باهللا وحده جاحدون.
(فأما عاد فاستكبروا في األرض.. اآلية) كلمة 
الكفر واحدة في كل األزمنة، أنكروا نبوة محمد ژ 
وهو إنكار عاجز، أصبحت القوة واالغترار بالنفس 
وقالوا في غرور: من أشــد منا قوة؟ أولم يروا أن 
اهللا تعالى الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وبطشا؟ 
وكانوا بأدلتنا وحججنا يجحدون ويكذبون بآيات 
اهللا (فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا.. اآلية) ريحا 
شديدة البرودة عالية الصوت في أيام مشؤومات 
عليهــم لنذيقهم عــذاب الذل والهــوان في احلياة 
الدنيا ولعذاب اآلخرة أشد ذال وهوانا. (وأما ثمود 
فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى.. اآلية)، هذه 
اآلية من دالئل متيز اإلنســان باالختيار فإن اهللا 
بّني أنه قد هدى ثمود والهداية نوعان هداية بيان 
وإرشــاد بأن أنشأ لهم املعجزة العظيمة «الناقة» 
فاســتحبوا العمى على الهــدى فأخذتهم صاعقة 
العــذاب، فالذل والهوان جــزاء كل متكبر وما كان 
من عذاب قد وقع عليهم إال بكسب أيديهم، وجنى 
اهللا تعالــى أهل اإلميان وأهــل التقوى. وملا أخبر 
اهللا تعالى عن عذابهم في الدنيا أخبر عن عذابهم 

في اآلخرة (يوم احلشر).
يلومون جوارحهم

(حتــى إذا مــا جاؤوها شــهد عليهم ســمعهم 
وأبصارهم وجلودهم مبــا كانوا يعملون) الكافر 
يجادل ربه لعله ينجو بنفسه فإذا بهذه األعضاء 
وهــذه النفس هي التي تشــهد عليــه، حتى إذا ما 
جاءوا النار وأنكروا جرائمهم شهد عليهم سمعهم 
وأبصارهم وجلودهم مبا كانوا يعملون في الدنيا 
مــن الذنوب واآلثام وقالوا جللودهم: لم شــهدمت 
علينا؟ فأجابتهم جلودهم: أنطقنا اهللا الذي أنطق 
كل شــيء وهو الذي خلقكم أول مرة ولم تكونوا 
شيئا وإليه مصيركم بعد املوت للحساب واجلزاء.
(وذلكــم ظنكــم الــذي ظننتــم بربكــم أرداكم 
فأصبحتم من اخلاسرين) وذلكم ظنكم السيئ الذي 
ظننتموه بربكم أهلككم، فأوردكم النار فأصبحتم 
من اخلاسرين خسرمت كل شيء. فإن يصبروا على 
العذاب فالنــار مأواهم وإن يســألوا الرجوع إلى 
الدنيــا ليعملوا عمال صاحلــا ال يجابون الى ذلك 

وال تقبل لهم أعذار.
منهج املنافقني

(وقيضنــا لهم قرناء فزينوا لهم ما بني أيديهم 
وما خلفهم.. اآلية) اهللا هيأ لهؤالء قرناء السوء من 
شياطني اجلن واإلنس يزينون لهم قبائح األعمال 
في الدنيا ويدعون إلى لذاتها وشــهوتها احملرمة 
وزينوا لهم من خلفهم من أمور اآلخرة فأنسوهم 
ذكرهــا ودعوهم الى التكذيب باملعاد وبذلك كانت 
النار مثواهم من جملة أمم ســابقة من كفرة اجلن 
واإلنــس إنهم كانوا خاســرين أعمالهم في الدنيا 
وأنفســهم وأهليهم يوم القيامــة. وقال الكافرون 
بعضهم لبعض متواصني فيما بينهم (ال تسمعوا 
لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون) ال تسمعوا 
لهذا القرآن وال تطيعوه وال تنقادوا ألوامره وارفعوا 

أصواتكم بالصياح والصفير لعلكم تغلبون.
(فلنذيقن) فلنذيقن الذين قالوا هذا القول عذابا 
شديدا في الدنيا واآلخرة ولنجزينهم أسوأ ما كانوا 

يعملون من السيئات.

ابناءه على الغش ويشــتري 
له االجهزة والسماعات التي 
تعينه على معرفة االجابة حتى 
ينجح الولد او البنت، واقول 
له انت افسدت على ابنك حياته 
وآخرته، سيستمر في حياته 
على الغش، لقد سهلت البنك 
طريق الغش في حياته كلها، 
سيقول والدي ووالدتي علماني 
الغش منذ كنت في الدراسة.

وقــال د.اخلميــس: كذلك 
يجب علــى وزارة التربية ان 
تشــدد في هذا املوضوع، فقد 
وصلتنا اخبار ان بعض مديري 
املــدارس يأمرون املدرســني 
للطلبــة  الغــش  بتســهيل 
واملعلمــون يشــكون ان هذه 
اوامر وان لم نفعل نحاسب، 
يوجد الغش بني املديرين وبني 
بعض املعلمني بحجة انه خائف 
ان يحاسب، فيرون ويسكتون، 
والســاكت عن احلق شيطان 
اخرس، فإن كان املعلم خائفا 
فال يراقب، فهذا حرام، والطلبة 
منهم صغار ومنهم سفهاء ال 

يقدرون خطورة األمر.
وتأســف د.اخلميــس ان 
بعــض الطلبة يغشــون في 
القرآن الكرمي، في الشــريعة 
االســالمية، وفــي الهندســة 
وغيرهــا، علينا ان نتقي اهللا 
في هــذا األمــر ويجــب على 
الوالدين ان يحذروا اوالدهم 
وبناتهم من الغش ويظهروا 
لهــم خطورته وعقابــه عند 
اهللا، وان يشــجعوهم علــى 
الدراسة، وكذلك املعلمون يجب 
ان يحذروا الطلبة من الغش 
ويشددوا في مراقبتهم وكذلك 
مديرو املدارس ووزارة التربية 
واجلامعة وكل جهات الدولة 

املعنية بهذا األمر.
ضرورة احلزم

من جهته، يقول د.صالح 
املهينــي: لــم يعــد موضــوع 
الغش ظاهرة تهدد املنظومة 
التعليمية فــي الكويت فقط، 
وامنا حتولت الى ثقافة عامة 
جتاوزت أسوار املدرسة لتصل 
للبيوت واروقة وزارة التربية، 
بل ال أبالغ اذا قلت انها جتاوزت 

حدود البلد.
وتابع: خطــورة األمر هو 
حتول الظاهــرة لثقافة عامة 
حتى صــار الطالب يعتقد ان 
الغش حق مــن حقوقه، وان 
املعلم الذي يطبق الئحة الغش 
امنا يصادره هذا احلق، يقول 
ژ «مــن غشــنا فليس منا»، 
ولعل املصيبة االعظم ان جتد 
من اولياء االمور من يعني ابنه 
على الغش عن طريق استخدام 
الســماعات الصغيرة، وحكم 
الغــش وحترميــه ال يخفــى 
علــى الناس عامــة، لكن البد 
من ضــرورة تعميق اخلوف 
مــن اهللا تبــارك وتعالى، فما 
بني على باطل فهو باطل كما 
يقرر الفقهــاء، ومعناه حرمة 
العمل بالشــهادة التي اخذت 

عن طريق الغش.
وأضاف: هناك مســؤولية 
كبيرة على املعلمني والتربويني 
في احلزم فــي تطبيق الئحة 
الغــش وعــدم التهــاون مــع 
الطلبــة الغشاشــني حتــى ال 
ينتــج لنا جيــل حاصل على 
اعلــى الدرجات لكنه خاو من 
احلصيلــة التعليمية، كما ان 
املطلــوب من املســؤولني في 
وزارة التربية في ســد اخللل 

التشــريعي والرقابي حتى ال 
يتســنى للغشاشني استغالل 
هذه الثغرات واحلصول على 

ما ال يستحقونه.
ثمرات ضارة

ويقدم الشيخ سعد الشمري 
نصيحته فيقــول: نصيحتي 
التي اســوقها الى كل مســلم 
يتلقى العلم او كان مســؤوال 
عن العملية التعليمية التربوية 
من طالب ومعلم ورئيس قسم 
ومدير مدرسة ومراقب وموجه 
وولي امر طالب، وهي نصيحة 
طيبــة نافعة مــن القلب الى 
القلب بإذن اهللا، وهي تتعلق 
بظاهــرة باتــت فــي صفوف 
الطالب فــي دراســتهم حتى 
صارت عند بعضهم بل كثير 
منهم امرا مستساغا يتنافس 
النــاس فيــه ويتبجحون به 
بوقاحة وصفاقة، وهو الغش 
فــي االمتحانات وتســريبها 
وتداولها، وانها لظاهرة سوء 
تدل على ضعف الدين، ورقة 
اميان، وقلة امانة، وعدم خوف 
من العواقــب، ويكفي فيها ما 
فطــر اهللا عليــه النفوس في 
بغضها والنفرة عنها، وقد قال 
نبينا ژ «من غشــنا فليس 

منا».
وتابــع: فحــري بــك ايها 
الطالــب ان تنافــس زمــالءك 
بجهــدك وذراعــك حتى يحق 
لك االفتخار بجــدارة، اما من 
غش فقد ســرق جهــد غيره، 
واحب ان يحمد مبا لم يفعل، 
وقد يتبوأ في مستقبل زمانه 
اعالي املناصــب وهو قد اخذ 
شهادته بالغش، فينتشر الشر، 
وتضعــف االمانــة، وتعظــم 
الفتنــة، وال يأمن الناس على 
امرهم، الى غير ذلك من الثمرات 
املرة الضارة، واني اشد على يد 
املسؤولني في اتخاذ ما يرونه 
مناسبا من اجراءات وعقوبات 
متنع مثل ذلــك او تقلل منه، 
وأال يقبلوا في ذلك واسطات 
وال شــفاعات للحيلولة دون 
ذلك، واهللا الهادي الى ســواء 
السبيل، وفقنا اهللا واياكم ملا 

يحب ويرضى.

الشيخ د.عثمان اخلميس الشيخ سعد الشمريد.خالد املذكور د.صالح املهيني

املذكور: تساهل املراقبني في غش الطلبة ُيعّد شهادة زور وأكًال للحرام ويغضب اهللا

اخلميس: أقول لألب الذي يشتري البنه أجهزة الغش لقد أفسدت على ابنك حياته وآخرته

املهيني: الشهادة التي أخذت عن طريق الغش حرام وتنتج جيًال خاويًا من العلم

الشمري: أصبح الغش في االمتحانات ظاهرة تدل على ضعف الدين وقلة األمانة ورقة اإلميان

روائع التاريخ اإلسالمي قبس من سورة الكهففلذات األكباد

فراسة اإلمام الشافعي
كان اإلمام الشافعي ے معروفا بتبحره في علم الفراسة، 

ويروى عنه العديد من القصص.
يقول احلميدي: كان اإلمام الشــافعي صاحب فراســة، 
إذا ظن شــيئا يكون كما ظن، قال احلميــدي: خرجت أنا 
والشافعي من مكة، فالتقينا رجال باألبطح، فقلت للشافعي: 
خمن مهنة الرجل؟ فقال الشــافعي عندما نظر الى الرجل: 
جنار او خياط، قال: فلحقته فسألته عن مهنته، فقال: كنت 

جنارا وأنا اآلن خياط.
كما يروي عنه الربيع قصة مذهلة فيقول: كنت أصلي مع 
اإلمام الشافعي في املسجد، فدخل رجل يبحث بني النائمني 
في املسجد، فقال الشافعي للربيع: قم فقل له هرب لك عبد 

أسود مصاب بإحدى عينيه؟
ويقول الربيع: فقمت إليه فأخبرته، فقال: نعم، فقلت: تعال، 
فجاء الى اإلمام الشافعي، فقال: أين عبدي؟ فقال الشافعي: 

جتده في السجن، فذهب الرجل فوجده في السجن.
قال الربيع فقلت للشــافعي: اخبرنــا كيف عرفت فقد 
حيرتنا؟ قال: رأيت رجال دخل من باب املســجد يبحث بني 
النيام، فقلت: يطلب هاربا، ورأيته يجيء الى الســود دون 
البيض، فقلت: هرب له عبد أسود، ورأيته يجيء ليرى العني 
اليســرى، فقلت: مصاب بإحدى عينيه، قلنا: فكيف عرفت 
انه في السجن؟ فقال: هذا هو الغالب، فالعبد اذا هرب جاع 
فسرق، وإذا شبع أفسد، فتأولت انه قد فعل شيئا من ذلك، 
مادام انه هارب يبحث عن شيء، فقد سرق وانه في السجن.

أحيانا يكون استخدام أسلوب ضرب 
الطفل في املدرســة مفيــدا في بعض 
احلاالت وخاصة ان اخلوف من عقاب 
املعلم يدفع الطالب ألن يستذكر دروسه 
ويجتهد أكثر ويقضي وقتا أطول في 
استرجاع املادة وبذلك يزداد حتصيله 
الدراسي، ولكن هذا عادة يكون مؤقتا، 
فعندما ينتهي مقرر املادة ومبجرد أن 
ميتحن وينجح ينســى كل املادة التي 
تعلمها نتيجة استخدام اسلوب العقاب 
واخلوف من املعلم ألنه تعلمها ال حبا في 
اكتساب املعرفة والعلم وإمنا تعلمها ألنه 
مرغم على ذلك لتفادي العقاب. وأما إذا 
استخدم أسلوب الترغيب والتحبيب فإنه 
يتقبل هذه املادة ويتفهمها بشكل جيد 
وقد تظل معه طوال عمره ألن أحب هذه 
املادة واستفاد منها وطبقها في حياته 
اليومية، فمتى ما أحب الطالب أن يتعلم 
هذه املادة فإنه يكون شغوفا في االطالع 
والتوسع في التحصيل الدراسي وانعكس 
ذلك على التحصيل العلمي للمادة التي 
يدرسها هذا املعلم، ولهذا فعلى املعلمني 
استخدام األسلوب األمثل في ترغيب 
وزيادة مداركهم وتعليم كل ما هو جديد 
ومهم وأن يطوروا أنفسهم، وقد اثبتت 

التربية احلديثة واملعاصرة ان الطالب ال 
يستطيع أن يقوم بواجباته عن طريق 
العنف والضرب ألن ذلك سيؤدي إلى 
التوتر والتأثير الســلبي على النواحي 
النفســية للطالب، فاملدرســة احلديثة 
واملعاصرة تشجع التعاون بني املدرسة 
(املعلم) من جهة والطالب من جهة أخرى، 
وقد يؤدي التعاون الى التبادل الفكري 
والعلمي ويشيع جو النقاش الذي يتسم 
بالــود واأللفة واحملبة ويؤدي إلى حب 

ورغبة في زيادة التحصيل العلمي.

(وال تقولن لشــيء إني فاعل ذلك غدا إال أن يشاء اهللا)، (واذكر ربك إذا 
نسيت وقل عســى أن يهدين ربي ألقرب من هذا رشدا) في هذه اآليات، 
حتذير وأمر وطلب حتذير من اهللا عز وجل ان يقول العبد لألمور املستقبلية 

«إني فاعل ذلك غدا»، من دون أن يقرنه مبشيئة اهللا سبحانه وتعالى.
قال ابن عباسي (ے): «حلف النبي ژ على ميني، فمضى له أربعون 
ليلــة» فأنزل اهللا هذه اآلية، وأمــر من اهللا عز وجل بأن يقرن العبد أفعاله 
املستقبلية مبشيئته سبحانه وتعالى، يقول الشيخ السعدي «ألن املشيئة 
كلها هللا، وملا في ذكر مشــيئة اهللا من تيســير ألمر وحصول البركة فيه 
واالســتعانة من العبد لربه». ثم طلب اهللا عز وجل من العبد ان يقول «إن 
شــاء اهللا»، وأن يذكر اهللا عند النســيان فإنه يزيله، ويذكر العبد ما سهى 
عنه. ففي ذكر اهللا عز وجل الهداية والتوفيق والرشــاد. قبس هذه اآلية: 
اإلنسان جبل على السهو والنسيان ويحتاج دائما الى التذكير مبشيئة اهللا 

عز وجل خصوصا في االمور املستقبلية، فقل «إن شاء اهللا».

د.عجيل النشمي

سورة فصلت

مشيئة اهللا العاصم من النسيانال للترهيب ونعم للترغيب

الطالق عبر اجلروب

إذا رجل متزوج من ٣ زوجات ولهم قروب خاص 
بهن وأرسل على القروب (انت طالق) ولم يحدد وكان 

يقصد املزاح؟ ألنه يريد تخويفهن فال تعرف أي 
واحدة هي املقصودة فهل يقع الطالق على الثالث 

زوجات أو ماذا؟ وجزاك اهللا خيرا.
٭ الهزل ال يدخل فل الطالق وقد قال ژ «ثالث جدهن 
جد وهزلهن جد الزواج والطالق والعتاق» وقد اختلف 
الفقهاء في هذه املسألة، فمنهم من قال تطلق أي واحدة 
بالقرعة، وهو قول احلنابلة، وقال آخرون تطلق الثالث 
كلهن، وهو قول مالك، وقال أبو حنيفة والشافعي: له 
أن يختار أيتهن شاء فيوقع عليها الطالق ألنه ميلك 
إيقاعــه ابتداء وتعيينه فإذا أوقعــه ولم يعينه ملك 
تعيينه ألنه اســتيفاء ما ملكه. والذي يترجح واهللا 
أعلــم أنه إما أن ينوي واحــدة منهن فيقع طالق من 
نواها، أو يذكر صفــة تخص إحدى زوجاته فتطلق 
هذه. فإن لم ينو واحدة ولم يذكر صفة فإن زوجاته 
الثالث يطلقن. وهنا مالحظة مهمة وهي حرمة الوطء 
حتى يحدد. قال الســيوطي: إن طلق إحدى زوجتيه 
مبهمــا، فيحرم الوطء قبــل التعيني واالختيار وهذا 
ينطبق على السؤال، ونضيف هنا أنه في حال طالق 
اجلميــع، قال ابن قدامة: الطالق واقع على الزوجات 
الثالث املسؤول عنهن، لكن هل يقع طالق الثالث الذي 
ال حتــل الزوجة بعــده إال بعد نكاح صحيح، أو يقع 
طــالق واحد على كل واحدة منهن ميلك الزوج بعده 
االرجتاع ما لم تنقض العدة؟ األول: مذهب اجلمهور، 
والثاني: اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن 

القيم، واملعتمد لدينا هو قول اجلمهور.
املسح على الباروكة

بناء على  املناسبات وفي غيرها  الباروكة في  ألبس  أنا 
فتوى شيخ وسؤالي: هل يجوز املسح عليها في الوضوء 

ألن نزعها يسبب صعوبات علي في إعادة ترتيبها؟
٭ مــن الفقهاء املعاصرين مــن حرم وضع الباروكة 
ومنيــل الى جواز لبس الباروكة؛ ألن األحاديث دلت 
على حترمي وصل الشعر، وأما الباروكة فليست من 
الوصــل، وإمنا هي شــعر يوضع فــوق الرأس وهي 
مبنزلــة اخلمار أو احلجاب ألنها توضع على الرأس 
وضعا، ويكون الشــعر حتتها، أما املســح على تلك 
الباروكة في الوضوء: فاألولى واألحوط أن تنزع عند 
الوضوء، وأن ُميسح الرأس مباشرة، هذا هو األحوط، 
وإن كان املسح عليها جائزا، فقد مسح النبي ژ على 
د، ومســح على عمامته، وأما في الغسل:  رأســه امللبَّ
فيجب نزعها، لوجوب ايصال املاء الى جميع البشرة.

العقد مديونية

العقد  املقاول وفي  بيتا ولدي عقد بيني وبني  أبني  أنا 
شرط على التأخير بعد انتهاء مدة العقد وهو غرامة مالية 
قدرها خمسون دينارا عن كل يوم، فهل يجوز لي اخذ 
هذه الغرامة وقد تأخر فعال واملبلغ كبير بعض الشيء.

٭ الشــرط اجلزائــي في عقد املقاولــة جائز على ان 
يكون املبلغ معتادا حســب العرف وال يكون مبالغا 
فيــه، ولكن لــو كان العقد مديونية فــال يجوز اخذ 
غرامة عليه ألنه حينئذ غرامة على دين وهو ربا ألن 

الزيادة ال يقابلها شيء.

د. خضر البارون
خليل الشطي

علماء الشرع: الغش في االختبارات 
سلوك محّرم ُيهدر احلقوق ويضيعها

(قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون)

(ألقيت هذه احملاضرة
في مسجد فاطمة اجلسار مبنطقة الشهداء)
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محمد احلويلة يدعو إلى معاجلة مشاكل اختبارات 
املتقدمني للتوظيف بالقطاع النفطي وقبولهم جميعًا

حمد املطر: ما سبب تأخير إنشاء مستشفى الصباح اجلديد؟

دعــا رئيس جلنــة تنمية 
البشــرية د.محمــد  املــوارد 
احلويلة نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزيــر النفط د.بدر 
املال إلى الدفع نحو قبول جميع 
املتقدمــني للعمل فــي القطاع 
النفطــي او أكبــر عــدد ممكن 
لدعم القطاع بالعمالة الوطنية.

وطالب احلويلة في تصريح 
صحافــي مبعاجلــة مشــاكل 
اختبارات املتقدمني للتوظيف 
بالقطــاع النفطي من خريجي 

وجه النائب د.حمد املطر 
ســؤالني إلى وزيــر الصحة 
د.أحمد العوضي، عن سبب 
إنشــاء مستشــفيي  تأخير 
الصباح اجلديد، واألمراض 
الســارية اجلديــد، ونــص 

السؤاالن على ما يلي:
الســؤال األول: أنشــئ 
مستشــفى الصبــاح فــي 
القــرن املاضي،  ســتينيات 
وافتتح املستشــفى املغفور 
له الشــيخ عبداهللا الســالم 
- طيــب اهللا ثــراه - عــام 
١٩٦٢، وميثــل مستشــفى 
الصباح رمزا لنهضة الكويت 
احلديثة، حيث سبق جميع 
دول املنطقة في حينها بتقدمي 
هذا املستوى الطبي املرتفع.
وبــدأ املستشــفى عنــد 
افتتاحــه بعــدد محدود من 
األطباء والهيئة التمريضية 
واألسرة العالجية، تضاعف 
عددها مع الوقت ليلبي حاجة 
املواطنني على مدار السنوات 

السابقة.
وقد أبرمت وزارة الصحة 
في أبريل ٢٠١٤ عقدا إلنشاء 
مستشــفى الصباح اجلديد 
الذي يقع بالقرب من املبنى 
القدمي، بإجمالي تكلفة تقارب 

التمديد، ومن قام مبنحه.
٧- ما اإلجراءات التي اتخذت 
جتاه املقاول بسبب التأخير 
فــي التنفيــذ واالنتهاء من 
األعمال كافة املتعاقد عليها؟
٨- مــا األســباب الفعليــة 
للتأخير فــي التنفيذ طوال 

هذه املدة؟
٩- ما تاريخ التسلم املتوقع 
ملستشفى الصباح اجلديد؟

١٠- قيمــة الغرامــات التي 
وقعــت علــى املقــاول منذ 
التعاقــد حتــى تاريخه مع 
حتديد أسباب هذه الغرامات 

(إن وجدت).
الســؤال الثانــي: أبرمت 
وزارة الصحــة فــي مايــو 

عقــد دورات تدريبية للطلبة 
والتنسيق بني اجلامعة والهيئة 
العامــة للتعليــم التطبيقــي 
والتدريب ومؤسسة البترول 
الكويتية لتطوير آلية القبول 
وترتيــب تواريخ اإلعالن عن 
الوظائــف. وقــال احلويلة إن 
أساس جناح أي قطاع حيوي 
يعتمد على وجود أبناء الوطن، 
مطالبا بترجمة ذلك من خالل 
العمــل علــى الوصــول إلــى 
التكويت الكامل للقطاع النفطي.

اجلديد؟ مع تزويدي بصورة 
ضوئية من العقد.

٢- بيــان تفصيلي بجميع 
األعمال املتفق على إجنازها 

مبوجب هذا التعاقد.
٣- ما امليعاد احملدد في العقد 
املبرم مع املقاول لالنتهاء من 

جميع األعمال؟
٤- ما قيمة األعمال اإلجمالية 
املتفق عليها في العقد املبرم 

مع املقاول؟
٥- بيان باألعمال التكميلية 
أو التعديليــة التي أضيفت 

للعقد (إن وجدت).
٦- بيــان فتــرات التمديــد 
الزمنية التي منحت للمقاول، 
مع حتديد أسباب ومبررات 

التمديد، ومن قام مبنحه.
٧- ما اإلجراءات التي اتخذت 
جتاه املقاول بسبب التأخير 
فــي التنفيــذ واالنتهاء من 
جميع األعمال املتعاقد عليها؟

٨- ما تاريخ التسلم املتوقع 
ملستشفى األمراض السارية 

اجلديد؟
٩- قيمــة الغرامــات التــي 
وقعــت علــى املقــاول منذ 
التعاقــد حتــى تاريخه، مع 
حتديد أسباب هذه الغرامات 

(إن وجدت).

فــي القطاع لــم يدخروا جهدا 
في ســبيل التحصيل العلمي 
والتخرج وفــق التخصصات 
املطلوبة في املؤسسة، مضيفا 
إن «التجــارب أثبتــت كفــاءة 
وقدرة الشــباب الكويتي على 
العمل في هذا القطاع». وشدد 
علــى ضــرورة دعم سياســة 
الوظائــف  الدولــة بتكويــت 
النفطيــة وإلغــاء التعاقد مع 
العمالة الوافدة في ظل توافر 
العمالة الوطنية، والعمل على 

٢٠١٤ عقدا إلنشاء مستشفى 
األمراض السارية اجلديد الذي 
يقع بالقرب من املبنى القدمي، 
بإجمالي تكلفة تتجاوز ٥٠

مليون دينــار كويتي، على 
أن يتم االنتهاء من تنفيذي 

العقد خالل ٣ سنوات.
وقد سبق لوزارة الصحة 
أن أعلنــت عن نقل وتوزيع 
يقدمهــا  التــي  اخلدمــات 
مستشفى األمراض السارية 
إلى عدد من املرافق الصحية 
واملستشفيات التابعة للوزارة 
ابتداء من يناير ٢٠١٦ حلني 
االنتهاء من مشــروع إنشاء 
مستشفى األمراض السارية 
اجلديــد، إال أن االنتهاء من 
املستشــفى اجلديد تأخر ملا 
يزيد على ٦ سنوات - وهي 
ضعف املدة التعاقدية املتفق 
عليها - على الرغم من أهمية 
مستشفى األمراض السارية 
وخصوصيتــه ملــا فيه من 
تواصل وتعامل مع أمراض 
معدية متفرقة، وأهمية ذلك 
ملنــع العدوى وانتشــارها، 
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١- ما تاريخ إبرام عقد إنشاء 
مستشفى األمراض السارية 

د.محمد احلويلة

د.حمد املطر

النفطية وعدم  التخصصــات 
وضــع اختبــارات وشــروط 
تعجيزيــة. وأوضح احلويلة 
أن من الشــروط التعجيزية، 
أال يكون اخلريج مســجال في 
التأمينات، وأال يكون قد مضى 
على سنة التخرج ٣ سنوات، 
وشــرط العمر ونسب القبول 
وغيرها من الشروط، معتبرا أن 
تلك الشروط تهدف إلى اإلقصاء 

وتقليل عدد املجتازين.
وأكــد أن املتقدمــني للعمل 

مائــة وثمانني مليون دينار 
كويتي، على أن يتم االنتهاء 
مــن تنفيــذ العقــد خالل ٤
ســنوات، إال أن االنتهاء من 
املستشفى اجلديد تأخر طوال 
هذه السنوات، على الرغم من 
احلاجة املاسة للتوسع في 
اخلدمات الطبية والصحية، 
مبا يلبي طموحات املواطن 
الكويتــي، لذا يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١- ما تاريخ إبرام عقد إنشاء 
مستشفى الصباح اجلديد؟ 
مع تزويدي بصورة ضوئية 

من العقد.
٢- بيــان تفصيلي بجميع 
األعمال املتفق على إجنازها 

مبوجب هذا التعاقد.
٣- ما امليعاد احملدد في العقد 
املبرم مع املقاول لالنتهاء من 

جميع األعمال؟
٤- ما قيمة األعمال اإلجمالي 
املتفق عليها في العقد املبرم 

مع املقاول؟
٥- بيان باألعمال التكميلية 
أو التعديليــة التي أضيفت 

للعقد (إن وجد).
٦- بيــان فتــرات التمديــد 
الزمنية التي منحت للمقاول، 
مع حتديد أسباب ومبررات 

أسامة الشاهني: خرائط استثمارية 
توضح فرص االستثمار االقتصادية بالكويت

فالح الهاجري لوزير التعليم العالي: ما موعد 
بدء قبول الطلبة في جامعة عبداهللا السالم؟

خالد الطمار: تأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة 
لتوفير فرص عمل لهم في القطاع اخلاص

ماجد املطيري يستفسر عن معايير 
تعيني رئيس مجلس األقسام بـ«األميري»

قدم النائب أسامة الشاهني 
اقتراحا برغبة بشــأن إعداد 
خرائط اســتثمارية توضح 
فرص االستثمار االقتصادية 
املتاحة في الكويت بالتعاون 
مع املعهد العربي للتخطيط، 

جاء في مقدمته ما يلي:
تعتبــر زيــادة معدالت 
التنويــع  النمــو وتعزيــز 
االقتصادي وحتســني بيئة 
األعمال وزيادة االســتثمار 
احمللــي وجذب االســتثمار 
األجنبي وتشجيع الصادرات 

ورفع مستويات التشــغيل وتقليل معدالت 
الفقــر من أبرز أهــداف اخلطط اإلمنائية في 

الدول النامية.
وحترص الــدول على تقدمي كل أشــكال 
الدعم الفني واملؤسسي الالزم لرجال األعمال 
واملســتثمرين مــن خالل إعداد مــا اصطلح 

علــى تســميته «خرائــط 
Investment االستـثـمــــار 

Map» أو «خرائــط الفرص 
Investment االســتثمارية 
التــي   «Opportunities Map
تعرض الفرص االستثمارية 
الكامنة موزعة حسب حجم 
والقطاعــات  املشــروعات 
أو  والفرعيــة  الرئيســية 
املنطقــة اجلغرافية. ونظرا 
ألهميــة خرائط االســتثمار 
كأداة تنمويــة وتخطيطية 
ودورهــا في متكــني الدول 
من حتقيق العديد من أهدافها االستراتيجية 
والتنموية املستدامة، لذا فإنني أتقدم باالقتراح 
برغبــة التالي: «قيام الدولــة بإعداد خرائط 
استثمارية تفصيلية لفرص االستثمار املتاحة 
في جميع القطاعات االقتصادية بالتعاون مع 

املعهد العربي للتخطيط ومقره الكويت».

وجــه النائــب د.فــالح 
الهاجري ســؤاال إلى وزير 
التربيــة ووزيــر التعليــم 
العالــي والبحــث العلمــي 
د.حمــد العدوانــي، بشــأن 
موعد بدء قبول الطلبة في 
جامعة عبداهللا السالم، نص 

على ما يلي:
نظرا ملا ميثله تأسيس 
جامعة عبداهللا السالم من 
نقلــه نوعية فــي التعليم 
اجلامعــي علــى الصعيــد 
احمللــي، ونظرا ملــا لوحظ 

مــن الكثير من املهتمني بالشــأن األكادميي 
من افتقار أعمال مجلس اإلدارة التأسيسي 
للجامعة ألبسط مبادئ الشفافية واالفصاح، 
وحرصا على أن تكون أعمال إنشاء اجلامعة 
الوليدة على أســس علمية رصينة، يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- هــل حــدد موعد لبدء قبــول الطلبة في 

جامعة عبداهللا السالم؟
٢- صــورة ضوئيــة عن محاضــر اجتماع 
مجلس اإلدارة التأسيسي جلامعة عبداهللا 
السالم وكذلك محاضر اجتماع جميع اللجان 
وفرق العمل الفرعية املشــكلة من املجلس 
التأسيســي، وصورة ضوئية مــن قرارات 

تشكيلها.
٣- جميع املكافــآت وأي مخصصات مالية 
أخــرى صرفــت ألعضــاء مجلــس اإلدارة 
التأسيسي في جامعة عبداهللا السالم حتى 

تاريخ ورود هذا السؤال.
٤- هل جميــع أعضاء املجلــس متفرغون 
ملهــم ومســؤوليات عضويتهم؟ مــع بيان 
الوظائف األخرى املســندة إليهم باإلضافة 

إلى عضويتهم.
٥- هل شكلت جلان أو فرق عمل في جامعة 
عبداهللا السالم وضمن عضويتها أشخاص 
من خارج أعضاء مجلس اإلدارة التأسيسي؟ 
إذا كانــت اإلجابة اإليجــاب، فيرجى إفادتي 
عمــا إذا كان اختيارهــم بناء على ترشــيح 
مــن جهــات عملهــم أم بناء علــى االنتقاء؟ 
وما األســس أو املعايير التي اختير هؤالء 
األعضاء اخلارجيون بناء عليها؟ مع تزويدي 
بصورة ضوئية من السيرة الذاتية لألعضاء 

اخلارجيني.
٦- مــا خطــط مجلــس اإلدارة جلامعــة 
عبداهللا الســالم في تســكني املناصب فيها 

وفــي التعيينــات اخلاصة 
التدريس؟  بأعضاء هيئــة 
وهل توجد نية لفتح الباب 
لتعيني حملة الدكتوراه من 
الكويتيني من غير املعينني 
في جامعة الكويت والهيئة 
العامة للتعليــم التطبيقي 

والتدريب؟
٧- ملــاذا لــم يعلن مجلس 
التأسيسي جلامعة  اإلدارة 
عبداهللا السالم عن الكليات 
التــي  والتخصصــات 
ستحتويها اجلامعة؟ وملاذا 
لــم تتح الفرصة للمهتمني من املتخصصني 
األكادمييني واجلهات املمثلة لســوق العمل 

إلبداء آرائهم حول هذه التخصصات؟
٨- ملا كان مجلس اإلدارة التأسيسي جلامعة 
عبداهللا السالم قد اختار عدم تسكني املناصب 
األكادميية في اجلامعة لتحديد التخصصات 
العلمية التي ستطرحها اجلامعة اجلديدة، 
وآثــر أن تنــاط به هــذه املهمة، لــذا يرجى 
تزويدي بكشف بالتخصصات العلمية الدقيقة 
ألعضائها، كما يرجى إفادتي حول مدى توافر 
متخصصني من بينهم في جميع التخصصات 

العلمية اجلديدة املزمع طرحها من عدمه.
٩- مــا ســبب عدم إعــالن مجلــس اإلدارة 
التأسيســي جلامعــة عبداهللا الســالم عن 
الترشيح ملنصب مدير اجلامعة أو املناصب 
القيادية األخرى فيها حتى تاريخ ورود هذا 
السؤال؟ وما آلية اختيار للجامعة اجلديدة؟

١٠- نظــرا لوجود حالة تضــارب مصالح، 
يرجى إفادتي حول ما إذا كان سيحظر على 
أعضــاء املجلس التأسيســي ملنصب مدير 
جامعة عبداهللا الســالم أو أي من املناصب 

األخرى فيها.
١١- كشف بجميع املبالغ التي صرفت جلامعة 
عبداهللا الســالم منذ تشكيل مجلس اإلدارة 
التأسيسي حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

١٢- صــورة ضوئيــة مــن جميــع عقــود 
املشتريات، وعقود العمال اإلنشائية وعقود 
التأثيث، وعقود الصيانة، وعقود العمل منذ 
تشكيل مجلس اإلدارة التأسيسي حتى تاريخ 

ورود هذا السؤال.
١٣- صــورة ضوئيــة من قــرارات التعيني 
والتكليف واالنتداب واالســتعانة بخدمات 
التي أصدرها مجلس اإلدارة التأسيسي منذ 

تشكيله حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

النائــب خالــد  تقــدم 
الطمار باقتراح برغبة بعقد 
دورات تدريبية وتأهيلية 
لـــــذوي االحتياجـــــات 
اخلاصـــة ومنحهم فرص 
االندماج بالقطاع اخلاص 
من خالل توفير فرص عمل 
لهم تتناسب معهم. ونص 

االقتراح على ما يلي:
ذوي  فئــة  تعانــي 
االحتياجات اخلاصة من 
العديد من الصعوبات في 
إيجاد فرص عمل لهم داخل 

القطاع احلكومي فضال عن القطاع اخلاص 
وتدعو احلاجة لدمجهم في املجتمع دون 
تفرقة، األمــر الذي سيســاهم في قبول 
املجتمع لهم وعالج العديد من املشكالت 
النفسية التي يتعرضون لها من كونهم 

مختلفني عن اآلخرين.
أتقــدم  فإننــي  لــذا 

باالقتراح برغبة التالي:
عقــد دورات تدريبية 
لـــــــذوي  وتأهيـلـيـــــة 
االحتياجـــات اخلـــاصة 
ومنحهم فــرص االندماج 
بالقطاع اخلاص من خالل 
توفيــر فرص عمــل لهم 
تتناسب معهم والتنسيق 
لذلــك من خالل تشــكيل 
جلنــة مــن هيئــة القوى 
العاملــة والهيئــة العامة 
لــذوي اإلعاقــة وتقــدمي الدعــم املــادي 
واللوجستي للجهات التي تقوم بتعيني 
عدد كبير منهم فــي قطاعاتها املختلفة، 
مما يســاهم في تشجيع القطاع اخلاص 

على ذلك.

النائــب ماجــد  وجــه 
املطيري ســؤاال إلى وزير 
العوضي،  الصحة د.أحمد 
بشأن معايير تعيني رئيس 
مجلس األقسام باملستشفى 
األميري، ونص السؤال على 

ما يلي:
نظرا لشــكاوى العديد 
من املواطنني على رئيسة 
قســم األطفال باملستشفى 
األميري بسبب تعنتها مع 
عدد من أولياء أمور املرضى 
املراجعني للمستشفى، األمر 

الذي يستدعي منا أيضا الوقوف حول هذه 
الشكاوى، لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١- السيرة الذاتية لرئيسة 
قســم األطفال باملستشفى 
األميري ومؤهالتها العلمية.

٢- ما الوظائف اإلشرافية 
التــي شــغلتها املذكــورة 
أعاله؟ مع تزويدي بصورة 
ضوئيــة من قرار تعيينها 
رئيســة لقسم األطفال في 

املستشفى األميري.
٣- صــورة ضوئيــة مــن 
قرار تعيني رئيس مجلس 
األقســـــام باملستشفــــى 

األميري.
٤- ما أسس ومعايير تعيني رئيس مجلس 

األقسام باملستشفى األميري؟

أسامة الشاهني

د.فالح الهاجري

خالد الطمار

ماجد املطيري

جلنة اإلسكان: االنتهاء من «قانون املدن اإلسكانية» ورفعه 
للمداولة الثانية.. وإصدار تقرير حول آخر مستجدات القضية

أعلنــت جلنــة اإلســكان 
والعقار عن االنتهاء من إعداد 
التقرير النهائي لقانون املدن 
اإلسكانية، ورفعه للمداولة 
الثانية في أقرب جلسة عادية 
مقبلــة، وإصــدار تقريرهــا 
الدوري حول آخر مستجدات 
القضية اإلسكانية فيما يخص 
املدن والضواحي  مشــاريع 

اإلسكانية القائمة.
وقالت اللجنــة في بيان 
صــادر عنهــا إنهــا عقــدت 
اجتماعهــا الســادس عشــر 
بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٢م، استكماال 
لســتة اجتماعــات متتالية 
في األســبوع الذي يسبقه، 
بحثت خاللها مختلف اآلراء 
واملالحظات والتعديالت من 
النــواب واملختصني وجلان 
األهالي بشــأن قانون املدن 
اإلسكانية، وقد مت االنتهاء من 
إعداد التقرير النهائي للقانون 
إلقراره في املداولة الثانية في 
أقرب جلســة عادية مقبلة، 
ليكــون حيــز النفــاذ كأداة 
إضافية وحديثة من شــأنها 
املساهمة في ســرعة إجناز 
املشــاريع اإلســكانية وفق 

منظور متطور ومستدام.
وأكــدت اللجنة في بيانها 
أن قانــون املدن اإلســكانية 
يعد جزءا من حزمة القوانني 
الهادفة إلى زيادة املعروض من 
الوحدات السكنية للمواطنني، 
حيث تستكمل اللجنة االنتهاء 
مــن قانــون إلغاء الــوكاالت 
العقارية وتعديل قانون كسر 
احتــكار األراضي الفضاء في 
إطــار تنظيــم ســوق العقار 
العقارية  الفوضى  ومعاجلة 
ملواجهة االرتفاع اجلنوني في 

أسعار العقار.
كمــا دعــت اللجنة وزير 
البلديــة واجلهات املختصة 
العامة للرعاية  كاملؤسســة 
الســكنية وممثلــي وزارة 
املالية وبنك االئتمان ووزارة 
الكهرباء واملــاء إلى متابعة 
مشــاريع الضواحي واملدن 
اإلسكانية القائمة واستعراض 
املعوقــات واملشــاكل التــي 
تواجههــا وســبل تخطيهــا 
ومعاجلتها فــي أقرب وقت 

ممكن.
وأعلنت اللجنة عن إصدار 
تقريرهــا الدوري حول آخر 
مستجدات القضية اإلسكانية 
فيما يخص مشــاريع املدن 
والضواحي اإلسكانية القائمة:

 أوال: منطقة جنوب سعد 
العبداهللا

(١) ارتفعت أعداد القســائم 

املرحلة الثالثة (N٣)، علما أن 
التخصيص في هذه املنطقة 
يغطــي أصحــاب الطلبــات 
اإلسكانية حتى ٣١ مايو ٢٠٠٥.
ثانيا: منطقة جنوب صباح األحمد

(١) مت االنتهــاء من توزيع 
١٩٤٢٧ قســيمة مــن أصل 
٢٠٣٨٠ قسيمة على املخطط 
في منطقــة جنوب صباح 
األحمد، حيث تسير مراحل 
التسليم عبر القرعة بشكل 
منتظــم، وســيتم االنتهاء 
مــن القائمة املتبقية وعدد 
قسائمها ٩٥٣ قسيمة خالل 
ثالث قرعات نهائية مقبلة، 
من قوائــم انتظار تتعدى 

٦١٢٢ طلبا.
(٢) مت فتح مظاريف املتعلقة 
الرئيســة  الطرق  مبناقصة 
بجنــوب صبــاح األحمــد، 
والتي مت طرحها بتاريخ ٢٥

ســبتمبر املاضــي، ومتوقع 
الترســية وتوقيع العقد مع 
العرض  الشــركة صاحبــة 
األقل ســعرا فور اســتكمال 
عضويــة جلنــة املناقصات 
التابعة للمؤسسة في غضون 
األســبوعني املقبلني، وبذلك 
يبدأ التنفيذ قبل نهاية شهر 
فبراير التزاما بالتعهد الذي 
قدمته املؤسسة في اجتماع 

اللجنة ٩ نوفمبر املاضي.
(٣) أكــدت وزارة الكهربــاء 
إجــراءات  ابتــداء  واملــاء 
مناقصتي الكهرباء اخلاصة 
مبدينتي جنوب صباح األحمد 
وجنوب سعد العبداهللا، على 
أن تنتهي إجراءات الترسية 
العقــود وابتــداء  وتوقيــع 
األعمال بحلول شهر يونيو 
املقبل، وعليــه فمن املتوقع 
توافر التيار الكهربائي بشكل 
كامل خالل ســنتني ونصف 

االئتمان الستدامة القروض 
العقارية، أو باستعجال قانون 
التصكيك الذي سيمكن البنك 
من بيع بعض قروضه بعوائد 
مجزية للمستثمرين، حيث 
أمهلت اللجنة احلكومة فترة 
ال تتجاوز الشــهر للوصول 
إلى احلل املناســب والقابل 
للتطبيق على وجه السرعة.

رابعا: منطقة جنوب عبداهللا 
املبارك

أعلــن املســؤولون فــي 
العامــة للرعاية  املؤسســة 
الكهرباء  الســكنية ووزارة 
واملــاء عن إجناز وتشــغيل 
(٢٣) محطة حتويل ثانوية، 
كمــا أكد احلاضــرون كفاية 
القوة التشغيلية للمحطات 
املنجزة للمنازل القائمة حاليا 
بالتزامن مــع تغذية ما يتم 
بنــاؤه مــن القســائم تباعا 
وصــوال إلى تشــغيل كامل 
املنطقــة من دون أي عوائق 

أو تأخير.
خامسا: منطقة خيطان

أكد مســؤولو املؤسســة 
العامــة للرعايــة الســكنية 
واملــاء  الكهربــاء  ووزارة 
حرصهم على توقيع العقود 
اخلاصة بإجناز (٤٠) محطة 
فرعيــة للكهرباء في منطقة 
خيطــان تتــم تغذيتهــا من 
احملطات الرئيسة القائمة، ما 
يعني إيصال خدمة الكهرباء 
إلى كامل املنطقة قبل نهاية 
العــام احلالي، مــع جاهزية 
توصيــل التيــار الكهربائي 
إلى كل قســيمة منجزة قبل 
هــذه الفترة بحلــول مؤقتة 
الكاملــة حلــني  وبطاقتهــا 
االنتهاء من جميع احملطات 

اخلاصة باملنطقة.
سادسا: جنوب القيروان 

واملناطق اجلديدة

جدد وزير الدولة لشؤون 
البلديــة تعهــده للمواطنني 
بتســليم مناطــق جنــوب 
القيروان والصليبية وتيماء 
إلى املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية خالل مدة ال تتجاوز 
ثالثة أشهر من تاريخ اجتماع 
اللجنة املاضي املنعقد بتاريخ 
٤ ديسمبر ٢٠٢٢م، وذلك فور 
التقرير  االنتهاء من جتهيز 
الفني في غضون األســابيع 
املقبلــة وإقراره من املجلس 
البلدي وتسليمها للمؤسسة، 
متهيــدا لعمــل مخططاتهــا 
التنظيميــة وتوزيعها على 
مستحقي الرعاية السكنية.

الســنة إلــى ثالث ســنوات 
ملدينتني.

ثالثا: منطقة املطالع

(١) مت تســليم نحــو ١٨٥١٩
إذن بناء في منطقة املطالع، 
حيث بدأ ٦٨٠٠ منها بأعمال 
البناء فعليا، وذلك بالتزامن 
مع تسليم (٨٧) منشأة خدمية 
املــدارس واملراكــز  تشــمل 
الصحية واملســاجد ومخفر 
الشــرطة ومركــز اإلطفــاء 
البلديــة وتنميــة  ومبنــى 
املجتمــع وفــروع للجمعية 
التعاونية، باإلضافة إلى ٢٦

مبنى جديدا في طور التسليم 
خــالل األيام القليلة املقبلة، 
األمر الــذي يعني دخول ما 
نسبته ٤٠٪ من املباني العامة 
حيز التشغيل بالتزامن مع 
إيصــال التيــار الكهربائــي 

للمنازل املنجزة.
(٢) أكدت املؤسسة إجناز أكثر 
مــن ٩٠٪ من عقود الكهرباء 
ملختلف أنواع احملطات، منها 
٤ محطات رئيسة مت تشغيلها، 
و٣٦ محطة فرعية سيدخل 
١٣ منها حيز التشغيل ما بني 
شهري فبراير ومايو لتغذية 
املنازل اجلاهزة في الضواحي 

العشر األولى.
(٣) أما ما تبقى من القسائم 
السكنية في الضواحي األربع 
املتبقية (N١- N٤) من املنطقة 
وعددها ٩٧٦٩ قسيمة، فسيتم 
تســليم أذونات البناء فور 
توفير السيولة الكافية لبنك 
االئتمان والتي تقدر بـ ٦٠٠
مليون دينار، وقد ناقشــت 
اللجنة اخليارات املتاحة في 
هذا الشــأن وهي إما بزيادة 
رأسمال بنك االئتمان بقرار 
مباشــر من احلكومــة، وإما 
باستعجال تعديل قانون بنك 

جانب من اجتماع سابق للجنة اإلسكان

املوزعــة علــى املخطط في 
منطقة جنوب سعد العبداهللا 
لتصبح ٥٫٥٥٥ قسيمة بعد 
أن كانت ٤٫٦٠١ قســيمة في 
٩ نوفمبــر ٢٠٢٢ أي بزيادة 
قســيمة   ١٠٠٠ مقدارهــا 
تقريبا، باإلضافة إلى وجود 
نحــو ٥٣٠٠ بطاقــة جديدة 
جاهــزة للتخصيص، متكن 
أصحابهــا من املشــاركة في 
مواعيــد القرعــة املقبلة في 

حال رغبتهم بذلك.
(٢) حرصــت اللجنــة على 
ضرورة االنتهاء من التوسعة 
الشــرقية جلنــوب ســعد 
العبداهللا خصوصا أنها في 
التنسيقية األخيرة  املراحل 
بني املؤسسة العامة للرعاية 
الســكنية واجلهات املعنية، 
حيــث توفر هذه التوســعة 
بحسب التعهدات احلكومية 
نحو ٣٠٠٠ إلى ٤٠٠٠ وحدة 

سكنية.
(٣) تعهدت املؤسسة العامة 
للرعايــة الســكنية ببــدء 
إجراءات طرح مناقصة الطرق 
املناقصة  الرئيســية وهــي 
األكبــر للمنطقــة وللطــرق 
الســريعة فــور اســتكمال 
عضويــة جلنــة املناقصات 
التابعة للمؤسسة في غضون 
األسبوعني املقبلني، باإلضافة 
إلى ١٢ مناقصة فرعية متعلقة 
بالبنية التحتية، تطرح بعد 

إقرار ميزانية ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
(٤) مت االنتهــاء من توزيع 
كامل قسائم املرحلة األولى 
(N١)، كمــا ســيتم االنتهــاء 
من توزيــع كامل القســائم 
املخصصة للمرحلة الثانية 
(N٢) واملتبقــي منهــا ٦٥٠
القرعتــني  علــى  قســيمة 
املقبلتني، وســتبدأ بعد ذلك 
مباشــرة دفعــات توزيــع 
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السعدون يستقبل 
عددًا من السفراء 

املعتمدين لدى الكويت
استقبل رئيس مجلس األمة أحمد السعدون في مكتبه 

أمس عددا من السفراء املعتمدين لدى الكويت.
والتقــى الســعدون على حــدة كال من ســفير مملكة 
إسبانيا لدى الكويت ميغيل خوسيه مورو اغيالر وسفير 
سويسرا لدى الكويت د. تيتزيانو بامليلي وسفير جمهورية 

.. ومستقبال سفير جيبوتي لدى البالدرئيس مجلس األمة أحمد السعدون مستقبال السفير السويسري لدى الكويتجيبوتي عبدالقادر حسني عمر. .. ومستقبال السفير االسباني

صالح عاشور يسأل الشيتان عن قرارات النقل 
والندب واإلعارة بني اجلهات احلكومية

وجه النائب صالح عاشور 
ســؤاال إلــى نائــب رئيــس 
مجلس الوزراء وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء براك 
الشيتان بشأن قرارات النقل 
والندب واإلعارة بني اجلهات 
احلكومية، نص على ما يلي: 
أصدر ديوان اخلدمة املدنية 
في عام ٢٠١٣ تعميمًا بوقف 
النقــل والندب واإلعارة بني 
جميع اجلهــات احلكومية، 
ويجدد الديوان ســنويًا هذا 
اإليقاف وُيعلن عن ذلك عبر 

منصاته، لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- كم عدد من صدرت قرارات بنقلهم أو ندبهم 
أو إعارتهم بــني اجلهات احلكومية املختلفة 
منــذ تاريخ ١٦-١٠-٢٠٢٢ حتى تاريخ ورود 
السؤال؟ مع تزويدي بكشف تفصيلي يبني 
فيه االســم والوظيفة وجهة العمل األصلية 
وجهة العمل املنقول أو املنتدب أو املعار إليها.

٢- هــل توجد فئات مســتثناة من التعميم 
الصادر املشار إليه أعاله؟ مع تزويدي بأسباب 

االستثناء -إن وجد.
٣- هل توجد حاالت ملوظفني 
ال تنطبق عليهم الشــروط 
ووافق ديــوان اخلدمة على 
نقلهــم أو ندبهم أو إعارتهم 
باملخالفة لتعميمه منذ ١٦-

١٠-٢٠٢٢ حتى تاريخه ورود 
إذا كانت اإلجابة  الســؤال؟ 
اإليجاب، فيرجــى تزويدي 
باألســباب، ومــا إجــراءات 
الديــوان لتطبيــق القانون 
عليهم بعد ثبوت عدم انطباق 

الشروط عليهم؟
٤- هل توجد حــاالت ملوظفني منقولني إلى 
جهة حكومية وشغلوا وظائف إشرافية في 
اجلهة التي ُنقلوا إليها (من رئيس قسم وما 
فوق) منذ تاريخ ١٦-١٠-٢٠٢٢ حتى تاريخ 
ورود السؤال؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب فما 
أسباب شغلهم لهذه الوظائف؟ وهل توافرت 
فيهم شروط شغلها؟ وما مصير من كان يعمل 
في اجلهة نفســها وُنقل شخص آخر وشغل 

وظيفة إشرافية مكانه؟

صالح عاشور

خليل أبل لوزير تعزيز النزاهة: ما سبب تراجع 
الكويت في مؤشرات الفساد للعام ٢٠٢٢؟

وجه النائب د.خليل أبل 
سؤاال إلى وزير العدل ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
ووزير الدولة لشؤون تعزيز 
النزاهــة عبدالعزيز املاجد، 
بشأن االستفسار عن الدور 
املنوط بالهيئة العامة ملكافحة 
الفساد، واالطالع على أسباب 
تراجع الكويت ٤ مراكز عامليا 
من الـ ٧٣ إلى الـ ٧٧ في مؤشر 
مدركات الفساد، حسب تقييم 
منظمــة الشــفافية الدولية 
حتت شعار «الفساد والنزاع 

واألمن» استنادا إلى مدى فساد القطاع العام. 
وطالب تزويده وإفادته باآلتي:

١ - ما سبب تراجع الكويت في مؤشرات الفساد 
لهذا العام (٢٠٢٢)؟ ٢ - مبا أن مؤشر الفساد 
يتعلق بجوانب الفساد اإلدارية والسياسية في 
الدول، فما أكثر اجلهات احلكومية التي شملها 
الفساد هذا العام (٢٠٢٢)؟ وملاذا؟ وما األكثر 
نزاهــة؟ ٣ - ما اإلجراءات الواجب اتخاذها 
للحــد من الفســاد في اجلهــات احلكومية؟ 
وما اخلطط واالســتراتيجيات املعمول بها 
ملكافحة الفساد في إدارات الدولة؟ وما اجلهات 
الرقابيــة الواجب عليهــا أن تتابع معاجلة 
اخللل املؤثر على الشفافية والنزاهة؟ وملاذا 

لم تنجح هذه اجلهات منذ ٢٠
عاما حتى اآلن في التصدي 

لهذا الفساد؟ 
٤ - ما تعريف الفساد حسب 
منظمة الشفافية الدولية وما 
مقاييــس هــذه الشــفافية؟ 
النزاهة حسب  وما تعريف 
ملكافحــة  العامــة  الهيئــة 
الفساد «نزاهة»؟ وهل فعال 
تقوم الهيئة باتباع شروط 
ومؤشــرات  ومالحظــات 
املنظمــة، إذا كانــت اإلجابة 
باإليجــاب، فلمــاذا تراجــع 

مؤشر الفساد بالكويت؟
٥ - ما أكثر مظاهر الفساد التي تشكل خطورة 
على الكويت؟ وكيف يتم ترتيبها وتصنيفها 
حسب الهيئة العامة ملكافحة الفساد «نزاهة»؟

٦ - ما صحة ادعاء منظمة الشفافية الدولية 
بــأن من أبــرز تراجع تصنيــف الكويت في 
مؤشــرات الفســاد هــي (الرشــاوى - عدم 
االلتزام احلكومة بحق االطالع - التضييق 
على احلريــات - تأثير الصراع السياســي 
علــى التنمية)؟ إذا كانــت اإلجابة باإليجاب 
فيرجى موافاتي عن هذه املؤشــرات بشــكل 
تفصيلي، ومــا تقييم الهيئة العامة ملكافحة 

الفساد «نزاهة» في هذا الشأن؟.

د.خليل أبل

اقتراح نيابي بإنشاء دائرة في احملكمة 
الكلية لنظر قضايا مخالفة لوائح البلدية

٣٣ لسنة ٢٠١٦ بشأن بلدية 
الكويت، على أن اســتئناف 
األحكام الصادرة عن الدوائر 
اخلاصة بقضايا البلدية أمام 
محكمة االستئناف اجلزائية 
قــد أحدث متايــزا في أنواع 
اجلنح املستأنفة، إذ جعل من 
قضايا جنح البلدية املستأنفة 
وحدها أن تنظر أمام دوائر 
محكمة االستئناف اجلزائية 
وأبقى األنــواع األخرى من 
أن تنظرهــا  فــي  اجلنــح 
محكمــة اجلنح املســتأنفة، 
كما ال يستقيم أن تنظر قضايا جنح البلدية 
أمام محكمة جنح التمييز واملشــكلة بإحدى 
دوائر محكمة االســتئناف العليا وهم بذات 
الدرجة واحملكمــة إذ البد من العودة للعمل 
الى ما نصت عليه املادة السادسة من قانون 
االجراءات واحملاكمات اجلزائية التي نصت 
على أن تنظر محكمة اجلنح املستأنفة فيما 
يرفع إليها من استئناف األحكام الصادرة في 
اجلنح والتي تتألف من ثالثة قضاة باحملكمة 
الكلية تختص دون غيرها بالنظر في اجلرائم 
التي ترتكب باملخالفة للوائح التي تصدرها 
البلدية وتستأنف األحكام الصادرة من هذه 

الدائرة أمام محكمة اجلنح املستأنفة.

تقدم النواب د.عبدالكرمي 
الكنــدري ود.حســن جوهر 
ومهلهــل املضــف وعبــداهللا 
املضف ومهند الساير باالقتراح 
بقانون بتعديل املادة ٤٦ من 
القانون رقم ٣٣ لســنة ٢٠١٦

بشأن بلدية الكويت، ونصت 
مواده على ما يلي:

املادة األولى: يستبدل بنص 
املادة ٤٦ من القانون رقم ٣٣

لسنة ٢٠١٦ املشار اليه النص 
اآلتي:

«تنشأ بقرار من املجلس 
األعلــى للقضاء دائرة خاصة واحدة أو أكثر 
ل من ثالثة قضاة تختص  باحملكمة الكلية تشكَّ
دون غيرها بالنظر في اجلرائم التي ترتكب 
باملخالفــة للوائــح التــي تصدرهــا البلدية 
وتستأنف األحكام الصادرة عن هذه الدائرة 

أمام محكمة اجلنح املستأنفة».
املادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء 
والــوزراء - كل فيمــا يخصــه - تنفيذ هذا 

القانون.
ونصت املذكرة اإليضاحية لالقتراح بقانون 
بتعديل املادة ٤٦ من القانون رقم ٣٣ لســنة 
٢٠١٦ بشــأن بلدية الكويت علــى ما يلي: ملا 
كان مــن تطبيق املادة ٤٦ مــن القانون رقم 

د.عبدالكرمي الكندري

مهلهل املضف يسأل وزيرة األشغال عن صيانة طرق «خيطان»

مبارك احلجرف: كم قيمة منح صندوق التنمية للدول العربية؟

مهلهــل  النائــب  وجــه 
املضــف ٥ أســئلة إلــى كل 
من وزيرة األشــغال العامة 
وزيرة الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجددة د.أماني بوقماز بشأن 
تلفيات الشــوارع، مشروع 
صيانــة طــرق ومجــاري 
منطقــة خيطــان اجلنوبي، 
الدولــة لشــؤون  ووزيــر 
مجلــس األمة وزيــر الدولة 
لشؤون اإلسكان والتطوير 
العمراني عمار العجمي بشأن 
أسباب تأخير إجناز املشاريع 
اإلســكانية، وموعد تسليم 
منطقة جنوب سعد العبداهللا، 
ووزير التربية وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي د.حمد 
العداوني بشأن معهد الكويت 
العلميــة، ونصت  لألبحاث 

األسئلة على ما يلي:
وزيــرة  إلــى  ســؤاالن 
األشغال: السؤال األول: يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- هناك العديد من الشوارع 
تعاني مــن احلفريات ويقع 
فيهــا الكثير مــن احلوادث 
بسبب عدم سرعة استجابة 
العامــة  األشــغال  وزارة 
لشكاوى املواطنني والتفاعل 
معها، فما رؤيتكم حول هذا 
املوضــوع؟ ومــا اإلجراءات 

املتبعة في هذا الشأن؟
التــي  الشــكاوى  ٢- عــدد 

مبــارك  النائــب  وجــه 
احلجــرف ٣ أســئلة إلى كل 
من وزير اخلارجية الشــيخ 
سالم العبداهللا، عن قيمة املنح 
املمنوحة للدول العربية منذ 
الكويتي  تأسيس الصندوق 
الوظائف  للتنمية وتســكني 
اإلشــرافية فــي الصنــدوق، 
ووزيــر التجــارة والصناعة 
وزير الدولة لشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات مازن 
الناهــض، بشــأن إعالنــات 
التعيــني فــي الهيئــة العامة 
لالتصاالت، ونصت األسئلة 

على ما يلي:
وزيــر  إلــى  ســؤاالن 
الســؤال األول:  اخلارجيــة: 
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- كــم تبلــغ قيمــة املنــح 
املمنوحة للدول العربية منذ 
الكويتي  تأسيس الصندوق 
للتنمية االقتصادية العربية 

حتى تاريخ ورود السؤال؟
٢- كم تبلــغ قيمة القروض 
املمنوحة للدول العربية منذ 

٢- ملــاذا تطول مدة تســلم 
أذونات البناء؟

٣- مــا األســس واملعاييــر 
التــي ســتتبعونها من أجل 
ضمان سالمة البنى التحتية 

للمناطق اجلديدة؟
٤- متى موعــد االنتهاء من 
توزيع الوحدات السكنية في 
املناطق اجلديدة؟ يرجى ذكر 

املوعد لكل منطقة.
٥- ما املشاريع املستقبلية 
العامة للرعاية  للمؤسســة 

السكنية؟
٦- مــا املــدة الزمنيــة التي 
ينتظرها املواطن في العادة 

للحصول على سكن؟
التي  ٧- ما االســتراتيجية 
ورؤيتكــم  ســتتبعونها 
املستقبلية من أجل اإلسراع 
والتقدم في إجناز املشاريع 

هذا الوطن وإزالة الظلم عنهم، 
وإنصافهــم فــي الصنــدوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية، حيث منى إلى علمي 
وجــود تخبــط وانحيــازات 
شخصية وفئوية في الترقية 
للوظائــف اإلشــرافية فــي 
الصندوق، لذا يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١- الســيرة الذاتية والتدرج 
الوظيفي لكل من املدير العام 
بالتكليف ونواب املدير العام 

مع تزويدي باملستندات الدالة 
على اإلجابة.

٥- صورة ضوئية عن آخر 
تقريــر عــن جلنــة متابعة 
عوائق جنوب سعد العبداهللا 
التي رفعــت تقريرها األول 
لوزير اإلسكان -إن وجد-.

سؤال إلى وزير التعليم 
العالي: استنادا إلى املرسوم 
بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١

بشأن معهد الكويت لألبحاث 
إفادتــي  العلميــة، يرجــى 

وتزويدي باآلتي:
١- كشف مفصل بجميع أسماء 
موظفــي املعهــد احلاليني من 
الكويتيني وغيــر الكويتيني، 
مع بيان جنسياتهم ومسمياتهم 
الوظيفية ودرجاتهم الوظيفية 
ومؤهالتهم العلمية ومرتباتهم 
التي  املاليــة  ومخصصاتهــم 
صرفت لهم من بداية تعيينهم 
٢٠٢٠/١/١ حتــى ورود هــذا 

السؤال.
٢- هل تبنى املعهد سياسة 
التكويت في إحالل املواطنني 
محل الوافديــن في وظائف 

املعهد؟
٣- بيــان تفصيلي باملبالغ 
التي صرفت على مشــاريع 
البحث العلمي من ٢٠٢٠/١/١
حتــى تاريــخ ورود هــذا 
الســؤال، مع بيان املشاريع 

وأوجه النفع منها.

االختيار لوظائف رئيس قسم 
ومراقب ومدير ومساعد مدير 

ونائب مدير في القطاعات.
ســؤال إلى وزير التجارة 
بشــأن إعالنــات التعيني في 
الهيئــة العامــة لالتصــاالت 
وتقنيــة املعلومــات، يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- متى كان آخر إعالن توظيف 
فــي الهيئــة؟ مــع تزويــدي 

بصورة ضوئية منه.
٢- عــدد املتقدمــني لإلعالن 
األخير وعدد مــن قبلوا منذ 
تاريــخ اإلعالن حتــى تاريخ 

ورود هذا السؤال.
٣- ما السبب في عدم تعيني 
الهيئة لكل من اجتاز الشروط 
الــواردة في اإلعالن منذ آخر 
تاريــخ له حتى تاريخ ورود 

هذا السؤال؟
٤- ما خطة الهيئة في تعيني 
من اجتازوا اإلعالن وما شروط 

العمل؟
٥- هل عني موظفون في الهيئة 

من دون إعالن؟

اإلســكانية والسعي بجميع 
األوجه للتسهيل على املواطن 
وحصوله على السكن بأسرع 

وقت؟
الســؤال الثانــي: يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- ما املوعد املتوقع النتهاء 
تسليم منطقة جنوب سعد 
العبداهللا؟ وما عدد الطلبات 
فيها مــع مقارنتهــا بالعدد 

اجلاهز للتسليم؟
٢- هل يوجد أي معوقات أو 
مالحظات من شأنها تأخير 
تسلم املشروع أو التعطيل 
في تسلم املواطنني لألراضي؟ 
إذا كانــت اإلجابة باإليجاب، 
األســباب  ذكــر  فيرجــى 

وإجراءات الوزارة حولها.
٣- كــم نســبة اإلجنــاز في 
املشــروع حتــى اآلن؟ ومــا 
اخلدمــات التــي ســتوفرها 
العامــة للرعاية  املؤسســة 
الســكنية للمتقدمني بطلب 
احلصول على فرص السكن 
فــي منطقــة جنوب ســعد 

العبداهللا؟
آخــر مســتجدات  مــا   -٤
أســباب  ومــا  املشــروع؟ 
اإلطالة في التنفيذ وإن كان 
هنــاك تأخير مــن املقاولني 
أو الشــركات املسؤولة عن 
املشــروع؟ هــل نفــذت أي 
عقوبات أو غرامات عليهم؟ 

ومديري اإلدارات، ومساعديهم 
ورؤساء األقسام في الصندوق، 
وصورة ضوئية من مؤهالتهم 

الدراسية.
٢- هل توجد قضايا مرفوعة 
في احملاكــم الكويتية تخص 
حقوقهــم  فــي  املوظفــني 
ومطالباتهم؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، فيرجى تزويدي بعدد 
القضايا واألسباب املرفوعة 

من أجلها القضية.
٣- هــل توجــد تظلمات من 
املوظفني في شــأن الوظائف 
اإلشــرافية والقياديــة فــي 
الصندوق؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجــاب، فيرجــى تزويدي 
بعددها وما اتخذ في شأنها.

٤- كم عدد املستشارين غير 
الكويتيــني فــي الصندوق؟ 
وما األعمال املكلفني بها؟ وما 
إجراءاتكــم لتكويت وظيفة 

مستشار؟
٥- صورة ضوئية من اللوائح 
التي تتضمن شــروط شغل 
الوظائف اإلشرافية، وطريقة 

مهلهل املضف

مبارك احلجرف

اســتجابت لها الوزارة منذ 
٢٠٢٠/١/١ حتى تاريخ ورود 
السؤال، وهل هناك شكاوى 
لم تستجب لها الوزارة؟ إذا 
كانت اإلجابة باإليجاب، فما 

األسباب؟
٣- مــا احللــول املطروحة 
ملعاجلــة مشــكلة تطايــر 
احلصى والصلبوخ في الطرق 
العامة؟ وكم عدد الشكاوى 
التي تلقتها الوزارة بشأنها 
خالل الفترة املذكورة في البند 

السابق؟
الســؤال الثانــي: يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- ما نســبة إجناز مشروع 
إنشاء وإجناز وصيانة طرق 
ومجاري خيطان اجلنوبي؟ 
ومــا املوعــد املقرر لتســلم 
الهيئة العامة للطرق والنقل 
البري املشروع من املقاول؟

٢- هــل خاطبتــم اجلهــات 
املعنيــة لترتيب إجــراءات 
وموعد تسليم املشروع إليها؟ 
إذا كانــت اإلجابة باإليجاب، 
فيرجــى تزويــدي بجميــع 

اخلطابات والردود.
سؤاالن إلى وزير الدولة 
لشــؤون اإلســكان: السؤال 
األول: يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١- ما أســباب تأخيــر إجناز 
املشاريع اإلسكانية بشكل عام؟

الكويتي  تأسيس الصندوق 
للتنمية االقتصادية العربية 

حتى تاريخ ورود السؤال؟
٣- جدول موضحا فيه أسماء 
الدول، وقرين كل دولة قيمة 
املنح املمنوحة من الصندوق 
منذ تأسيسه حتى تاريخ ورود 

السؤال.
٤- جــدول موضحــا فيــه 
أسماء الدول، وقرين كل دولة 
قيمة القروض املمنوحة من 
الصندوق منذ تأسيسه حتى 

تاريخ ورود السؤال.
السؤال الثاني: يعد تسكني 
الوظائف اإلشرافية في اجلهات 
الشــاغل  الشــغل  احلكومية 
للموظفني، وللجهات احلكومية 
وقيادييها الذين يتعرضون في 
كثير من األحيان إلى ضغوط 
لتعيني محســوبني على هذا 
الطــرق أو ذاك فــي مناصب 
قيادية عليــا، حتى لو كانوا 
ال ينتمون إلى اجلهة املعنية.
وإميانا منا مبــا تقتضي 
املصلحة العامة، ودعم شباب 

فارس العتيبي يسأل وزير التربية عن الوظائف اإلشرافية
فــارس  النائــب  وجــه 
العتيبي ســؤاال إلــى وزير 
التعليــم  التربيــة ووزيــر 
العالي والبحث العلمي د.حمد 
العداونــي بشــأن الوظائف 
اإلشرافية في وزارة التربية، 

نص على ما يلي:
اإلشــرافية  للوظائــف 
أهمية قصــوى في التنظيم 
اإلداري فــي املرافــق العامة 
حيث تتولى اإلشــراف على 
املوظفــني وما يتبع ذلك من 
مراجعــة أعمالهــم والقيام 
بعمليات اإلدارة والتخطيط 
والتنظيم والتنسيق واملتابعة 
واإلشراف العام واملباشر على 
أعمــال املرافق واإلدارات في 
مختلف الوحدات التنظيمية 
من الناحيتني اإلدارية والفنية 
وما يستلزمه ذلك من اتخاذ 
اإلجــراءات وفقــا لواجبات 
ومســتوى  ومســؤوليات 
الوظائف والقيــام باألعمال 
األخرى ذات العالقة مبجال 
اإلشــراف في حدود الهيكل 
التنظيمــي، وتكتســب هذه 
الوظائف أهميتها باعتبارها 
حلقــة الوصل بني الوظائف 
القياديــة املختصــة برســم 
السياسة العامة للمرفق وبني 
الوحدات التنظيمية التابعة 
لها باعتبارها املختصة بتنفيذ 

تلك السياسة.
الوظائــف  وملــا كانــت 
اإلشرافية املتمثلة في وظائف 

التربية اخلاصــة منذ ٢٠١٢
حتى تاريخه.

٤- صــورة ضوئيــة مــن 
شــهادة التــدرج الوظيفــي 
وبيــان املســتوى الوظيفي 
والســيرة الذاتية لشــاغلي 
وظيفة (مدير ادارة مدارس 
التربية اخلاصة ومدير إدارة 
التنســيق ومتابعة التعليم 
العام) منذ عــام ٢٠١٢ حتى 

تاريخه.
٥- هل تدرج شاغلو وظيفتي 
(مدير إدارة مدارس التربية 
اخلاصة ومدير إدارة التنسيق 
ومتابعة التعليم العام) في 
وظائف (معلم ورئيس قسم 
ومدير مدرسة ومراقب شؤون 
تعليمية) بحسب كل وظيفة 

منذ ٢٠١٢ حتى تاريخه؟
٦- هل ينطوي إعالن الوزارة 
عن حاجتها إلى شغل وظيفة 
مديــر إدارة مدارس التربية 

الهيئة التعليمية الكويتيني 
التربيــة ووزارة  في وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية؟ 
إذا كانــت اإلجابــة اإليجاب 
فيرجى بيان سند االستحقاق 

وتاريخ صرفه لكل منهم.
٩- صــورة ضوئيــة مــن 
قرار تشكيل جلنة التنظيم 
فــي وزارة التربية وجميع 
التــي أجريــت  التعديــالت 
عليــه منذ عام (٢٠١٧) حتى 
تاريخــه، ومــن محاضــر 
اجتماعــات اللجنة منذ عام 
(٢٠١٧) حتــى تاريخ ورود 
هــذا الســؤال، وعلــى وجه 
اخلصوص اجتماعات جلنة 
التنظيم في الفترة ما بني شهر 
أكتوبر ٢٠٢٢ حتى ديسمبر 

.٢٠٢٢
١٠- صــورة ضوئيــة مــن 
قرارات مجلس اخلدمة املدنية 
الصادرة في شــأن شــروط 
شــغل الوظائف اإلشــرافية 
التعليمية وجميع التعديالت 
التي أجريت عليها منذ عام 
٢٠١١ حتى تاريخه، وقرارات 

الوزارة املنفذة لها.
١١- صــورة ضوئيــة مــن 
املرسالت مع ديوان اخلدمة 
املدنيــة في شــأن الوظائف 
اإلشرافية (مدير عام ومدير 
إدارة مدارس التربية اخلاصة 
ومديــر التنســيق ومتابعة 
التعليم العام) وردود الديوان 

عليها.

اخلاصــة علــى متييــز في 
القانونية املتساوية  املراكز 
بينه وبني مدير عام منطقة 
تعليميــة والتعليم اخلاص 
تأسيسا على متاثل طبيعة 
عمل مديــري عموم املناطق 
التعليمية مع عمل مدير إدارة 
التربية اخلاصة ومدير إدارة 
التنســيق ومتابعة التعليم 
العــام باعتبارهــا وظائــف 
إدارية تشرف على مؤسسات 
تعليمية وتنظم احتياجات 

هذه املؤسسات؟
٧- أسباب اقتصار الترشح 
التربيــة  لوظيفــة «مديــر 
اخلاصــة» بحســب اإلعالن 
الصادر من الوزارة وبطاقة 
الوصف الوظيفي ملدير إدارة 
التنســيق ومتابعة التعليم 
العــام على شــاغلي وظيفة 
«مراقب تعليمي» فقط وعدم 
اشــتراط شــرط مماثل في 
إعالنات الوزارة عن حاجتها 
إلى شــغل وظيفــة مديري 
التعليمية  املناطــق  عمــوم 

والتعليم اخلاص.
٨- هــل يســتحق شــاغلو 
وظيفــة مدير عــام (منطقة 
تعليمية – التعليم اخلاص) 
بدل إشــراف وبــدل توجيه 
حسب اجلدول رقم (٢) املرفق 
بالقانون رقم (٨٦ لسنة ٢٠١٧) 
بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم (٢٨ لسنة ٢٠١١) في شأن 
منح بدالت ومكافآت ألعضاء 

فارس العتيبي

(مدير عام منطقة تعليمية – 
مدير إدارة التنسيق ومتابعة 
التعليــم العام – مدير إدارة 
مــدارس التربيــة اخلاصة) 
من الوظائف املهمة واملعززة 
لعمل اإلدارة تنظيميا وإداريا، 
وحيث إن الوزارة أعلنت في 
٢٠٢٢/١٢/١٣ عــن حزمــة من 
الوظائف اإلشرافية الشاغرة 
من بينها مديرو عموم املناطق 
التعليمية ومدير إدارة مدارس 
التربية اخلاصة، لذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- صورة ضوئية عن بطاقة 
الوصــف الوظيفي لوظائف 
(مدير عام منطقة تعليمية 
في التعليم العام واخلاص – 
مدير إدارة التنسيق ومتابعة 
التعليــم العام – مدير إدارة 
مــدارس التربيــة اخلاصة) 
وجميــع التعديــالت التــي 
أجريت عليها منذ عام ٢٠١٢

حتى تاريخه، مع بيان سبب 
التعديــل فــي كل حالة -إن 

وجد-.
٢- صورة ضوئية من آخر 
إعالن أصدرتــه الوزارة في 
شأن حاجتها إلى شغل وظيفة 
مدير عــام منطقة تعليمية، 
ومدير إدارة مدارس التربية 

اخلاصة.
٣- صــورة ضوئيــة مــن 
اإلعالنــات التــي أصدرتهــا 
الوزارة عن حاجتها إلى شغل 
وظيفة مديــر إدارة مدارس 

مهند الساير

عبداهللا املضف د.حسن جوهر
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اجلمعة ٣ فبراير ٢٠٢٣ اقتصـاد

مجموعة البنك األهلي املتحد حتقق زيادة قياسية بأرباحها 
الفصلية في الربع الرابع من ٢٠٢٢ لتبلغ ٢٠٣٫٩ ماليني دوالر

أعلنــت مجموعــة البنك 
األهلــي املتحد عــن نتائجها 
املاليــة للعــام املنتهي في ٣١
ديســمبر ٢٠٢٢، حيث حقق 
البنك أرباحــا صافية عائدة 
ملســاهمي املجموعــة، بعــد 
اســتثناء حصــص األقلية، 
بلغت ٥٤٦٫١ مليــون دوالر، 
وذلك بانخفاض نسبته ١٠٫١٪ 
عن أرباح ٢٠٢١، والتي بلغت 

٦٠٧٫٢ ماليني دوالر.
وأرجــع البنك فــي بيان 
صحافــي، ذلك إلــى الزيادة 
في املخصصــات االحترازية 
االســتثنائية وغير املتكررة 
التــي مت خصمها مــن أرباح 
البنك األهلي املتحد السابقة 
إلمتام عملية االستحواذ وغير 
القابلة للتجميع احملاسبي أو 
التوزيع إلى مســاهمي بيت 
التمويــل الكويتــي «بيتك»، 
حسب قواعد احملاسبة الدولية 
احلاكمة لذلك. وأشار إلى أن 
هذه املخصصات بلغت ١٦٠٫٢

مليــون دوالر خــالل الربــع 
الثالــث مــن ٢٠٢٢، وبلغ كل 
من العائد األساسي واملخفض 
للســهم لعام ٢٠٢٢ مبلغ ٤٫٥

ســنتات، مقابل ٥٫١ ســنتات 
فــي ٢٠٢١، كما بلــغ مجموع 
الدخل الشامل العائد ملساهمي 
املجموعة خــالل ٢٠٢٢ مبلغ 
٢٦١٫٢ مليــون دوالر (٢٠٢١: 
٦٤١٫٣ مليون دوالر، بانخفاض 

 .(٪٥٩٫٣
املؤشرات املالية 

وبلغ صافي دخل الفوائد 
٩٠٩٫١ ماليــني دوالر خــالل 
٢٠٢٢ (٢٠٢١: ٨٧١٫٨ مليــون 
دوالر، بزيادة قدرها ٤٫٣٪)، 
وذلك بفضل الزيادة في حجم 
األصول املــدرة للفوائد، كما 
بلغ إجمالي الدخل التشغيلي 
١٫٢٣ مليار دوالر خالل ٢٠٢٢

(٢٠٢١: ١٫١١ مليار دوالر، بزيادة 
 .(٪١١٫٥

وقــال البنــك إن إجمالي 
حقــوق املســاهمني انخفض 
بنسبة ٢٫١٪ على أساس مقارن 
ليبلــغ ٤٫٤ مليــارات دوالر، 
نتيجــة لتوزيعــات األرباح 
الســنوية وتأثير التغير في 
أســعار الصرف، كمــا في ٣١

تبلغ قيمتها اإلجمالية ٤٩١٫٢
مليــون دوالر (٣١ ديســمبر 
٢٠٢١: ٣٦٤٫٥ مليون دوالر). 
وارتفعــت مخصصــات 
املرحلتــني األولــى والثانية 
للخسارة االئتمانية املتوقعة 
للقروض املنتظمة إلى ١٫٠٪ 
و١٣٫٥٪ تباعــا كمــا فــي ٣١

ديسمبر ٢٠٢٢، مقارنة بـ ٠٫٩٪ 
و١١٫٤٪ كمــا في ٣١ ديســمبر 
٢٠٢١، وهــي معــدالت تفوق 
بكثير املعدالت الســائدة في 
القطــاع املصرفــي اإلقليمي، 
وقد متت تغطية هذه الزيادات 
من املخصصــات االحترازية 
اإلضافية التي مت رصدها في 

الربع الثالث من عام ٢٠٢٢.
كفاءة تشغيلية

مــن ناحيــة أخــرى، فقد 
اســتمر البنــك في تســجيل 
للكفــاءة  عاليــة  معــدالت 
التشــغيلية، مســجال نسبة 
الدخل  إلــى إجمالي  تكاليف 
بلغــت ٢٩٫٧٪ خــالل العــام 
٢٠٢٢ (٢٠٢١: ٢٩٫٥٪)، ويرجع 
الفضل فــي ذلك إلى التركيز 
املستمر والفاعل على حتسني 
التشــغيلية للبنك  الكفــاءة 
عبر أمتتــة ورقمنة خدماته 
وعملياته ضمن استراتيجية 
املجموعة للتحول الشــامل، 

وانخفاض فــي املخصصات 
املرصودة ترجع إلى مبادرة 
البنك في اتباع نهج محافظ 
ونظرة مســتقبلية حتوطية 
خــالل الربــع الســابق فــي 
تدعيــم مخصصاته. وارتفع 
العائد األساســي واملخفض 
للســهم إلى ١٫٦ ســنت خالل 
الربــع الرابع مــن عام ٢٠٢٢

مقارنة بـ ١٫٢ سنت في الربع 
الرابع من عام ٢٠٢١. كما بلغ 
مجموع الدخل الشامل العائد 
ملساهمي املجموعة خالل الربع 
الرابــع من عــام ٢٠٢٢ مبلغ 
١١٣٫٥ مليــون دوالر (الربــع 
الرابــع/٢٠٢١: ١٤٧٫٥ مليــون 

دوالر، بانخفاض ٢٣٫٠٪). 
وقد كان األداء التشغيلي 
األساسي قويا خالل هذا الربع، 
حيث بلغ صافي دخل الفوائد 
٢٤٢٫٥ مليون دوالر في الربع 
الرابع من عــام ٢٠٢٢ (الربع 
الرابــع/٢٠٢١: ٢٢٧٫٦ مليون 
دوالر، بزيــادة ٦٫٦٪)، ممــا 
دعم إجمالي الدخل التشغيلي 
بشــكل ملمــوس ليصل إلى 
٣٤١٫٤ مليون دوالر في الربع 
الرابع من عــام ٢٠٢٢ (الربع 
الرابــع/٢٠٢١: ٢٨٢٫٧ مليــون 
دوالر، بزيادة ٢٠٫٧٪). جتدر 
اإلشــارة هنا إلى أنه ســيبدأ 
دمــج النتائج املاليــة للبنك 
األهلــي املتحد للربــع الرابع 
مــن ٢٠٢٢ والتي تلي تاريخ 
االستحواذ الفعلي من قبل بيت 
التمويل الكويتي «بيتك» على 
البنك، مع نتائج بيت التمويل 
الكويتي املجمعة للعام ٢٠٢٢

حسب املعايير الدولية إلعداد 
التقارير املالية املطبقة.

نتائج ممتازة

وتعليقا على هذه النتائج، 
قال نائب رئيس مجلس اإلدارة 
في البنك األهلي املتحد محمد 
فؤاد الغــامن: «رغم الظروف 
االقتصادية الصعبة الناجتة 
عن استمرار الصراع الروسي 
األوكرانــــي، والضغــــــوط 
التضخمية الدولية، وتباطؤ 
االقتصاد العاملي، والتقلبات 
املستمرة في األسواق املالية، 
فقد حقق البنك األهلي املتحد 
نتائــج ممتازة خــالل العام 

باإلضافــة إلــى بداية حصاد 
املنافــع والوفــورات النابعة 
من عمليات حتليل املعلومات 
البيانــات  لالســتفادة مــن 
املجموعة في تخفيض املخاطر 
واملصاريف التشغيلية وفي 
زيــادة االيــرادات عن طريق 
حتسني الفرص التسويقية.

وعلــى ضــوء ذلــك، فقد 
رفع مجلس اإلدارة توصيته 
للبنــك  العامــة  للجمعيــة 
باملوافقــة على توزيع أرباح 
نقدية على املساهمني بواقع 

٢٫٥ سنت لكل سهم.
وعلى صعيد نتائج الربع 
الرابع من العام املاضي، فقد 
سجلت مجموعة البنك األهلي 
املتحد أرباحا صافية قياسية 
عائدة ملساهميها بلغت ٢٠٣٫٩

ماليــني دوالر خــالل الربــع 
األخير من عام ٢٠٢٢، بارتفاع 
بلغ ٣٠٫٢٪ مقارنة بنفس الربع 
مــن العــام ٢٠٢١، والذي بلغ 

١٥٦٫٦ مليون دوالر. 
وتعــد األربــاح الصافية 
احملققــة خالل الربــع الرابع 
مــن عــام ٢٠٢٢ هــي أعلــى 
أربــاح ربعية معدلة حتققها 
املجموعة منذ تأسيســها في 
عام ٢٠٠٠. وتأتي هذه النتائج 
القوية مدعومة بشكل أساسي 
بزيادة في الدخل التشغيلي 

٢٠٢٢، حيث ارتفــع إجمالي 
التشــغيلي بنســبة  دخلــه 
١١٫٥٪، ممــا يبني متانة وقوة 
منــوذج أعمــال البنــك فــي 
كافة األســواق التي تغطيها 
املجموعة، وسالمة نهجها في 
إدارة املخاطر. وإذا مت حتييد 
تأثير املخصصات االستثنائية 
اإلضافية غير املتكررة التي مت 
رصدها في الربع الثالث من 
عام ٢٠٢٢ بقيمة ١٦٠٫٢ مليون 
دوالر كجــزء من خطة إدارة 
الربحية املستقبلية واملمولة 
بالكامل من أرباح غير قابلة 
للتجميع أو التوزيع حســب 
معايير احملاسبة الدولية، فقد 
حققت املجموعة نتائج مالية 
نفتخر بها خالل العام ٢٠٢٢، 
حيث بلــغ صافي الربح بعد 
الضريبة ٧٠٦٫٣ ماليني دوالر، 
بزيادة بلغــت ١٦٫٣٪ مقارنة 
بالعام السابق، ليحقق البنك 
بذلــك ثاني أعلى صافي ربح 

بعد الضريبة في تاريخه».
قوة إضافية 

وأضــاف الغــامن: «خالل 
العام ٢٠٢٢، جنح البنك األهلي 
املتحد في االستحواذ على قسم 
خدمات األفراد التابع لسيتي 
بنك في البحرين. وقد شملت 
هذه الصفقة شــراء األصول 
واخلصوم اخلاصة بخدمات 
التجزئة وبطاقــات االئتمان 
واإلقــراض لألفــراد التابعة 
لسيتي بنك في البحرين، وقد 
منــح هذا االســتحواذ للبنك 
األهلي املتحد قوة إضافية في 
قطاعات التجزئة األكثر ربحية 
وقطاع اخلدمــات املصرفية 
املتميزة، ومكنته من تعزيز 
حصته السوقية بشكل كبير 
في قطاع بطاقات االئتمان في 
البحرين. وخالل نفس العام، 
كما جنح البنك األهلي املتحد 
فــي إصدار صكــوك مرابحة 
مســتدامة بقيمــة ١٫١ مليــار 
دوالر، في صفقة هي األولى 
من نوعها فــي القطاع املالي 
عامليا. وقد نالت هذه الصفقة 
إقباال كبيرا من املستثمرين في 
املنطقة والعالم، وعززت من 
موقع املجموعة كالعب بارز 

ومتميز في القطاع املالي».

توصية بتوزيع أرباح نقدية على املساهمني بواقع ٢٫٥ سنت لكل سهم

محمد فؤاد الغامن

ديســمبر ٢٠٢٢ (٣١ ديسمبر 
دوالر).   مليــار   ٤٫٥  :٢٠٢١
وبلغت املوجودات اإلجمالية 
للمجموعة ٤١٫٦ مليار دوالر 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ (٣١
ديســمبر ٢٠٢١: ٤١٫٩ مليــار 
دوالر، بانخفاض طفيف بلغ 
٠٫٨٪)، وســجل العائــد على 
متوســط حقوق املســاهمني 
معدل ١٢٫٣٪ لعام ٢٠٢٢ (٢٠٢١: 
١٤٫٧٪). بينما بلغ العائد على 
متوســط األصول ١٫٤٪ لعام 
٢٠٢٢، باملقارنــة بـ١٫٦٪ لعام 
٢٠٢١، مــع األخذ في االعتبار 
أنه دون احتساب املخصصات 
االحترازية غير املتكررة والتي 
إلــى  بالكامــل  مت توجيههــا 
املخصصات العامة (املرحلتني 
األولى والثانية) وغير املوجهة 
ألي حسابات متعثرة، بلغت 
١٦٠٫٢ مليون دوالر في الربع 
الثالــث مــن ٢٠٢٢. يرتفــع 
العائد على متوســط حقوق 
املساهمني إلى ١٥٫٤٪ والعائد 
على متوسط األصول إلى ١٫٧٪، 
بزيادة كبيرة عن معدالتها في 

العام ٢٠٢١.
وقد حافظت املجموعة على 
أفضل مؤشرات جودة األصول 
خالل العام ٢٠٢٢، حيث بلغت 
نسبة إجمالي القروض غير 
الثالثة)  املنتظمة (املرحلــة 
١٫٩٪ مــن إجمالــي احملفظــة 
االئتمانية (٣١ ديسمبر ٢٠٢١: 
٢٫٤٪)، والتي تعتبر من أقل 
معدالت القروض غير املنتظمة 
التي حققهــا البنك خالل ٢٣

عاما من تاريخه. 
كمــا حافظــت املجموعة 
على نسبة تغطية عالية من 
مخصصــات املرحلة الثالثة 
احملــددة املرصــودة جتــاه 
هذه األصــول، بلغت ٨٤٫٥٪ 
(٣١ ديســمبر ٢٠٢١: ٨٣٫١٪)، 
وهي نسبة تغطية متحوطة 
أســاس  علــى  ومحتســبة 
التي  النقديــة  املخصصــات 
مت جتنيبها جتاه أي مخاطر 
محتملة لهذه األصول ومبعزل 
عن الضمانات العينية الكبيرة 
العقاريــة  الرهونــات  مــن 
املاليــة املرهونــة  واألوراق 
كبدائــل إضافيــة الســتيفاء 
ســداد تلــك الديــون، والتي 

محمد فؤاد الغامن: استطعنا حتقيق نتائج مالية ممتازة.. رغم الظروف االقتصادية الصعبة بالعالم 
جنحنا خالل العام املاضي في االستحواذ على قسم خدمات األفراد التابع لـ «سيتي بنك - البحرين»

منو الدخل التشغيلي ١١٫٥٪.. يؤكد متانة وقوة منوذج أعمال البنك وسالمة نهجه بإدارة املخاطر
أصدرنا صكوك مرابحة مستدامة بـ ١٫١ مليار دوالر.. األولى من نوعها بالقطاع املالي عامليًا

١١١ مليون دينار مكاسب أسبوعية

١٧٫٨ ألف حساب نشط بالبورصة 
بنهاية يناير

إمتام استحواذ «بيتك».. عالمة فارقة 
مبسيرة تطور «األهلي املتحد»

مجموعة مصرفية شاملة 

جوائز عاملية مرموقة

تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت خالل تعامالت 
األسبوع، من خالل عمليات شرائية على أسهم السوق 
األول مســتمرة لألسبوع الثالث على التوالي، فيما كان 

التوجه بيعيا ألسهم السوق الرئيسي.
وبلغت املكاسب السوقية بنهاية التعامالت األسبوعية 
١١١ مليون دينار ليصل إجمالي القيمة إلى ٤٦٫٩٥ مليار 
دينار بنسبة ارتفاع بلغت ٠٫٢٪، وذلك مقابل إجمالي قيمة 

سوقية األسبوع املاضي ٤٦٫٨٤ مليار دينار.
وانخفضت السيولة بنسبة ٢٨٪ مبحصلة ١٩٥ مليون 
دينار مبتوسط يومي ٣٩ مليونا، مقابل ٢٧٣ مليون دينار 
األسبوع املاضي مبتوسط يومي ٥٥ مليون دينار، وارتفع 
مؤشر السوق األول بنسبة ٠٫٦٪ ليصل إلى ٨١٦٠ نقطة، 
فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة ١٪ بخسارة 
٥٨ نقطة ليصل إلى ٥٦٢٠ نقطة، وارتفع مؤشر السوق 

العام ٠٫٢٪ مبكاسب ١٩ نقطة ليصل إلى ٧٣٣٠ نقطة.

ارتفعت حسابات التداول النشطة بالبورصة الكويتية 
بنهاية تعامالت الشــهر املاضي بنسبة ٠٫٦٪، إذ بلغ عدد 
هذه احلسابات ١٧٫٨٠٩ ألف حساب مقارنة بـ ١٧٫٧٠٢ ألف 
حساب في ديسمبر من العام املاضي. وجاء هذا االرتفاع 
في احلسابات النشطة ببورصة الكويت متوافقا مع التوجه 
الشــرائي ألغلب املتعاملني بالسوق في ظل عمليات بناء 
املراكز االســتثمارية اجلديدة لالستفادة من التوزيعات 
النقدية واملنحة التي بدأ الكشف عنها تباعا في هذه املرحلة.

وبنهاية الشهر املاضي بلغت نسبة احلسابات النشطة 
٤٫٢٦٪ من إجمالي احلســابات التي لها احلق في التداول 
بأسهم البورصة طبقا إلحصائيات البورصة بنهاية يناير 
املاضي والتي تقدر بـ ٤١٧٫٢٧٦ حســاب، لتبلغ نســبة 
احلسابات اخلاملة والتي لم يجر التداول عليها إلى ٩٥٫٧٤٪ 

من إجمالي حسابات التداول.

قــال محمد فــؤاد الغامن إنه في شــهر نوفمبر 
٢٠٢٢، مت استكمال صفقة االستحواذ من قبل بيت 
التمويل الكويتي (بيتك) على أســهم البنك، وهي 
تشكل محطة مهمة وعالمة فارقة في مسيرة تطور 
البنــك األهلي املتحد، حيث انها شــاهد على قوة 
مركزه وأدائه املالي والقيمة الكبيرة التي أضافها 
ملساهميه على مدى ٢٣ عاما. وأضاف أنه مبوجب 
هــذه الصفقة، مت تقييــم البنك األهلي املتحد عند 
١٠٫٧ مليــارات دوالر، وهو ما يحقــق معدل عائد 
داخلــي بلغ نحو ١٧٫٠٪ ســنويا ملســاهمي البنك 

األهلي املتحد على مدى ٢٣ عاما. 
كما مثلــت هذه الصفقة فرصة تخارج مجزية 
مبعدل مضاعف لربحية السهم بلغ ١٦٫٦ مرة ومعدل 
سعر للسهم إلى قيمته الدفترية بلغ ٢٫٥ مرة. كما 
انها ســتوفر اإلطار إلنشاء كيان مصرفي رائد في 
مجال اخلدمات املتوافقة مع الشــريعة اإلسالمية 
على مســتوى املنطقة، ونقطة انطــالق لتحقيق 

املزيد من تطلعات كل املساهمني.

البنك األهلــي املتحــد (ش.م.ب) هو مجموعة 
مصرفية إقليمية شــاملة تقــدم مختلف اخلدمات 
املصرفية لألفراد والشركات واملؤسسات وخدمات 
إدارة الثــروات واخلدمات املصرفية اخلاصة. وقد 
جنح البنك الذي تأسس في البحرين في مايو ٢٠٠٠
في إرساء شبكة إقليمية تخدم قاعدة متنامية من 
العمالء على امتداد منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا وبريطانيا، وذلك من خالل بنوك تابعة له 
في كل من البحرين - حيث يقع مقره الرئيسي - 
والكويت ومصر والعراق واململكة املتحدة، باإلضافة 
إلى بنوك شقيقة في عمان وليبيا، إلى جانب فرع 
لعملياتــه فــي مركز دبي املالي العاملــي باإلمارات 
العربيــة املتحــدة. البنك األهلي املتحــد هو كيان 
مملوك بالكامــل لبيت التمويــل الكويتي (بيتك) 

منذ ٢ أكتوبر ٢٠٢٢.

حصد البنك األهلي املتحد (ش.م.ب) عددا من أرفع 
اجلوائــز التقديرية العاملية واإلقليمية اعترافا بأدائه 
املتميز على مدى ٢٣ ســنة منذ تأسيسه، ومن بينها: 
جائزة «أفضل بنك في الشــرق األوسط» ثماني مرات 
مــن قبل مجالت عامليــة رائدة من بينهــا مجلة «ذي 
بانكر» ومجلة «يوروماني» ومجلة «غلوبال فاينانس».

٤٥ مليون دينار صافي مشتريات احملافظ الكويتية بالبورصة خالل شهر
شريف حمدي

بورصـــــــة  شهـــــدت 
الكويــت قفــزة الفتــة على 
الســيولة بنهاية  مســتوى 
تعامــالت الشــهر األول من 
العــام اجلديد بنســبة ٣٧٪ 
مبحصلة ١٫٠٥ مليار دينار، 
ارتفاعا من ٧٦٥ مليون دينار 
في ديسمبر من العام املاضي، 
وجــاءت هــذه القفــزة على 
وقع ارتفاع كبير في أحجام 
التداول من قبــل املتعاملني 

بالسوق بنسبة ٥٩٪.
املتعاملني  إقبــال  ويأتي 
الكويتــي  بســوق األســهم 
مبختلف شــرائحهم ســواء 
مؤسســــــات  أو  أفــراد، 
وشــركات، أو صناديـــــق 
استثمارية، أو محافظ عمالء، 
وبتنوع جنسياتهم محليني 
أو خليجيــني، إضافــــة إلى 
األجانــب، في ظــل مقومات 
إيجابية حتظى بها بورصة 
الكويــت في هذه اآلونة، في 
مقدمتهــا بــدء اإلفصاح عن 
النتائــج اخلتامية للســنة 
املالية املاضية مع توصيات 

بتوزيعات نقدية.
البورصــــــة  أن  كمــا 
الكويتية تشــهد اســتقرارا 
جراء استمرار أسعار النفط 
الكويتي فوق مســتوى ٨٠
دوالرا للبرميــل، وهــو من 
التــي  العوامــل اإليجابيــة 
حتافظ لســوق األسهم على 
مواصلة النشاط الصعودي.

وفي هذا السياق، أظهرت 
الرســمية حلجم  البيانــات 

املاضــي، كما بــدا من خالل 
بيانــات ينايــر املاضــي ان 
شهية املستثمرين الكويتيني 
كانت مفتوحة للشراء خاصة 
على مستوى األفراد ومحافظ 

العمالء.
وقــد بلــــــغ صــــافي 
الكويتيــني ذات  تعامــالت 
النهج الشرائي ٦٧٦٫٩ ألف 

بصافي بلــــغ ٢٩٫٤ مليون 
دينار.

التغييــر  هــذا  وجــاء 
فــي توجهات املســتثمرين 
الكويتيني في يناير مخالفا 
لتوجهاتهم في ديسمبر من 
العام املاضي التي طغى عليها 
البيع، وهو توجه منطقي في 
ظل مــا هو مذكور أعاله من 

دينار، وتركزت حول األفراد 
بصافي شراء بلغ ٢٣٫٦ مليون 
دينار، فيما بلغ صافي شراء 
محافظ العمالء ٤٤٫٨ مليون 
دينار، وكــــان التوجه بيعيا 
للمؤسسات والشركـــــات 
الكويتية بصافي بلغ ٣٨٫٤

مليون دينار، كما كان بيعيا 
االســتثمار  لصناديـــــق 

التوزيعات  استعداد ملوسم 
وهو مــا يتطلب تغييرا في 

املراكز االستثمارية.
مستـــــوى  علــى  أمــا 
املستثمرين األجانب، فاستمر 
التوجه الشرائي وهو ما ظهر 
من خالل صافي مشتريات بلغ 
١٨٫١ مليون دينار، إذ تركزت 
عمليات الشراء على األفــــراد 
بصافي بلغ ٤٩٧٫٦ ألف دينار، 
وأيضا من خالل املؤسسات 
والشركات بصافي بلغ ١٧٫٦
مليون دينــار، علما أن هذه 
املؤسســات حققــت صافي 
شــراء هو األعلى بني جميع 
فئات املتداولني العام املاضي 
بـ ٨٠٨٫٧ ماليني دينار، فيما 
كان التوجه بيعيا لتعامالت 
االســتثمارية  الصناديــق 
األجنبيــة بصافي ١٢٫٧ ألف 

دينار.
وعلى مستوى تعامالت 
بالبورصــة  اخلليجيــني 
الشــهر  خــالل  الكويتيــة 
املاضــي، بلغ صافــي قيمة 
استثمــــاراتهـــم التي طغى 
عليهــا البيــع ١٨٫٧ مليــون 
دينــار، وكـــــــان الفتا بيع 
املؤسســـــات والشركــــات 
بنحو ١٦٫٢ مليون دينار، كما 
بلــــغ صافي تعامالت األفراد 
البيعية ٢٫٦ مليـــون دينار، 
أمــــــا تعامــالت صناديــق 
االستثمار اخلليجية فكانت 
شــرائية بصافــي بلغ ٧٨٫٧
ألف دينار، كمــا بلغ صافي 
قيمــة تعامالت محافــــــظ 
العمالء ذات الطابـــع الشرائي 

أيضــــا ١٥ ألف دينــــار.

توجهات املستثمرين الكويتيني واألجانب شرائية باألسهم الكويتية في يناير املاضي استعداداً ملوسم التوزيعات

التداول في السوق الرسمي 
طبقا للجنسية وفئة التداول 
خــالل الســنة املاضية، ثقة 
املســتثمرين الكبيــرة فــي 
الفــرص االســتثمارية التي 
تتوافر بسوق املال الكويتي، 
وهــو مــا يتبني مــن خالل 
مواصلــة األجانب لعمليات 
الشــراء اســتكماال للعــام 

١٨٫١ مليـون دينـار صافـي مشـتريات األجانب.. وصافـي تعامـالت املؤسسـات ١٧٫٦ مليونًا
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بدر املال: الكويت ملتزمة بقرارات «أوپيك +».. 
الضامنة ألمن إمدادات الطاقة

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير النفط د.بدر املال، وفد الكويت 
املشارك في االجتماع السابع واألربعني 
للجنــة الوزارية املشــتركة ملراقبة 
االنتــاج (JMMC)، والــذي عقد يوم 
األربعاء املاضي، وقد ضم الوفد محافظ 
الكويت لدى منظمة «أوپيك» محمد 
الشطي، واملمثل الوطني للكويت لدى 
منظمة «أوپيك» الشيخ عبداهللا صباح 

سالم احلمود الصباح.
وأشــاد املال، وفق بيان صحافي 
صادر من وزارة النفط، بقرار مجموعة 

«أوپيك +» االستمرار باتفاق خفض 
االنتاج، ويستمر العمل بهذا االتفاق 
حتــى نهاية عــام ٢٠٢٣، ويدعم هذا 
القرار توازن واستقرار السوق، مشيرا 
إلى أن الكويت ملتزمة متاما بالقرارات 
التي تتخذهــا مجموعة «أوپيك +» 
والتــي تضمــن امــن اإلمــدادات في 

السوق.
وأوضح أن مجموعة «أوپيك +» 
تتابع بشكل حثيث معطيات السوق 
النفطية والبيانات االقتصادية العاملية 

ملا فيه مصلحه استقرار السوق.

خالل مشاركته باجتماعات اللجنة الوزارية املشتركة ملراقبة اإلنتاج

د.بدر املال 

أمر ملكي بتعيني أمين بن محمد السياري 
محافظًا للبنك املركزي السعودي

صــدر أمر ملكــي بتعيني 
أميــن بــن محمد بن ســعود 
الســياري محافظــا للبنــك 
الســعودي مبرتبة  املركزي 

وزير.
ووفقا لبيــان على وكالة 
األنبــاء الســعودية «واس»، 
فقد جاء تعيني السياري بعد 
إعفاء د.فهد بــن عبداهللا بن 
عبداللطيــف املبارك محافظ 

كمــا شــغل عضويــة جلنة 
السياسة  االستثمار، وجلنة 
النقديــة، وجلنــة املخاطــر، 
وجلنة االســتقرار املالي في 
البنــك املركزي الســعودي، 
وشــغل منصب نائب رئيس 
مجلــس إدارة البنك املركزي 
السعودي، وعضوية مجالس 
إدارة كل من إدارة الصندوق 
الســعودي للتنمية، واملركز 

الوطني إلدارة الدين، وكذلك 
عضوية جلنة االستثمار في 
صندوق االستثمارات العامة. 
وانضم الســياري إلى البنك 
املركزي السعودي عام ١٩٩٩، 
ثم انضم في عــام ٢٠٠٣ إلى 
مجموعة البنك الدولي ملدة ٣

سنوات، وقد بدأ حياته املهنية 
في صندوق التنمية الصناعية 

السعودي كمحلل مالي.

البنــك املركــزي الســعودي 
السابق من منصبه.

وكان الســياري، قــد عني 
نائبــا حملافظ البنك املركزي 
أمــر  مبوجــب  الســعودي 
أكتوبــر  ملكــي بتاريــخ ١٧ 
٢٠١٩، وشــغل منصب وكيل 
احملافظ لالستثمار في البنك 
املركــزي الســعودي خــالل 
الفتــرة من ٢٠١٣ إلــى ٢٠١٩. 

«مشاريع األمل» و«النزهة» و«رواد األعمال» تستثمر 
في «كواال بيكس» خالل احللقة اخلامسة من «بيبان» 

أعلنــت مشــاريع األمــل، 
الذراع االستثمارية لصندوق 
األمل واملنتجة لبرنامج بيبان، 
عن استثمارها املشترك مببلغ 
٣٣٠ ألف دوالر في شركة كواال 
بيكس مع املستثمر الكويتي 
يوســف الســلطان الرئيــس 
التنفيــذي ملشــاريع النزهة، 
وباسل العبدالكرمي عبر احللقة 
اخلامسة من املوسم الثاني من 
برنامج بيبــان. كواال بيكس 
هــي عالمــة جتاريــة تصنع 
وتوفر علب الوجبات اخلفيفة 
الصحية مبكونــات طبيعية 
لألطفال والكبار، مؤسسة من 
قبل أحمد مبشر، وآية عساف 
وأمنية عبداحلليم، وتســعى 
الشــركة لتمكني العائالت من 
االرتقــاء مبســتوى العيــش 
واتباع منط حياة صحي أكثر 
من خالل مختلــف منتجاتها 
اخلالية من السكر املكرر واملواد 
احلافظة والدهــون املتحولة 

واملكونات االصطناعية.
وقالت فجــر الباجه جي، 
املديــر العام ملشــاريع األمل: 
يســرنا االســتثمار في كواال 
بيكس إلى جانب مستثمرين 

إن هذا االســتثمار هو شهادة 
فعليــة علــى ثمار مبــادرات 
مشاريع األمل املتمثلة ببرنامج 
بيبان التلفزيوني الذي يحمل 
إيجابيــا علــى رواد  تأثيــرا 
األعمال واملستثمرين وكل من 
االقتصادات احمللية واإلقليمية. 
أنــا متفائــل بهذا االســتثمار 
املشــترك بني القطاعني العام 
واخلاص، حيث سينقل القطاع 
اخلــاص جتاربــه الغنية مما 
يعــود بالفائدة على اجلميع، 
وستحظى شركة كواال بيكس 
بدعمنــا للوصول لتطلعاتهم 
املرجــوة. كمــا علق يوســف 

التنفيذي  املديــر  الســلطان، 
ملشاريع النزهة عن استثماره 
بجانب مشاريع األمل كمستثمر 
من الكويت، فإن برنامج بيبان 
قــد أزاح احلاجــز اإلقليمــي 
وسهل الوصول إلى مشاريع 
استثمارية لم تكن في السابق 
حتت أعيننا. أظهر فريق كواال 
بيكس التزامه للمشروع، في 
حني أن شــركة كــواال بيكس 
بحــد ذاتهــا أثبتــت قابليتها 
للتوسع والنمو لتصبح اسما 
معروفا في العالم العربي من 
خــالل توجيهنــا وخبراتنــا 

كمستثمرين استراتيجيني.

يوسف السلطانباسل العبدالكرميفجر الباجه جي

إقليميني من القطاع اخلاص، 
شــبكتهم  ســتدعم  ممــن 
وخبراتهــم الواســعة كــواال 
بيكس بشكل استراتيجي في 
التوســع وتطوير منتجاتهم 
وتوزيعهــا على املســتويني 
اإلقليمــي والعاملــي، كمــا ان 
الشــركة  شــغف مؤسســي 
التقدمي  ودافعهــم وفكرهــم 
يعكس قيمتنا في االستثمار 
في رواد األعمال والفرق التي 

تعمل وراء املشاريع.
مــن جانبــه، علق باســل 
العبدالكرمي رئيس منظمة رواد 
األعمال في املنطقة الشرقية: 

«كامكو إنفست»: التضخم العاملي 
سينخفض إلى ٦٫٦٪ خالل ٢٠٢٣

«الوطني» ُيشارك في معرض 
«توظف بعد أدائك اخلدمة الوطنية العسكرية»

قال تقرير صادر عن شركة كامكو 
إنفست إن أحدث التقارير الصادرة 
عن صندوق النقد الدولي، بعنوان 
مســتجدات آفاق االقتصاد العاملي، 
سلط الضوء على التداعيات املستمرة 
الرتفاع معدالت التضخم وما نتج عن 
ذلك من رفع أسعار الفائدة، هذا إلى 
جانب احلرب الروسية - األوكرانية 
وانعكاساتها على النمو االقتصادي 

خالل العام ٢٠٢٣.
وأضاف التقرير ان ظهور حاالت 
إصابــة جديــدة بڤيــروس كورونا 
بالصني قد يؤثر على مسيرة التعافي 
في البالد، إال أن صندوق النقد الدولي 
أكد أن املخاطر املعاكسة قد تراجعت 
مقارنة بالتوقعات السابقة، خاصة 
في ظل الطلب املكبوت الذي يشهده 
عدد مــن االقتصــادات، في حني أن 
الهبوط األسرع لوتيرة التضخم قد 
يكون من العوامل اإليجابية أيضا.

ونتيجة لذلك، رفع صندوق النقد 
الدولي هامشيا توقعات منو الناجت 
احمللي اإلجمالي العاملي للعام ٢٠٢٣

مبقدار ٢٠ نقطة أســاس إلى ٢٫٩٪، 
إال أنه خفــض توقعات العام ٢٠٢٤

مبقدار ١٠ نقاط أساس إلى ٣٫١٪.
وقد مت خفض توقعات النمو لكل 
من االقتصادات املتقدمة واألسواق 
الناميــة،  الناشــئة واالقتصــادات 
وشــهدت توقعات منو االقتصادات 

الناشئة واالقتصادات النامية مراجعة 
تصاعدية مبقدار ٣٠ نقطة أســاس 
للعام ٢٠٢٣، ليصل بذلك معدل النمو 
املتوقع إلى ٤٫٠٪، إال انه مت خفض 
توقعات النمو للعام ٢٠٢٤ إلى ٤٫٢٪ 

العام املقبل.
وتشــير توقعات صندوق النقد 
الدولي إلى انخفاض معدل التضخم 
العاملي من ٨٫٨٪ في العام ٢٠٢٢ إلى 
٦٫٦٪ فــي العــام ٢٠٢٣ و٤٫٣٪ فــي 
العــام ٢٠٢٤، وإن كان أعلــى قليال 
من مستويات ما قبل اجلائحة عند 

.(٢٠١٧-٢٠١٩) ٪٣٫٥
وفي ظل زيادة التباين بني األسواق 
الناشــئة والــدول الناميــة، كانــت 
صدمــات ارتفاع معــدالت التضخم 
أكثر شيوعا في االقتصادات املتقدمة، 
وفقــا لصندوق النقد الدولي. إال ان 
الصندوق أشار إلى أن الربع الثالث 
من ٢٠٢٢ شــهد توازن االســتهالك 
على مســتوى األســر بصورة غير 
متوقعة، وزيادة االســتثمارات في 
أنشــطة األعمال، وحتســن وتيرة 
النمــو االقتصــادي، ممــا أدى إلــى 
تعزيز مســتويات املرونة أكثر مما 
كان متوقعا في مواجهة أزمة الطاقة 

األوروبية.
هذا، ويرى صندوق النقد الدولي 
أن التضخم األساسي، الذي يتضمن 
املزيــد من تقلبــات تكاليف الطاقة 

واملــواد الغذائيــة، علــى الرغم من 
أنــه لم يبلغ ذروتــه في العديد من 
الدول بعد إال أنه أظهر حتســنا مع 
انخفاض مقاييس التضخم اإلجمالية 
في معظم الدول في الوقت احلالي. 
مــن جهة أخــرى، شــهدت توقعات 
منو االقتصــادات املتقدمة مراجعة 
تصاعديــة مبقدار ١٠ نقاط أســاس 
لتصل إلى ١٫٢٪ للعام ٢٠٢٣ وخفضها 
مبقدار ٢٠ نقطة أساس للعام ٢٠٢٤

لتصــل إلــى ١٫٤٪، وراجع صندوق 
النقد الدولي توقعات النمو العاملي 
القتصادين كبيريــن هما الواليات 
املتحــدة والصني للعــام ٢٠٢٣ مبا 
يعكس توقعات النمو بوتيرة أسرع 
مما كان متوقعا في أكتوبر من العام 
املاضي، حيث رفع الصندوق توقعات 
منو االقتصــاد األميركي مبقدار ٤٠

نقطة أساس إلى ١٫٤٪ في العام ٢٠٢٣، 
واتبع ذلك مراجعة هبوطية مبقدار 
٢٠ نقطة أســاس للنمــو في ٢٠٢٤

ليسجل منوا بنسبة ١٫٠٪.
وتشير املراجعة التصاعدية للعام 
٢٠٢٣ إلى اآلثار غير املباشرة ملرونة 
الطلب احمللي فــي العام ٢٠٢٢. من 
جهة أخرى، تعزى املراجعة الهبوطية 
للعام ٢٠٢٤ إلى ارتفاع أسعار الفائدة 
الفيدرالية، والتي من املتوقع أن تصل 
إلى ذروتها عند نحو ٥٫١٪ في العام 

.٢٠٢٣

إميانا منــه بأهمية دعم 
فئة الشباب وتوفير فرص 
العمل املناسبة لهم بالقطاع 
املصرفي واملالي، شارك بنك 
الكويت الوطني في املعرض 
الوظيفي «توظف بعد أدائك 
اخلدمة الوطنية العسكرية» 
الذي نظمتــه هيئة اخلدمة 
الوطنية العسكرية التابعة 
الكويتية،  الدفــاع  لــوزارة 
ملســاعدة من أنهــى خدمته 
العسكرية من الشباب لبدء 

حياتهم املهنية.
وعقد املعرض على مدى 
يوم واحد وشهد استعراض 
العديد من اجلهات الوظائف 
الشــاغرة للخريجــني مــن 
الذيــن يتمتعون  املجندين 
باملســؤولية واالنضبــاط 
واملهــارات والقيــم العالية 

ومجاالته متاشيا مع اإلطار 
وشــامل  االســتراتيجي 
لتوظيــف الكويتيــني الذي 

يتوافق مع رؤية ٢٠٣٥. 
العبالنــي أن  وأضــاف 
الوطنــي وباعتبــاره أكبــر 
مؤسســة مالية في الكويت 
يواصــل تكريــس موقعــه 
الريادي بني كل مؤسســات 
القطــاع اخلــاص من حيث 
توظيف العمالــة الوطنية، 
حيــث دأب الوطنــي علــى 
استقطاب الطاقات البشرية 
وتدريبها وصقــل مهاراتها 

وتأهيلها للعمل املصرفي.
وشدد على أن استراتيجية 
الوطني في التوظيف ترتكز 
على التنوع وتكافؤ الفرص 
املواهــب  وجــذب أفضــل 
وتدريبهم وتنمية قدراتهم 

ومهاراتهم بأفضل البرامج، 
حتى يتمكنوا من بناء مسيرة 
مهنية ناجحة تساعدهم على 
تبوؤ مناصب قيادية داخل 
البنك في املستقبل، وهو ما 
يجعــل الوطني جهة العمل 
املفضلة في القطاع اخلاص 
بني أوساط الكويتيني حديثي 
التخــرج كما يتمتــع البنك 
بأعلــى معــدالت االحتفاظ 

باملوظفني الكويتيني.
وأشــار العبالني إلى أن 
الوطني ال يقدم مجرد فرص 
وظيفية، وإمنا يوفر مسارا 
ومستقبال وظيفيا واعدا مبا 
يتميز به من موارد وبرامج 
تدريبيــة احترافية تواكب 
املعاييــر العاملية وتســاهم 
في صقل مهــارات وكفاءات 

الشباب.

سيعود وينحسر إلى ٤٫٣٪ خالل ٢٠٢٤.. وفقاً لتوقعات «صندوق النقد»

ممثلو «الوطني» مع قياديي هيئة اخلدمة الوطنية العسكرية في جناح البنك باملعرض عماد العبالني

والتي غرســت في نفوسهم 
للخدمــة  تأديتهــم  أثنــاء 

الوطنية.
وبهــذه املناســبة، قــال 
مدير عام املوارد البشــرية 
للمجموعــة عماد العبالني: 
نحن ســعداء باملشاركة في 
هذا املعرض الوظيفي املهم 
الذي يهدف إلى فتح املجال 
أمــام أبنائنــا الذيــن أنهوا 
خدمتهم العسكرية، وتوفير 
الوظيفية  الفــرص  أفضــل 
لهــم لالرتقاء بهم في ســلم 
الوظائف املخصصة خلدمة 
الوطن فــي كافــة املجاالت 

االقتصادية.
وأشــار إلى أن املعرض 
يشكل أداة حقيقية لتعزيز 
الوطنية  الكوادر  مشــاركة 
في مختلف قطاعات العمل 

منذ عام ٢٠١٦ واحلكومة تعاني من خالفات ومشاكل ومعوقات 
مع مجلس األمة وقــد تعطلت الكثير من املشــاريع والقوانني 
والتشــريعات املقترحة واألولويات التــي تهم الوطن واملواطن 
ومازالت مســتمرة، ولذلك استقالت احلكومة التي يرأسها سمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح مؤخرا وسيتم تشكيل حكومة 
جديدة لعام ٢٠٢٣، وهذه األحداث لها أسباب تكررت مبواضيع 
مبررة من الطرفني والتي تراها أنها مستحقة ويجب مناقشتها 

وعرضها وموافقة مجلس األمة عليها.
هذه اخلالفات واملشــاكل التي تسببت في أكثر من استقالة 
للحكومة وحل مجلس األمة ممكــن أن يكون هناك أعضاء من 
احلكومــة ومجلس األمة متفقا عليهــا، ولكن تتعطل من بعض 
أعضــاء مجلس األمة الذين يصرون علــى مطالبات لها أولوية 
ملناقشــتها وإقرارها، وبهذا حتدث اخلالفات وتعطيل أولويات 
مت طرحها منذ عام ٢٠١٦ ووافق عليها الطرفان بأن يتم إدراجها 
علــى اللجان البرملانية املختصة ملناقشــتها مع احلكومة ورفع 
تقريرها إلى مجلس األمة لعرضها في جلساته واملوافقة عليها، 

ولألسف لم يتم ذلك.
فما احلل لعدم تكرار واســتمرار هذه املشاكل بني احلكومة 
ومجلس األمة، وحسب رأيي ونصيحتي فإن العمل على تقييم 
األولويات سيكون ضمن برنامج عمل احلكومة اجلديدة ويهدف 
إلى حتقيق العدالة وحتسني مستوى املعيشة والرفاهية للمواطنني 
وحتقيق مشاريع تخدم الوطن ملستقبل أفضل يضمن االستقرار 
واألمن واألمان وتطوير البنية التحتية ومصادر دخل متنوعة، 

ومن هذه األولويات التي أراها مستحقة حاليا:
٭ إعادة هيكلة اجلهاز احلكومي لتحل مشكلة التضخم والهدر في 
امليزانية وإلغاء ودمج هيئات ومؤسسات ومجالس حكومية ليس لها 
داع، وإذا كان للحكومة واملجلس اهتمام في بناء وتأهيل املواطن 
الكويتي وتطوير اجلهاز احلكومي، اقترح عليهم استحداث جهة 
حكومية تسمى وزارة للتخطيط واملوارد البشرية تشمل ٣ قطاعات 
هي التخطيــط واخلدمة املدنية والقوى العاملة، وهذه القطاعات 
موجودة حاليا وتهدف إلى حل الكثير من املشــاكل، واألولويات 

على أن يتم اختيار وزير لديه املؤهل واخلبرة في هذا املجال.
٭ عدالة الرواتب تتحقق عن طريق تطبيق البديل االستراتيجي الذي 
مت إعداده بأيدي كفاءات كويتية عام ٢٠١٥ ويستعان بهم ملراجعته 
وحتديثه وتطبيقه كما يجب بجدول رواتب واحد جلميع اجلهات 
احلكومية ذات امليزانية امللحقة واملستقلة، وبهذا يتم تعديل رواتب 

الكثير من املوظفني الكويتني وحل مشكلة التوظيف والبطالة.
٭ مراجعة رواتب املتقاعدين وحتديثها حسب غالء املعيشة وحتسني 
مستواها وال يشــمل هذا املتقاعدين ذوي الرواتب االستثنائية 

وكذلك إدخال ربات البيوت الكويتيات ضمن تأمني عافية.
٭ تشــجيع ودعم الكويتيني املوجوديــن في القطاع اخلاص 
والذين يرغبون العمل فيها عن طريق مراجعة وحتديث دعم 
العمالة ونســب الكويتيني وإضافة مواد في قانون العمل في 
القطاع األهلي تضمن لهم األمن واالستقرار الوظيفي، وكذلك 
تشجيع ودعم الكويتيني في املشروعات الصغيرة واملتوسطة 

وحتل مشكلة تضخم اجلهاز احلكومي وميزانية الرواتب.
٭ هناك عجز في ميزانية احلكومة ٢٠٢٣-٢٠٢٤ مببلغ ٥ مليارات 
دينار كويتي وهذا عكس ما سمعنا وقرأنا قبل أشهر أن هناك 
وفرا في امليزانية وخاصة بعد ارتفاع أسعار النفط وعموما هناك 
مصروفات في هذه امليزانية اعتقد مؤقتة فقط لها، وهناك مكافآت 
ورواتب استثنائية يجب اعادة النظر فيها وهناك مكافآت مالية 
تصرف ألعضاء املجالس واللجان احلكومية، وهؤالء األعضاء 
يعملون في احلكومة برواتب ومكافآت في جهة عملهم، ولذلك 

يجب اعادة النظر فيها وتخفيض هذه املصروفات.
اقتــراح ونصيحة ملجلس األمة حتى ال تتعطل أولويات مت 
ادراجها منذ ســنوات ومتفق عليها أال تصروا على مطالبات 
مالية حتتاج لدراسة وتفصيل وعدالة قبل مناقشتها وتطبيقها، 
وكذلك امنحوا وقتا للحكومة اجلديدة على االقل سنة لتطبيق 
األولويــات التي اتفق عليها وتهم الوطــن واملواطن، وبعدها 
عليكم بالتروي في املطالبات املالية وكثرة األسئلة؛ ألن لديكم 
أربع سنوات عمل تســتطيعون ان شاء اهللا إجناز كل ما يهم 

الوطن واملواطن.

املستشار الكويتي

نصيحة واقتراح 
للحكومة في ٢٠٢٣

Abumishari١@yahoo.comد.عبداهللا فهد العبد اجلادر
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية 

دالل الدوسري: تصنيف وكالة «فيتش» 
يؤكد املكانة املرموقة لبنك اخلليج

فيتــش  وكالــة  ثبتــت 
للتصنيف االئتماني تصنيف 
بنــك اخلليــج لعجــز املصدر 
عن السداد على املدى الطويل 
عند مســتوى «A» مــع نظرة 
مستقبلية «مستقرة»، كما قامت 
الوكالة بتثبيت اجلدوى املالية 

.«-bbb» للبنك في املرتبة
بــأن  الوكالــة  وأفــادت 
التصنيــف االئتمانــي لعجز 
املصدر عن السداد على املدى 
الطويل للبنك يعكس إمكانية 
حصــول البنك على الدعم من 
السلطات الكويتية إذا لزم األمر 
وفقا لتصنيف الدعم احلكومي 
في املرتبة A. وأضافت: يعكس 
تصنيف اجلدوى املالية لبنك 
اخلليــج املركــز احمللي اجليد 

تعكــس النظــرة املســتقبلية 
«املستقرة» لعجز املصدر عن 
السداد على املدى الطويل لبنك 
اخلليج التصنيــف االئتماني 
السيادي للكويت. وتعليقا على 
تقرير وكالة فيتش، قالت نائب 
املدير العام لعالقات املستثمرين 
في بنك اخلليج دالل الدوسري: 
يعــد قــرار الوكالــة بتثبيت 
تصنيــف بنك اخلليج اعترافا 
دوليا باملكانة املرموقة للبنك 
في السوق، واخلبرة الكبيرة 
التي تتمتع بها اإلدارة العليا، 
األمر الذي ساهم في التطبيق 

الناجح الستراتيجية البنك.
وأشارت الدوسري إلى أن 
بنك اخلليــج يحظى بالتقدير 
الدولي من قبل كبرى وكاالت 

التصنيــف االئتمانــي الثالث 
جلدارتــه االئتمانيــة وقوتــه 
املالية، فإلى جانب قيام وكالة 
«فيتــش» مؤخــرا بتثبيــت 
التصنيــف االئتمانــي لعجز 
املصدر عن السداد على املدى 
الطويــل عنــد «A» مــع نظرة 
مســتقبلية «مســتقرة»، فإن 
البنك يحظى بتصنيف العمالت 
األجنبية على املــدى الطويل 
للبنك باملرتبة «A+» مع نظرة 
مستقبلية «مستقرة» من قبل 
إنتليجنس»،  وكالة «كابيتال 
كما يحظى بتصنيف الودائع 
 «Aعلى املدى الطويل باملرتبة «٣
مع نظرة مستقبلية «مستقرة» 
من قبل وكالة «موديز خلدمات 

املستثمرين».

دالل الدوسري

الذي يتمتع به البنك، واتباعه 
أســاليب التحــوط فــي إدارة 
املخاطر، وكذلك جودة األصول، 
وكفايــة رأس املــال وقاعــدة 
التمويل املســتقرة. وتابعت: 

«السياحة والسفر»: ١٢٫٥ ألف حجز على «الكويتية» في ٢٤ ساعة
باهي أحمد

قال عضو مجلس اإلدارة رئيس 
اللجنة اإلعالمية فــي احتاد مكاتب 
السياحة والسفر، حسني السليطني، 
إن املكاتب العاملة في السوق الكويتي 
تلقت طلبات بحجوزات سفر بآجال 
مختلفة على منت اخلطوط الكويتية 
وصــل عددهــا إلــى ١٢٫٥ ألف حجز 

خالل ٢٤ ساعة فقط، إذ إن العرض 
الترويجــي الذي قدمته «الكويتية» 
بخصــم ٢٥٪ من قيمة احلجز خالل 
اليوم األول من شهر فبراير اجلاري 
نشط عمليات قطاع السياحة والسفر 

في الكويت بتلك احلجوزات.
وأشار السليطني فــي تصريــح 
لـ «األنباء»، إلى أن حركة املسافرين 
من الكويت للســياحة والســفر في 

اخلارج تشــهد إقباال متزايدا خالل 
الوجهــات  األيــام األخيــرة علــى 
السعودية املدفوعة باخلدمات املميزة 
واحملفــزة على الســفر التي تقدمها 
اململكة للزائرين وعلى رأسها خدمة 
تأشيرة الترانزيت للمسافرين على 
منت اخلطوط السعودية، والتي شكلت 
فرصة مواتية للكثيرين من املقيمني 
الراغبني في زيارة سريعة إلى اململكة.

السليطني لـ «األنباء»: أجراها مواطنون ومقيمون في أول أيام شهر فبراير اجلاري
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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 أنواع التمر من ٦ 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

اخلضري

ميل غيبسون

اطفسدفاءةا

لرنوينلايا

ذاارعوعمنل

كئءلبننسمت

يدعزلليلاس

ااقاهـخداثا

للونجغلقام

فستمحراندر

ورملريماحق

ايلافباداا

حعادعوضيلح

يرهـنلارلال

١ ـ من الطيور، ٢ ـ غزال (معكوسة) ـ عبيد ـ والدة، ٣
ـ  املراجع (معكوسة)، ٤ ـ قتال (معكوسة)  ـ  ـ حيرتي 
للتمني (معكوسة)، ٥ ـ آللئ كبيرة ـ عكس نعمم، ٦ ـ 
للجزمـ  اعبريـ  للتفسير، ٧ـ  يجيبـ  لوم (معكوسة)، 
٨ ـ منزل (معكوسة)، ٩ ـ في اليد (معكوسة) ـ يشارط، 

١٠ ـ عكس نهتم ـ غبار.

بعيد
طرائد

التسامر
األحداث

قناديل
السماء
السريع

النهر

الذكي
قاحل
وعد

غريب

حرف
أمنية
آمال
جهل

الفواح
فناء

العنيد
املنازل

املتوقع
سور
فنون

١ ـ توهج ـ أرشدي ـ إبداع، ٢ ـ من األوقات ـ 
مقتنياته، ٣ـ  مقيمونـ  للجزم، ٤ـ  رتبة عسكرية، 
٥ ـ عكس نفع ـ قطع، ٦ ـ تدفن ـ يقدم له هدية، 
٧ ـ صقل (معكوسة) ـ للجر، ٨ ـ متشابهة، ٩- 
أمنيات  ـ  للتأوه (معكوسة)، ١٠  ـ  الفراق  عكس 

ـ علم مذكر.

أفقياً: عموديًا:
١ ـ البيضة، ٢ ـ أيل (معكوسة) ـ رق ـ ام، ٣ ـ قلقي ـ الكتب 
(معكوسة)، ٤ـ  حرب (معكوسة)ـ  لو (معكوسة)، ٥ـ  داناتـ  
نخّص، ٦ ـ لم ـ مري ـ اي، ٧ ـ يلبي ـ مالمة (معكوسة)، ٨ ـ 
دار (معكوسة)، ٩ـ  الكف (معكوسة)ـ  يراهن، ١٠ـ  نهملـ  هباء.

١ـ  ألقـ  دليـ  فن، ٢ـ  ليلـ  أمالكه، ٣ـ  باقون 
ـ لم، ٤ ـ أميرال، ٥ ـ ضر ـ بتر، ٦ ـ تقبر ـ 
يهديه، ٧ ـ نحت (معكوسة) ـ رب، ٨ ـ اااا، ٩
ـ الوصال ـ آه (معكوسة)، ١٠ ـ آمال ـ ميان.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم الصحة

أسطورة شائعة حول تساقط الشعر

إذا أصيب والد أمك بالصلع، فستصاب به أيضا. هذا 
ما قيل للرجال منذ عقود، لكنها مجرد حكاية خرافية 
حسب أحد املمارسني العامني. ويقول د.سانغفي، من 
صيدلية لويدز: «لقد حان الوقت للتوقف عن لوم 
والدتك على الصلع. إن فكرة أن جينات والدتك هي 
املسؤولة عن الصلع لديك هي خرافة. من العدل إلقاء 
اللوم على كال والديك»، مضيفا: «ميكن أن يأتي ذلك 
من جانب والدتك أو والدك. يتم حتديد فرصك في 
فقدان شعرك من خالل مجموعة معقدة من اجلينات 
التي ميكن أن تنتقل من كال الوالدين». ومن األمثلة 
األخرى على اخلصائص البشرية التي تتأثر بجينات 
متعددة، لون البشرة. وعلى الرغم من أن اخلبراء 
يصرون على عدم إلقاء اللوم على جينات األم، فإن 
العلم حول هذا املوضوع ليس واضحا متاما. ودرس 
باحثو جامعة إدنبرة ٥٢٠٠٠ ذكر تتراوح أعمارهم 
بني ٤٠ و٦٩ عاما من املشاركني في قاعدة بيانات 
البنك احليوي في اململكة املتحدة. ووجدوا أن ٨٠٪ 
من الصلع الذكوري ينتقل في جيناتنا. واقترحت 
الدراسة أن الرجال ميكن أن يلوموا أمهاتهم بشكل 
أساسي، وليس آباءهم، ألن معظم اإلشارات اجلينية 
تأتي من كروموسوم X املوروث من خالل خط األنثى. 
والصلع الذكوري هو االسم الذي يطلق على الثعلبة 
الذكورية عند الرجال، وهو أكثر أنواع تساقط الشعر 
أنه يؤثر على ٦٫٥ إلى  البيانات  شيوعا. وتشير 
ماليني رجل في اململكة املتحدة وأكثر من ٥٠ مليونا 
في الواليات املتحدة. ويبدأ عادة بترقق الشعر في 
الصدغني وأعلى الرأس، أو منبت الشعر املتراجع. 
ويتبع ذلك تساقط الشعر بشكل أكبر، ما يؤدي إلى 
تعريض فروة الرأس للخطر، وفقا لـ NHS. ويبدأ 
بعض الرجال املصابني في فقدان شعرهم في أواخر 
سن املراهقة، بينما تبدأ العملية بالنسبة لآلخرين 
الرجال  في وقت الحق. ويقول اخلبراء إن معظم 

يفقدون بعض الشعر عند بلوغهم سن الستني.

إلى أي درجة هناك عالقة بني الغذاء واملرض؟

بحسب د.ستيفن كوبيكي، طبيب القلب الوقائي 
في مؤسسة «مايو كلينك» أجاب بأن العالقة أقوى 
مما قد نعتقد قائال: «التغذية اآلن هي السبب األول 
للوفاة املبكرة واملرض املبكر في الواليات املتحدة 
والعالم». فقد ميكن أن يكون التباع نظام غذائي غير 
صحي عواقب وخيمة، وميكن أن يزيد من خطر وفاة 
الدماغية  القلب والسكتة  الشخص بسبب أمراض 
ومرض السكري من النوع الثاني. وتساهم عوامل 
مثل التدخني والوراثة في تعرضنا خلطر اإلصابة 
بأمراض مختلفة، لكن ال ميثل أي منهما عامل اخلطر 
القلب  األكبر، فبحسب د.ستيفن كوبيكي، طبيب 
الوقائي في مؤسسة «مايو كلينك»: «التغذية اآلن هي 
السبب األول للوفاة املبكرة واملرض املبكر في الواليات 
املتحدة والعالم». ويقول د.كوبيكي إن امتالك جينات 
للمرض سيزيد من خطر اإلصابة بنسبة ٣٠٪ إلى 
٤٠٪، لكن اتباع أسلوب حياة سيئ سيزيد من خطر 
اإلصابة باملرض بنسبة ٣٠٠٪ إلى ٤٠٠٪، مضيفا: «نحو 
٥٧٪ من السعرات احلرارية التي نستهلكها يوميا 
في هذا البلد هي أطعمة فائقة املعاجلة. وفي حني أن 
األطعمة فائقة املعاجلة متيل إلى أن تكون مريحة 
وفعالة من حيث التكلفة، إال أنها تسبب االلتهابات 
وميكن أن تؤدي إلى مجموعة من املشكالت الصحية 
مبرور الوقت». وتابع: «إنها تزعج أنسجتنا، تزعج 
قلوبنا، تزعج الشرايني والدماغ والبنكرياس والكبد 

والرئتني. وهذا ما يؤدي إلى املرض».
واخلبر السار هو أنه لم يفت األوان أبدا لتغيير 
عاداتنا الغذائية، حيث يوضح أن استبدال قضمة 
واحدة من اللحوم املصنعة أو األطعمة فائقة املعاجلة 
ببعض األطعمة غير املصنعة أو بخيار أكثر صحة 
«سيقلل بالفعل من خطر اإلصابة بالنوبة القلبية 
أو عامني». وحتتوي  الدماغية، بعد عام  والسكتة 
األطعمة الفائقة املعاجلة على العديد من املكونات 
املضافة، مثل السكر، امللح، األلوان االصطناعية واملواد 
احلافظة واملثبتات. كما حتتوي قائمة املكونات أحيانا 
على مواد كيميائية، واألمثلة على ذلك املشروبات 
الغازية والنقانق واللحوم الباردة والوجبات السريعة 

والوجبات اخلفيفة املعبأة.

املصدر: «ميديكال إكسبريس»

املصدر: «ديلي ميل»
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أنباء سورية أنباء لبنانية

محمد بن سلمان يبحث ووزيرة اخلارجية الفرنسية
العالقات الثنائية واملستجدات اإلقليمية والدولية

عواصـــــــم - وكـــاالت: 
استقبل صاحب السمو امللكي 
األميــر محمد بن ســلمان ولي 
العهد رئيــس مجلس الوزراء 
الســعودي فــي الرياض امس 
وزيــرة اخلارجية الفرنســية 
كاثرين كولونا مبناسبة زيارتها 

الرسمية للمملكة.
األنبــاء  وكالــة  وقالــت 
السعودية الرسمية «واس» في 
بيان إنه جرى خالل االستقبال 
اســتعراض العالقات الثنائية 
بــني البلدين وســبل تعزيزها 
في مختلف املجاالت، باإلضافة 
إلى بحث املستجدات اإلقليمية 
املبذولة  والدوليــة واجلهــود 

جتاهها.
على صعيد آخر، اســتقبل 
الرئيــس العراقي عبداللطيف 
اخلارجيــة  وزيــر  رشــيد، 
الســعودي األميــر فيصل بن 
فرحــان والوفــد املرافــق لــه 
الرســمية  مبناســبة زيارتــه 

لبغداد. 
وأكــد الرئيس عبداللطيف 
رشــيد أن العراق والسعودية 
الركائز األساســية  يعدان من 
الســتقرار املنطقة خاصة في 
الظروف الدقيقة التي متر بها 

إلى تعزيز أمنه واســتقراره»، 
مشيرا إلى «ضرورة العمل من 
أجل توطيد العالقات الثنائية 
وتوســيع التعــاون والتبادل 

التجاري بني البلدين».
وأضاف أن «ما نسمعه عن 
العراق يبعث على األمل واحلراك 
االقتصادي في العراق يصب في 
مصلحتنا كما أنه يحرك اقتصاد 
املنطقة»، مؤكدا أن «العراق قادر 

التحديــات التي تهــم املنطقة 
عامة».

اكــد وزيــر  مــن جانبــه، 
اخلارجيــة الســعودي فيصل 
مــن فرحــان، خــالل املؤمتــر 
الصحافي «عمــق العالقة بني 
العراق والسعودية، السيما انها 
تشهد زخما ايجابيا كبيرا في 
الفترة األخيرة، مع العمل بخطى 

وثيقة الستمرار الزخم».

على مواجهة التحديات».
وخــالل مؤمتــر صحافــي 
مشترك مع نظيره السعودي في 
مبنى وزارة اخلارجية ببغداد، 
شدد وزير اخلارجية العراقي 
على أهمية زيارة األمير فيصل 
بن فرحان لبغــداد، وقال إنها 
«تأتي في وقــت يتميز بكثرة 
التحديات»، مؤكدا «أهمية إجراء 
احلــوارات والنقاشــات حول 

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبال وزيرة اخلارجية الفرنسية كاثرين كولونا في الرياض أمس (واس)

دول العالم والتحديات املختلفة 
التي تواجهها، فيما أعرب األمير 
فيصل بن فرحان عن استعداد 
اململكة للتعاون واالستثمار في 
الغاز املصاحب بحســب بيان 
صادر عن رئاســة اجلمهورية 

العراقية.
مــن جهتــه، عبــر وزيــر 
اخلارجية السعودي «عن دعم 
اململكة جلهود العراق الرامية 

النرويج تلغي إذنًا بحرق املصحف
وتركيا تستدعي سفراء دول أغلقت بعثاتها

«املركزي» السوري يخفض قيمة الليرة أمام 
الدوالر إلى ٦٦٥٠ لتقارب السوق السوداء

جامعة دمشق تهّدد حاملي جوازات السفر 
غير السورية بالفصل ما لم يفصحوا عنها

وزير التعليم: تسليم العمل للفائزين مبسابقة 
٣٠ ألف معلم بعد إجازة منتصف العام

وكاالت:   - عواصــم 
جنحت الضغوط التركية 
على ما يبدو في منع حترك 
جديــد لليمــني املتطــرف 
األوروبي الــذي دأب على 
اســتفزاز مشــاعر ماليني 
املسلمني بإحراق نسخ من 
كتابهم املقدس في عدة دول.
فقــد أعلنــت شــرطة 
العاصمة النرويجية أوسلو 
انهــا ســتمنع مظاهــرات 
مخطط لها أمام الســفارة 
التركية معللــة قرارها بـ 

«وجود مخاوف بشأن السالمة العامة». وقال 
زير اخلارجية التركي مولود تشاووش أوغلو 
إن النرويج ألغت إذنا بحرق نسخة من القرآن 
الكرمي عقب التحذير الذي وجهته تركيا لها، 
وذلك بعدما استدعت وزارة اخلارجية التركية 
أمــس، ســفير النرويــج في أنقــرة أيرلينغ 
سكونســبيرغ، إثر تلقيها معلومات بشــأن 
اســتعدادات لتنفيــذ اعتداء علــى املصحف 

الشريف اليوم اجلمعة.
وأبلغت الــوزارة سكونســبيرغ إدانتها 
الشــديدة لنهــج النرويــج حيال عــدم منع 
هذا العمل االســتفزازي الذي يتضمن حرق 
املصحــف، معتبــرة أنــه جرميــة كراهيــة 
بشكل واضح، بحســب ما أفادت به مصادر 
ديبلوماسية لوكالة أنباء األناضول التركية.

وأكدت اخلارجية التركية للسفير أن هذا 
املوقف «غير مقبول».

وأثار إقدام سياسيني ومتطرفني ميينيني 

وكاالت: أعلن مصرف سورية املركزي 
أمــس خفض قيمة الليــرة أمام الدوالر 
إلــى ٦٦٥٠ بعدما كانــت ٤٥٠٠. ومقابل 
اليورو بـ ٧٣٢٨٫٩٧ ليرة. وبحسب نشرة 
األسعار اجلديدة للحواالت اخلارجية، بات 
سعر صرف الدوالر في املصرف املركزي 
وللمــرة األولــى منذ عام ٢٠١١ مســاويا 
لسعر صرفه في الســوق السوداء، في 
حني أبقى «املركزي» على ســعر صرف 
الليرة السورية مقابل الدوالر األميركي 
للمصارف العاملة، وشــركات ومكاتب 
الصرافة عند ٤٥٢٢ ليرة، وهو السعر الذي 
حدده في ٢ يناير املاضي، كما أبقى على 
سعر البدالت العسكرية عند ٤٥٠٠ ليرة.

ويسمح القرار الذي يحمل الرقم ١٤٤، 
مبوجبه للمصارف وشــركات الصرافة 

بتسلم قيم احلواالت اخلارجية الواردة 
وتصريف املبالغ النقدية (كاش)، وفق 
ســعر صرف مقارب لسعر التداول في 

السوق السوداء.
وبحســب قرار املركــزي، يحقق هذا 
القرار ميزات مهمة إضافة إلى تعديل سعر 
احلواالت والتصريف، وتسهيل عمليات 
التصريف املباشر لدى املصارف، ورفع 
ســعر تصريف احلواالت الــواردة عبر 
شــبكات التحويل العاملية كالويسترن 

يونيون.
وأصبحت املساعدات املالية الفردية 
احملولة من اخلارج شريان احلياة آلف 
األسر السورية بعد انهيار قيمة العملة 
ملســتويات تاريخية، تزامنا مع ارتفاع 

جنوني في األسعار.

وكاالت: طالبت جامعة دمشــق عبر 
تعميم موجه لكلياتها، طالب الدراسات 
العليا، بالتصريح عن امتالكهم جوازات 
سفر غير سورية، وتزويد مديرية البحث 
العلمي بجامعة دمشق بصورة عن اجلواز 
بشــكل عاجل، على أن يتعرض الطالب 

للفصل إذا أخفى هذه املعلومة.
وبرر رئيس اجلامعة محمد أســامة 
اجلبــان، هــذه اخلطــوة بأنهــا «إجراء 
روتيني وتنظيمي» ملتابعة أوضاع طالب 
الدراسات العليا، ومتابعة التزام الطالب 
مع أســاتذتهم املشــرفني عليهم، ضمن 

قانون تنظيم اجلامعات.
كمــا دعت اجلامعة أعضــاء الهيئات 
التعليمية من املشرفني على الطالب في 
مرحلة املاجســتير والدكتوراه، لوضع 
برنامج ألوقات مقابلة الطالب في مكتب 

عضو الهيئة في الكلية.
ونقلت صحيفة «الوطن» املوالية أن 
التعميم دعا لوضع برنامج ثابت وتقدمي 
تقرير نصف شهري لتوضيح مدى التزام 
الطالب ببحثه ودوامه ومستوى أدائه.

ومن املفترض إيداع التقرير في قسم 
الدراسات العليا حتت إشراف نائب العميد 
للشــؤون العلمية، بعد تصديق رئيس 
القسم املختص، وحفظه في ملف الطالب، 
على أن يجري إرسال التقارير إلى رئاسة 

اجلامعة كل ثالثة أشهر.
إلى ذلك، أتاحت جامعة دمشق اعتبارا 
من أمس، إمكانية احلصول على الكتب 
اإللكترونيــة للفصل الدراســي الثاني، 
لطالب كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 
قسم علم االجتماع، وقسم اآلثار، ولطالب 
كليــة الصيدلــة، وطالب كليــة الفنون 
اجلميلــة، ولطالب قســمي الرياضيات 

والفيزياء في كلية العلوم.
كما نشــرت روابط إلكترونية متكن 
طالب تلك الكليات، وطالب االقتصاد وطب 
األسنان، والهندســة املدنية، والهندسة 
املعلوماتية والزراعة واحلقوق والشريعة 
والتربية والطب البشري، احلصول على 
كتــب الفصل الثانــي اإللكترونية، عبر 
روابط إلكترونية منشورة على حساب 

اجلامعة عبر «فيسبوك».

القاهرة - هالة عمران

أعلــن د.رضــا حجازي وزيــر التربية 
والتعليم والتعليم الفني عن أن املدرسني 
الفائزيــن فــي مســابقة ٣٠ ألــف معلــم 
سيتســلمون العمل بعد إجــازة منتصف 
العام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بعد اجتيازهم 

التدريبات املقررة من قبل الوزارة.
وقال الوزير خالل مؤمتر صحافي امس 
إنه ســيتم اإلعالن عن املســابقة اجلديدة 
وشروطها لتعيني ٣٠ ألف مدرس األسبوع 
املقبل، مشيرا إلى أن املسابقة ستكون على 

مستوى جميع احملافظات.
وقال الوزير إن الوزارة ستقوم بإطالق 
مسابقة أفضل إدارة تعليمية على مستوى 
جميع اإلدارات التعليميــة، باإلضافة إلى 

أفضل مدرسة متميزة وفق شروط ومعايير 
مت وضعها من قبل الوزارة.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم 
الفني إنه مت صدور قرار وزاري بشأن تنظيم 
مجموعات الدعــم للطالب بجميع املراحل 
التعليميــة وتعديــل مســمى «مجموعات 
التقوية املدرسية» الى «مجموعات الدعم».

وأضاف أن القــرار نص على أن تكون 
مجموعات الدعــم اختيارية للطالب على 
مســتوى اإلدارة التعليميــة للشــهادتني 
اإلعدادية والثانوية وعلى مستوى املدرسة 
لصفوف النقل بهدف حتسني مستوى الطالب 
وذلك مقابل مادي، مشــيرا إلى أنه ســيتم 
اإلعالن عن قيمة االشتراك واملواعيد وأماكن 
الدراسة وأسماء املعلمني القائمني بالتدريس 
في لوحة اعالنات خاصة مبجموعات الدعم.

أنباء مصرية

حراك خليجي في بيروت.. ومساعٍ فرنسية حللحلة 
أزمة الطاقة واستثناء لبنان من «قانون قيصر»

بيروت - داود رمال - منصور شعبان

بني حترك فرنســي الفت، ودعوات 
مطلبيــة لعقد جلســة طارئة حلكومة 
تصريف األعمال وإعالن حالة «طوارئ 
تربوية، يســتمر التأزم اللبناني على 
حاله واألمل معقود على اجتماع باريس 
اخلماسي في حلحلة ما عجز عنه أصحاب 
احلــل والربط في الداخــل، فيما يدفع 

املواطن اللبناني الثمن.
في هذه االثناء،استقبل رئيس تيار 
املردة ســليمان فرجنية، في مقره في 
بنشعي، القائم بأعمال سفارتنا الوزير 
املفــوض عبداهللا ســليمان الشــاهني 
بحضور أنطوان مرعب وبحثا في القضايا 

الراهنة في لبنان واملنطقة.
كما اســتقبل قائد اجليــش العماد 
جــوزاف عــون في مكتبه فــي اليرزة، 
ســفير اململكة العربية السعودية في 
لبنان وليد بخاري، وتناول البحث في 

شؤون مختلفة.
وفــي إطــار التحرك الفرنســي زار 
الســفير املكلف بتنسيق الدعم الدولي 
للبنان بيار دوكان رئيس احلكومة جنيب 
ميقاتي في السراي، وذلك ضمن جولة 
إقليمية تقوده «إلى مصر واألردن في إطار 
السعي لدعم لبنان في مجال الطاقة»، كما 

قال دوكان، عقب محادثاته مع ميقاتي.
وأضاف انه سيزور الواليات املتحدة 
األميركية خالل أســبوعني للبحث مع 
املسؤولني األميركيني في السبل اآليلة 
إلى حتييد ملــف الكهرباء عن «قانون 
قيصر» السوري مبا يتيح مساعدة لبنان 

في حل أزمة الطاقة.
وبخصــوص االجتماع اخلماســي، 
أعلنــت وزارة اخلارجيــة الفرنســية 
أمس أن باريس ستســتضيف االثنني 
اجتماعا مخصصا للبنان يضم ممثلني 
عــن كل من فرنســا والواليات املتحدة 
والسعودية وقطر ومصر في محاولة 
لتشجيع السياسيني اللبنانيني على إيجاد 
مخرج لألزمة التي يتخبط فيها بلدهم.

وأعربت وزيرة اخلارجية الفرنسية 
كاثرين كولونا عــن «قلقها البالغ إزاء 
انســداد األفــق في لبنان مــن الناحية 
السياســية»، كما قالت املتحدثة باسم 
الوزارة آن-كلير ليغاندر خالل مؤمتر 

صحافي.
وأضافــت أن فرنســا بحثــت مــع 
السعوديني وبقية شركائها في املنطقة 
ســبل «تشــجيع الطبقــة السياســية 
اللبنانية على حتمل مسؤولياتها وإيجاد 

مخرج لألزمة».
وأوضحت أن «هذا النهج ســيكون 

موضــوع اجتماع متابعــة االثنني مع 
اإلدارات الفرنسية واألميركية والسعودية 
والقطرية واملصرية ملواصلة التنسيق 
مع شركائنا وإيجاد سبل للمضي قدما».

والهدف من االجتماع بحسب املتحدثة 
هو تشجيع الطبقة السياسية اللبنانية 

على اخلروج من الطريق املسدود.
الى ذلك، التقى الرئيس السابق العماد 
ميشال عون امس في مقره في الرابية 
وفــدا نيابيا من حزب اهللا ضم رئيس 
كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، 
والنواب حسني احلاج حسن، أمني شري، 

علي عمار، حسن فضل اهللا.
وشدد عون خالل اللقاء على أهمية 
الشــراكة الوطنية واستكمال مشروع 
بناء الدولة ومكافحة الفســاد وصون 

حقوق املواطنني.
ووصــف رعد اللقاء بالــودي جدا. 
وقال: «أعربنا خــالل اللقاء مجددا عن 
تقديرنا الكبير للعالقة الثابتة الوازنة 
فيما بيننا»، مشددا على التمسك مبعادلة 

اجليش والشعب واملقاومة.
وأشــار إلى ان الزيــارة جاءت على 
بعد ٤ أيام فقط من ذكرى إرســاء هذه 
العالقة التشــاركية التــي أعلنت في ٦

فبراير عام ٢٠٠٦ في لقاء كنيســة مار 
ميخائيل. وأكد رعد التمسك واحلرص 

علــى مواصلة هذه العالقــة مع التيار 
الوطني احلر.

في األثناء، ترأس ميقاتي سلســلة 
اجتماعات تناولت على وجه اخلصوص 
امللفات التربوية والصحية، حيث ترأس 
اجتماعا لـــ «جلنة اإلنقــاذ التربوي» 
شــارك فيه وزيــر التربيــة والتعليم 
العالي القاضي عباس احللبي، النائبة 
السابقة بهية احلريري، رئيس اجلامعة 
اللبنانية د.بسام بدران، رئيس رابطة 
اجلامعــات اخلاصة فــي لبنان رئيس 
اجلامعة اليسوعية األب سليم دكاش 
واملديــر العــام لــوزارة املالية جورج 

معراوي.
وتزامنا مع االجتماع شهدت باحة 
سرايا صيدا أمس حتركا مطلبيا لروابط 
التعليم الرسمي في اجلنوب، حيث نفذ 
األساتذة بكل مستوياتهم التعليمية من 
األساسي والثانوي واملهني ومتعاقدين 
ومستعان بهم اعتصاما في باحة محافظة 
لبنان اجلنوبــي الداخلية، طالبوا في 
خالله وزيــر التربية والتعليم العالي 
بـ «إعالن حال طوارئ تربوية ووضع 
خطة للتعافي والنهوض بهذا القطاع». 
كما طالبوا رئيس احلكومة بـ «حتديد 
موعد لعقد جلســة عاجلة وصوال الى 

حلول جذرية ملطالبهم».

وفد من حزب اهللا يزور عون لتجديد الود وتأكيد متانة العالقة في ذكرى اتفاق «مارمخايل»

مدبولي خالل قمة «داكار لتمويل تنمية البنية التحتية في أفريقيا»: 
سد «جوليوس نيريري» بتنزانيا منوذج للتعاون التنموي

هالة عمران ووكاالت

ألقــى د.مصطفــى مدبولــي، 
رئيس مجلــس الــوزراء، امس، 
كلمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح 
السيســي، رئيــس اجلمهورية، 
خالل قمــة «داكار لتمويل تنمية 
البنية التحتية في أفريقيا»، التي 
يحضرها على رأس وفد رسمي.

وأشــار فــي كلمته إلــى أن ما 
تتضمنه هذه القمة من فعاليات 
وجلســات مهمة مــن بينها هذه 
املائــدة املســتديرة، وبحضــور 
الشــركاء الدوليــني - بعد مرور 
تسعة أعوام على تنظيم النسخة 

األولى ملؤمتر متويل مشروعات 
البنية التحتية في القارة في عام 
٢٠١٤ - يحمل داللة واضحة على 
جتديد عزمنا على تطوير الشراكة 
بني أفريقيا والشركاء الدوليني، مبا 
ميكننا من إيجاد حلول ترفع عن 
شــعوبنا عبء األزمات املتتالية، 
وتسهم في تأمني مستقبل أفضل 

لهم.
وأضــاف: أن محــور متويــل 
املمرات االقتصادية واملشروعات 
التنمويــة بقارتنا، الســيما تلك 
املتعلقــة بالبنيــة التحتية، يعد 
ركيــزة أساســية نحــو تخطــى 
التحديات القائمة والسعي نحو 

تنفيذ أهداف أجندة ٢٠٦٣، إذ تشير 
إحصاءات البنك الدولي إلى احتياج 
القــارة األفريقية ملــا يقارب ١٠٠
مليار دوالر سنويا لسد الفجوة 
التمويلية املرتبطة مبشــروعات 

البنية التحتية.
وقال رئيس الوزراء: «انخرطت 
مصر في جتربة تنموية رائدة في 
مجال البنيــة التحتية على مدار 
األعوام الثمانية املاضية، وبلغت 
االســتثمارات في مجــال البنية 
التحتية ما يقارب ١٧٠ مليار دوالر، 
ولم يســهم ذلك فقط في تطوير 
شــبكة البنية التحتيــة القائمة، 
وبناء مدن جديدة تعمل على جذب 

االستثمارات، بل أسهم أيضا في 
توفير نحو ٥ ماليني فرصة عمل 
للشباب املصري». وتابع: «أود في 
هذا السياق اإلشارة إلى املشروع 
التنموي الضخم الذي ينفذ بأياد 
مصرية وتنزانية، وهو مشروع 
ســد «جوليــوس نيريــري» في 
تنزانيا، والذي يعد منوذجا يحتذى 
للتعاون بني الدول األفريقية في 
املجال التنموي، ويبرز اإلمكانات 
واخلبرات التي راكمتها الشركات 
املصرية في مجال البنية التحتية، 
وتقف مصــر على أمت اســتعداد 
ملشــاركة كل اخلبرات مع الدول 

األفريقية الشقيقة».

رئيس تيار املردة سليمان فرجنية مستقبال القائم بأعمال سفارتنا الوزير املفوض عبداهللا سليمان الشاهني قائد اجليش العماد جوزاف عون مستقبال السفير السعودي في لبنان وليد البخاري (محمود الطويل)

إجراءات أمنية في محيط القنصلية األملانية في إسطنبول  (رويترز)

بإحــراق ومتزيــق املصحف اســتياء عربيا 
وإســالميا واسعا، فيما أعلنت السويد أمس 
العثور على ٣ نسخ من القرآن مكتوب عليها 
عبارات تتضمن إساءة وتهديد، في مقاطعة 

كارلسكرونا، بحسب «األناضول».
وأعلنت بلجيكا أمس غلق قنصليتها في 
إسطنبول بسبب ما وصفته بـ «دواع أمنية»، 
عقب خطوات مماثلة لكل من هولندا وأملانيا 
وبريطانيا وفرنسا وسويسرا والسويد. من 
جهتها، أعلنت اخلارجية التركية اســتدعاء 
سفراء الدول التي أعلنت إغالق قنصلياتها، 
فيما خاطب وزير الداخلية سليمان صويلو 
الى تلك الدول قائال: «بعض الدول األوروبية 
أغلقت سفاراتها وفي اليوم نفسه الذي قمنا 
به بإعالن إجنازاتنا في القطاع الســياحي»، 
وأضاف: «هناك من يشن حربا نفسية ضدنا».

وســأل: إذا كنتم تعرفــون الكثير فلماذا 
لن تبلغوا تركيا بهجوم شارع االستقالل؟
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«خلف الشاشة».. تكشف الوجه احلقيقي لعالم «السوشيال ميديا»
«خلف الشاشة»، وأمام ممثلني 
آخريــن، لكن عندمــا وصلتني 
«خلف الشاشة» شدتني «وايد» 
ألن فيها شيئا لم أقدمه من قبل، 
فيها «تويست» غريب في التمثيل 
جعلني أمتسك بها بشدة للنهاية، 
والشيء احللو انني سأشكل من 
خالل هذه اخلماسية ثنائيا مع 

علي كاكولي للمرة األولى.
وتابعت: أجمــل ما في هذه 
اخلماسية أنني خرجت من إطار 
دور البنت البريئة املغلوبة على 
أمرها، وشــخصيتي هنا قوية 
ومتحكمة و«مفترية شــوية» 
باإلضافــة الى اننــي من خالل 
هذا العمل أتكلم عن واقع موجود 
في عالم «السوشــيال ميديا»، 
وعلى املستوى الشخصي غير 
متابعة بشــكل جيد لها، ولكن 
بســبب هــذا العمــل أصبحت 
متابعــة أكثر ونشــيطة ألنها 
جعلتني أرى أشياء لم أرها من 
قبل، واجلمهور سيشاهدها من 

خالل العمل.
وعن رأيها في ان«السوشيال 
ميديا» التي أصبحت حاليا هي 
محور حياتنا، أوضحت: «ما أقدر 
أقول انها محور احلياة»، لكنها 
محرك أساسي، فاإلعالم منذ زمن 
وهو محرك أساسي ألجيال، وأنا 
من خالل هذه اخلماســية أنقل 
شيئا مهما للمشاهدين، وهو ان 
«مو كل شيء تشوفوه تصدقوه» 
وهذه النقطة حتديدا هي سبب 

متسكي بهذه اخلماسية.
من جهتها، قالت الفنانة الشابة 
نور محمود: سعيدة مبشاركتي 
في هذا العمل، والذي أجسد فيه 
شخصية فتاة كل وقتها خصصته 
ألهلها وعائلتها، باختصار ليس 
لها شــغل بأحد، مكملة: «خلف 
الشاشــة» هــي التجربة األولى 
لي في عالم األعمال اخلماسية، 
ومســتمتعة بأجواء اللوكيشن 

املريحة.
وحول تعاونهــا مع املخرج 
حسني دشتي، ردت: عند الكالم 
عنه ينتهي الكالم، خاصة أنني 
عملت معه من قبل في مسلسل 
«انتقام مشــروع»، فهو مخرج 

كبير وتعلمت منه الكثير.

مثل محمد حسن أحمد، استطعنا 
مــن خــالل كتاباتهــم أن نصل 
الى الواقــع والقضايا التي تهم 
الناس بالشارع، وهللا احلمد نقدم 
للممثلني نصوصا مختلفة عن 
النصوص التي تعرض عليهم.

بدورها، حتدثت النجمة إميان 
احلسيني عن اخلماسية قائلة: 
سأكشــف لــك عن «ســالفة» ال 
يعرفهــا أحد، أنا منذ أكثر من ٣

شهور اتفقت مع املخرج حسني 
دشتي على أساس انني سأشارك 
في خماســية مــن خماســيات 
«منطقــة آمنة» غير خماســية 

يترأسها الكاتب اإلماراتي محمد 
حســن أحمد، قال دشتي: نحن 
«شــغالني» على املسلســل منذ 
عامني أنا واملنتج محمد حسني 
واألخت ســوزي وأخوي حامد 
بن كرم مع الكاتب محمد حسن 
أحمد، حيث قررنا عمل ورشــة 
كتابــة نســتقطب مــن خاللها 
الكتــاب الشــباب مــن الوطــن 
العربي، فاســتقطبنا كتاب من 
مصر ولبنان والكويت وهؤالء 
الشــباب كانــوا كتاب ســينما، 
وعندمــا فكرنــا ان ندخلهم الى 
عالم الدراما مع شــخص خبرة 

وجلسنا أنا وهو وإميان نحو ٥
أيام جنري بروڤات على املسلسل، 
فبالنسبة لكاكولي بعد جتربتي 
معــه في «رحلة الــى اجلحيم» 
استطيع ان أقول انه ممثل بارع 
وشهادتي فيه مجروحة، وإميان 
هذه جتربتي األولى معها كمخرج 
فهي فنانة بارعة أيضا، وأتوقع 
ان هذه اخلماسية ستالقي جناحا 
كبيرا بسبب الكيمياء والتناغم 
الكبير بني كاكولي واحلسيني.

وحــول رأيه في إشــادة كل 
املشاركني في خماسيات «منطقة 
آمنة» بورشة كتابة العمل التي 

عــن الواقع املوجــود حاليا في 
املجتمع، وبشكل عام تتناول عالم 
«السوشــيال ميديا» وما يدور 
خلف كواليســه، مشــيدا بأداء 
جنمي اخلماســية علي كاكولي 
وإميان احلسيني على إبداعهما 
في جتسيد أدوارهما وكيف أنهما 
يقدمان للمشاهدين واقعا يحدث 
من خالل واقعهم احلالي، مبعنى 

وجود متثيل داخل متثيل.
 وعــن جنمي العمــل للمرة 
الثانية مع علي كاكولي والتعاون 
األول مــع إميان احلســيني، رد 
قائال: افهم علي كممثل من عينه، 

لي العمل معه في مسلسل «رحلة 
إلى اجلحيم» الذي حقق جناحا 
كبيــرا وهللا احلمــد، وهذا ثاني 
تعاون بيننا، وأنا ال اســتطيع 
ان أقيمه ألنه فوق التقييم، فهو 
مخرج ناجح وله أعماله، وأشعر 
بوجود كيمياء وراحة عندما أعمل 
معه ألنه موهوب، مستدركا: نحن 
لسنا بحاجة ملخرجني شاطرين 
في تقنيات العمل كثر، ما احنا 
محتاجــني مخرجــني موهوبني 

وحقيقيني.
وقال املخرج حسني دشتي: 
خماسية «خلف الشاشة» تتكلم 

ياسر العيلة

«منطقة آمنة» مسلســل اجتماعي 
سيعرض قريبا عبر منصة «شاهد»، يحتوي 
على ٦ خماسيات، كل خماسية لها قصة 
خاصة وجنوم مختلفون عن باقي اخلماسيات 
األخرى، وهو من تأليف ورشة كتابة يشرف 
عليها الكاتب اإلماراتي محمد حسن أحمد 
ومعه عدد من الكتاب الشباب، وإخراج 
حسني دشتي. ومن ضمن خماسيات «منطقة 
آمنة» خماسية بعنوان «خلف الشاشة» تتناول 
عالم «السوشيال ميديا» وكواليسه وأن كل 
ما نشاهده في هذا العالم يجب أال نصدقه، 
واخلماسية من بطولة النجم علي كاكولي 
والنجمة إميان احلسيني وآخرين. «األنباء» 
تواجدت في موقع التصوير والتقينا بنجوم 
العمل ومخرجه الذين حتدثوا عن تفاصيل 

اخلماسية على النحو التالي:

في البداية، أشار النجم علي 
كاكولي إلى ان أكثر شيء جذبه 
في خماســية «خلف الشاشــة» 
انها عمل عصري وجديد يالمس 

الواقع.
 وقال حــول رأيه في تقدمي 
عمل يتكون من ٥ حلقات فقط: 
سبق أن قدمت نفس الفكرة مع 
الكاتبــة هبة مشــاري حمادة، 
وبالنســبة لـ«خلف الشاشــة» 
أنــا ســعيد بهــا للغايــة، ألنها 
مكتوب بطريقة جميلة وأحداثها 
متسلســلة بشــكل حلــو، وكل 
شــيء فيها يالمس الواقع، ولم 
أشعر فيها بأكشن مثل األكشن 
الذي يحدث في واقعنا احلالي، 
وتابع كاكولي: خماسية «خلف 
الشاشة» تتكلم عن «السوشيال 
ميديا» بشكل خاص وفيها متثيل 
يغريني كممثل أن أقدم هذا الدور، 
خاصة انني في الفترة األخيرة 
قرأت نصوصا، ولألمانة شاهدت 
على الورق شــخصيات منطية 
«وايد» لدرجة أنني لم أســتطع 
تكملــة قراءتها كونهــا مكتوبة 
بطريقة عاديــة جدا، فأنا حالي 
حــال اجلمهــور، الشــيء الذي 
يبهرهــم يبهرني، لــذا إذا قرأت 
نصا ولم يشدني لتكملته للنهاية 

أعتذر عنه.
وعــن التعــاون مــع مخرج 
العمل حســني دشتي، رد: سبق 

خماسية من خماسيات «منطقة آمنة» تعرض قريباً عبر منصة «شاهد»

عبدالرحمن العقل وعلي كاكولي

علي كاكولي واميان احلسينيحوار قبل التصوير بني املخرج حسني دشتي وعلي كاكولي    (زين عالم) علي كاكولي مع الزميل ياسرالعيلة

املخرج حسني دشتي ومدير االنتاج يعقوب احلزباوي

علـي كاكولـي: العمـل فيـه متثيـل يغرينـي كممثـل وأحداثـه حلـوة.. ودشـتي فـوق التقييم وهـو مخـرج حقيقـي وموهوب
إميان احلسيني: العمل جعلني أرى أشياء في «السوشيال ميديا» لم أرها من قبل.. وتخلصت من دور البريئة املغلوب عليها وأصبحت مفترية وقوية

حسني دشتي: اخلماسية عبارة عن متثيل داخل متثيل وكاكولي واحلسيني بارعان.. واشتغلنا على العمل ملدة عامني لنقدم ما يهم الشارع من قضايا

ملشاهدة الڤيديو

«ليلة صوت األرض».. تكرمي ضخم لطالل مداح
مفرح الشمري

تعد «ليلة صوت األرض»، التي نظمتها الهيئة 
العامة للترفيه امس االول على خشبة مسرح «محمد 
عبده ارينــا» بالرياض، واحدة من أكبر احلفالت 
الفنية في العالم، حيث ســجلت حضور أكثر من 
٤٠ فنانا وفنانة من جميع أنحاء الوطن العربي، 
للمشــاركة في تكرمي املطرب الراحل طالل مداح، 
والتي عكســت قيمة هذا املطــرب الفنية وقامته 

اإلبداعية بني فناني الوطن العربي.
وفي ليلة اعتبرها الكثير من ليالي ألف ليلة، 
ملا شهدته من مشاركات عشرات الفنانني من حول 
الوطن العربي، مثل محمد عبده وعبداهللا الرويشد 
ونبيل شعيل ونوال الكويتية وهاني شاكر وخالد 
الشيخ ووليد توفيق وأحالم وجنوى كرم وراشد 
املاجــد ورابح صقر وعبداملجيــد عبداهللا وطالل 
سالمة وصابر الرباعي ويارا ووعد وأنغام وبلقيس 

وأصالة وداليا مبارك وأميمة طالب وكارمن سليمان 
وعلي بن محمد وأصيل هميم وأسماء ملنور وراشد 
الفارس ووليد الشــامي وفهد الكبيسي ومطرف 
املطرف وفؤاد عبدالواحد وعايض يوسف وأصيل 
أبو بكر وماجد املدني وعبدالرحمن احلسن وجابر 
الكاســر وعبدالعزيز املعنــي وعابد البالدي، ومت 
نقلها على الهواء مباشــرة من خــالل العديد من 

القنوات الفضائية.
وتغنى النجوم بعدد من أغاني املطرب الراحل 
طالل مداح الشــهيرة، وكان مــن مفاجآت احلفل 
إطاللــة صاحب «صوت األرض» أمــام اجلماهير 
على خشــبة املســرح عبر تقنيــة «الهولوغرام» 
ومشاركته الغناء مع «فنان العرب» محمد عبده.

وخــالل ليلــة التكرمي قــام املستشــار تركي 
آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، 
بتكرمي أسرة طالل مداح،  وسط تصفيق كبير من 

عبداهللا الرويشد يغني «سويعات األصيل»اجلمهور احلاضر.

عمر العبدالالت يبكي عائلة «صوت األرض»
دالل العياف

انهمرت الدموع أثناء غناء «صوت األردن» الفنان عمر 
العبدالالت ضمن مشاركته في «ليلة صوت األرض» التي 
أقيمت في الرياض تكرميا للفنان السعودي الراحل طالل 
مداح، حيث قدم أغنية «قولوا للغالي» بإحساس مميز ترك 
أثرا لدى جميع احلضور في مسرح «محمد عبده أرينا».

وقد أعرب عمر عن ســعادته باملشاركة في هذه الليلة 
التكرميية الكبيرة، شاكرا دعوة هيئة الترفيه بالسعودية 
وعلى رأســها املستشــار تركي آل الشيخ، مثنيا على هذه 
الفكرة والليلة التي يستحقها العمالق الراحل والذي ترك 

عمر عبدالالت في ليلة تكرمي طالل مداحارثا وأثرا كبيرا لدى اجلمهور العربي.

نقلتها العديد من القنوات الفضائية اخلليجية والعربية
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 أكثر عدوانية ويقترب من حدود الرعب

املقارنة، يبدو أن «Missing» يقدم جتربة مسرحية 
أكثر من كونه فيلما ثانيا من «Searching»، حيث 
كان ذعر «ريد» ملموسا عندما أدركت شخصية 
«جونباغ» أن والدتها أصبحت متورطة في حادثة 

اختفاء تتطور أحداثها باستمرار.
يساعد املخرجان جونسون وميريك في جعل 
هذا العمل مختلفا عن سابقه بسبب اختالف األجيال 
بــني «جونباغ» وبني ديڤيد كيم (جون تشــو)، 
مثل سهولة طباعة «جونباغ» لألدلة املختصرة 
عبر تطبيق املالحظات خاصتها مقارنة مبلفات 
«إكسل» املنظمة التي استخدمها «ديڤيد»، كما أن 
هنــاك مجموعة أكبر من اللحظات التي ال يوجد 
تفسير منطقي لها والتي تتطلب أقصى قدر من 
احلظ، مثل تخمني كلمات املرور، أو االســتخدام 
املستمر لتطبيق «فيستامي» على الالبتوب لرؤية 
شــخصية «ريــد»، وحلظات مؤثــرة مع عاملني 
مستقلني يعملون مقابل ٨ دوالرات بالساعة، لكن 
كلمــا ازدادت الفوضى التي تعيشــها «غريس»، 

ازداد فضولنا واندماجنا مع ما يجري.
هناك شــعور أن جونســون وميريك لديهما 
سيطرة أقل كمخرجني، لكن هذا يكاد يكون أمرا 
إيجابيا، فمع حتول «Missing» إلى ما يشبه أعمال 
اجلرميــة احلقيقية وبناء الصداقــات من خالل 
املراسلة، يجد أداء «جونباغ» أبعادا جديدة، وميكن 
القول أن الفيلم أقل جناحا بااللتزام بعناصر أفالم 
شاشة الكمبيوتر لكنه أكثر عدوانية كفيلم حتقيق 
إجرامي وسري للغاية يقترب من حدود الرعب.
باختصار.. ال ميثــل «Missing» تكملة أفضل 
لفيلم «Searching» بالرغم من ثقته العالية بالذكاء 
التكنولوجــي، ومع ذلك يبقى منصة مالئمة من 
ناحية التحقيقات احملمومة باســتخدام «الواي 
فاي» ومييل املخرجان نيكوالس دي جونسون 
وويل ميريك إلــى جيلهما من ناحية جاذبية ما 
يظهر على شاشة «Missing»، فيعتنقان أسلوبا 
أكثر ســينمائية، وأقل تشددا من ناحية عناصر 
هذا النوع مــن األفالم، ويتجنب الفيلم بشــكل 
الفت محاولة محاكاة سابقه «Searching» وينتقل 
ما بني األســلوب املسرحي في الطرح واملعاجلة 

الدرامية في التصوير السينمائي.

«Searching» مع نغمات الرسائل التي ال يتم الرد 
عليها، ونغمات الرنني التي تبقى من دون إجابة.

 «Missing» ال تخشى النجمة ستورم ريد من حمل
على كاهلها، حيث تتواصل شخصية «جون» مع 
بارك (دانييل هيني) احد وكالء السفارة األميركية، 
 «Taskrabbit» وجافي (واكيم دي أمليدا) من عمال
فــي أميركا اجلنوبية، وصديقتها املفضلة ڤيينا 
(ميغان سوري) التي تظهر على شاشة الكاميرا 

األمنية لبابها األمامي.
تبدو إدارة عناصر الڤيديوهات املسجلة على 
الشاشــة أقل فاعلية ومتيل للطابع الســينمائي 
أكثر هذه املرة، وغالبا ما تقوم الكاميرا بتقريب 
الصورة على النقاط احملورية أو تتجاهل حقيقة 
مشاهدة الفيلم كما لو أننا نستخدم حاسبا ولسنا 
أمام شاشــة عرض كبيــرة، حيث يبحر املصور 
السينمائي ستيفن هوليران عبر املناظر الطبيعية 
خلرائــط «غوغل» كما لو كنا نقود على الطريق 
الســريع أو يتنقل عبر مونتــاج نوافذ من دون 
قيود الوقت الفعلي، وهو األمر الذي يبدو غريبا.
يحترم فيلم «Searching» بشكل كبير مسألة 
االنغماس بصورة شاشة الكمبيوتر، في حني ال 
يهتم «Missing» كثيرا حول قوانني هذا النوع 
الفرعي من أفالم الـ «Screenlife»، وعند 

يستغل فيلم «Missing»، الذي يأتي من إخراج 
كل مــن نيكوالس دي جونســون وويل ميريك، 
جنــاح اجلزء األول «Searching» للمخرج آنيش 
Screenlife» تشاغانتي لتقدمي قصة أخرى من نوع

على شاشــة الكمبيوتر» حول أفراد عائلة يبدو 
أنهم اختفوا من دون أي أثر.

إن «Missing» ليس جزءا ثانيا بقدر ما هو لم 
شمل للمخرجني جونسون وميريك، ويركز على 
فتاة خبيــرة بالكمبيوتر تبلــغ ١٨ عاما تختفي 
والدتها، وعلى غرار ســرد «Searching» وقصته 
 «Missing» التي تتناول البحث التكنولوجي، يضع
كل قوته في شخص مرتاح خلف الشاشة، لكنه 
يقدم تصفحا ورســائل إلكترونية أقل تشــويقا 

هذه املرة، حيث تبدو الشاشة أقل حياة.
تلعب ستورم ريد دور بطلة الفيلم «جونباغ» 
كما تســميها والدتها املفرطــة باحلماية غريس 
آلني (نيــا لونغ)، ويبدأ الغمــوض عندما تصل 
«جون» لنقل «غريــس» وزوج والدتها املتفائل 
كيفن (كني ليونغ) بعد قضائهما إجازة رومانسية 

في كولومبيا، لكن تصاب «جون» 
باالرتبــاك عندما ال ينزل أيا 

منهما مــن الطائرة، وهنا 
الفــور فيلم  نتذكر على 

هذه الفقرة تعنى بأحدث األفالم احلالية والقادمة..   
 وهي مقدمة  للقارئ  بشكل مختصر  

لتحقيق أكبر قدر  من االستفادة.

ON THE LINE

A MAN CALLED OTTO

يتلقى مقدم برنامج إذاعي مكاملة من شــخص مجهول يهدد بقتل 
عائلته بأكملها على الهواء، وإلنقاذهم يصبح عليه لعب لعبة البقاء 

على قيد احلياة ومحاولة كشف هوية املجرم.
الفيلم من إخراج وتأليف: روموالد بوالجنر، بطولة: ميل جيبسون، 
ويليام موســيلي، كيفني ديلون، ومن املقرر عرضه على شاشات 

«سينسكيب» في ٢٣ اجلاري.

يقيــم أرمل عجوز متقاعد غريب األطوار متشــدد يدعى «أوتو» 
عالقة صداقــة مع جيرانه اجلدد الصاخبــني، فتتغير حياته إلى 

مسار غير معروف.
الفيلم من إخراج: مارك فورســتر، بطولة: توم هانكس، مانويل 
غارسيا رولفو، راتشــيل كيلر، ومن املقرر عرضه على شاشات 

«سينسكيب» في ٢ مارس املقبل.

The Crown
لم يفشل إطالقًا في إثارة اجلدل!

 «The Crown» منــذ انطالق عرضه، جنح مسلســل
في جذب االنتباه ليــس في بريطانيا فقط بل في العالم 
بأسره، كيف ال وهو مسلسل يتناول عهد امللكة األشهر 
فــي العالم امللكة البريطانية اليزابيث الثانية، فقد انطلق 
املوســم األول من املسلسل عام ٢٠١٦ مبعدل ١٠ حلقات 
للموسم ولم يفشــل إطالقا في إثارة اجلدل احلاد الذي 

تصاعد مع كل موسم يعرض منه.
يتناول العمل عهد امللكة إليزابيث منذ توليها العرش، 
مغطيا األحــداث التي مرت بها العائلة امللكية طيلة فترة 
حكمها الطويلة، إنه عمل درامي رائع يتناول مجموعة من 
احلقائق التاريخية التي وقعت في العقود املاضية، املمزوجة 
ببعض اخليال والدراما التي البد منها في أي عمل درامي.
يعد «The Crown» أجنح مسلسالت «نتفلكيس»، فقد 
استقطب ماليني املشاهدين من أنحاء العالم، وجنح أيضا 
في انتزاع جائزة «اميي» املرموقة لألعمال الدرامية، وزادت 
قــوة اجلدل مع تناول األحداث لقصــة األميرة الراحلة 
احملبوبة ديانا، وقصتها املؤملة مع األمير تشــالز آنذاك، 
وزواجهما املأســاوي الذي أثمر ولدين، وقصة خيالية 
بطلتهــا «أميرة القلوب»، التي حتطــم قلبها، وبعد ذلك 
بأعوام انقلبت سيارتها لتقضي نحبها في قصة التزال 

تأسر اهتمام العالم بأكمله.
وقد جاء عرض املوسم اخلامس بعد شهرين من وفاة 
امللكة إليزابيث صاحبــة أطول مدة جلوس على العرش 
حتى إنها فاقت جدتها الشــهيرة امللكة ڤيكتوريا، فيما 
يصر صناع العمل على أن املسلسل هو «معاجلة درامية 
خيالية، مستوحاة من أحداث حقيقية»، إال أن هذا التصريح 
لــم يخفف من ردود األفعال املتضاربة التي تزايدت مع 
عرض املوسم اخلامس، الذي يستعرض أحداثا وقعت بني 
عامي ١٩٩١ و١٩٩٧، السنوات التي كانت صعبة للغاية على 
امللكة الراحلة وعائلتها وبالذات الطالق الشهير بني ابنها 

األمير تشالز وديانا.
تسبب مسلسل «The Crown» في انقسام وتضارب 
كبير في اآلراء حتى أن امللك تشالز علق قائال: «لم أشاهد 
املسلســل لكثرة انشغالي ولتيقني أنه مليء باألكاذيب» 

األمر الذي يخالفه فيه العديد من أفراد األسرة امللكة.

إعداد: محمود منير
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ناصر العنزي

تعود املنافسة في دوري زين املمتاز 
مرة أخرى بعدما اتســعت رقعتها بني 
فــرق املقدمة، حيث تقام غدا الســبت 
مباراتان ضمن اجلولــة الـ ١٢، جتمع 
األولى الفحيحيل برصيد ١٢ نقطة مع 
النصــر بـ ١٤ نقطة علــى ملعب ثامر، 
وتتجــه بعدهــا األنظــار نحو ســتاد 
الصداقة والسالم ملتابعة مواجهة كاظمة 
بنقاطه الـ ١٦ مع القادسية برصيد ١٥

نقطة ومساندة جماهيره التي لن ترضى 
بغيــر الفوز لالقتــراب أكثر من دائرة 

الصراع.
ويتطلع فريقا الفحيحيل والنصر 
الثــالث لتحســني  النقــاط  لتحقيــق 
مركزيهما املتأخرين واالبتعاد عن صراع 
البقاء والهبوط بعدما دخلت البطولة 

مراحــل حرجــة ال تتحمل اســتنزاف 
النقــاط، ويأتــي الفحيحيل حتى اآلن 
في املركز التاســع وال سبيل له سوى 
الفوز بعدما خســر في آخر مباراة له 
قبل التوقف أمام القادسية ٠-٢، ورغم 
أن أحمر الفحيحيل ميلك عناصر جيدة 
بإشراف املدرب فراس اخلطيب غير انه 
ال يجيد النهايات الصحيحة، أما النصر 
فهو من الفرق متفاوتة املستوى إال أنه 
قادر على حتصني نفســه إذا اشــتدت 
املنافسة وكان آخر فوز له على الساحل 
برباعية، وينهج مدرب العنابي محمد 
املشعان عادة اســلوبا هجوميا وبرز 

من الفريق محمد دحام.
وفــي مواجهة كاظمة والقادســية، 
يتوقع لها الندية والتكافؤ ولن تخلو من 
األهداف. البرتقالي يأتي في املركز الثالث 
واســتفاد من تعادل الكويت والعربي 

أول من امس، حيث إن فوزه ســيعزز 
من موقعه في املنافسة على الصدارة، 
وتضم صفوفه عناصر محترفة جيدة 
مثــل جاي دميبلي وعماد الدين غزي، 
كما ميلك مدربه الروماني ايلي ستان 
عناصــر محلية متميزة تســاعده في 

تنفيذ مهامه.
ومن جانبه، فإن األصفر بات عليه 
الفــوز لالبتعــاد عــن مراكز الوســط 
والدخول في املنافسة بعدما سجل نتائج 
مخيبــة آلمال جماهيره فــي الدوري، 
ويسعى العبوه بقيادة مدربهم بوريس 
بونياك إلى الظفر بالنقاط الثالث كي ال 
يتأخر مركزهم، وقد دعم األصفر صفوفه 
في االنتقاالت الشتوية بأربعة العبني 
محترفني هم األردني محمود املرضي، 
واملالي تانديا، والفرنســي سيسيكو، 

والفلسطيني ياسر حمد.

الفحيحيل يواجه النصر في منافسات اجلولة الـ ١٢ لدوري زين

كاظمة والقادسية.. لالقتراب من املقدمة غدًاكاظمة والقادسية.. لالقتراب من املقدمة غدًا

مبارك اخلالدي - يحيى حميدان

قال نائب رئيس جهاز الكرة بالنادي 
العربي أحمد النجار عقب تعادل األخضر 
مع الكويت في قمــة مباريات اجلولة ١٢

لدوري زين املمتاز أول من امس ان الفريقني 
قدما أداء جيدا حتى مع النقص العددي، 
وكانت مباراة كبيرة نشكر الالعبني عليها، 
وقد «تقدمنا بالتسجيل وهذا ما يجعلنا 
نتحســف على ضياع نقاط املباراة، لكن 
في كل االحوال هذه كرة القدم وقد جنح 
الكويت في العودة الى املباراة وهو فريق 
كبير»، مضيفا أن املواجهة القت استحسان 
اجلماهير وهذا هو املتوقع. وذكر النجار 

ان العربي ســيطوي مواجهة القمة بكل 
تفاصيلها لالستعداد والتحضير لبطولة 
عزيزه وغالية وهي نهائي كأس سمو ولي 
العهد أمام الساملية االثنني املقبل، ثم يعاود 
اجلهاز الفنــي إعادة جدولــة التدريبات 
مجددا الســتكمال مشوار بطولة الدوري 
وفق البرنامج املعد.  من جهته، أكد مدرب 
نادي الكويت، البحريني علي عاشــور، 
ان تركيــز جميع املنتمني لـــ «األبيض» 
كان ينحصر في حتقيــق النقاط الثالث 
وتوسيع الفارق مع العربي إلى ٧ نقاط، 
ولكن املباراة كانت كبيرة واســتمتع بها 
جميع من شــاهدها، مضيفا: «نحمد اهللا 
على حتقيق التعادل واحلصول على النقطة 

وهاردلك لنا للتفريط بنقطتني مهمتني». 
وأوضح عاشور أن قرار االستغناء عن 
العماني أرشــد العلوي والعراقي شيركو 
كرمي جاء ألسباب فنية بحتة منه شخصيا 
ووافقه عليها مجلس إدارة النادي، مشيرا 
الى أنه فضل االستغناء عن أرشد بسبب 
وجود أســماء مميزة مثل طــالل الفاضل 
ورضا هاني واملغربي مهدي برحمة وعلي 
حسني، وذلك حلاجته لالعب في خط املقدمة 
يتميز بالنواحي الهجومي وتعاقدنا على اثر 
ذلك مع البحريني محمد مرهون، فيما كنا 
نحتاج لتعزيز اخليارات الهجومية بالعب 
جناح ميتاز باللعب بالقدم اليســرى ومت 
التعاقد مع التونسي ياسني العمري على 

إثر ذلك. وأشــاد عاشور بإمكانيات أرشد 
وشــيركو، مؤكدا انه كان ســعيدا بالعمل 
معهما ويتمنى لهما التوفيق في املستقبل.

تسجيل العضوية

من جهة آخرى، بدأت عملية تســديد 
االشتراكات والتسجيل لعضوية اجلمعيات 
العموميــة باألندية اعتبارا من األول من 
فبراير وتســتمر حتــى ٣١ مارس املقبل. 
وفي هذا الصدد، أعلنت األندية اإلجراءات 
التنظيمية وفق النظام األساسي، إذ سيتم 
تلقي طلبات السداد والتسجيل عبر احلجز 
املسبق إلكترونيا، وذلك للتنسيق وملزيد 

من التنظيم للحضور الشخصي.

النجار: «األخضر» و«األبيض» قدما مباراة كبيرة.. و عاشور: فرطنا في الفوزالنجار: «األخضر» و«األبيض» قدما مباراة كبيرة.. و عاشور: فرطنا في الفوز

بنك برقان يشارك برعاية نهائي كأس ولي العهد
أعلــن بنــك برقــان عــن 
مشــاركته في رعايــة املباراة 
النهائيــة لبطولــة كأس ولي 
العهــد لكــرة القدم للموســم 
٢٠٢٢-٢٠٢٣ والتــي ينظمها 
احتــاد كرة القدم حتت رعاية 
ســمو الشيخ مشــعل األحمد 
وجتمع بني العربي والساملية 
االثنني املقبل على ملعب جابر 

األحمد الدولي.
وتعــد رعاية بنــك برقان 
لبطولة كأس ولي العهد جزءا 
مــن مبادرته في املســؤولية 
االجتماعية وتندرج في إطار 
جهــود البنك لدعم الســاحة 
الرياضية احملليــة واملواهب 
الكويتيــة، إضافة إلى تعزيز 
الثقافة الرياضية في املجتمع 
الكويتي والتركيز على حتقيق 

التغييــر اإليجابي في البالد. 
وتشكل كأس ولي عهد بطولة 
رسمية سنوية ينظمها احتاد 
كرة القدم برعاية ســمو ولي 
العهــد وقد بدأت في موســم 
١٩٩٣-١٩٩٤، وتشــكل إحدى 
البطوالت الرئيسية لكرة القدم 
الكويتية بعد الــدوري العام 
وكأس سمو األمير. ويحرص 
بنــك برقان بشــكل دائم على 

رعاية األحداث الرياضية ودعم 
الرياضة في الكويت وتعزيز 
تأثيرها اإليجابي على التنمية 
البــالد. كما  االجتماعيــة في 
يواصــل بنك برقــان احلفاظ 
على برنامــج حافل لألحداث 
واملبادرات الرياضية على مدار 
العام، كجزء من استراتيجيته 
للـــمسؤولــــية  الشامـــــلة 

االجتماعية.

ضمن مبادرته للمسؤولية االجتماعية

البطولة الكبرى للهجن تنطلق غدًا
يشــهد النادي الكويتي للهجن غدا برعاية 
صاحب الســمو األمير الشــيخ نــواف األحمد 
انطالق البطولة الكبرى للهجن ومهرجان سمو 
األمير لرياضة التــراث الذي ينطلق مبضمار 
النــادي الكويتي لســباقات الهجن ويســتمر 
لعدة أيام ويشــترك فيه مــالك الهجن بالدول 
العربية والكويت ويتنافســون على اجلوائز 
القيمة املقدمة من صاحب السمو األمير. وأعرب 
رئيس النادي الكويتي ورئيس االحتاد العربي 

للهجن حسني الدواس عن سعادته باحتضان 
النادي ملهرجان صاحب السمو لسباقات الهجن 
والبطولة الســنوية الكبرى التي جتمع مالك 
الهجن مــن مختلف الدول العربية. وقال أمني 
السر العام للنادي ومدير البطولة ربيح العجمي 
ان املهرجان يتضمن اقامة عدة أشواط رئيسية 
باإلضافة إلى العديد من األشواط األخرى التي 
يتنافس خاللها مالك الهجن على عدة كؤوس 
وجوائز، باإلضافة إلى اجلوائز املالية األخرى.

KIB و«سافكس» تّوجا الفائزين في نهائيات منافسة البادل

KIB-The STADIUM ختام املرحلة األولى من

KIB- أول مرحلة من بطولة (KIB) اختتــم بنك الكويت الدولي
The STADIUM، متوجا الفائزين في نهائيات رياضة البادل 

لعمالقة مجلس التعاون اخلليجي، بعد ٥ أيام متواصلة 
من احلماس واالحتراف الرياضي الذي شهدته ساحة 

املالعب، في احلدث األضخم واألول من نوعه على 
مستوى املنطقة، والذي نظمته شركة سافكس، 
حتت رعاية KIB كجزء من جهوده لالرتقاء بالثقافة 
والفعاليــات الرياضية في الكويت، حتت مظلة 

برنامجه الشامل للمسؤولية االجتماعية.
وكانت املرحلة األولى من البطولة قد انطلقت 
األربعاء ٢٥ يناير، ضمــن حفل افتتاح ضخم 
دشــن أول جوالت منافسة البادل، وذلك حتت 

إشراف احتاد البادل الكويتي، حيث مت تتويج عمر 
بهروزيان وعبداهللا أهلي من اإلمارات باملركز األول 

في فئة الرجال وفاطمة النبهانية وسارة عبداملجيد من 
سلطنة عمان باملركز األول في فئة النساء.

وقد عبرت مساعد مدير إدارة التسويق ووحدة االتصال 

املؤسســي مروة معرفي، نيابة عن البنك، عن بالغ سعادتها مبا 
حققته املرحلة األولى من نتائج إيجابية على جميع األصعدة، 
مشيرة إلى التفاعل غير املسبوق على مواقع التواصل 
االجتماعــي، وكذلك املشــاركة الكبيرة واحلضور 
الالفت للجمهور واملتفرجني، األمر الذي يدل على 
جناح هذه املبادرة املجتمعية الفريدة من نوعها، 
وحتقيقها لألهداف التنموية واألثر االجتماعي 
التي بنيت على أساسها ونظمت برؤية مشتركة 
تؤمن بأهمية تلك األهداف والسعي بكل تفاني 
للوصول إليها مبا يصب في مصلحة املجتمع 

الكويتي وشبابه الطامح.
وستدشن املرحلة الثانية من البطولة مبنافسات 
في حتدي اللياقة البدنية التي ستستعرض مجموعة 
من األنشطة الرياضية املتنوعة التي ستقوم الفرق 
احملترفة باملنافسة على حتقيق أرقام قياسية، وذلك 
ليتم اختتام مبادرة KIB-The STADIUM بتكرمي الفائزين، 

بعد منافسات امتدت على مدار أسبوعني.

KIB-The STADIUM جانب من احلضور الكبير في فعاليات البطولةلقطة جماعية للفائزين في املرحلة األولى من بطولة

الفتاة والتضامن 
في نهائي دوري السيدات غدًا

هادي العنزي

تختتم النسخة اخلامسة لدوري URC لكرة قدم الصاالت 
للسيدات في الـ ٦ مساء غد السبت، بإقامة املباراة النهائية 
بني فريقي الفتــاة حامل اللقب والتضامن وذلك على صالة 
نادي الكويت، تســبقها في الـ ٤ عصــرا على ذات الصالة 
مباراة حتديد املركز الثالث وجتمع الكويت وفتيات العيون.
وتابعــت عضو مجلــس اإلدارة فاطمة حيــات جميع 
التحضيــرات إلقامة حفل ختام يليق باجلهود الكبيرة التي 
قدمتها الفرق املشاركة طوال املوسم، يتخلله توزيع اجلوائز 
ألفضل حارســة مرمى، وأفضل العبة، باإلضافة إلى هدافة 
الدوري، ومن املتوقع أن يشــهد املباراة النهائية عدد كبير 

من القيادات الرياضية.
وجاء تأهل سيدات التضامن والفتاة للنهائي، بعد تفوقهما 
على «فتيات العيون» والكويت تواليا في نصف نهائي البطولة 
التي جاءت بعد ٣ أقسام متتالية للدوري، وشهدت منذ بدايتها 
صراعا ثنائيا على صدارة الترتيب بني «الفتاة» و«العنيد» دانت 

أغلب جوالته لسيدات نادي الفتاة حامل اللقب.
ويضم التضامن العديد من الالعبات املميزات من بينهن 
فجر أحمد، وشروق باشا. وعلى اجلهة األخرى، يخوض املدرب 
الوطني محمد الكندري النهائي الثاني له تواليا مع «الفتاة» .

وفــي مباراة حتديد املركز الثالث بــني الكويت وفتيات 
العيون، فإن كفة «األبيض» األقــرب للظفر باملركز الثالث، 

حيث لم يسجل خصمه أي انتصار في الدوري.

«األصفر» يواصل صدارته لـ «ممتاز اليد»
يعقوب العوضي

واصل القادسية صدارته 
للدوري املمتاز لكرة اليد بعد 
فوزه بصعوبة على الساملية 
بنتيجة ٢٦ -٢٥ في اللقاء 
الــذي جمعهما مســاء أول 
من أمس على صالة مجمع 
الشــيخ سعد العبداهللا في 
ضاحية صباح السالم ضمن 
منافســات اجلولة الـ١٠ من 
البطولــة، ورفــع «امللكي» 
رصيده إلى ٢٠ نقطة فيما 
بقي «السماوي» على رصيده 

السابق بـ ١٤ نقطة.
وفي مباراة أخرى، تابع 
الكويت مطاردته للمتصدر 
بعد الفوز على الصليبخات 
٣٨ - ٣١ ورفــع رصيــده 
إلــى ١٨ نقطة فــي وصافة 
الترتيب بينما بقي رصيد 

الصليبخات على ٨ نقاط.
وفــي منافســات دوري 
الدرجة األولى، فاز خيطان 

الطاقماين اإلداري والفني 
للمنتخبات الوطنية بقيادة 
املــدرب املصــري واملديــر 
الفني مجدي أبو املجد إلى 
جانب مدرب احلراس محمد 
محمود ومديــر املنتخبات 
الوطنيــة محمــد اخلميس 
ومدير املنتخب عبدالعزيز 
الزعابــي، وذلــك ملتابعــة 
الالعبــني والوقــوف على 
البدنيــة والفنية،  حالتهم 
وأيضا إلبقــاء باب اختيار 
الوطنية  املنتخبات  العبي 

مفتوحا.

على الشباب ٣٢ -٢٦ ضمن 
اجلولة الـ١٠ مــن البطولة 
ورفع رصيده إلى ١٦ نقطة 
الترتيب  مبتعدا بصــدارة 
العــام عن أقرب منافســيه 
النصر بـ ٣ نقاط فيما توقف 
رصيد الشباب عند ٨ نقاط.
وفــي لقــاء آخــر، فــاز 
اجلهراء على التضامن ٢٤-

١٨ ورفع رصيده إلى ٥ نقاط 
بينما بقي رصيد التضامن 

على نقطتني.
إلى ذلك تواجد في صالة 
العبــداهللا  الشــيخ ســعد 

اجلهاز الفني للمنتخب تابع مباريات اجلولة الـ١٠ من الدوري

مباراة العربي والكويت مباراة العربي والكويت 
شهدت إثارة وندية كبيرة شهدت إثارة وندية كبيرة 

(أحمد علي)(أحمد علي)

القناةامللعبالتوقيتالفريقان
كويت سبورتستاد ثامر٤:٣٥الفحيحيل - النصر
كويت سبورتالصداقة والسالم٧:١٥كاظمة - القادسية
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إصابة مبابي تقلق «الباريسيني».. 
وأوناحي يتألق مع مرسيليا

كرميونيزي يواصل مفاجآته 
في كأس إيطاليا

فاران يعتزل دوليًا

نغصت إصابة املهاجم كيليان مبابي فرحة فوز باريس سان جرمان 
املتصدر على مضيفه مونبلييه ٣-١ ضمن منافسات املرحلة ٢١
من الدوري الفرنســي التي شهدت فوز مرسيليا على مضيفه 
نانت ٢-٠ وتقدمه للمركز الثاني على حساب لنس الذي خسر 
أمام ضيفه نيس ١-٠. تعرض سان جرمان لنكسة قوية بإصابة 
مبابي بعد ٢٠ دقيقة من صافرة البداية ليخرج من امللعب، وذلك 
قبل ١٣ يوما من املوقعة املنتظرة أمام بايرن ميونيخ األملاني في 

ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وقبــل خروجه، أهدر مبابي فرصة افتتاح التســجيل لفريقه 
بعدما صد احلارس بنجامــان لوكونت مرتني ركلة جزاء طلب 
احلكم تنفيذها مرة ثانية.  وســجل أهداف «الباريسيني» كل 
من فابيان رويز (٥٥) والنجم األرجنتيني ليونيل ميســي (٧٢) 
ووارين زايري (٩٠+٢)، فيما ســجل هدف مونبلييه الوحيد 
العبه أرنود نورالدين (٨٩).  وفي املباراة الثانية، افتتح الوافد 
اجلديد العب الوسط الدولي املغربي عز الدين أوناحي رصيده 
في مباراته األولى مع مرســيليا مبضاعفته النتيجة في الفوز 
على نانت بهدفــني نظيفني.  ولم يحتــج أوناحي الذي دخل 
بديال للتشــيلي أليكسيس سانشيس في الدقيقة ٧٤ ألكثر من 
١٩ دقيقة لتســجيل هدفه األول بألوان النادي املتوسطي الذي 
تقدم عبر النيران الصديقة بعدما سجل الشاب البرازيلي جواو 
فيكتور هدفا في مرمى فريقه نانت عن طريق اخلطأ (٥٨). وقاد 
املهاجم االجنليزي فوالرين بالوغون فريقه رينس للفوز على 
ضيفه لوريان ٤-٢. وتعرض أجنيه متذيل الترتيب لهزميته الـ 
١٣ تواليا في الدوري، وهو رقم قياسي في النخبة، أمام ضيفه 
أجاكسيو ٢-١. وفاز تولوز على ضيفه تروا ٤-١، وموناكو على 
أوكسير ٣-٢، ورين على ستراسبورغ ٣-٠، وتعادل ليل سلبا 
مع كليرمون فيران، وليون مع بريست بالنتيجة ذاتها. ويعاود 
الدوري الفرنســي نشاطه غدا السبت، حيث يلعب باريس مع 
تولوز، وتروا مع ليون، ورين مع ليل في افتتاح املرحلة الـ ٢٢.

تنطلق مساء غد السبت منافســات املرحلة الـ ٢١ من الدوري 
اإليطالي لكرة القدم، حيث يلتقي كرميونيزي مع ليتشي، وروما 
مع إمبولي، وساسوولو مع أتاالنتا. وفي مسابقة الكأس، واصل 
كرميونيزي متذيل ترتيب «الكالتشيو» من دون حتقيق انتصار 
في ٢٠ مرحلة، مفاجآته بعدما أقصى روما في ربع النهائي بفوزه 
عليه ٢-١. ويلتقي النادي اللومباردي الذي أقصى نابولي بركالت 
الترجيح في دور الـ ١٦، في نصف النهائي األول في أبريل املقبل، 
مع فيورنتينا الذي تأهل في وقت سابق على حساب تورينو ٢-١.

أملانيا

تبدأ مســاء اليوم اجلمعة منافسات املرحلة الـ ١٩ من الدوري 
بإقامة لقاء وحيد يجمع بني أوغسبورغ وضيفه باير ليڤركوزن، 
فيما تستكمل املنافسات غدا مبواجهات بوخوم مع هوفنهامي، 
وكولن مع اليبزيغ، وأينتراخــت فرانكفورت مع هرتا برلني، 
وأونيون برلني مع ماينتس، وبوروسيا دورمتوند مع فرايبورغ، 

وبوروسيا مونشنغالدباخ مع شالكه.
وفي مسابقة الكأس، حجز فريقا بايرن ميونيخ واليبزيغ مقعديهما 
في الدور ربع النهائي بعدما تغلب األول على ماينتس ٤-٠ والثاني 

على هوفنهامي ٣-١ على الترتيب في دور الـ ١٦ للمسابقة.

أعلن املدافع الفرنسي رافايل فاران اعتزاله اللعب الدولي لينهي 
مسيرة استمرت ١٠ سنوات مع «الديوك» حقق خاللها كأس العالم 
٢٠١٨ وامليدالية الفضية في ديســمبر املاضي في نسخة ٢٠٢٢

بقطر. وقال فاران في بيان: «متثيل بالدنا الرائعة لعقد من الزمان 
من أعظم ما تشــرفت به في حياتي، في كل مرة ارتديت فيها 
القميص األزرق املميز شعرت بإحساس كبير بالفخر وبواجب 
بذل كل جهد واللعب بقلبي والرغبة في الفوز في كل مرة أنزل 
فيهــا ألرض امللعب. كنت أفكر في هذا األمر منذ عدة أشــهر 
وقررت أن هذا هو الوقت املناسب لكي أعتزل اللعب الدولي».

تشافي بعد الفوز على ريال بيتيس: برشلونة مير بوقت جيد

عزز برشلونة صدارته بفوزه على مضيفه 
ريال بيتيس ٢-١ في مباراة مؤجلة من املرحلة 
السابعة عشرة من الدوري االسباني لكرة القدم.
وســجل العبو «البارسا» األهداف الثالثة 
للقــاء، فتقــدم النــادي الكاتالونــي بهدفــي 
البرازيلــي رافينيا (٦٥) والعائد من اإليقاف 
املهاجم الپولندي روبرت ليفاندوفسكي (٨٠)، 
ليعود ويقلص الفارق لصالح بيتيس بالنيران 

الصديقة ملدافعه الفرنسي جول كونديه (٨٥).
وقال مدرب برشــلونة تشــافي هرنانديز 
في تصريح لتلفزيون «موفيستار»: «خضنا 
مباراة رائعة، كان من املمكن أن ننهي املباراة 
برأســية أنسو فاتي، ثم جعلنا نهاية املباراة 

معقدة بعض الشيء ألنفسنا».
وأضــاف «قدم الفريق مباراة كبيرة، على 
أرض صعبــة للغاية، لقد تطورنا كثيرا منذ 

املبــاراة ضــد جيرونــا (فاز برشــلونة ١-٠
الســبت). امتلكنا الهيمنة والصبر والهدوء، 
ومتكنا من املرور عبر األجنحة، في الوسط، 
إليجاد التفوق العددي، مباراة جيدة من جميع 

النواحي».
وتابــع «منر بوقــت جيد ومنلــك الروح 

املعنوية ملواصلة النجاحات».
ورفع برشــلونة رصيده في الصدارة إلى 

٥٠ نقطة، فيما جتمد رصيد ريال بيتيس عند 
٣١ نقطة في املركز السادس.

هــذا، وتنطلق مباريات املرحلة الـ ٢٠ من 
«الليغا» اليوم اجلمعة بلقاء أتلتيك بلباو مع 
قادش، على أن تســتكمل غدا الســبت عندما 
يلتقي إسبانيول مع أوساسونا، وإلتشي مع 
ڤياريال، وأتلتيكو مدريد مع خيتافي، وريال 

بيتيس مع سلتا ڤيغو.

«البلوز» يالقي فوالم بوجه جديد.. «البلوز» يالقي فوالم بوجه جديد.. 
وأرسنال يحّول مدافعه صوب إيڤرتونوأرسنال يحّول مدافعه صوب إيڤرتون

أما ليڤربول الذي مير بإحدى أســوأ 
فتراته في الســنوات األخيرة، فلم يذق 
طعــم الفوز في مبارياته األربع األخيرة 
في جميع املسابقات، آخرها خسارة ضد 

برايتون في الدور الرابع من الكأس.
وبعد أن منــي بهزميتني وتعادل في 
آخر ٣ مباريات في الدوري، يأمل صاحب 
املركز التاسع في العودة إلى االنتصارات 

عندما يحل على ولڤرهامبتون.
وفي بقية لقاءات الغد، يلعب أستون 
ڤيال مع ليستر ســيتي، وبرنتفورد مع 

ساوثمبتون، وبرايتون مع بورمنوث.

الى االقتراب أكثر من لقب أول في الدوري 
منذ ٢٠٠٤ عندما يحل على إيڤرتون في 

أولى مباريات يوم غد السبت.
وبلــغ مــان يونايتــد أول نهائي في 
كأس الرابطة منذ ٢٠١٧ بعدما جدد الفوز 
على نوتنغهام فوريســت ٢-٠ في إياب 
نصف النهائي (٣-٠ ذهابا). واألمر ذاته 
بالنسبة لنيوكاسل الذي جدد فوزه على 

ساوثمبتون ٢-١ الثالثاء (١-٠ ذهابا).
وسجل الفرنسي أنتوني مارسيال (٧٣) 
والبرازيلي فريد (٧٦) هدفي «الشياطني 
احلمر»، ليبلغ «اليونايتد» املباراة النهائية 

للمرة األولى منذ ٦ سنوات.
وهــذا النهائــي األول علــى اإلطالق 
لنيوكاسل في أي مسابقة كأس محلية منذ 
١٩٩٩ عندما خسر، للمفارقة، أمام مان 
يونايتد بالذات في نهائي كأس إجنلترا 

في طريق األخير إلى التتويج بثالثية 
الدوري والكأس ودوري األبطال.

ويأمــل الفريقان فــي البقاء على 
مقربة من املتصدرين عندما يخوض 
«اليونايتد» مباراة ثأرية أمام ضيفه 
كريستال باالس، فيما يلتقي نيوكاسل 

مع ضيفه وست هام.

يفتتح تشلسي اليوم منافسات املرحلة 
الـ ٢٢ من الدوري االجنليزي املمتاز لكرة 
القدم علــى أرضه ضد جاره فوالم، بعد 
إنفاق قياسي في سوق االنتقاالت الشتوية.

وأنفــق «البلــوز» ٢٩٠ مليون جنيه 
إســترليني فــي النافذة الشــتوية التي 
أغلقت مساء الثالثاء، جعل خاللها الدولي 
األرجنتيني إنسو فرنانديز، املتوج بلقب 
مونديال قطر ٢٠٢٢ وأفضل العب شاب 
في البطولــة العاملية، أغلــى صفقة في 
تاريخ بريطانيا بعد أن ضمه من بنفيكا 
البرتغالــي مقابل ١٢١ مليون يورو (١٣٢

مليون دوالر).
ويدخل تشلســي مباراته أمام فوالم 
ســاعيا لتحقيق فوزه الثاني فقط في ٦
مباريات فــي الدوري، علمــا ان املباراة 
األخيرة شــهدت تعادله سلبا في أنفيلد 

مع اجلريح اآلخر ليڤربول.
لكن تشلسي يواجه منافسا يحتل، على 
غير عادة، مركزا أعلى منه في الترتيب، 
إذ رغم خسارته مباراتيه األخيرتني، يقدم 
فوالم موسما مميزا ويحتل املركز السابع 

برصيد ٣١ نقطة.
ويسعى جاره اللندني أرسنال املتصدر 

مان يونايتد يلحق بنيوكاسل إلى نهائي كأس الرابطة

أبرز املباريات بتوقيت الكويت

اليوم اجلمعة

إجنلترا (املرحلة الـ ٢٢)
١ ١١beIN Sports Premiumتشلسي ـ فوالم

غدًا السبت

إجنلترا (املرحلة الـ ٢٢)
١ ٣:٣٠beIN Sports Premiumإيڤرتون ـ أرسنال

١ ٦beIN Sports Premiumمان يونايتد ـ كريستال
٢ ٦beIN Sports Premiumولڤرهامبتون ـ ليڤربول
١ ٨:٣٠beIN Sports Premiumنيوكاسل ـ وست هام

إسبانيا (املرحلة الـ ٢٠)
٨:٣٠beIN Sports HD١أتلتيكو مدريد ـ خيتافي

إيطاليا (املرحلة الـ ٢١)
٨StarzPlay Appروما ـ إمبولي

أملانيا (املرحلة الـ ١٩)
٥:٣٠beIN Sports HD٣دورمتوند ـ فرايبورغ

فرنسا (املرحلة الـ ٢٢)
٧beIN Sports HD٢باريس ـ تولوز

قمة منتظرة بني الوداد والهالل.. 
واألهلي يتحدى سياتل غدًا في مونديال األندية

القاهرة - سامي عبد الفتاح

تستكمل منافسات كأس العالم لألندية 
املقامة في املغرب غدا السبت بلقاءين، حيث 
يلتقي األهلي املصري مع ســياتل واندرز 
األميركي في مشاركته األولى عند الساعة 
الـ ٨:٣٠ مساء بتوقيت الكويت، أما اللقاء 
الثاني فيجمع بني الوداد البيضاوي املغربي 
بطل دوري أبطال افريقيا وصاحب الضيافة 
مع الهالل السعودي زعيم أندية بالده ورابع 
النسخة األخيرة وذلك في الـ ٥:٣٠ عصرا ، 
وهي املواجهة العربية العاشرة في تاريخ 
البطولة. كفة الفريقني متساوية، فالوداد، 

الذي يقوده املدرب التونسي مهدي النفطي، 
يضم بعض األسماء البارزة أمثال حارس 
املرمى رضا التكناوتي ويحيى عطية اهللا 
ويحيى جبران وحميد أحداد ومحمد أوناجم 
من احملليني إضافة إلى الليبي مؤيد الالفي 

والعب الوسط الكونغولي أرسني زوال.
والهالل يقوده املدرب األرجنتيني رامون 
دياز ويضــم أكبر عدد من الدوليني الذين 
خاضــوا املونديال القطري قبل أســابيع، 
إضافة إلى األجانب املميزين مثل البيروفي 
أندريه كاريللو والكــوري اجلنوبي يانغ 
هيون سوو واألرجنتيني لوسيانو ڤيتو.

بدأ األهلي أولى خطواته نحو حتقيق 

إجنــاز جديد في مســيرته 
احلافلــة ببطولة كأس العالم 

بعد أن جنح أمس األول في عبور 
الدور التمهيــدي محققا فوزا كبيرا 

علــى اوكالنــد ســيتى النيوزيلندى 
بثالثية نظيفــة.  وتفوق «املارد األحمر» 
بقيادة السويسري مارسيل كولر في جميع 
النواحي الفنية على مدار شــوطي اللقاء، 
وافتتح له التســجيل حسني الشحات في 
الدقيقة ٤٥ ثم أضاف محمد شريف الهدف 
الثانــي في الدقيقة ٥٦، فيما أحرز البديل 
اجلنوب افريقي بيرسي تاو الهدف الثالث 

في الدقيقة ٨٦.
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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.
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اجلمعة
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«فرنسيتي مسؤولة عن حدتي»
إيفا غرين، املمثلة الفرنســية، 
تفســر حملكمة بريطانية، رسائلها 
الغاضبة عبر الواتســاب، مع طاقم 
العمل في فيلمها امللغى: وطني، خالل 
قضيتها ضد منتجي الفيلم للحصول 

على أجرها، رغم إلغاء الفيلم.

«أبحث عن دور رومانسي»
ديڤيد باتيستا، املمثل واملصارع 
األميركي، يقول إنه ال يفهم سبب 
إحجام منتجي هوليوود عن توظيفه 
في أدوار رومانسية، ويضيف: هل 

أنا عدمي اجلاذبية لهذه الدرجة؟.

«صحتي لم تعد حتتمل جوالت السفر»
أوزي أوسبورن، املغني األميركي 
(٧٤ ســنة) يعلن إلغاء كل جوالته 
الغنائية املزمعــة في أوروبا لألبد، 
بعد خضوعه لعملية جراحية بالعمود 

الفقري.

«النوم ٨ ساعات يوميا أهم من التدريب»
بول راد، املمثل األميركي، يكشف 
عن ســر احتفاظه مبظهر الشباب 
رغم جتاوزه سن ٥٣ عاما، ويضيف:
ال تقطع نومك لتذهب إلى التدريب.

أبعد من الكلمات

العظمى: ١٨

الصغرى:  ٠٧

أعلى مد: ١٢:١٨ ظ ـ ٠٩:٤٦ م
أدنى جزر: ٥:٣٦ ص ـ ٤:٤٤ م 

٥:١٥الفجر

٦:٣٦الشروق

١٢:٠٢الظهر
٣:٠٦العصر

٥:٢٨املغرب
٦:٤٦العشاء

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

البقاء هللا

طريفة حمود سنان العدواني: (أرملة حمدان مبارك سنان العدواني) 
٨٧ عاما - الرجال: العمرية - ديوان العداوين - ت: ٩٩٨٢٤٤١٤ - 
النساء: العمرية - ق٤ - ش٣ - م١٠ - ت: ٢٤٧١٦٠٠٧ - شيعت.

٨٥ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  محمد سليمان حمد الودعاني:
- ت: ٩٩٧٩٢٥٥٧ - ٩٩٧١٢٥٤٧ - النساء: القادسية - قطعة ٧
- شارع ٧٩ - منزل ٣ - ت: ٩٩٤٧٠٠٠٠ - ٩٩٢٢٠٢٠٢ - شيع.

سكينة محمد علي عبدالغفور: (أرملة مصطفى محمد أحمد الكندري) 
٧١ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة - ت الرجال: ٩٩٧٠٣٥٣٩ - 
النساء: مبارك الكبير - قطعة ٣ - شارع ٢٠ - منزل ٧ - شيعت.
٨٩ عاما - الرجال: الدوحة - ق٣ رمضان شــالح عليوي السعيدي:
- ش٤ - منــزل ٣٨ - جــادة ١ - ت: ٩٩٥٠٧٦٦٧ - ٩٩١١١٧٧٤

- النســاء: الدوحة - ق٣ - ش٤ - منــزل ٣٨ - جادة ١ - ت: 
٩٧٨٨٥٣٣٥ - ٩٧٨٤١٠٠٠ - شيع.

٧٣ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  طواري محمد سعد الدوسري:
- ت الرجال: ٦٦٩٥٥٣٦٦ - ٩٦٦٧٤١١١ - النساء: صباح األحمد 
٣ - قطعــة ٣ - شــارع ٣١٠ - منزل ٢٧٢ - الدفن بعد صالة 

الظهر (اليوم اجلمعة).
٧٢ عاما - الرجال - النساء: حسينية  سعد حسني أحمد بوحمد:

آل بوحمد - ت الرجال: ٩٠٠٠٩٠٣٩ - شيع.
عجنة قبالن داحي العازمي: (أرملة عبداهللا مجبل الشتلي العازمي) 
٨٨ عاما - الرجال: الفحيحيل - قطعة ٩ - شارع ٢٤ - منزل 
١١ - ت الرجال: ٩٩٠٨٦٥٤٦ - ٥٠٦٠٨٧٨٨ - النساء: الفحيحيل 

- قطعة ٩ - شارع ٢٣ - منزل ١١ - شيعت.
٩٣ عاما - الرجال - النساء: الشامية  مساعد محمد اجلاراهللا اخلرافي:
- ق٩ - ش٩٥ - م٦ - ت الرجال: ٩٩١١١٧٠٠ - ٩٩٨٦٠٠٦٠ - ت 

النساء: ٦٠٦٠٠٠٦٠ - ٩٩٦٥٠٣٠٣ - شيع.

اقتراحات للحد من ظاهرة 
«غش الطلبة» والتفوق الوهمي.

«غوغل» ترّد على خطر منافسة 
روبوت «تشات جي بي تي» باختبار 

روبوت محادثة خاص بها.

ال صدارة وال تقّدم من دون 
العقوبة بروحها ما حتّل املشكلة.. مواكبة التكنولوجيا.

احلّل يبدأ مع أولياء األمور.

ضبط مخدرات وغير طبيعيني 
ومخالفني في «املهبولة» و«املنقف»

محمد اجلالهمة

نفذت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع العمليات واملرور 
حملة أمنية موسعة وجرى في احلملة تطويق منطقتي 
املهبولة واملنقف وأسفرت احلملة التي شارك فيها ما ال 
يقل عــن ١٠٠ ضابط وضباط صــف ودورية عن ضبط 
شخصني بحيازة مواد مخدرة و٣ اشخاص كانوا في حالة 
غير طبيعية جراء تعاطي مخدرات أو مواد مسكرة، وكذلك 
ضبط مخالفي قانون إقامة، وحترير نحو ٣١٠ مخالفات 
مرورية متنوعة منها مخالفات لدراجات توصيل طلبات.

وأكد مصدر امني لـ «األنباء» ان احلملة اعد لها جيدا، 
حيث اقيمت في الفترة الصباحية وفي توقيت ال يتسبب 
فــي ازدحــام او تأخير املوظفني ويحصــد اكبر عدد من 
املخالفني واملطلوبني، مؤكدا ان املتعاطني وحائزي املخدرات 
واخلمور احيلوا للمكافحة، أما املخالفون ومن لم يعثر 

معهم على اثبات فأحيلوا الى املخافر.

مخدرات وأدوات تعاٍط ضبطت في احلملة

«NFT» مواطن تعرض للنصب بـ ٦٠٠٠ دينار مقابل
عبداهللا قنيص

كما تتطــور كل جوانب 
احليــاة، تتطــور اجلرمية، 
ومن أهــم جوانــب التطور 
ما يشــهده العالم حاليا من 
ثــورة تكنولوجيــة حولت 
كثيــرا مــن شــؤون حياتنا 
إلى إلكترونيــة. من ذلك ما 
ظهر من تداول ألعمال فنية 
بصيغة NFT، وهو ما يتصل 

مواطــن أبلــغ عــن تعرضه 
للنصــب علــى يــد معلــوم

بـ ٦٠٠٠ دينار.
وفي تفاصيل القضية كما 
رواها مصدر أمني لـ «األنباء»، 
فقد ابلغ املواطن عن تعرضه 
للنصــب واالحتيال من قبل 
مواطن حدد اسمه في البالغ 
مببلغ مالي ٦٠٠٠ آالف دينار 
مقابل شراء «NFT» من قبل 
املشكو في حقه. ومت تسجيل 

القضيــة في مخفر شــرطة 
السرة حتت عنوان «نصب 
واحتيال»، هذا وجار استدعاء 
املدعــى عليه للتحقيق فيما 

نسب إليه من اتهامات.
يذكــر أن NFT هي رموز 
غير قابلة لالستبدال، حيث 
التكنولوجيا  تستخدم هذه 
في إصدار شــهادات توثيق 
مرتبطــة بعمل افتراضي ما 

يجعله فريدا من نوعه.

مبا قد تكون أول قضية من 
نوعهــا في الكويــت. فعلى 
الرغــم من تشــعب مســألة 
التشــفير االلكتروني ورغم 
اتقــان البعــض التعامل مع 
هــذا العالــم اجلديــد فإنــه 
التزال هناك ثغرات وخفايا 
قد تكلف الشخص مدخراته 
ليجد نفسه وقد فقد الكثير 
او يكتشف انه اشترى الوهم. 
هذا مــا يبدو أنــه حدث مع 

كمني يسقط لصني سرقا ١٠٠ دراجة هوائية
مبارك التنيب

فوجــئ رجــال مباحــث 
حولــي لدى تفتيــش غرفة 
مصريــني ضبــط أحدهمــا 
متلبسا بسرقة دراجة هوائية 
بوجود ١٣ دراجة كانا بصدد 
بيعها عبر اإلنترنت، واعترف 

من منــازل وافدين في نطاق 
محافظــة حولي دفــع رجال 
املباحث الى تشكيل فريق عمل، 
حيث متت مشــاهدة شخص 
يدخــل الــى احــدى البنايات 
ويخرج يقود دراجة هوائية، 
وعليه مت ضبطه وتبني انه من 
مواليد ١٩٨٥ وبالتحقيق معه 

قــال انه وآخــر يدعى (أ.س) 
ضبط الحقا قاما وعلى مدار 
االشــهر املاضية بالتنقل بني 
العمارات ويسرقان الدراجات 
التــي يتركهــا الســكان أمام 
مساكنهم أو يقومون بربطها 
في الســلم وإن استلزم االمر 

يكسران األقفال.

يبيعان املسروقات عبر اإلنترنت بربع ثمنها

الوافدان بأن اجمالي الدراجات 
التي سرقاها على مدار أكثر 
من عــام تقــدر بنحــو ١٠٠

دراجة قاما بتصريفها وبيعها 
بأســعار تصل الى ٢٥٪ من 

قيمتها احلقيقية.
وقال مصدر أمني ان تعدد 
بالغات سرقة دراجات هوائية 

أمن

الشرطة األميركية تقتل 
أسود آخر «مبتور الساقني»

لوس أجنيليس - (أ.ف.پ): تطول الشرطة اتهامات جديدة 
باســتخدام القوة املفرطة بعد وفاة أميركي من أصل أفريقي 
مبتور الســاقني في كاليفورنيا، حيث قتل بأيدي شرطة في 
مدينــة هانتغتون بــارك أثاء تدخلها لوقف هجوم بســكني. 
وأثــارت مقاطع ڤيديو مختلفــة حملاولة اعتقال أنتوني لوي 

جدال األربعاء.
فقد أظهرت صور التقطها مارة الرجل البالغ من العمر ٣٦

عاما وهو يترك كرسيه املتحرك ليحاول الركض على ما تبقى 
من ساقيه بينما يوجه عدد من رجال الشرطة أسلحتهم إليه.

لم تظهر اللقطات بشكل واضح ما جرى الحقا، ولكن ثبت 
أن عناصر الشرطة أطلقوا النار على لوي، ما أدى إلى وفاته.

وكانت محاولة االعتقال جرت اخلميس املاضي، لكن مقاطع 
الڤيديو لم تظهر إال مؤخرا وسط جدل إثر تعرض رجل أسود 
آخر هــو تايري نيكولز (٢٩ عاما)، للضــرب املبرح على يد 
شرطة ممفيس في أوائل يناير، ما أدى إلى وفاته بعد ٣ أيام. 
وبحسب شرطة هانتغتون بارك وهي مدينة صغيرة واقعة 
في ضاحية لوس إجنيليس، فقد تدخل عناصرها خالل هجوم 

بسكني من قبل رجل على كرسي متحرك.

لقطة من الڤيديو تظهر ابتعاد أنتوني لوي عن الشرطي الذي يطارده

بيونسيه تطلق أول جولة غنائية من ٦ سنوات في مايو
لوس أجنيليس - (أ.ف.پ): 
النجمــة األميركيــة  أعلنــت 
بيونســيه األربعاء عن جولة 
غنائيــة مرتقبة لها في أوروبا 
وأميركا الشــمالية بــني مايو 
وأسبتمبر ترمي إلى الترويج 
أللبومها «رينيسانس»، وذلك 
قبــل أيــام على حفلــة توزيع 
جوائــز «غرامي» املوســيقية 
التي حظيت فيها املغنية بالعدد 

األكبر من الترشيحات.
وتتضمن جولة بيونسيه 
حفالت في مختلف أنحاء أوروبا 
بني ١٠ مايو حتى ٢٧ يونيو، ثم 
في الواليات املتحدة وكندا بني ٨

يوليو و٢٧ سبتمبر. وأشار بيان 
للمغنيــة إلى أن هذه احلفالت 
«تشــكل أول جولــة غنائيــة 
منفردة لها حتييهــا منذ أكثر 

من ٦ سنوات».
«فرايتــي»  مجلــة  ورأت 
املتخصصة أن إعالن بيونسيه 
عن جولتها املرتقبة قبل أربعة 
أيــام مــن الــدورة اخلامســة 
والستني لتوزيع جوائز «غرامي 
املوســيقية األحــد فــي لوس 

أجنيليس، لم يكن مصادفة.
وأفادت املجلة باحتمال بأن 
تقــدم بيونســيه عرضا خالل 
حفلــة «غرامي» وقــد يرافقها 
زوجهــا مغنــي الــراب ورجل 
األعمــال جــاي زي. ونالــت 
بيونســيه تســع ترشــيحات 
في املكافآت املوازية بأهميتها 
موسيقيا جلوائز األوسكار، مما 
ادخلها في منافسة شديدة مع 
مغنية البوب البريطانية آديل 
بيونسيهالتي حظيت بسبع ترشيحات.

فرنسا: القبض على «مافيوزو» 
إيطالي بعد فرار ١٦ عامًا

باريسـ  د.ب.أ: ذكرت الشرطة اإليطالية كارابينيري أمس 
اخلميس أن الشــرطة الفرنســية احتجزت أحد أفــراد مافيا 
ندراجنيتــا اجلنوب إيطالية، والــذي كان هاربا ألكثر من ١٦
عاما. وعثرت الشــرطة على إيدارجو جريكو، الذي يبلغ ٦٣

عاما، في سانت-اتيان في جنوب شرق فرنسا. وكانت محكمة 
إيطاليا قد أصدرت حكما باملؤبد بحقه في ٢٠٠٦ لقتل شقيقني 
في كوزنسا بجنوب إيطاليا والشروع في قتل آخر في ١٩٩١.

وجرى تعقب جريكو من جانب وحدة بالشرطة اإليطالية 
متخصصة في التحقيق في اجلرمية املنظمة، وكشفت الوحدة 
شبكته الداعمة في حتقيق كان يجري منذ ٢٠١٩، وأفاد تقرير 

الشرطة بأن االعتقال مت من دون وقوع حوادث.
ورحب وزير الداخلية اإليطالي ماتيو بيانتيدوسي باالعتقال، 
وأشاد بالتعاون بني السلطات اإليطالية والفرنسية من خالل 

منظمة الشرطة اجلنائية الدولية (انتربول).

إيدارجو جريكو

ضوء أخضر لتقليل السيارات في جزيرة مينوركا اإلسبانية

برشلونة - (أ.ف.پ): باتت سلطات 
جزيــرة مينوركا، إحدى أكثر الوجهات 
السياحية املعروفة في إسبانيا، قادرة 
على احلد من عدد املركبات التي تدخلها، 
في خطوة ترمي إلى حماية بيئتها، على 
ما أعلــن برملان جزر البليــار اإلقليمي 

األربعاء.

وتبنى البرملان قانونا يتيح حلكومة 
اجلزيــرة «تقييــد دخــول أي نوع من 
السيارات ذات احملركات إلى مينوركا» 
و«فــرض عدد أقصى من املركبات التي 
ميكنها الســير في اجلزيرة خالل فترة 

محددة»، بحسب نص القانون.
كذلك، يتيح القانون لسلطات اجلزيرة 

احلد من عدد املركبات املستأجرة التي 
ميكن أن تدخــل اجلزيرة، ونص كذلك 
على تنظيم األنشطة البحرية واخلدمات 
واملنتجعات على الشواطئ. ومينوركا 
هــي إحدى جزر البليار الثالث الكبيرة 
إلــى جانب مايوركا وإيبيزا، وتشــتهر 

مبناظرها الطبيعية اخلالبة.

مينوركا هي إحدى جزر البليار الثالث الكبيرة

ملشاهدة الڤيديو

للمرة األولى منذ ٢٠ عامًا.. 
اجلرمية باليابان تعاود االرتفاع

طوكيو - د.ب.أ: أعلنت الشرطة الوطنية في اليابان، 
أمس اخلميس، عن ارتفاع معدل اجلرائم اجلنائية بالبالد 
خالل عام ٢٠٢٢ بنســبة ٥٫٩٪، مقارنة بعام ٢٠٢١، حيث 
وصلــت إلى ٦٠١ ألف و٣٨٩ جرميــة، وهي زيادة حتدث 

ألول مرة منذ ٢٠ عاما.
وتأتي هذه الزيادة بسبب ارتفاع عدد جرائم الشوارع، 
مثل حاالت سرقة الدراجات، بعد تخفيف قيود كوفيد- ١٩، 
بحسب ما أوردته وكالة أنباء «جي جي برس» اليابانية.
وقالــت وكالة الشــرطة الوطنيــة اليابانية إن البالد 
تواجــه موقفا خطيرا فيمــا يتعلق باجلرائم، في خضم 
تصاعد الهجمات اإللكترونية وعمليات االحتيال اخلاصة، 

وإساءة معاملة األطفال.
وسار عدد اجلرائم في اليابان في اجتاه تنازلي، بعد 
أن بلغ ذروته، بواقع ٢٫٨٥ مليون جرمية في عام ٢٠٠٢، 
بفضل جهود الشرطة وانتشار استخدام املعدات األمنية، 
حيث وصل إلى أدنى مســتوى له بعــد احلرب العاملية 
الثانية للعام الســابع على التوالي في ٢٠٢١. وانخفض 
عــدد جرائم الشــوارع خالل عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ بشــكل 
رئيســي بســبب القيود الســلوكية جراء أزمة ڤيروس 

كورونا املستجد.
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