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ملشاهدة الڤيديو

غير مخصص للبيع

سببان يدعمان دستورية «ضرورة» املدنية 
مرمي بندق 

دت مصادر خاصة في تصريحات  فّنّ
لـ «األنباء» الطعن الذي تنظره احملكمة 
الدســتورية حــول مرســوم ضرورة 
اســتخدام البطاقة املدنيــة واملناطق 
اجلديدة التي اضيفت في االنتخابات 

البرملانية. 
وقالت املصادر إن هناك عدة أسباب 
تؤكد توافر حالة الضرورة حسب نص 
املادة ٧١ من الدستور، نذكر منها سببني 
جوهريني: األول، أن اللجنة التي شكلتها 
احلكومة ممثلة بوزير الداخلية ملراجعة 
كشــوف القيود االنتخابية وجدت أن 
أكثر من ١٠٠ ألف ناخب لديهم اختالفات 
فــي العناويــن املســجلة فــي القيود 
االنتخابية عــن املدونة فــي البطاقة 
املدنية، لذلك اســتوجب هنــا إصدار 
مرسوم ضرورة باالعتداد بالعناوين 
املسجلة في البطاقة املدنية. وأوضحت 
املصادر أن السبب الثاني أن احملكمة 
الدستورية سبق ان أصدرت حكما عام 
١٩٨١ بتوافر حالة الضرورة اســتنادا 
الى موافقة مجلس األمة على مرسوم 
ضــرورة أصدرته احلكومة، ومجلس 
األمة احلالي وافق على مرسوم ضرورة 
االعتداد بالعناوين املسجلة في البطاقة 
املدنية عند التصويت في االنتخابات. 
وذكرت: هذا إلى جانب أن الطعن الثاني 
على مرسوم احلل بأنه غير دستوري 
ألنه لم يستند إلى جوهر املادة ١٠٢ من 
الدستور والصحيح ان مرسوم احلل 
استند الى املادة ١٠٧ من الدستور، وهذا 

وضع طبيعي للحكومة. 
وجددت املصادر القول ان ما يبرر 
دستورية مرسوم احلل هو وجود سبب 

جوهري للحل.

مرسوم حّل املجلس استند إلى املادة ١٠٧ وليس ١٠٢ لذلك ال وجاهة في الطعن.. وأي حكومة متلك إصدار مرسوم احلل 

حمد مساعد الساير جاسم مصطفى بودي

فيصل احلمد متحدثا خالل احللقة النقاشية

شاهني حمد الغامن

١٩٫٣ مليون دينار 
أرباح «وربة» في 

٢٠٢٢ بنمو ٢١٪.. 
وتوصية بتوزيع 

٣٪ نقدًا 
و٣٪ أسهم منحة  

«اخلليج» يقفز 
بأرباحه ٤٧٪ 

إلى ٦٢ مليون دينار 
في ٢٠٢٢.. وتوصية 

بتوزيع ١٠٪ نقدًا 
و٥٪ منحة 

فيصل احلمد 
خلريجي برنامج 

«متكن»: «الوطني» 
ر بيئة عمل  ُيوفِّ

مثالية تضاهي كبرى 
املؤسسات العاملية 
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لم يقتِف أثر «الفيدرالي» وأكد استقاللية قراراته مبا يتناسب مع طبيعة اقتصادنا لم يقتِف أثر «الفيدرالي» وأكد استقاللية قراراته مبا يتناسب مع طبيعة اقتصادنا 

مفاضلة ترقيات املديرين ورؤساء الفرق 
بالقطاع النفطي.. تنطلق اليوم

«تقليص رّد االعتبار».. مدرج على جلسة الثالثاء

أحمد مغربي

علمــت «األنبــاء» مــن مصــادر نفطية 
مسؤولة أن شركات القطاع النفطي ستبدأ 
أعتبارا من اليوم (األحد) في إجراء مفاضلة 
ترقيات املديرين ورؤساء الفرق، وذلك في 
خطوة مللء أكثر من ٢٥ شاغرا في القيادات 
الوسطى في القطاع النفطي. وذكرت املصادر 
أن بداية ملء الشواغر ستكون على مستوى 
املديريــن حيث ســتقوم شــركة البترول 
الوطنيــة ببداية إجراء املقابــالت من قبل 
قياديــني نفطيــني تتم االســتعانة بهم من 
شركات مغايرة، على أن تتبعها شركات نفط 
الكويت و«كيبيك»، مشــيرة إلى أن نتائج 

املفاضلة ســتظهر نهاية األسبوع اجلاري 
أو املقبــل. ويتنافس على كل منصب مدير 
شاغر نحو ١٠ رؤساء فرق. وتوقعت أن يتم 
البدء في مقابالت رؤساء الفرق في القطاع 
النفطي بعد االنتهاء من ترقيات املديرين، 
على أن تتبعها كذلك ترقيات نواب الرئيس 
التنفيذي في الشركات. وشددت على انه مت 
تشكيل جلان مقابالت حيادية، بحيث يتم 
دمج اإلشراف عليها من قبل قيادات من داخل 
الشركة وخارجها، التي يعمل بها املرشح، 
مع التشديد على عدم اطالع هذه اللجان على 
نقاط تقييم املرشــح التي يتحصل عليها، 
والتي تأتي من عدد سنوات اخلبرة وتقييم 

٣٦٠ وغيرهما من عوامل التقييم.

رشيد الفعم - سلطان العبدان

أجنــزت اللجنــة التشــريعية والقانونيــة 
تقريرها بشــأن تعديل بعض أحــكام القانون 
رقم ١٧ لســنة ١٩٦٠ بإصــدار قانون اإلجراءات 
واحملاكمات اجلزائية، وأدرج على جدول أعمال 

جلسة الثالثاء.
وانتهت اللجنة إلى تقليص مدد رد االعتبار 
القانونــي من تاريخ تنفيــذ العقوبة أو صدور 
العفو عنها أو سقوطها بالتقادم لتصبح ٥ سنوات 
بالنسبة لعقوبة احلبس التي تزيد مدتها على 
٣ سنوات، و٣ سنوات بالنسبة لعقوبة احلبس 

التي ال تزيد مدتها على ٣ سنوات. 
وقلصت اللجنة مــدد رد االعتبار القضائي 
من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها 
أو ســقوطها بالتقادم لتصبح سنتني بالنسبة 

لعقوبة احلبس التي تزيد مدتها على ٣ سنوات 
وســنة واحدة بالنسبة لعقوبة احلبس التي ال 
تزيد مدتها على ٣ سنوات، وإذا كانت العقوبة 
احملكــوم بها الغرامــة تكون املــدة الالزمة لرد 

االعتبار سنة واحدة.
وأجنزت اللجنة كذلك تقريرها بشأن استقالة 
عضو مجلس األمة بأن يقدم العضو استقالته 
بكتاب الى رئيس املجلس ويجب عرضها على 
املجلس في أول جلســة تلي اليوم العاشر من 
تقدميهــا، وإذا لم يصدر املجلس قرارا بشــأنها 
خالل شهر من تقدميها اعتبرت مقبولة، وله أن 
يعدل عن اســتقالته قبل صــدور قرار املجلس 
بقبولهــا، وإذا رفض املجلس قبول اســتقالته 
ثم أعاد تقدميها مرة أخرى اعتبرت االســتقالة 
مقبولــة في حينها، ويعلن املجلس خلو احملل 

في أول جلسة تالية.

األسرة الكويتية متتلك ٣ سيارات 
مقابل سيارة واحدة لـ «الوافدة»

علي إبراهيم

كشفت بيانات حكومية عن أن كل أسرة 
كويتية متتلك ٣ ســيارات مقابل ســيارة 
واحدة لكل أسرة وافدة.  وتفصيليًا، أظهرت 
إحصاءات رسمية بشأن وسائل النقل أن 
كل ١٠٠ أســرة كويتية لديها ٢٨٨ سيارة، 
مقابل ٩٨ سيارة لكل ١٠٠ أسرة وافدة. وجاء 

ضمن البيانات أن كل ١٠٠ أســرة كويتية 
يقتني أفرادها نحو ٦ دراجات نارية، بينما 
تقتني ذات األسر ٤٠ دراجة هوائية «قاري» 
مقابــل ٢٢ ميتلكهــا كل ١٠٠ أســرة وافدة. 
وبينــت األرقام أن كل ١٠٠ أســرة كويتية 
متتلك أكثر من ٥ وســائل نقل أخرى غير 
املذكــورة ســابقًا، من بينها الـ «بانشــي» 

واملقطورات والكرفان.

جنح في ترسيخ األجواء املناسبة لزيادة 
توطني املدخرات محليًا وخفض التضخم 

سياسته أفضت إلى حتقيق االستقرار بسعر 
صرف الدينار واحملافظة على قوته الشرائية

رفع الفائدة محليًا جاء متدرجًا ومتوازنًا 
مبا يضمن استمرار معدالت النمو االقتصادي

٥٫٢٧٪ منوًا في الودائع بـ ٢٫٣٥ مليار 
دينار إلى ٤٦٫٩١ مليارًا بنهاية ٢٠٢٢

استقراء لدور «املركزي» في مواجهة 
اقتصاد عاملي شديد التقلب 

منو «االئتمان».. ارتفع ٨٫٦٪ بـ ٤٫١٦
مليارات دينار ليبلغ مستوى ٥٢٫٤٤ مليارًا

«Kuwait Visa» للحّد من تزوير سمات الدخول
أعلــن النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء 
ووزيــر الداخليــة ووزير الدفاع باإلنابة الشــيخ 
Kuwait» طالل اخلالد، عن التحضير إلطالق تطبيق

Visa» اإللكترونــي الذي ســيعمل علــى املصادقة 
على تأشيرات دخول العمالة قبل صعود الطائرة 

ودخول للبالد.
ولتنظيم سوق العمل واحلد من العمالة السائبة، 

كشف الوزير اخلالد عن إطالق الهيئة العامة للقوى 
العاملة لـ «هوية العامل الذكية» التي سيتم إدراجها 

عبر تطبيق «هويتي»، 
وتتضمن املعلومات األساسية والرسمية التي 
تخص العامل، باإلضافة إلى بيان وضعه القانوني 
وكذلك بيانــات إذن العمل وذلك حلماية األســرة 

الكويتية ومحاربة جتار اإلقامات.

إدراج «هوية العامل الذكية» عبر تطبيق «هويتي» حلماية األسرة الكويتية ومحاربة جتار اإلقامات

 التفاصيل ص ٤

أكثر من ٢٤ ألفًا 
سجلوا ألداء 
فريضة احلج

أسامة أبو السعود

كشــفت مصــادر خاصــة في 
وزارة االوقــاف، عــن ان هنــاك 
اقبــاال شــديدا علــى التســجيل 
ادارة  منصــة  عبــر  املركــزي 
احلج والعمرة بــوزارة األوقاف:
http://hajj-register.awqaf.gov.kw

ألداء فريضة احلج.
وأوضحت املصادر في تصريحات 
لـــ «األنبــاء» ان عدد الذيــن قاموا 
بالتســجيل حتــى اآلن فــاق ٢٤
ألف مواطن ومقيــم منذ فتح باب 

التسجيل ٢٩ يناير املاضي. 
 وتوقعت املصادر ان تتزايد 
اعداد الراغبني في اداء احلج حتى 
اغالق باب التسجيل املركزي ٢٨

اجلاري الى نحو ٥٠ الفا في حني 
ان حصــة الكويــت تبلغ ٨٠٠٠

حاج فقط. 
وشــددت املصــادر على أن 
اولوية احلج ستكون للمواطنني 
الذين لم يسبق لهم أداء فريضة 
احلج من قبل. وأشارت املصادر 
في ختــام تصريحاتها، الى انه 
ال جديــد حتى اآلن فيما يخص 
حج البــدون «املقيمني بصورة 

غير قانونية».
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اقتصاد

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

PDF الصفحة

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت

املنطاد الصيني محلّقا فوق بيلينغ مبونتانا األميركية قبل إسقاطه    (رويترز)

الواليات املتحدة 
ُتسقط

«املنطاد الصيني»
وتفرض حظرًا جويًا 

في محيطه
19
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محليات
االحد ٥ فبراير ٢٠٢٣
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ولي العهد هنأ رئيس سريالنكا بالعيد الوطنياألمير هنأ رئيس سريالنكا بالعيد الوطني

بعــث ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
الرئيس رانيــــل  إلى  تهنئة 
ويكرمسينغة رئيس جمهورية 
الدميوقراطيــة  ســريالنكا 
االشتراكية الصديقة، ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، راجيا له 

وافر الصحة والعافية.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

رئيس الوزراء هنأ رئيس 
سريالنكا بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس رانيل 
ويكرمسينغة رئيس جمهورية سريالنكا الدميوقراطية 
االشتراكية الصديقة مبناسبة العيد الوطني لبالده.

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

إشهار نقابة العاملني بالهيئة العامة للشباب

رسميًا.. تشكيل مجلس إدارة هيئة الغذاء

تعيني الظفيري واملنيخ واحلداد سفراء 
غير مقيمني في السودان وإيران واملكسيك

بيبي العميري مديرًا عامًا للهيئة العامة 
لشؤون ذوي اإلعاقة.. وناهد العتيقي نائبًا

أصدر النائب االول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
ووزير الدفاع باإلنابة ورئيس 
مجلــس ادارة الهيئــة العامة 
للقوى العاملة الشــيخ طالل 
اخلالــد قــرارا وزاريــا رقم ٦
لســنة ٢٠٢٣ بشــأن إشــهار 
نقابة العاملني بالهيئة العامة 

للشباب جاء فيه:
مادة أولى:

العاملــني  تشــهر نقابــة 
بالهيئة العامة للشباب.

مادة ثانية:
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر 
مع ملخص النظام االساسي في اجلريدة الرسمية.

وجاء في ملخص النظام االساسي للنقابة ما 
يلي: اجتمعت اجلمعية العمومية التأسيســية 
بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٦ وقد مت االتفاق بني املؤسسني 
على تأســيس نقابــة العاملــني بالهيئة العامة 

للشباب ويقضي نظامها االساسي مبا يلي:
- يقبــل في عضويــة النقابة كل من يعمل 

موظفا بالهيئة العامة للشباب.
- تنعقد اجلمعية العمومية للنقابة مرة في 

شهر فبراير كل سنتني بصفة عادية.
- يتكون مجلس ادارة النقابة من خمســة 

اعضــاء تنتخبهــم اجلمعية 
العمومية عن طريق االقتراع 

السري ملدة اربع سنوات.
- ينتخب أعضاء مجلس 
االدارة مــن بينهــم فــي اول 
اجتمــاع لهم هيئــة للمكتب 
تتكــون مــن رئيــس ونائب 
للرئيــس وأمــني الصنــدوق 

وامني سر.
- رئيــس مجلس االدارة 
هو املمثل القانونــي للنقابة 

امام جميع اجلهات.
- تبدأ السنة املالية للنقابة 
من بداية شهر يناير الى نهاية شهر ديسمبر.

- قيمة االشتراك كالسنوي لعضوية النقابة 
هو مبلغ ٢ د.ك.

- رسوم االنضمام الى النقابة قدره ٥ د.ك 
يدفع مرة واحــدة عند انضمام العضو او عند 

اعادة قيده.
- تــودع امــوال النقابــة في احــد البنوك 
الكويتية باســم نقابة العاملني بالهيئة العامة 

للشباب.
- حــددت الالئحة اختصاصــات اجلمعية 
العمومية العادية وغير العادية واختصاصات 
مجلس االدارة والدفاتر التي متسكها النقابة.

صدر مرســوم رقم ٢٢
لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل مجلس 
إدارة الهيئة العامة للغذاء 

والتغذية جاء فيه:
مادة أولى:

ادارة  يشــكل مجلــس 
للغــذاء  العامــة  الهيئــة 
اربــع  والتغذيــة  -ملــدة 
سنوات قابلة للتجديد مرة 
واحدة - على النحو التالي:
١ - د.رمي غازي سعود 
الفليــج - رئيس مجلس 

االدارة - املدير العام.
٢ - وكيــل الوزارة املســاعد لشــؤون 
الصحة العامة - عضوا - وزارة الصحة.

٣ - نائب املدير العام لشــؤون املنافذ 

للجمارك - عضوا - االدارة 
العامة للجمارك.

٤ - الوكيــل املســاعد 
لشــؤون حماية املستهلك 
- عضوا - وزارة التجارة 

والصناعة.
٥ - د.شروق عبداللطيف 

بودي - عضوا متفرغا.
فهــد  د.حســام   -  ٦
العميرة - عضوا متفرغا.

٧ - د.وفاء بدر الصباح 
- عضوا متفرغا.

مادة ثانية:
على وزير الصحة تنفيذ هذا املرسوم، 
ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في 

اجلريدة الرسمية.

صدر مرسوم برقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٣ بتعيني 
سفراء غير مقيمني جاء فيه:
مادة أولى: يعني كل من:

١ - فهــد مشــاري الظفيري - ســفير 
الكويت لدى جمهورية السودان - باالضافة 
الى عمله ســفيرا للكويت لدى جمهورية 

تشاد.
٢ - بدر عبداهللا املنيخ - ســفير دولة 
الكويت لدى اجلمهورية االسالمية االيرانية 

- باالضافة الى عمله سفيرا للكويت لدى 
جمهورية تركمانستان.

٣ - صالح ســليمان احلداد - ســفير 
الكويت لدى الواليات املكسيكية املتحدة- 
باالضافــة الى عمله ســفيرا للكويت لدى 

غواتيماال.
مادة ثانية: على وزير اخلارجية تنفيذ 
هذا املرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره 

وينشر في اجلريدة الرسمية.

صدر مرسوم رقم ١٨
لسنة ٢٠٢٣ بتعيني مدير 
عام الهيئة العامة لشوون 

ذوي االعاقة جاء فيه:
مادة اولى: تعني بيبي 
حمد العميري مديرا عاما 
للهيئــة العامة لشــؤون 
ذوي االعاقة بدرجة وكيل 

وزارة.
كما صدر مرسوم رقم 
١٩ لســنة ٢٠٢٣ بتعيــني 
نائــب مدير عــام الهيئة 
ذوي  لشــؤون  العامــة 

اإلعاقة جاء فيه:
مادة اولى: تعني ناهد عبد الرزاق العتيقي 

الشيخ طالل اخلالد

د. رمي الفليج

صالح احلدادد. فهد الظفيري بدر عبد اهللا املنيخ

ناهد العتيقيد. بيبي العميري

القمص بيجول لـ «األنباء»: احتفاالت الكويت الوطنية 
نستذكر معها قيم السالم واحلرية والفداء

الشطي في «غينيس» مسجًال أسرع سباحة لعبور جون بحري

محمد اجلالهمة

هنأ القمص بيجول األنبا 
بيشوي الكويت قيادة وشعبا 
باألعياد الوطنية. وقال: أود 
وباإلنابــة عن نيافــة األنبا 
انطونيــوس مطران القدس 
والكويــت والشــرق األدنى 
وعن إخواني كهنة الكنيسة 
القبطيــة وأبنــاء الكنيســة 
القبطيــة أن أرفــع إلى مقام 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد وســمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد 
التهاني مبناســبة  خالــص 
االحتفال بالعيد الوطني الـ٦٢

وعيد التحرير الـ٣٢.
كمــا هنأ رئيــس مجلس 
األمة أحمد السعدون ورئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ 

حقق العقيد الركن بحري 
م. يوســف خليل الشــطي 
رقما قياســا عامليــا جديدا 
باسم الكويت في موسوعة 
غينيس لألرقام القياســية 
مسجال أسرع سباحة لعبور 
جون بحــري لفئة الرجال، 
وذلك بعد أن قطع اخلميس 
املاضي مسافة ٢١ كيلومتر 
ســباحة في جــون الكويت 
(من رأس الصبية إلى نادي 
الكويتي)  ضباط اجليــش 
بفترة زمنية اســتغرقت ٩

ساعات و٤٤ دقيقة محطما 
الرقم القياسي العاملي السابق 

البالغ ١٢ ساعة.
وقد حضر احلدث ممثلون 
ومحكمــون رســميون من 
موسوعة غينيس، حيث قام 
رأفت توفيق احملكم الرسمي 
للموسوعة بتقدمي شهادة هذا 
اإلجناز للعقيد الشطي، الذي 
أهدى هــذا اإلجناز صاحب 
الســمو األمير وســمو ولي 
العهد الشعب الكويتي، كما 
شــكر النائب األول لرئيس 
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 

وقــال األنبــا بيجول في 
تصريح لـ «األنباء» إن هذه 
املناســبة الغاليــة تدعونــا 
الى ان نســتذكر قيم السالم 
واإلنســانية واحلرية وقيم 

األميركيــة (الســيلز) فــي 
بطولــة تخطــي احلواجــز 
وقــدرة التحمل فــي ٢٠١٦، 
وبطــل العالم فــي رياضة 
تخطــي احلواجــز وقــدرة 
التحمل (ســبارتان) للفئة 
العمريــة فــي ٢٠١٩، وأول 
كويتــي وخليجــي وثالث 
عربــي يتســلق قمــة جبل 

عــن امله فــي ان يــدمي لنا 
نعمة األمن واالستقرار وأن 
يعيد أمثال هذه األعياد وأن 
يرفع اهللا عن العالم العنف 

واحلروب والغالء والوباء.
هــذا، وبالتزامن مع رفع 
علــم الكويــت ايذانــا ببدء 
احتفاالت االستقالل والتحرير 
قامت الكنيســة القبطية في 
حولي بوضــع عدة لوحات 
احتفائية والتزين باإلضاءات 
املبهجة. وتضمنت اللوحات 
الكبيرة التــي وضعت على 
أرجاء الكنيسة «دام لنا سمو 
األمير .. رجل النهضة واحملبة 
والسالم واحة احملبة.. كويت 
املشاعر واإلنسانية... حامل 
مشــعل الوطنيــة واإلخــاء 
بشهادة اجلميع .. دامت لنا 

وللكل».

 (Kona Iron man) احلديدي
في ٢٠٢٢ ويجتاز الســباق، 
هذا الى جانــب انه حاصل 
على املركز األول في بطوالت 
تخطــي احلواجــز وقــدرة 
التحمل العاملية في كل من: 
اليابان، كوريــا اجلنوبية، 
تايوان، هونغ كونغ، ماليزيا، 

سنغافورة وإندونيسيا.

التضحيــة والفــداء ألجــل 
الكويت الغالية ونهج الكويت 
املســالم واحتضانهــا مئات 

اآلالف من املقيمني.
وأعــرب القمص بيجول 

امادابلــم وإنــزال أكبر علم 
بالعالــم من قمة جبل (علم 
الكويت) في ٢٠١٩، كما حقق 
املركز األول بالفئة العسكرية 
لبطولــة الرجــل احلديدي 
٢٠٢٢ فــي   (Iron man)

املقامة في الواليات املتحدة، 
وايضا هو أول كويتي يتأهل 
لبطولة أبطال العالم للرجل 

الكنيسة القبطية تزينت لألعياد بوضع عدة لوحات احتفائية واإلضاءات املبهجة

إجناز تاريخي للكويت مسجالً ٩ ساعات و٤٤ دقيقة

الكنيسة القبطية تزينت لألعياد القمص بيجول االنبا بيشوي

العقيد يوسف الشطي متسلما شهادة «غينيس» من رأفت توفيق العقيد يوسف خليل الشطي

أحمد نواف األحمد الصباح 
والنائب االول لرئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الداخليــة 
ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ 

طالل اخلالد.

الدفــاع  الداخليــة ووزيــر 
باإلنابة الشيخ طالل اخلالد 
على رعايته ودعمه لتحقيق 

هذا اإلجناز العاملي.
اجلدير بالذكر أن الشطي 
حقــق العديد من البطوالت 
واإلجنازات العاملية باســم 
الكويت وهــي: املركز األول 
اخلاصــة  القــوات  علــى 

ملشاهدة الڤيديو

تشغيل أولى محطات التحويل الرئيسية في املطالع الثالثاء
دارين العلي

تقوم وزارة الكهرباء واملاء الثالثاء 
املقبل بتشغيل اولى محطات التحويل 
جهد ١١/١٣٢ كيلو ڤولت في منطقة املطالع 
بعد ان انتهت الشهر املاضي من تشغيل 
جميع محطات اجلهد ٤٠٠ كيلوڤولت.

وقالــت مصادر مطلعة لـ «األنباء» 
ان احملطة التي ستشــغل يوم الثالثاء 
ضمن ٣ محطات سيتم تشغيلها خالل 
الشــهر اجلاري من اجمالي ٣٦ محطة 
حتويل رئيسية سيتم بتشغيلها تباعا، 
وحسب اخلطة الزمنية املوضوعة لذلك.
ولفتــت املصادر الــى انه ومع بدء 

تشــغيل محطات التحويل الرئيسية 
ســتتمكن الــوزارة من بدء التشــغيل 
التجريبي للمحطات الثانوية التي تغذي 
املنازل، متوقعة ان تتمكن الوزارة من 
ايصــال التيار الى املنــازل قبل املوعد 
احملدد فــي مايو املقبل وفــق البرامج 
واجلداول الزمنية. في سياق متصل، 

اعلنت وزارة الكهربــاء واملاء عن بدء 
استقبال طلبات ايصال التيار الكهربائي 
للقطعتني ١و ٢ في منطقة جنوب عبداهللا 
املبارك، وتضمان حوالى ٨٧٢ قسيمة، 
وذلك بعد انتهائها من تشغيل ٢٣ محطة 
حتويل ثانوية بالتنسيق مع املؤسسة 

العامة للرعاية السكنية.

بدء استقبال إيصال التيار في «جنوب عبداهللا املبارك»

نائبا ملدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي 
االعاقة بدرجة وكيل وزارة مساعد.

بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمـــد ببرقية 
تهنئــة إلــى الرئيــس رانيــل 
ويكرمسينغة رئيس جمهورية 
الدميوقراطيـــة  سريالنكــــا 
االشــتراكية الصديقــة، عبــر 
فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا سموه له موفور الصحة 
والعافية وجلمهورية سريالنكا 
الدميوقراطيــة االشتراكيـــة 
وشــعبها الصديــق كل التقدم 

واالزدهار.

وزير اخلارجية السعودي 
وصل الكويت

وصل وزيــر اخلارجية في اململكــة العربية 
السعودية صاحب السمو األمير فيصل بن فرحان 

بن عبداهللا إلى الكويت في زيارة رسمية.
وكان في اســتقبال سموه لدى وصوله مطار 
الكويت الدولي وزير اخلارجية الشــيخ ســالم 

العبداهللا.
كما كان في اســتقباله صاحب السمو األمير 
ســلطان بن سعد بن خالد سفير خادم احلرمني 
وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا خالل استقباله وزير اخلارجية السعودي صاحب السمو األمير فيصل بن فرحان بن عبداهللالشريفني لدى الكويت وعدد من منتسبي السفارة.
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اخلالد: إطالق «Kuwait Visa» قريبًا للحد من التالعب في سمات الدخول

أسفر االجتماع األول للجنة 
التركيبة السكانية وتطوير 
سوق العمل والذي عقد صباح 
يوم اخلميس املاضي في قصر 
الســيف وبرئاســة النائــب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية ووزير الدفاع 
باإلنابة الشيخ طالل اخلالد 
عن مجموعة من القرارات التي 
تهدف إلى معاجلة التركيبة 
السكانية وتنظيم سوق العمل 
واحلد من التالعب والتزوير 
باإلضافة إلــى تعزيز األمن 

ان فكــرة إطــالق تطبيــق 
«Kuwait Visa» جاءت بهدف 
تأمني وتنظيم دخول العمالة 
إلــى البالد واحلد من عملية 
التزويــر والتالعب في هذه 
السمات التي يتم إصدارها من 
قبل وزارة الداخلية وضمان 
التحقق منها بشكل إلكتروني 
ســريع ودقيق قبل صعود 
الطائرة ودخول البالد، والذي 
يهــدف إلى حمايــة املجتمع 
واحلــد من دخــول أصحاب 
السوابق أو املطلوبني قضائيا 

عن املهــن املصرحة للعامل 
العامــل  الشــركة  وعنــوان 
بهــا وبيانات تخص إن كان 
العامل على عقد حكومي أو 
قطاع أهلي وكذلك بيان حالة 
العامل في حال كان متغيبا 

عن العمل.
ويهدف إطــالق «هوية 
العامل الذكية» إلى حماية 
األسرة الكويتية من العمالة 
الســائبة ودخولهــم إلــى 
مســاكن األســر حتــت أي 
ذريعة وحتــى ال تتعرض 

أو املصابني باألمراض املعدية.
وعلــى صعيــد متصــل، 
ولتنظيم سوق العمل واحلد 
من العمالة الســائبة، أعلن 
الوزيــر اخلالد عــن إطالق 
الهيئة العامة للقوى العاملة لـ 
«هوية العامل الذكية» والتي 
ســيتم إدراجها عبر تطبيق 
«هويتي» وتتضمن املعلومات 
التي  األساسية والرســمية 
تخص العامل، باإلضافة إلى 
بيان وضعه القانوني وكذلك 
بيانات إذن العمل ومعلومات 

األســرة الكويتيــة للغش 
التجــاري من قبل البعض 
ممــن ال يعمــل مبهنتــه 
األساسية وذلك عن طريق 
متكني األسرة الكويتية من 
االطالع على بيانات العمالة 
املســتخدمة قبل الســماح 
لهم بتنفيذ أي أعمال داخل 
املنــازل، كمــا تهــدف هذه 
الهوية الى احلد من التالعب 
ومحاربة جتار اإلقامات ممن 
يســتغل العمالــة في غير 

أعمالهم أو عقودهم.

التطبيق سيعمل على مصادقة تأشيرات دخول العمالة قبل صعودهم الطائرة وقدومهم إلى البالد

جانب من اجتماع جلنة التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل الذي ترأسه الشيخ طالل اخلالد يوم اخلميس املاضي

منوذج لـ «هوية العمل»

«Kuwait Visa» واجهة تطبيق

واألمان في املجتمع من خالل 
احلد من العمالة السائبة.

وعلى هامــش االجتماع، 
أعلن النائــب األول لرئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية 
ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ 
طالل اخلالــد عن التحضير 
 «Kuwait Visa» إلطالق تطبيق
اإللكترونــي الذي ســيعمل 
على املصادقة على تأشيرات 
دخــول العمالة قبل صعود 

الطائرة ودخول للبالد.
وأضــاف الوزيــر اخلالد 

إدراج «هويـة العامـل الذكيـة» عبـر تطبيـق «هويتـي» حلمايـة األسـرة الكويتيـة ومحاربة جتـار اإلقامات

سفير السودان: للكويت مآثر عديدة عند مواجهة 
الشدائد وفي متويل املشروعات التنموية

عبــر حــق تقريــر مصيرهم 
ليصبحــوا أمة واحدة وصفه 
بالسودان احلبيب، الشموخ، 
التاريخ واحلضارة. وفي كلمة 
له خالل مشاركته حفل اليوم 
اخلتامــي للــدورة الرياضية 
الذي نظمته سفارة السودان 
مبناســبة ذكرى االســتقالل 
بحضــور لفيف من الســفراء 
وممثلــي  والديبلوماســيني 
لــدى  املعتمــدة  الســفارات 
البــالد، وممثــل الهيئة العامة 
للرياضة، وممثــل احتاد كرة 
القدم رئيس نــادي التضامن 
مبارك النــزال وكابنت منتخب 
الكويت السابق سعد احلوطي، 
قــال الزعابــي: «نعتز بوجود 
شــعب عربــي أصيــل مثــل 
الشعب السوداني املكافح من 
أجل استقالله ووحدة أراضية 
والرخاء واالســتقرار والتقدم 
نحو التنمية. من جانبه، قال 
سفير الســودان لدى الكويت 
عوض الكــرمي الريــح بلة إن 
البلديــن الشــقيقني تربطهما 
عالقات أخوية أزلية في شتى 
املجاالت، مشيدا بدور الكويت 
وأياديهــا البيضاء التي متدها 
للســودان فــي أوقات الشــدة 
علــى نحــو مــا شــهدناه في 
كارثــة الفيضانــات األخيرة، 
وكذلــك الكثير مــن القروض 
واملنــح لتمويــل مشــروعات 
هنــاك.  املختلفــة  التنميــة 
الكويت  واستذكر اســتضافة 
منذ استقاللها أعدادا كبيرة من 
أبناء اجلالية السودانية وإسهام 
هؤالء في النهضة االقتصادية 
واالجتماعيــة فيهــا، مشــيرا 
في الوقت نفســه إلــى تزامن 
احتفاالت الســودان هذه املرة 
مع احتفاالت الكويت الشقيقة 
بعيدها الوطني وعيد التحرير، 
مهنئا البلدين حكومة وشعبا. 
وكشف السفير السوداني عن 
تطلعــه للتفكيــر فــي إطالق 
فعاليات أخــرى يتم تنظيمها 
بالكويــت كــدوري للجاليات 
والفرق الرياضيــة الكويتية، 
ودوري السفارات على غرار ذلك 
الذي نظمته وزارة اخلارجية 
الكويتية في رمضان عام ٢٠١٣، 
لتكون هذه األنشــطة سانحة 
الرياضــي  النشــاط  إلثــراء 

واالجتماعي بني اجلاليات.

حنان عبدالمعبود

قدم الوزير املفوض خالد 
عبدالرحيــم الزعابي التهنئة 
إلى السودان مبناسبة األعياد 
الوطنيــة وعيــد االســتقالل 
الـــ ٦٧، ذاكــرا فــي كلمــة له 
أن مناســبة ذكرى اســتقالل 
السودان تسطر أسمى معاني 
الوطنيــة وتخلد حب الوطن 
في نفوس جميع السودانيني 

السفارة السودانية أقامت دورة رياضية مبناسبة األعياد الوطنية وعيد االستقالل الـ ٦٧

السفير السوداني يسلّم كأس البطولة للفريق الفائز

الوزير املفوض خالد الزعابي مع السفير السوداني عوض الكرمي الريح بلة وعدد من احلضور
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إقبال كبير على معرض املبادرات الشبابية في «املباركية»

صاحب السمو شمل برعايته معرض املبادرات الشبابية باملباركية

عبداهللا الراكان

حتت رعاية صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف األحمد 
أقيم معرض املبادرات الشبابية ألصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة، وذلك في ســوق املباركية، حيث شهد املعرض 
حضورا كبيرا مــن رواد وزوار «املباركية» وكذلك املهتمون 

بدعــم املبادرات الشــبابية. وقد أناب ســموه وزير شــؤون 
الديوان األميري الشــيخ محمــد العبداهللا حلضور فعاليات 
املعرض الذي يشارك فيه أكثر من ١٠٠ مشروع متنوع لشباب 
وشابات من املبدعني احلريصني على إثبات أنفسهم والعمل 
على حتقيق ما يطمحــون إليه وعرض منتجاتهم وأعمالهم 
أمام اجلمهور. وكان في استقبال ممثل صاحب السمو األمير 

لدى وصوله املعرض رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة 
أمثــال األحمد احلريصة دائما على دعم املبادرات الشــبابية 

واألعمال التطوعية.
بعدها قام ممثل سموه بجولة في أرجاء املعرض، وتكرمي 
اجلهات الراعية، كما مت تقدمي هدية تذكارية الى ممثل سموه 
بهذه املناسبة. وأكد الشيخ محمد العبداهللا الدعم الدائم لشباب 

الكويــت وأصحــاب املبادرات في جميــع املجاالت خصوصا 
أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة، داعيا اجلميع لدعم 
شباب الكويت وتشجيعهم لينجحوا في مبادراتهم وأعمالهم. 
وأشــار العبداهللا إلى أن هذا املعرض سيتســمر طوال شهر 
فبراير، وســيكون في نهاية كل أســبوع مــع إتاحة الفرصة 

للجميع للمشاركة.

وزير الديوان األميري الشيخ محمد العبداهللا: تقدمي الدعم الدائم لشباب الكويت وأصحاب املبادرات في جميع املجاالت
ملشاهدة الڤيديو

الشيخ محمد العبداهللا وعبدالرحمن الفارسي يكرمان اللواء عبداهللا الرجيب  إحدى املشاركات تتحدث عن منتجاتها وزير الديوان األميري يتسلم هدية تذكارية من عبدالرحمن الفارسي

الشيخ محمد العبداهللا وم.أحمد املنفوحي وعبدالرحمن الفارسي واللواء عبداهللا الرجيب خالل اجلولة على املعرض

الشيخة أمثال األحمد خالل جتولها في املعرض 

دارين العلي

قال سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى 
البــالد د.مانيليســي جينجــي إن العالقات 
بني بالده والكويت جيدة جدا على مختلف 
الصعد واملجاالت السياسـيـــة والتجاريـــة 
والســياحية والثقافية، مؤكــدا أن البلدين 
يدعمان بعضهما البعض في احملافل الدولية.

وأكد السفير جينجي خالل مؤمتر صحافي 
عقــده في منزله يــوم أمــس األول، اهتمام 
ســفارة بالده بتعريف الكويتيني واملقيمني 
في الكويت مبا تزخر به جنوب أفريقيا من 
مقومات سياحية كبيرة ال يعرفها الكثيرون 

في املنطقة.
وذكــر أن هناك نحو ٣٠٠ مواطن جنوب 
أفريقــي يعملــون في الكويت فــي قطاعات 
الهندسة والتعليم، مشيرا إلى انهم يعملون 
حاليــا علــى إحضــار املزيــد مــن العمالة 
املاهــرة للكويــت فــي القطــاع الصحي من 
أطبــاء وممرضني، إذ يوجد في بالده أفضل 

املستشفيات العاملية.
وأشار إلى أن االقتصاد في جنوب أفريقيا 
يعتبر من أكبر االقتصادات منوا في القارة 
األفريقيــة إضافة لكونهــا الدولة األفريقية 
الوحيدة العضو في G٢٠، معربا عن تقديره 
لالســتثمارات الكويتية في جنوب أفريقيا 
عــن طريق هيئــة االســتثمار الكويتية في 

عدة مجاالت.
وقال إن جنوب أفريقيا مفتوحة لألعمال 
وتعمل علــى جذب املزيد من املســتثمرين 
األجانب لالســتثمار في مختلف القطاعات 
مبــا في ذلك: التعديــن واملنتجات الزراعية 
واملعاجلــة الزراعيــة والثــروة احليوانية 
واألدوية واملعدات الطبية وخدمات الرعاية 
الصحية والهندسة والبناء والتطوير العقاري 
واخلدمــات املصرفية اخلدمــات والتخزين 

واخلدمات اللوجستية.
األمن الغذائي

وأكد الســفير د.مانيليســي جينجي أن 
التركيز حاليا على االستثمارات التي تدعم 
األمن الغذائي في الكويت، مشيرا إلى توافر 
العديد من املنتجات الغذائية اجلنوب أفريقية 
في الكويت من خضار وفواكه، وكذلك حلوم 
األبقار واملواشي احلية التي تستوردها البالد 
وتوزعها بدورها علــى منطقة اخلليج، في 

ظل وجود اتفاقية بني البلدين بشأن تصدير 
اللحوم. وأوضح أن الكويت أصبحت سوقا 
مهمــا للمنتجــات الغذائية عاليــة اجلودة 
في جنــوب إفريقيا، والتي تشــمل الفواكه 
واخلضــراوات الطازجــة واللحــوم املبردة 
والعصائر والتوابل وتوابل السلطة واحلبوب 
ومنتجــات األلبان وغيرها. ميكــن العثور 
على هذه املنتجات في اجلمعيات التعاونية 

واألسواق اخلاصة.
خط طيران مباشر

وقال سفير جنوب أفريقيا إن هناك رغبة 
متبادلة بني البلدين إلنشاء خط طيران مباشر، 
الفتــا إلــى أن الكويتيني بحاجة لتأشــيرة 
دخول جلنوب أفريقيا لكنها بدون رســوم 
ومجانيــة لفترة ٩٠ يوما وتســتغرق نحو 
أسبوع لإلصدار، مشيرا إلى أن ١١٧٩ مسافرا 
من الكويت ذهبوا إلى جنوب أفريقيا خالل 

العام املاضي.
وأشاد بالدور الكويتي املتنامي في القارة 
األفريقية، مشيرا إلى أن السفير الكويتي في 
جنوب أفريقيا محال إلى عدة دول أفريقية، 
موضحــا أن وجــود ٣٤ ســفيرا أفريقيا في 
الكويــت يدل على قوة العالقــات الكويتية 

- األفريقية.
وقال إن وزيرة اخلارجية اجلنوب أفريقية 
زارت الكويــت ٢٠٢١ ووقعت خالل زيارتها 
اتفاقية تأســيس اللجنة املشتركة الثنائية 
للتعاون والتي ستعقد اجتماعها في جنوب 
أفريقيا قريبا، كما أن هناك حتضيرات لزيارة 
رســمية لرئيس جنــوب أفريقيا للبالد هذا 

العام.
مستثمرون وشركاء

وحتدث السفير جينجي عن املستثمرين 
احملليني والشركات التجارية التي تتعامل مع 
 ،(KIA) بالده مثل الهيئة العامة لالســتثمار
والشــركة الكويتيــة الســتيراد قطع غيار 
الســيارات (KAPICO)، ومجموعة أســيكو، 
والثانديوي سفاري، وشركة املواشي، ولولو 
هايبر ماركت، وشــركة يونيفرسال األبرار 
لتجارة املــواد الغذائية واللحوم، وشــركة 
املتحدة، الشركة العاملية لتجارة اللحوم واملواد 
الغذائية، وهناك شركات جنوب أفريقية أخرى 
موجودة في الكويت من خالل االمتياز، مثل 
.Ocean Basketو Mugg & Beanو The Meat Co

السفير د.مانيليسي جينجي والزميلة دارين العليالسفير د.مانيليسي جينجي ملقياً كلمته

سفير جنوب أفريقيا: خط طيران مباشر 
مع الكويت قريبًا والتأشيرة مجانية

أكد االهتمام بتعريف الكويتيني واملقيمني مبا تزخر به بالده من مقومات سياحية كبيرة

نصدر اللحوم واملواشي إلى الكويت وتوزعها بدورها على منطقة اخلليج 
نعمل على إحضار املزيد من العمالة املاهرة إلى الكويت في القطاع الصحي
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وزير الصحة: تعزيز التواصل العلمي
مع املراكز العاملية واالستعانة باخلبراء

عبدالكرمي العبداهللا

افتتــح وزيــر الصحة 
د.أحمــد العوضي املؤمتر 
العلمــي الســابع ألمراض 
الباطنيــة.  وأكــد الوزير 
العوضي فــي كلمة له أن 
املؤمتر يعد من املؤمترات 
الهامــة نظــرا للتطورات 
املتســارعة في هــذا العلم 
للوصــول  وألهميتــه 
الدقيق  التشــخيص  الــى 
لألمراض املختلفة، واتخاذ 

القرارات الالزمة لتقــدمي العالج األمثل لها، 
مشــيرا الى حــرص الــوزارة علــى مراقبة 
التطورات والتقنيات احلديثة في هذا املجال 
لتقدمي افضل مستويات اخلدمة الطبية وبني 
الوزيــر العوضي أن هذا املؤمتر يتوافق مع 
حرص الوزارة على تعزيز التواصل العلمي 
املستمر مع املراكز العاملية من خالل االستعانة 
بخبرات املتخصصني بشتى دول العالم لتبادل 
اخلبرات مع االطباء احملليني. وأشار الى أن 
اقامة هذا املؤمتر جتسد جهود وبرامج وزارة 
الصحة اإلمنائية في التوســع في اخلدمات 
الصحية ومواصلة التقــدم العلمي والطبي 
وتعزيز قدرات النظام الصحي نحو االرتقاء 

باملنظومة الصحية في البالد.
وأفــاد بأن محاور هــذا املؤمتر تضم آخر 
املستجدات بشتى مجاالت امراض الباطنية مثل 
«القلب - اجلهاز التنفسيـ  اجلهاز الهضمي - 
أمراض الدم - الروماتيزم - االمراض العصبية 
- االمراض املعدية» وغيرها. بدوره، قال رئيس 
قسم الباطنية مبستشفى مبارك الكبير د.وليد 
الضاحي إن قسم الباطنية في مستشفى مبارك 
الكبيــر يعتبر «رحم» لكثير من االطباء على 

مدار الســنني، الفتا الى أن القســم كان بيتنا 
منــذ أن كنا طلبة وله فضل كبير علينا، كما 
تدربنــا على يــد كثير من االطبــاء الذين لن 
ننساهم في حياتنا. وبني د.الضاحي أن قسم 
الباطنيــة مختلف عن جميــع التخصصات، 
معتبــرا اياه هو املرجــع للجميع، فضال عن 
أن جميع التخصصات تخرج من هذا القســم 
احليوي، علما أن طبيب الباطنية هو الوحيد 
في املستشفى الذي يعمل على مدار الساعة، 
مؤكدا على أن تخصص الباطنية يستحق بأن 
يكون تخصصا نادرا. من جانبه، قال رئيس 
املؤمتر د.سالم العياد إن النظام الصحي في دولة 
الكويت يعتمد بشكل كبير على قسم الباطنية 
العامة في تســيير املستشــفيات احلكومية، 
وذلك الن معظم حاالت الدخول للمستشفيات 
تكــون حتت رعاية قســم الباطنيــة العامة، 
الفتا الى أن االهتمام بهذا القســم ســينهض 

بالنظام الصحي في البالد، 
أما انهيار هذا القسم فسيؤدي 
إلى انهيار املنظومة الصحية، 
وقــد تبني ذلــك جليا خالل 

فترة جائحة كورونا.

افتتح املؤمتر العلمي السابع ألمراض الباطنية

د.أحمد العوضي متوسطاً عدداً من املشاركني في املؤمتر         (أحمد علي)

العوضي: مواكبة أحدث مستجدات «العناية املركزة» العلمية

عبدالكرمي العبداهللا

افتتــح وزيــر الصحــة د.أحمــد 
العوضــي مؤمتــر الكويت العاشــر 
للعناية املركزة واملؤمتر األول لدعم 
احلياة خارج اجلسم حتت شعار «نحو 
التميز في طب الرعاية املركزة ودعم 
احلياة خارج اجلسم»، وذلك بحضور 
أحمد الفريح عضو مجلس إدارة شركة 
البالتيني  الراعي  الدائرة املركزيــة، 

للمؤمتر، ممثال عن الشركة.
وأكد العوضي فــي كلمة له على 
هامش املؤمتر حــرص الوزارة على 
التطوير املستمر لتخصص العناية 
املركزة واألداء الفني ومواكبة أحدث 
املستجدات العلمية اخلاصة به، منوها 
باالهتمــام العاملــي بآخــر العالجات 
ملرضى العناية املركزة وإجراء األبحاث 
للوصول ألفضل العالجات، معربا عن 
ثقته في الرؤية املســتقبلية لكوادر 

العناية املركزة واتساعها لتشمل دور 
ومسؤوليات مقدمي الرعاية في هذا 
التخصص ملجابهة التحديات املتعلقة 
بسالمة وحقوق املرضى واالستفادة 
من أحدث التقنيات احلديثة والفرص 
الواعدة وتسخيرها خلدمة املرضى.

وأفاد بــأن املؤمتر يتيح الفرصة 
لألطبــاء مبختلــف التخصصــات 
والطواقــم التمريضيــة واملســاندة 
التطــورات  لالطــالع علــى أحــدث 
واملستجدات العلمية في مجال العناية 
املركــزة ومؤمتر دعــم احلياة خارج 
اجلسم، موضحا ان املنظومة الصحية 
فــي مختلف دول العالم كانت تقاس 
في جائحة كورونا بعدد أسرة العناية 
املركزة، الفتا إلى ان منظومة الرعاية 
املركــزة فــي الكويت أثبتــت قوتها 
ودعمت املنظومة الصحية بوجه عام، 
مشيدا بكل الكوادر الطبية الكويتية 

التي تفخر الكويت بهم.

وأشار إلى انه على مدى السنوات 
املاضيــة مت إنقــاذ حيــاة الكثير من 
املرضى بفضل اهللا ثم بفضل جهود 
الطواقــم الطبية في أقســام العناية 
املركزة جنبا الــى جنب مع مختلف 
األقسام األخرى، الفتا إلى ان الوزارة 
استثمرت في أجهزتها الطبية الداعمة 

للطواقم الطبية.
بــدوره، قــال رئيــس املؤمتــر 
استشــاري باطنية وعنايــة مركزة 
رئيس قسم التخدير والعناية املركزة 
في مستشفى األميري د.عبدالرحمن 
الفارس ان املؤمتــر يواكب تطلعات 
القيــادة احلكيمــة وبرنامــج عمــل 
احلكومــة الــذي أكــد ضــرورة رفع 
االهتمــام بخدمات الرعايــة املركزة 
ودعمه والنهوض به لتكون العمود 

الفقري للنظام الصحي.
وأشار إلى أن املؤمتر يضم نخبة من 
املختصني في العناية املركزة من مراكز 

طبية عاملية ليعود بالنفع على ممارسي 
تخصص العناية املركزة واالستفادة 
من احملاضرات العلمية واالطالع على 
أحدث التطورات واملستجدات العلمية 
في الرعاية املركزة ودعم احلياة خارج 
اجلسم، مشيرا الى انه ال بد من تفعيل 
وتوحيــد الربط بني وحــدات العناية 
املركزة في جميع املستشفيات بقاعدة 
بيانــات يكون صلبها التحول الرقمي 
املرجو ملسايرة عصرنا احلالي والذي 
سيمكن املعنيني من استسقاء املعلومة 
من األجهزة املختلفة بوحدات العناية 
املركزة بدال مــن االعتماد على النظام 
الورقي. ولفت إلى ان هناك محاوالت 
لتطبيقه في مستشفى األميري، مشيرا 
إلى االستفادة من هذه البيانات إلعداد 
البحوث واملشاركة مع املراكز البحثية 
العاملية وتطويــر العملية التعليمية 
في هذا املجال ليتجســد معها برنامج 

تعليمي متقدم.

وزير الصحة أكد لدى افتتاح مؤمتر الكويت العاشر العمل على استمرار تطوير التخصص

الكويت األولى عربيًا في عدد 
املتبرعني باألعضاء بعد الوفاة

اجلمعيــة  رئيــس  قــال 
الكويتيــة لزراعــة األعضــاء 
د.مصطفى املوسوي إن الكويت 
تعــد األولى عربيــا والثانية 
شرق أوسطيا في عدد املتبرعني 
باألعضــاء بعد الوفــاة وذلك 

قياسا بعدد السكان.
وأضــاف املوســوي وهو 
رئيس وحدة توفير األعضاء 
بوزارة الصحة لـ«كونا» على 
هامش حفــل أقامته اجلمعية 
لتكرمي املتبرعني وإطالق حملة 
التســجيل في «بطاقة التبرع 
باألعضاء بعد الوفاة» أن البالد 
شهدت العام املاضي إجراء نحو 
٥٠ عمليــة لزراعــة الكلى من 
٥٠ متوفى و٤٩ عملية مماثلة 
مــن أحياء و«نأمل مســتقبال 
أن تكون أغلبية الزراعات من 

الوفيات».
وذكــر أن إجمالــي عــدد 
املتبرعــني محليــا يظل قليال 
مقارنة بدول مجلس التعاون 
التعــاون اخلليجــي والدول 
الشرق أوسطية واآلسيوية.

وأوضح أن احلملة املشار 
إليها آنفا تستهدف زيادة عدد 
حملة «بطاقات التبرع» من ١٧

ألف متبرع حاليا - غالبيتهم 
مــن الشــباب الكويتي - إلى 
٣٠ ألفــا، مســتدركا بأن ملء 
«البطاقة» مبنزلة «الوصية».

ولفت إلى أن الكويت تشهد 
سنويا إجراء نحو ١٠٠ عملية 
لزراعة الكلى في مركز زراعة 
األعضــاء و«رغم أنهــا كانت 
األولى خليجيا في هذا املجال 
منذ ١٩٧٩ إال أنها التزال متأخرة 
في زراعة أعضاء أخرى كالرئة 
والقلــب التــي ســبقتنا إليها 

بعض الدول اخلليجية».
وأشار إلى أن عمليات زراعة 
األعضاء تشمل القلب والرئة 
والكبد والبنكرياس واألمعاء 
لألطفــال والقرنيــة وأجــزاء 
من الشرايني، آمال إعادة فتح 
برنامج زراعة الكبد بعد توقفه 
نتيجة تداعيات جائحة ڤيروس 
كورونا املستجد (كوفيد- ١٩).
إن  بقولــه  واســتطرد 
«عمليات زراعة القلب قد بدأت 
بالفعــل ومت إجــراء عمليتني 
البرنامــج  ونأمــل اســتمرار 

والعمليات».
ونوه املوسوي بـ «االهتمام 
الواضح» الــذي يبديه وزير 
العوضــي  الصحــة د.أحمــد 
بهــذا اجلانــب، موضحــا أن 
«اجلمعية» تستهدف توعية 
املواطنــني بأهميــة زراعــة 
األعضاء للمرضى احملتاجني 
إليها وحثهم على التبرع بها 
وفق أحكام القوانني واألنظمة 
املرعيــة مع إبــراز رأي الدين 

والقانون في هذا اجلانب.

ملشاهدة الڤيديوتكرمي أحد املتبرعني              (متني غوزال)

ملشاهدة الڤيديو

العوضي يطلع على أحد األجهزة في جناح «الدائرة املركزية»     (أحمد علي) ملشاهدة الڤيديود.أحمد العوضي  ود.عبدالرحمن الفارس وأحمد الفريح في جناح شركة الدائرة املركزية
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مجموعة املال وجمعية «إجناز» جتددان 
شراكتهما اإلستراتيجية للعام الرابع على التوالي

جددت مجموعة املال، مجموعة األعمال 
الرائدة واملتنوعة االختصاصات والتي تعمل 
في القطاع اخلاص وتتخذ من الكويت مقرا 
لها، مذكرة تفاهم للسنة الرابعة على التوالي 
مــع جمعية إجناز الكويــت، وهي منظمة 
غيــر حكومية وغير ربحيــة، تعمل على 
دعم املسيرة التعليمية واملهنية للشباب 
الكويتي الطموح نحو مستقبل مشرق. وقد 
مت توقيع مذكرة التفاهم خالل حفل خاص 
أقيم مؤخرا في املقر الرئيسي ملجموعة املال، 
بحضور كل من: الرئيســة االستراتيجية 
ملجموعة «املال» دانة أنور املال، والرئيسة 
التنفيذية جلمعية «إجناز الكويت» ليلى 

هالل املطيري.
تطبيقا لسياسة مسؤوليتها االجتماعية، 
جددت مجموعة املال شراكتها االستراتيجية 
مــع جمعية إجناز الكويت لدعم مســاعي 
األخيــرة في عام ٢٠٢٣ الهادفة إلى تعزيز 
دور الشــباب الكويتي في بناء مســتقبل 
مشرق لهم. وقد جاءت مساهمات املجموعة 
على نحو مساعدات متنوعة تشمل منتجات 
لدعم االحتياجات اللوجســتية للجمعية 
وكذلك دعم اخلدمات اإلدارية لدى إجناز عن 
طريق توفير مجموعة حلول ومستلزمات 
مكتبية وإدارية، باإلضافة إلى عدد آخر من 
اخلدمات واملنتجات التي من شأنها تعزيز 

دور جمعية إجناز في تنفيذ مهامها.
وفي تعليق لها على هذا احلدث، قالت 
الرئيســة االســتراتيجية ملجموعــة املال 
وعضوة مجلس إدارة جمعية إجناز الكويت، 
دانة أنور املال: «يســعدنا أن نعلن جتديد 
شراكتنا االستراتيجية مع جمعية إجناز 

لدعم الكوادر الشابة الكويتية.
وأضافت: تعد مســاهماتنا املتواصلة 
من مختلف شــركات قطاعات أعمالنا في 
املجموعة، انعكاسا اللتزامنا بدعم وتعزيز 
دور مؤسسات النفع العام نحو تطوير قدرات 

الشــباب ومســاعدتهم على بناء مستقبل 
أفضل خالل مسيرتهم التعليمية والعملية. 
كما نتطلع إلى توسيع شبكة شراكاتنا مع 
املؤسسات واملنظمات التعليمية الرائدة في 
الكويت التي تدعم مواهب وطموح الشباب 

والشابات الكويتيني».
من جانبها، قالت الرئيســة التنفيذية 
جلمعية إجناز الكويت ليلى هالل املطيري: 
«نحن فخورون بشــراكتنا االستراتيجية 
الناجحــة مع مجموعة املــال للعام الرابع 
على التوالي»، مضيفة: على مدار السنوات 
املاضية، حصلنا على دعم قيم من مجموعة 
املال من خالل مســاهماتها الفعالة بشــكل 
كبيــر في جناح مســاعينا لدعم الكفاءات 
الوطنية الشابة وتطوير برامج التدريب 

املهني ملستقبل الشباب الكويتي.
وزادت: «كلنــا أمــل أن يحقق تعاوننا 
املتجــدد في عــام ٢٠٢٣ املزيد مــن التقدم 
والنجاح ملساعينا في بناء جيل جديد من 

شــباب الغد قادر على مواجهة التحديات 
وبناء مستقبل واعد لهم ولبلدهم الكويت».

ويعد دعــم الكوادر الوطنية الشــابة 
جــزءا ال يتجزأ من سياســة املســؤولية 
االجتماعية ملجموعة املال، ومن هنا تلتزم 
املجموعة بدورها في املسؤولية املجتمعية 
لتنمية وتطوير فئــات املجتمع مبختلف 
الوســائل الهادفــة لبناء مســتقبل أفضل 
للكويــت من خــالل التعــاون الفعال مع 
مختلف منظمات النفع العام واملؤسسات 
التعليمية والتدريبية الرائدة في الكويت 
مثــل البرنامج التدريبــي جلمعية إجناز 
الكويتية، باإلضافة إلى تقدمي املنح الدراسية 
لطالب كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا. 
كمــا أن هذه املبــادرات تعكس حرص 
مجموعة املال على االســتثمار في تطوير 
ومتكني مهارات الشباب والشابات الكويتيني 
ملســاعدتهم في بناء مستقبلهم وتهيئتهم 

ملواجهة حتديات املستقبل.

اجلامعة تستقبل ٤٢ ألف طالب في الفصل الثاني اليوم
تســتقبل جامعــة الكويت 
اليوم ما يقارب ٤٢ ألف طالب 
وطالبة من الطلبة املستجدين 
واملستمرين مع بداية انطالق 
الفصل الدراسي الثاني من العام 

اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
الطلبــة  وقــد بلــغ عــدد 
الدراسي  املســتجدين للفصل 
الثانــي ما يقــارب٢٧٠٠ طالب 
وطالــب فــي مختلــف كليات 

جامعة الكويت.
وقــد هيأت جامعة الكويت 

اإلداريــة واألكادميية  طاقاتها 
والفنية الســتقبال الطلبة مع 
بداية انطالق الفصل الدراسي 
الثاني، ووفرت البيئة الدراسية 
املناســبة لهم من خالل توفير 
اخلدمــات وجتهيــز القاعــات 

الدراسية الستقبالهم.
وبهــذه املناســبة، تقــدم 
القائــم بأعمــال عميــد القبول 
والتســجيل بجامعــة الكويت 
بالتهنئة  الهاجــري  د.عبداهللا 
للطلبة املستجدين واملستمرين 

ولألسرة اجلامعية ببداية الفصل 
الدراسي الثاني للعام اجلامعي 
٢٠٢٣/٢٠٢٢، مبينا أنه مت قبول 
ما يقارب ٢٧٠٠ طالب وطالبة 
فــي مختلــف كليــات جامعة 
الكويت. وبني د.الهاجري أهمية 
دور عمادة القبول والتسجيل 
خلدمة الطلبة، مشــيرا إلى أن 
جزءا مهما من عمل العمادة هو 
تقدمي املعلومات وشرح اللوائح 
والنظم التي تصب في مصلحة 

الطالب. د.عبداهللا الهاجري

«بيتك» مينح الطلبة فرصة ممارسة
 تخصصاتهم ميدانيًا في البنك

أكثر من ٥٠٠ ألف طالب وطالبة 
يدشنون الفصل الدراسي الثاني اليوم

جمال النصراهللا: اإلقبال على املشاركة في جائزة
«تكنولوجيا التعليم» دليل على جناحها وحتقيق أهدافها

«األنباء» تنشر أسماء ٦ رؤساء نيابة متت ترقيتهم
صــدر مرســوم رقم ١٢ لســنة ٢٠٢٣ بترقيات قضائية 

جاء فيه :
مادة اولى: يرقى كل من التالية اســماؤهم في الدرجة 
املبينة قرين اسم كل  منهم و ذلك اعتبارا من ٢٧ -١٢ -٢٠٢٢

- محمد احمد محمد التاجي - رئيس نيابة أ
- محمد احمد علي نوار - رئيس نيابة ب

- محمد عصام عبد الباري محمد دياب - رئيس نيابة ب 
- احمد شوقي محمد سالم - رئيس نيابة ب 

- ايهاب حسني عبد املعتمد حمدان - رئيس نيابة ب 
- عمرو محمد محمد احمد خليل - رئيس نيابة ب 

مادة ثانية  على وزير العدل تنفيذ املرسوم وينشر باجلريدة 
الرسمية.

ضمن جهوده املستمرة في 
دعم شــريحة الشــباب ودعم 
القدرات الوطنية، شارك بيت 
التمويل الكويتي «بيتك» في 
مؤمتر تدشني برنامج «عيش 
التخصص» الذي تنظمه جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
(GUST) وبرعاية استراتيجية 
مــن «بيتــك»، حيــث مينــح 
ثمينــة  فرصــة  البرنامــج 
للطلبــة والطالبات ملمارســة 
تخصصاتهــم بشــكل عملــي 
ومهنــي مع مؤسســات رائدة 

مبجاالت مختلفة.
وفــي كلمــة ألقاهــا خالل 
املؤمتر، قال نائب املدير العام 
لعمليــات املــوارد البشــرية 
واملكافآت فــي «بيتك»، طالل 
املطيــري إن برنامــج «عيش 
التخصص» خطوة في االجتاه 
الصحيــح نحو صقل مهارات 
الطلبــة والطالبــات وتطوير 
قدراتهــم بخبــرات ميدانيــة 
ومتكينهم من االحتكاك املباشر 
مع ظروف بيئة العمل ومعرفة 
متطلباته، مؤكدا حرص «بيتك» 
على رعاية مثل هذه البرامج 
واملبادرات مبا يعزز دوره في 

عبدالعزيز الفضلي

الدراســة  تعــود عجلــة 
مــن جديد بعــد انتهاء عطلة 
نصــف العام، حيــث يتوجه 
صباح اليــوم االحد ٥٠٣٠٣٩

طالبا وطالبة مبختلف املراحل 
التعليمية الى مقاعد الدراسة 
الدراســي  الفصــل  مدشــنني 
الثاني، منهــم ٤٠٩٧٨ متعلما 
في رياض األطفال، و١٨٤٥٠٨

تالميذ في املرحلة االبتدائية، 
و١٥٧٤٠٥ طالب فــي املرحلة 
املتوســطة، و١١٦٩٥٦ طالبــا 
وطالبة في املرحلة الثانوية، 
هذا باإلضافة إلى ٣١٩٢ دارسا 

باملعاهد الدينية.
وأكــدت مصــادر تربوية 
مطلعة لـــ «األنباء» جهوزية 

أكد رئيس جمعية العالقات 
العامــة جمــال النصــراهللا 
أن زيــادة أعــداد املشــاركات 
ســواء على مستوى املدارس 
أو األفــراد في جائزة الكويت 
لتكنولوجيا التعليم دليل على 
جناحها وحتقيق أهدافها إليجاد 
خطــوات منظمــة ومتكاملــة 
التعليمية  لتحقيق األهــداف 
وجعلهــا أكثر كفاءة وتوفيرا 

للوقت واملجهود.
وقال النصراهللا في بيان 
صحافي عقب اجتماع موسع 
ألعضاء جلنــة التحكيم مع 
أعضاء اللجنة العليا املنظمة 
ملؤمتر ومعرض تكنولوجيا 
التعليم في نسخته الثالثة 
وجائزة الكويت لتكنولوجيا 
التعليم في نسختها الثانية 
والتي تقام حتت رعاية وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
خالل مارس املقبل، إن تطور 
العملية التعليمية يرتكز على 
زيادة التفاعــل بني الطالب 
واملعلم عن طريق استخدام 
الوسائل التكنولوجية التي 
التعلم  تســاعد في حتقيق 
وهــو مــا تســعى اجلائزة 
لتحقيقه من خالل املنافسة 

الشريفة.
وأوضــح أن التعليم يعد 
من أهم املنظومات التي تقوم 
عليهــا أي دولــة فــي العالم 
الرئيســية  وأحــد األســباب 
للتقدم والنمــو وأن االهتمام 
باملنظومة التعليمية وجعلها 

مجال تنفيذ املشاريع واحللول 
التكنولوجية، ومعرفة مراحل 
اختبارهــا وطرحهــا وطرق 
التعامل مــع التحديات خالل 
تنفيذ املشاريع باإلضافة إلى 
الكثير من املهــارات العملية 
التــي تثــري بشــكل كبيــر 

تخصصاتهم.
وأشــار املطيري فــي هذا 
الصدد إلى أن «بيتك» يحرص 
على مواصلة الشراكة وتطوير 
قنــوات التواصــل بينه وبني 
جامعة اخلليــج، حيث جرى 
توقيــع أول مذكــرة تفاهــم 

الدعــم الالمحــدود للمعلمني 
واإلداريني من أجل خلق بيئة 
دراســية جاذبــة للمتعلمني، 
وتوفير جميع السبل املتاحة 
التــي تضمــن لهــم الراحــة 

احلكومية واخلاصة ومدارس 
اللغــات وثنائيــة اللغــة إلى 
التقدمي في اجلائزة، مشيرا إلى 
أن مدارس الكويت تشهد تطورا 
تكنولوجيا كبيرا، خاصة بعد 
أزمــة كورونــا والتي تطلبت 
تطبيــق التعليــم عــن بعــد، 
وممارسة التعليم اإللكتروني 

في املؤسسات التعليمية.
وأفاد بأن أزمة «كورونا» 
وضعت حجر األساس لكيفية 
التعامل فــي األزمات وأهمية 
التطوير التكنولوجي في جميع 
املجاالت وذلــك لضمان حياة 
صحية ســليمة، الفتا إلى أن 
جائزة الكويــت لتكنولوجيا 
التعليم تهدف إلى تعزيز روح 
التكنولوجي  اإلبداع والتميز 
في مجال التعليم وغرس ثقافة 
التعليم اإللكتروني، وحتفيز 
التعليميــة على  املؤسســات 

عــام ٢٠١٤، ويســعى البنــك 
كذلك إلى تعزيز شراكاته مع 
مختلف اجلامعات واملؤسسات 
التعليمية احلكومية واخلاصة 
في مبادرات وأنشطة مختلفة 
مبا يشكل قيمة مضافة للطلبة 
والشباب ويعزز ريادة «بيتك» 

في املسؤولية االجتماعية.
وفي ختــام كلمته، أعرب 
املطيري عن أمله في أن يحقق 
التخصص»  برنامج «عيــش 
أهدافــه املرجــوة وأن يعــود 
بالفائدة على الطلبة والطالبات 

ويصقل مهاراتهم املهنية.

واألجواء املناسبة خالل الدوام 
املدرسي. وأوضحت املصادر 
ان ادارة املخازن والتوريدات 
بقيادة مديرها متروك املطيري 
كثفت جهودها خالل اليومني 
املاضيني وقامت بتوزيع الكتب 
على جميع املدارس، مشــيرة 
إلى انها جاهزة للتوزيع صباح 
اليوم علــى الطلبة مبختلف 

املراحل التعليمية.
الطلبة  ودعــت املصــادر 
في كافــة املراحل الدراســية 
الــى بــذل اجلهد واســتغالل 
االمكانــات املتاحــة لتحقيق 
اهدافهم وطموحاتهم الساعني 
اليهــا وتعويض ما فاتهم في 
الفصل الدراسي االول، متمنية 
النجاح جلميع ابنائنا الطلبة 
والتوفيق لهيئاتنا التعليمية.

تصميم وتطبيــق محتويات 
إلكترونيــة متميــزة، وخلق 
بيئة تنافسية بني املؤسسات 
التعليميــة لتطويــر التعليم 
تكنولوجيا وإثراء عملية إنتاج 
احملتوى اإللكتروني والكتب 
التفاعليــة، وتعزيــز معايير 
اجلــودة واإلبــداع والتميــز 

التكنولوجي.
بــدوره، أكــد عضو جلنة 
التحكيم د.حسن بوعباس أن 
هناك عددا كبيرا من املشاركات 
في اجلائزة حتى اآلن ومنها ما 
هو متميز وفيه إبداع وأفكار 
مبتكــرة، مضيفــا أن التقييم 
لن يكون سهال فكلما تقاربت 
املستويات كلما كانت مسؤولية 
التحكيــم أكبر ولذلــك قامت 
جلنــة التحكيــم بوضع عدد 
من املعايير ســيكون التقييم 

على أساسها.

شارك في برنامج «عيش التخصص» بتنظيم من جامعة اخلليج

إدارة املخازن وزعت الكتب على جميع املدارس

انطالق مؤمتر ومعرض وجائزة تكنولوجيا التعليم مارس املقبل برعاية وزير التربية

طالل املطيري يتسلم التكرمي من رئيس مجلس أمناء جامعة اخلليج نواف ارحمه طالل املطيري

عودة طلبة املدارس الى مقاعد الدراسة

جمال النصراهللا ود.حسني فوالذ ود.حسن بوعباس ومحمد الياسني خالل االجتماع

املســاهمة في تطويــر مجال 
التعليم بشكل فعلي وواقعي.
وأضاف أن هــذه املبادرة 
كانت محل ترحيب من اإلدارات 
ذات الصلة في «بيتك» متمثلة 
في إدارة املوارد البشرية وإدارة 
تكنولوجيا املعلومات والتحول 
الرقمي، لتدريــب كوكبة من 
الطلبــة والطالبــات بشــكل 
ميداني حتت إشراف نخبة من 
فريق العمل في البنك، حيث 
أعــدت إدارات «بيتك» منهجا 
عمليا متكامال يعزز املكتسبات 
العلميــة ويصقلها عمليا في 

الــوزارة بكافــة قطاعاتهــا 
التعليمية للفصل  ومناطقها 
الدراسي الثاني، مشددة على 
الوزارة على تسخير  حرص 
كل اإلمكانيات الالزمة وتوفير 

من األولويات يساعد في بناء 
حاضر ومستقبل مشرق يدفع 
بها نحو التقــدم والرقي، من 
خالل إدخال أحدث الوســائل 
التكنولوجيــة فــي العمليــة 
التعليميــة، خاصــة بعــد أن 
أصبحت التكنولوجيا من أهم 
املقاييس لتقدم الدول واألمم.

مــن جانبــه، قــال عضو 
جلنة التحكيم د.حسني فوالذ 
إن اجلائــزة حتظــى باهتمام 
كبير من األوساط التعليمية، 
موضحــا أن أعــداد املتقدمني 
في تزايــد يوميــا، واجلائزة 
تشــهد تنافســا بني الشركات 
املتخصصة فــي تكنولوجيا 
التعليم واملــدارس والكليات 

والطلبة.
بــاب  أن  فــوالذ  وأعلــن 
التقدمي للجائزة ســيتم غلقه 
منتصف فبراير، داعيا املدارس 



املجلس البلدي
االحد ٥ فبراير ٢٠٢٣

09
b-alenzi@hotmail.com إعداد: بداح العنزي

املنفوحي: فصل الكهرباء ملنع حتويل العقارات إلى شقق واستديوهات للتأجير

بداح العنزي

دعا مديــر عــام البلدية 
م.احمد املنفوحي الى اجراء 
تعديل علــى قانون البلدية 
فيما يتعلق باستغالل السكن 
لغيــر الغــرض املخصــص 
لــه، بحيــث يفصــل التيار 
الكهربائي عن العقار بالكامل 
وعــدم عودتــه إال بعد ازالة 

املخالفة.
وقــال م.املنفوحــي، في 
مذكــرة تضمنــت عــددا من 
املقترحات ملعاجلة الظاهرة، 
رفعها الى مجلس الوزراء ردا 
على طلب محافظة العاصمة، 
بااليعاز للجهات احلكومية 
ذات االختصــاص التخاذ ما 
يلزم نحو القضاء على ظاهرة 
حتويل السكن اخلاص الى 
استثماري في مناطق محافظة 

العاصمة.
الظاهرة،  وملواجهة هذه 

نقترح التالي:
أوال: اجــراء تعديل على نص 
املــادة ٤١ من قانون البلدية 
رقم ٣٣ لســنة ٢٠١٦ بحيث 
يتم استثناء مخالفة استغالل 
العقار (السكن اخلاص) لغير 
الغــرض املخصــص له من 
املادة ٤١ من القانون رقم ٣٣
لســنة ٢٠١٦ على ان يسمح 
بفصل التيار الكهربائي عن 
العقار وعــدم املوافقة على 
اعادته اال بعد ازالة مخالفات 
البناء العالقة بالعقار واعادته 
ملــا كان عليه طبقا لرخصة 
البناء واملخططات املعتمدة 

من البلدية.
ونفيد بهذا الشأن إلى انه 
قد ســبق لالدارة القانونية 
ببلديــة الكويــت ان قامــت 
مبراجعــة تعديــل بعــض 
مواد القانون رقم ٣٣ لسنة 
٢٠١٦ في شأن بلدية الكويت، 
حيث تضمن التعديل تشديد 
العقوبات على مخالفي البناء، 
ســواء من حيث االجراءات 
االدارية السابقة على احالة 
املخالفة للمحكمة او من حيث 
التي  الغرامــات والعقوبات 
حتكم فيها احملكمة على كل 
من تثبــت مخالفته النظمة 
البنــاء وذلــك علــى النحو 

التالي:
املــواد ٣٩ و٤٠ ـ تعديــل   ١
علــى  العقوبــة  لتشــديد 
املخالفني الحكام تنظيم اعمال 
البناء (بناء او اســتعمال)، 
ومخالفة قرار وقف االعمال 
واالمتنــاع عــن تنفيذ حكم 
االزالــة او تصحيح االعمال 

لتكون كالتالي:
املادة ٣٩: استثناء من احكام 
املــادة الســابقة ومــع عدم 
االخــالل بــأي عقوبة اشــد 
منصوص عليها في قانون 
آخــر، يعاقــب كل من تثبت 
مســؤوليته مــن املــالك او 
اصحاب املكاتب الهندســية 
او  الــدور االستشــارية  او 
املهندســني او املشــرفني او 
املقاولني او الغير، بالعقوبات 

التالية:
١ ـ الغرامــة ال تقــل عن ١٠٠
٥٠٠٠ وال جتــاوز  دينــار 

دينار في حال ارتكاب اعمال 
مخالفة للوائح البناء مع ازالة 

استعمال العقار غير الغرض 
املخصص له او مخالفة قرار 

وقف االعمال.
ـ اســتثناء مــن احــكام   ٣
الفقرتني ١ و٢، يعاقب كل من 
تثبت مسؤوليته من اصحاب 
املكاتب الهندســية او الدور 
االستشــارية او املهندســني 
او املشرفني او املقاولني عن 
االشراف على تنفيذ او تنفيذ 
اعمــال البناء بطريق الغش 
بغرامة ال تقل عن ١٠٠٠ دينار 
وال جتاوز ٥٠٠٠ دينار لكل 
متــر مربــع بنــاء او ال تقل 
عــن قيمة االعمــال املخالفة 
وتكاليف ازالتها وتصحيحها 
ايهما اكبر مع ابعاد املخالف 

غير الكويتي.
٤ ـ باالضافــة الــى عقوبــة 
الغرامــة وازالــة وتصحيح 
االعمال املخالفة املشار اليها 
في الفقرات اعاله، يعاقب كل 
من تثبت مسؤوليته باحلبس 
مدة ال تقل عن سنة وال تزيد 

او نهائيا، ووقوف ترخيص 
املكتــب الهندســي او الــدار 
االستشارية او املقاول وقفا 
مؤقتــا او الغاءه او ســحبه 
وإبعاد املخالف غير الكويتي.
في جميــع االحوال يلزم 
املخالف بإزالة املخالفة على 
نفقته خالل املدة التي حتددها 
البلدية، فإن لم ميتثل تتولى 

البلدية ازالتها على نفقته.
املادة (٤٠): «يعاقب املخالف في 
السكن اخلاص والذي ميتنع 
عن تنفيذ ما قضى به احلكم 
من إزالة او تصحيح االعمال 
املخالفة بغرامة قيمتها عشرة 
دنانيــر يوميــا، وفيما عدا 
ذلك من اســتعماالت يعاقب 
املخالف بغرامة مائة دينار 
يوميا، وذلك بعد انتهاء املدة 
التي حتددها البلدية لتنفيذ 
احلكم على ان ال جتاوز تلك 
املدة ستة اشــهر في جميع 
االحــوال وتاريــخ االخطار 
بنهائيــة احلكــم، وتتعــدد 

بذلك.
ويحظــر علــى املالك او 
املقاول او املهندس املشرف 
مخالفــة امر الوقف املشــار 
إليــه ويجــب عليهــم إزالة 
اســباب املخالفة خالل املدة 
التي حتددها البلدية، فإن لم 
ميتثل تتولى البلدية ازالتها 

على نفقته».
مادة (٤١ مكــرر): «يجب على 
مدير عام البلدية بقرار منه 
او من يفوضه من نوابه اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة لقطع التيار 
الكهربائــي واملاء عن املبنى 
املخالف بعد اتخاذ اجراءات 
حتريــر محضــر مخالفــة 

بالواقعة».
ايضا مت اســتحداث مادة 
برقم (٤١/ مكرر/أ) لتشــديد 
اإلجــراءات التي حتقق ردع 
للمســؤولني مــن املقاولــني 
وأصحــاب  واملهندســني 
املكاتــب الهندســية والدور 
االستشــارية عند ارتكابهم 

علــى ٧ ســنوات مــع ابعاد 
املخالــف غيــر الكويتي اذا 
ادت املخالفة الى هالك البناء 
جزئيا او كليا، واحلبس مدة 
ال تقل عن سنتني وال تتجاوز 
١٥ سنة مع ابعاد املخالف غير 
الكويتي اذا ادت الى حدوث 
خســائر بــاالرواح او عاهة 

مستدمية.
٥ – تتــم مضاعفــة عقوبــة 
البناء  الغرامة عــن اعمــال 
املخالفة اذا تعذر فنيا ازالتها 
وتصحيحها دون إحلاق ضرر 
جسيم او هالك اجزاء املبنى 

غير املخالفة.
يجوز ان تتضمن لوائح 
البناء باإلضافة الى عقوبتي 
الغرامــة وإزالــة وتصحيح 
األعمــال املخالفــة، عقوبــة 
الغلــق املؤقــت او النهائــي 
وســحب ترخيص البناء او 
الغاؤه او وقفه ملدة معينة، 
ووقف تراخيص االنشــطة 
القائمــة على العقــار مؤقتا 

الغرامــة بتعــدد املخالفات، 
وال يعتد بانتقال امللكية بأي 
صورة في حســاب سريان 
املدة احملــددة مــن البلدية، 
وتطبــق فــي شــأن املالــك 
اجلديــد  االحــكام اخلاصة 

بتلك الغرامة»
٢ – تعديــل نص املادة (٤١) 
املعمول بها حاليا لتشملها 
مادتني برقمي (٤١ و٤١ مكرر) 
حيث مت افــراد مادة خاصة 
برقم (١مكرر) حيث مت افراد 
مادة خاصة برقم (١ مكرر) 
تتعلق بصدور قرار من مدير 
عــام البلدية او من يفوضه 
من نوابه التخاذ االجراءات 
الالزمة لقطع التيار الكهربائي 
واملاء عــن املبنــى املخالف 

لتكون على النحو التالي:
مادة (٤١): «يجب على مدير 
عــام البلدية او من يفوضه 
من نوابه اتخاذ اجراءات وقف 
األعمال املخالفة لنظم البناء 
القــرارات اخلاصة  وإصدار 

ملخالفات بالبناء.
مادة (٤١ مكرر/أ): «يجوز على 
مدير عام البلدية بقرار منه 
او مــن يفوضــه مــن نوابه 
بتخفيــض  قــرار  اصــدار 
مستوى تصنيف فئة املقاول 
او املكتب الهندسي او الدار 
االستشارية املخالفني للوائح 
البلديــة كمــا يجــوز وقف 
املقاول  ترخيص وتصنيف 
او ترخيص املكتب الهندسي 
او الدار االستشــارية او اي 
مــن املهندســني املعتمديــن 
لديهم ملــدة معينة، او إلغاء 
تراخيصهم او إلغاء اعتماد 
اي من مهندسيهم املخالفني».

٣ - معاجلة اخللل التشريعي 
املتسبب في ضعف الرقابة 
على مباني الســكن اخلاص 
للتأكد مــن عــدم مخالفتها 
ألنظمة البنــاء املعمول بها 
وذلــك باقتراح تعديل املادة 
(٤٤) مــن القانــون ســالف 
الذكر وإلغاء الفقرة الثالثة 
منها املتعلقة بإخطار صاحب 
السكن بتاريخ وموعد الكشف 
قبل ثالثة ايــام عمل، وذلك 
حتقيقا للهدف الذي يضمن 
ضبط املخالفات دون محاولة 
املخالــف التهــرب من رصد 
املخالفــة وإثباتهــا في حقه 
في حالــة إبالغه قبل موعد 

الكشف لتكون كالتالي:
مــادة (٤٤): «يكــون ملوظفي 
البلدية الذين يعينهم الوزير 
لضبط املخالفات وفقا ألحكام 
القانــون واملراســيم  هــذا 
واللوائــح الصــادرة تنفيذا 
له صفة الضبطية القضائية 
ولهم في سبيل تأدية اعمالهم 
حــق دخول جميــع االماكن 
واحملــالت العامــة لضبــط 
املخالفــة وحترير احملاضر 
الالزمــة إلحالتها الى اجلهة 
املختصة. ولهم - إذا توفرت 
دالئــل قويــة علــى ارتكاب 
مخالفات بالســكن اخلاص 
او مــا في حكمــه - حترير 
تقريــر مبــا اســفرت عنــه 
حترياتهم تخطر به النيابة 
العامــة بواســطة مدير عام 
البلدية أو من يفوضه لطلب 
اإلذن بدخول تلك املســاكن، 
فإن تأكد جلهة التحقيق ان 
الضرورة تقتضي منح االذن 
بالدخــول تأذن كتابة بذلك، 
وللموظف املختص حترير 
محضر باملخالفات وإحالتها 
الى اجلهة املختصة، ولهم في 
جميع األحوال ان يستعينوا 

بأفراد القوة العامة».
وقــد مت رفــع التعديــل 
الفتــوى  إلدارة  املقتــرح 
والتشــريع بعــد أخــذ رأي 
اجلهات ذات الصلة (وزارة 
االشــغال العامــة - وزارة 
العــدل - وزارة الداخلية - 
املجلس االعلــى للقضاء - 
وزارة املالية - وزارة التجارة 
والصناعة) بشــأن التعديل 

املقترح.
ومت رفع مشروع التعديل 
للمجلس البلدي في ٢٠٢١/٢/٤
املجلــس  رأي  وبانتظــار 
البلــدي مبشــروع التعديل 
حتى يتســنى للبلدية افادة 
ادارة الفتوى والتشريع بآخر 

التعديالت على القانون.

للقضاء على ظاهرة حتويل السكن اخلاص إلى «استثماري» في مناطق العاصمة

م. أحمد املنفوحي

وتصحيح االعمال املخالفة.
ـ اســتثناء مــن احــكام   ٢
الفقــرة ١ يعاقــب بالغرامة 
ال تقــل عــن ١٠٠٠ دينار وال 
جتــاوز ٥٠٠٠ دينــار لــكل 
متر مربع بناء او استعمال 
مخالف للوائــح املرعية مع 
ازالــة وتصحيــح االعمــال 
املخالفــة على نفقة املخالف 
املبانــي االســتثمارية  فــي 
والصناعيــة  والتجاريــة 
واحلرفية واخلدمية وغيرها 
من االستعماالت االخرى، وال 
تقل الغرامــة عن ٥٠ دينارا 
وال جتاوز ٥٠٠ دينار عن كل 
متر مربع بناء او استعمال 
مخالف مع ازالة وتصحيح 
االعمــال املخالفة على نفقة 
الســكن  املخالف في مباني 
اخلاص والنموذجي وما في 
حكمها فــي حال اقامة مبان 
مــن دون ترخيص او اقامة 
مبان مخالفة لترخيص البناء 
الصادر من اجلهة املختصة او 

٣ مقترحات رئيسية للحد من مخالفات البناء
تــرى االدارة القانونية فــي البلدية انه 
وللحد من هذه الظاهرة، يجب اتخاذ ما يلي:
١ ـ معاجلة اخللل التشــريعي املتســبب في 
ضعف الرقابة على مباني الســكن اخلاص 
للتأكد من عدم مخالفتها النظمة البناء املعمول 
بها عن طريق تقسيمها الى وحدات باملخالفة 
لتلك اللوائح واستغاللها استثماريا بتأجيرها 
على اكثر من عائلة (وهو ما قامت به البلدية 
عند اقتراح تعديل املادة ٤٤ من القانون رقم 
٣٣ لسنة ٢٠١٦ في شأن بلدية الكويت وفقا 

ملا اوردناه آنفا).
٢ـ  التزاما بتعريف مباني السكن النموذجي 
او الســكن اخلــاص وفقا ملــا تنظمه الئحة 
تنظيم اعمال البناء الصادر بشــأنها القرار 
الوزاري رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٠٩ وهي: التي تقام 
فــي املناطق خفيفة الكثافة واملخصصة في 
االساس لساكن عائلة واحدة، ميكن للبلدية 
اذا توافرت لديها دالئل على ارتكاب مخالفات 
بالسكن اخلاص تتمثل باستغالل العقار لسكن 

اكثر من عائلة واحدةـ  وفي سبيل استكمال 
حترياتهــا اخلاصة ـ ان تقوم باالستفســار 
مــن الهيئــة العامة للمعلومــات املدنية عن 
عدد االشخاص القاطنني بالعقار وفقا ملا هو 
ثابت في بطاقاتهــم املدنية، بحيث في حال 
ثبوت ان القاطنني بالعقار ال ينتمون لعائلة 
واحدة يتم اتخاذ االجراءات القانونية املقررة 
في هذا الشــأن استنادا الحكام القانون رقم 

٣٣ لسنة ٢٠١٦.
٣ـ  تعديل احكام القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٦

في شأن حتديد تعرفة وحدتي الكهرباء واملاء 
باعتماد معيار االستهالك للطاقة الكهربائية 
واملاء وفق مستويات او شرائح تصاعدية، 
وميكن في هذا الشــأن ان يتــم الغاء الدعم 
عن استهالك الكهرباء واملاء في حال تخطى 
االســتهالك لتلك اخلدمات شــريحة معينة 
حتددهــا وزارة الكهربــاء والطاقة املتجددة 

كونها اجلهة الفنية املعنية.
وهذا ما يتماشــى مع هدف املشروع من 

اصدار القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٦ وهو ترشيد 
االنفاق وتقليل تكلفة خدمتي الكهرباء واملاء 
على الدولة، وهذا التعديل سيؤدي الى منع 
استغالل السكن اخلاص بشكل استثماري، 
حيــث ان مقدار اســتهالك العقــار للكهرباء 
واملاء ستزيد التعرفة املقررة عن تقدمي هذه 

اخلدمات والغاء الدعم املقرر عنه.
كما تفيد االدارة بأنه جار التنسيق من قبل 
بلدية الكويت مع الهيئة العامة للمعلومات 
املدنية بشأن التنسيق وعقد اجتماع بشأن منع 
استخراج البطاقات املدنية لألفراد القاطنني 
في وحدات سكنية باملخالفة للقانون، وكذلك 
االستفسار عما اذا كان يسكن داخل العقار اكثر 
من عائلة واحدة واتخاذ االجراءات القانونية 
بهذا الشأن، وكذلك التنسيق مع وزارة الكهرباء 
واملاء والطاقة املتجددة بشأن املقترح رقم ٣

املشــار اليه اعاله، كما جار تشديد اجلوالت 
امليدانية واحلمالت التفتيشــية وذلك للحد 

من هذه الظاهرة.

استحداث تعديالت.. 
وإصدار املدنيات

وراء انتشار الظاهرة
بعد الدراسة، وجدت االدارة القانونية 
ان اسباب انتشار ظاهرة مخالفات البناء 
في الســكن اخلاص عبــر حتويله الى 

استثماري يرجع الى اآلتي:
١ ـ قيام املالك بعمل استحداث تعديالت 
وتقسيمات وقواطع في العقار بعد ايصال 
التيار الكهربائي تسمح له بتحويل العقار 
الى وحدات سكنية (شقق، استديوهات) 
تتيح له تأجيرها للغير، سواء عائالت 
او خليط من العائالت والعزاب او عزاب 

فقط.
٢ـ  استمرار اصدار بطاقات مدنية لشاغلي 
العقارات دون ضوابط حتد من امكانية 
تأجير العقارات وحتويلها الى استثماري.

اعتماد معيار استهالك الكهرباء وفق مستويات وإلغاء الدعم في حالة تخطي االستهالكمنع استخراج البطاقات املدنية للقاطنني في وحدات سكنية مخالفة للقانون

غرامة من ٥٠ إلى ٥٠٠ دينار لكل متر مخالف للترخيص في السكن اخلاصغرامة من ١٠٠ إلى ٥٠٠٠ دينار لكل متر مخالف في املباني التجارية واالستثمارية والصناعية

١٠٠ دينار غرامة يومية بعد انتهاء املدة احملددة من «البلدية» لتنفيذ احلكم وأال تتجاوز ٦ أشهر

غرامة من ١٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠ دينار لكل متر حتصل من املكاتب الهندسية والدور االستشارية عند تنفيذ أعمال مخالفة للبناء
الغلق النهائي وسحب ترخيص املكتب الهندسي املخالف و١٠ دنانير غرامة يومية عند امتناع املخالف في السكن اخلاص عن تنفيذ حكم اإلزالة

عدم االعتداد بانتقال امللكية في حال املخالفة وتطبيق الغرامة على املالك اجلديد

يجب أن نكون جميعًا متواجدين في قلب املشكالت ملعرفتها وحلها سعيًا منا لضمان توافق الرؤية التشريعية مع الواقع

آلية جديدة حلل املنازعات بني شركات البناء واملقاولني وأصحاب املشاريع
تقدمت عضو املجلس البلدي 
م.منيرة األمير باقتراح بإنشاء 
آلية جديدة لتســوية املنازعات 
بني الشركات الهندسية وكذلك 
شركات املقاوالت من جهة وبني 
أصحاب املشاريع من جهة أخرى 

حتت مظلة بلدية الكويت.
وقالــت م.منيــرة األمير إن 
أسباب تقدميها لهذا املقترح وجود 
العديد مــن القضايا املعروضة 
أمــام القضــاء الكويتــي أصلها 
اخلالف بني أصحاب املشــاريع 
أو من يقومــون ببناء منزل أو 
مشروع ما وبني الشركات التي 
قامت بالتخطيط الهندسي لهذه 
املشاريع أو التي قامت بتنفيذها 
وهــذا معلوم للجميــع إال أنني 
قــد رأيت هذا األمــر من منظور 

مختلف.
وأضافــت ان هــذه القضايا 
واخلالفات التي حتدث أثناء وبعد 
التعاقد أصبحت أحد األســباب 

التي تبطئ عملية إجناز املشاريع 
املختلفة في الكويت بشكل عام 
فمن جانب تعطلت أعمال صاحب 
املبنــى وكذلك لــم يتم تنفيذها 
بالشــكل املطلــوب واحتمالية 
اخلســارة واردة مبرور الوقت، 
ومن جانب آخر جند الشــركات 
العاملــة في الكويــت في مجال 
االستشارات الهندسية وشركات 
البناء قد تتعطل أعمالها وأموالها 
فــي ذات الوقــت ونحــن نعلم 
ان عمليــة التقاضــي ملا لها من 
خصوصية حتتــاج إلى الكثير 
من الوقت للوقوف على أسباب 
املشكلة التي غالبا ما تكون فنية 
ثــم البت فيها وهو بال شــك قد 
يعرض أطراف العالقة للخسارة 
حتى الطرف الذي سوف يصدر 

القرار بحقه.
وذكرت أن الهدف الرئيســي 
من هذا املقترح هو عملية البناء 
ذاتها وشركة إجناز املشاريع في 

الكويت وقد الحظت ان املشرع 
دائمــا ما يلجأ إلى آلية ســلمية 
قبل اللجوء الــى احملاكم لفض 
النزاعــات. ومــن هــذا املنطلق 
وحيث إن البلدية متتلك أدوات 
متعــددة للتأثيــر علــى هــذه 
األطــراف كونها جهــة حكومية 
تتسم باحليادية، فإنه بإمكانها 
أن تشكل جلنة متخصصة لفض 
النزاع تســاعد فــي تقدمي احلل 
وتقريب وجهات النظر لضمان 
تنفيذ املشــروعات في الكويت 

بالشكل املطلوب بصفة عامة.
أما عن تفاصيل املقترح وآلية 
تنفيذه، فأوضحت م.منيرة األمير 
أن النزاعات املتكررة بني األطراف 
املعنيــة عــادة مــا تــدور حول 
مشكالت في التعاقد وبنوده أو 
مشكالت في التخطيط الهندسي 
وتنفيذه أو مشكالت في حتريك 
األسعار وتغيرها أثناء املشروع 
وعــدم وضوح بنود التعويض 

فيهــا، فإنه في ظل وجود جلنة 
فض املنازعات التابعة للبلدية 
والتي ســيتم مــن خاللها عمل 
تقرير مفصل يسجل فيه كل طرف 
طبيعة املشكلة من وجهة نظره 
مدعوما مبا ميتلك من إثباتات، 

وهنــا يجب أن ننــوه أن جلوء 
األفراد أو الشركات لهذه اللجنة 
اختياريا ومبوافقة الطرفني، حيث 
إن البلدية غرضها الرئيسي حل 
املشكالت لتسريع اإلجراءات على 
املواطن فــي املقام األول لتنفيذ 
مشروعه وتقليل اخلسائر عليه 
ومــا ينعكس عليه مــن ارتفاع 
في معــدل إجناز املشــاريع في 
البلد حال تنفيذ حتقيق املقترح 

ألهدافه بإذن اهللا.
وأشــارت إلى أنــه ولضمان 
حتقيق مبدأ الشفافية في عملية 
التقييــم للحــاالت املعروضــة 
يجب أن تســتعني البلدية ومن 
خالل جلنة فض املنازعات بأهل 
اختصاص يتسمون باحليادية، 
حيث اقترحنا فيمــا قدمناه أن 
تقوم البلدية بالتعاقد مع جامعة 
الكويــت أو جهات استشــارية 
خارجية معتمدة ومصنفة لديها 
مــن الكوادر األكادميية ما يعتد 

بها وبسمعتها الطيبة في جميع 
التخصصــات محل املشــكالت 
القانونية واملالية والهندســية 

الفنية.
ولفتت م.منيرة األمير إلى أن 
لهذه اآللية مصروفات لن تتحملها 
البلدية بل يتحملها الطرفان حال 
املوافقة على نتيجة التقرير املقدم 
والدخــول في مناقشــات جدية 

حلل النزاع.
وقالــت إن للبلدية مصلحة 
مباشــرة في إقامة هذه اللجنة 
بوجه خاص وللكويت مصلحة 
بوجه عام، حيث ستحقق البلدية 
مــن خالل هذه اللجنة أغراضها 
التنمويــة في وقت أســرع هذا 
باإلضافــة إلى تدريب مباشــر 
للكــوادر الوطنيــة مــن خــالل 
القضايــا املطروحة وآلية حلها 
وما يعود بالنفع على اخلبرات 
املوجودة. كما ستتمكن البلدية 
ومن خالل حتليل البيانات، أن 

تتعــرف على حجم املشــكالت 
وطبيعتهــا بدقــة ووضوح مبا 
يســمح لهــا بوضــع وحتديث 
اللوائح والقوانني املنظمة لعملية 
البناء في الكويت لتصبح أسهل 
وأكثر دقة وتخدم أهداف التنمية 
املستهدفة للبلدية بشكل خاص 
والكويت بشــكل عام من خالل 
تســريع وتيرة اإلجناز وتبادل 
اخلبرات بني الكــوادر وتطوير 

منظومة البناء القانونية.
وأشــارت م.األميــر الــى أن 
املشاركات واملقترحات التي نقوم 
بها لها بعد ونظرة مســتقبلية 
تطمــح ألن يكــون لــدى بلدية 
الكويت بشقيها املجلس البلدي 
واجلهاز التنفيذي أدواته اخلاصة 
للمتابعة من أجل التطوير، حيث 
يجب أن نكون جميعا متواجدين 
في قلب املشكالت ملعرفتها وحلها 
سعيا منا لضمان توافق الرؤية 

التشريعية مع الواقع.

منيرة األمير طالبت بها مشيرة في مقترح لها إلى أنها ستسهم في تسريع عجلة البناء ومعدالت اإلجناز

م.منيرة األمير
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مصرع ٣ وافدين في انقالب على «األرتال»
منصور السلطان

لقي ٣ عمــال مصرعهــم وأصيب رابع 
بجروح خطيرة اثر انقالب سيارتهم مساء 

امس االول على طريق األرتال.
وقال مصدر أمني لـ «األنباء» إن بالغا 
ورد مســاء أول من امــس لغرفة عمليات 
وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث انقالب 
على طريق األرتال، وعلى الفور توجه رجال 
النجدة واالسعاف واالطفاء ملوقع البالغ، 
حيــث تبني ان ســيارة دفــع رباعي بها ٤

عمال انقلبت بهم عدة مرات، مما نتج عنه 
مصرع ٣ أشخاص مصريني وهندي وإصابة 
رابع مصري اجلنســية بجروح وكســور 
خطيرة مت نقله بواسطة اإلسعاف اجلوي 
الى مستشــفى اجلهراء، حيث أدخل غرفة 
العناية املركزة، ورفعت اجلثث الثالث الى 

اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية.
هذا، ومت فتح حتقيق للوقوف على سبب 
احلادث، وإذا ما كان نتج عن انفجار إطار أم 
بسبب مخالفة قواعد املرور، فيما قام رجال 
النجدة بتخطيط احلادث ورفع تقرير به.

.. وفاة مجهول الهوية في تصادم
وطفلة إلى «العناية» في دهس وهروب

محمد اجلالهمة

أسعفت طفلة كويتية (٣ سنوات) الى 
مستشــفى الفروانيــة بحالــة حرجة اثر 
تعرضهــا للدهس من قبــل مجهول مقابل 
منزل اسرتها في منطقة غرب مبارك وجار 
البحث عن الداهس.ظمن جهة أخرى، توفي 
شخص جار الوقوف على هويته من قبل 
الطب الشرعي. وذكرت إدارة العالقات العامة 

واإلعــالم بقوة اإلطفاء العام أنه ورد بالغ 
إلــى إدارة العمليات املركزية مســاء امس 
االول يفيــد بوقوع حادث تصــادم مقابل 
منطقة مبارك الكبير. وأوضحت اإلدارة أن 
إدارة العمليــات املركزية وجهت فرقة من 
مركز إطفاء القرين إلى موقع البالغ، وعند 
الوصول تبني أنه حادث تصادم بني مركبتني 
مما أســفر عن وفاة شخص، ومت التعامل 

مع احلادث وتسليمه للجهات املختصة.

م «رياضية» وجناة قائدها على «الرابع» تفحُّ
سعود عبدالعزيز

تعرضــت مركبــة رياضية إلى 
تلفيات شــديدة اثر اشتعال النار 
فيها، فيما متكــن قائد املركبة من 
اخلروج سريعا منها قبل أن تأتي 

عليها النيران بشكل كامل.
وكانت عمليات وزارة الداخلية 
أبلغت عن حتول مركبة إلى كتلة من 
النيران ليسارع رجال إطفاء مركز 
الصليبخات إلى موقع البالغ ويتم 
إخماد ألسنة اللهب وجار الوقوف 

املركبة وقد حتولت إلى كتلة من النارعلى سبب احلريق.

ضرب شاب بـ «رنق بوكس» في الوجه حتى اإلغماء
عبداهللا قنيص

شهد طريق الدائري الثالث حالة 
اعتداء على شاب خليجي باستخدام 
«الرنق بوكس»، والسبب «خزة»، فيما 
جار البحث عن اجلاني وهو شاب ذو 
بشرة سمراء ومت تسجيل قضية برقم 
٢٠٢٣/٧ وبتصنيــف جنح الروضة 

ومسمى اعتداء بالضرب والتهديد.
وفي التفاصيل، قال مصدر أمني 
لـــ «األنبــاء» ان شــابا خليجيا من 
مواليد ١٩٩٧ أبلغ عن تعرضه لالعتداء 
بالضرب والتهديد من قبل شــخص 
مجهول الهوية الســاعة ١٠:٣٠ مساء 
بطريق الدائري الثالث ميني الروضة، 
مضيفا: «اللي حصل انني كنت مرافق 
صديقي مبركبته وكنت أجلس بجانبه 
وكانت اإلشارة الضوئية حمراء وكنا 
باملســار األميــن وكان املدعى بحقه 
يقود مركبته باملسار األوسط وكان 
يرغب باالنحــراف الى مســارنا ثم 
اخلروج من املســار اإلضافي األمين 
الفرعي للنزول من اجلســر لطريق 
امللك فهد السريع، ولكن بسبب وجود 

مركبة أمامنا لم يستطع زميلي قيادة 
مركبته ملسافة إضافية لفتح الطريق 
للمشكو بحقه وكانت نوافذ السيارة 
مفتوحة، فقام بالصراخ «جدم جدم» 
فقمت بااللتفاف للنظر إليه فقال: ال 
تطالع جذي، ثم قام بالرجوع مبركبته 
للخلف واالنحراف ملسارنا األمين ثم 
للمسار اإلضافي األمين وجاء بجانبي 
وتوقف مبركبته واستدار للنظر إلي 
فقلت لــه: عفوا تكلمنــي؟ فقال لي: 
أكلمك وأكلم اللــي جنبك، فقلت له: 

ليش شفيك مو بعينك أحد؟
فقــال: إي مو بعينــي أحد، وقام 
بفتــح بــاب مركبته والنــزول منها 
باجتاهي ففتحت الباب وقام بضربي 
باستخدام رنق بيده على وجهي مرتني 
فأغمي علي ونزل زميلي إلســعافي 
والذ املشكو بحقه بالفرار، وهذا اللي 

حصل».
وذكر ان املشكو بحقه أسمر البشرة 
طويل البنية عريض ذو حلية وشعر 
أسود متوسط الطول وتوجد ندبات 
في وجهه، وأن املركبة التي يستعملها 
املشكو بحقه أملانية لونها أزرق مطفي.

عقب حوار من النوافذ املفتوحة على الدائري الثالث «ال تطالع چذي ومو بعيني أحد»

..وطعن شاب وقذف آخر باحلجارة واصطدام في «العديلية»
عبداهللا قنيص

شرع رجال مباحث العاصمة في 
البحث عن ٣ أشخاص مجهولني قاموا 
باالعتــداء على ٣ آخرين مقابل محل 
للعصائر في منطقة العديلية وجار 
تصنيف القضيــة من قبل التحقيق 
بعد اإلتيان بالتقارير الطبية اخلاصة 
باملجني عليهم، اذ تبني ان أحدهم طعن 

في اليد، فيما آخر ألقيت عليه حجارة 
كبيرة فأصابته في ظهره بكدمة.

وحــول تفاصيــل القضيــة، قال 
مصدر أمني ان بالغا ورد الى عمليات 
الداخلية عن مشــاجرة وإصابة في 
منطقــة العديليــة، وعلــى الفور مت 
توجيــه دوريــة إلى موقــع البالغ، 
مقابل محل العصائر تبني ان املجني 
عليهــم توجهوا الى مخفر الروضة، 

ليتم االنتقال اليهم واالســتماع الى 
إفادة املجني عليهم (أعمارهم ما دون 
العشــرين عاما)، قالــوا إنهم كانوا 
متوقفني أمام محل للعصائر. وأثناء 
رجــوع قائد مركبــة رباعية للخلف 
مت تنبيهه لذلك، ونزل برفقته اثنان 
آخران وتهجموا علينا ولدى قيامنا 
بالهــرب على األقــدام جرت مطاردة 
مركبتنا وقام قائد الســيارة بتعمد 

االصطــدام مبركبتنا، وتبني ان أحد 
املجني عليهم تعرض لطعنة في اليد 
والثانــي ألقيت عليه حجارة كبيرة 

على الظهر.
وأشــار املصدر الــى ان االطراف 
األخرى وبعد ضبطهم سيتم االستماع 
إلى أقوالهم للوقــوف على احلقيقة 
كاملة ومعرفة األسباب وأيضا الوقوف 
على ما اذا كان قد أصيب منهم أحد.

١٢١٣ حادثًا وإيداع ١١٢ حدثًا ومخالفًا بالنظارة في أسبوع

من حمالت قطاع املرور مواد مخدرة وأدوات تعاط ضبطت في احلمالتاللواء يوسف اخلدة

سعود عبدالعزيز

واصل قطــاع املــرور للعمليات 
حتت إشــراف وكيل القطــاع اللواء 
جمال الصايغ واملدير العام لإلدارة 
العامة للمرور، اللواء يوسف اخلدة 
حمالتــه في مختلف أنحــاء البالد، 
حيث أســفرت تلك احلمالت والتي 
امتدت مــن ٢٣ يناير املاضي وحتى 

٣ اجلاري عن حترير ٢٦٧٧١ مخالفة 
متنوعة وإحالة ١٢٥ مركبة و٢٦ دراجة 
إلى كراج حجز املركبات، كما جرت 
إحالة ١١٢ مخالفــا للنظارة منهم ٢١
حدثــا على خلفية ارتكاب مخالفات 
جسيمة كاالستهتار والرعونة وعدم 
حمل رخصة قيادة، كما أسفرت تلك 
احلمالت أيضا عن ضبط شخصني 
في حالة غير طبيعية جرت إحالتهم 

الى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات، 
وتوقيــف ٣ مخالفني و١٢ شــخصا 

مطلوبا جلهات حتقيق أو مخافر.
وأظهرت اإلحصائية الصادرة من 
قطاع املرور والعمليات عن وقوع ١٢١٣
حادث سير منها ٢٤١ حادث تصادم 
جسيما، أي خلف إصابات ووفيات، 
أما احلوادث البسيطة التي اقتصرت 
اخلسائر فيها على مادية فقد بلغت 

٩٧٢ حادثا.
إدارة مــن  وحــول حصــاد كل 
املخالفات واملخالفني، قال مصدر أمني 
ان إدارة العمليات حرر منتســبوها 
٥٦٣٢ مخالفــة، وأحالــوا إلى حجز 
املركبــات ٧١ مركبة و٢٦ دراجة و١١

مخالفا و١٠ أحداث إلى نظارة املرور، 
كما ضبط رجال العمليات ٨ مركبات 

مطلوبة و٢ انتهاء إقامة.

مصادرة ١٥٨ قنينة خمر من «باص مغلق» في املنقف
منصور السلطان

اســتطاع رجال دوريات إســناد 
مديرية أمــن األحمدي إلقاء القبض 
على ٣ آســيويني يروجون اخلمور 
احمللية في منطقة املنقف وبحوزتهم 

١٥٨ قنينة خمر محلي جاهزة للبيع.
وقال مصدر امني إن رجال دوريات 
إسناد مديرية أمن األحمدي وخالل 
جتولهم مساء اول من امس في منطقة 
املنقف اشــتبهوا بـ«بــاص مغلق»، 
وبعد التوجه له حاول قائده الهرب 

فتــم إجباره على التوقف وضبط ٣
أشــخاص من اجلنســية اآلسيوية، 
والعثــور علــى أكياس ســوداء في 
صنــدوق الباص وبعــد فتحها عثر 

على ١٥٨ قنينة خمر محلي.
وخالل التحقيــق مع املتهمني الـ 

٣ اعترفــوا بأنهم يقومون بتصنيع 
اخلمــور احمللية في مســكنهم ومن 
ثم تعبئتها فــي قناني وبيعها على 
الزبائن مع خدمة التوصيل. وعليه 
متت إحالتهم واملضبوطات الى اجلهة 

املختصة.

مصادرة ١٤٦ برميل تخمير
و٢ تانكي تقطير من وكر خمور الوفرة

محمد اجلالهمة

داهم رجال مديرية أمن 
األحمــدي مصنع خمور 
في منطقة الوفرة، حيث 
مت ضبــط ٣ أشــخاص 
وعثر بداخلــه على عدد 
١٤٦ برميل تخمير وعدد 
٢ تانكــي تقطيــر وعدد 
٢٧٠ زجاجة خمر جاهزة 
حتويــل  ومت  للبيــع، 
املتهمني واملضبوطات إلى 
جهة االختصاص التخاذ 

اإلجراءات القانونيــة الالزمة بحقهم. من 
جهة أخرى، أســفرت حملة لقيادة منطقة 
الوفــرة عن حتريــر ١٧ مخالفــة مرورية 

وحجــز ١٠ مركبات مخالفة للقانون وعدد 
من البانشيات وحتويل ٥ أحداث إلى شرطة 

األحداث وشخص إلى نظارة املرور.

بانشيات ودراجات نارية قيد االحتجاز في نقطة شرطة اخليران

من املضبوطات براميل معبأة باخلمر ومعدات تقطير
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د.هند الشومر

الكم والكيف مصطلحان بسيطان، ولكن الفرق 
بينهما كبير، فالكم مقدار الشيء وعدده، والكيف هو 
النوع، وبني الكم والكيف جدال طويل مأل الكتب، فهناك 
أناس يهمهم الكم وال يعنيهم الكيف، وهم كثر في هذا 
الزمان، وهؤالء الناس يهمهم املظهر ال اجلوهر، بينما 
هنــاك من يحرص على الكيف وهم أقل بكثير ممن 
يعجبهم الكيف، وللكيف أهمية قصوى مقارنة بالكم 
في املنظومة اإلنسانية الصحيحة، فالعبرة ال تكون 
بالكثرة وإمنا بالنوعية والكيفية، انظر إلى احلديث 
إذا طال عليك وتشــعب أخذت خالصته وتركت ما 
سوى ذلك، وفي تفضيل الكم على الكيف خطأ كبير 
وانحراف على املبادئ الثابتة، ومع ذلك جند أناســا 
كثرا مولعني بالكم أميا ولع، يسألون كم ميلك فالن 
من املال؟ وال يســألون عن كيفية تعامله مع الناس 
وأخالقه وهو األهم، وقد جند أيضا على سبيل املثال 
مؤلفا كتب عشرات األعمال الفنية ولكن ال تأثير لهذه 
األعمال على املجتمع ألنها تفتقر إلى هموم ومشاكل 
الناس وال متت للواقع بصلة، وهذا هو الكم بعينه، 
فيما نرى مؤلفا آخر أعماله قليلة إال أنها مؤثرة، وهنا 
تبــرز أهمية الكيف على الكم، فليس العبرة بغزارة 
األعمال ولكن العبرة بتأثيرها على املجتمع، فالفكر 
الذي ال يدافع عن القيم اإلنسانية ويناقش سلبيات 
وإيجابيات املجتمع ال يسمى فكرا، بل ملهاة وضحك 
على الذقون، وللشــعر العربي نصيب في إظهار أن 

الكيف هو األساس حيث يقول أحد الشعراء:
تَُعيُِّرنــا أَنّــا َقليــٌل َعديُدنا 

َفُقلــُت لَها ِإنَّ الِكــراَم َقليُل
َوما َضرَّنا أَنّــا َقليٌل َوجاُرنا

َذليُل  األَكثَريَن  َعزيٌز َوجــاُر 
وأفضل من ذلك قول املولى عز وجل: (وكم من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اهللا واهللا مع الصابرين) 
البقرة، فقد انتصــر النبي ژ في معركة بدر على 
املشركني وهو في قلة قليلة، على أعدائه وهم أضعاف 
عدد املسلمني، في حني كاد ينهزم املسلمون في معركة 
حنني وهم كثرة أمام القلة القليلة لوال لطف اهللا تعالى، 
وفي ســيرة النبي ژ دروس وعبر كلها تدل على 
عنايته بالكيف ال الكم، حتى اإلنســان ذاته ال يقاس 
بطوله وعرضه وقوته وســماره وبياضه ووسامته، 
ولكن بعقله وفكره وأخالقــه، فلم يكن هناك أكبر 
أجسادا وقوة من عاد إرم ذات العماد، فانظر إلى ما 
صاروا إليه من عذاب شــديد، وفي ذلك يقول النبي 
ژ «إن اهللا ال ينظر إلى أجســادكم وال إلى صوركم 
ولكن ينظر إلى قلوبكم»، وهذا اإلمام محمد بن إدريس 
الشافعي ے عاش أربعا وخمسني سنة أو نحوها 
وترك لنا ما ال يبيد وال يفنى، علما هائال يستفاد منه 
حتى تقوم الساعة، وهذا أبو مسلم اخلرساني عاش 
ثالثني سنة ونيفا فأسقط الدولة األموية وأقام الدولة 

العباسية، فعليكم بالكيف ال بالكم، ودمتم ساملني.

اإلذاعة هي وســيلة قوية لالحتفال باإلنسانية 
بكل تنوعها ألنها تشــكل منصة للخطاب واحلوار 
الدميوقراطي وهي الوسيلة اإلعالمية األوسع انتشارا 
لقدرتها على الوصول إلى اجلمهور في كل أنحاء العالم 
وخلقها ســاحة للجميع للتعبير عن آرائهم وإسماع 
صوتهم لآلخرين حيث إنها تقدم برامج ووجهات نظر 
ومحتوى يتسم بالتنوع. وأعلنت الدول األعضاء في 
«اليونسكو» عام ٢٠١١ عن يوم ١٣ فبراير يوما عامليا 
لإلذاعة واعتمدت ذلك اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
رسميا مبوجب قرارها ١٢٤٦٧ املؤرخ ١٤ يناير ٢٠١٢
وشــعار هذا العام «اإلذاعة والســالم» ألن الرواية 
اإلعالمية بإمكانها إذكاء نار التوتر أو تهيئة الظروف 

املواتية للحفاظ على السالم.
وفي وسع اإلذاعة تأجيج الصراعات، لكن اإلذاعة 
املهنية تسعى إلى تخفيف حدة النزاعات أو التوتر أو 
كليهما ومنع تصعيدهما أو إلى إقامة حوار في سبيل 
املصاحلة وإعادة اإلعمار وتوفر التقارير اإلخبارية 
املستقلة والبرامج اإلذاعية املناسبة في حاالت التوتر 

القائمة سواء كانت محليا أو عامليا. 
إن دعم اإلذاعة املستقلة يعتبر جزءا ال يتجزأ من 
عملية إرساء السالم واالستقرار فهي العامل األساسي 
من عوامل منع نشوب النزاعات وبناء السالم حيث 
ان التقارير التي تبثها تساعد على بلورة الرأي العام، 
وتتيح خدمات أساسية بطرحها القضايا املهمة للناس 

واملسائل اجلديرة باهتمام السلطات واملواطنني. 
ومن خالل البرامج املوضوعية فإن اإلذاعة املهنية 
تطرح قضايا محددة لتبني الشوائب املجتمعية وأوجه 
االختالل الهيكلية كالفقر والنزاعات على املوارد أو 
األراضي والفساد وسباق التسلح والعنف وغيرها 
من املســائل املهمة للمجتمع للبحث عن األســباب 
اجلذرية للنزاعــات وحوافزها منعا الحتمال اندالع 
أعمال العنف والتوتر. وتقدم اإلذاعة منهجا بديال ملنع 
نشوب النزاعات من خالل حل سوء الفهم والوقوف 
على املشكالت وحلها واملساهمة في التصدي للكراهية 
أو الرغبة في االنتقام أو االســتعداد حلمل السالح 
وبذلك تعزز الدميوقراطية وتوفر األســاس إلرساء 
السالم الدائم، وتقدم البعثات األممية حلفظ السالم 
دعمهــا للمحطات والبرامــج اإلذاعية في كثير من 

البلدان املضيفة.
إن لإلذاعة قيمتها الفريدة فيما يتصل باجلمع بني 
املجتمعات وتعزيز احلوار اإليجابي مبا يحقق السير 
نحو التغيير وتنوع اآلراء والرؤى واألصوات مبا يلبي 
احلاجة ملواجهة التحديات املاثلة أمام اجلميع. ورغم 
تطور اإلعالم وانتشار وسائل التواصل االجتماعي، إال 
أن اإلذاعة لم تفقد بريقها متاما، بل مازالت لها مكانة 
خاصة عنــد البعض الذين يحرصون على متابعتها 
باستمرار واالستفادة من كل املواضيع التي تطرح 

من خاللها.

مع حلول فبراير، دشنت وزارة الداخلية 
أفضل احتفال حقيقي باألعياد الوطنية بالقبض 
على مزرعة تنتج أكثر مــن ١٥ مليونا من 
احلبوب املخدرة وأكثر من نصف طن من 
بودرة خام، كانت معدة للترويج بني شبابنا، 
في أعقاب ضبــط كميات كبرى أخرى في 
مخازن واردات املوانئ. لكن نتمنى أال يبقى 
هذا اإلجناز مبتورا عن اإلعالن عمن يقف 
وراء هذه اجلرائم الكبرى، مثلما اإلعالن عن 
أســماء املتهمني في قضايا جمع التبرعات 

اخليرية وقضايا الرأي السياسي!
ومــا تعليل هذه اجلرأة في ارتكاب هذه 
اجلرمية في مزرعة كبيرة املساحة يفترض 
أن تكون حتت إشراف ورقابة اجلهات املعنية 
بالزراعة والغــذاء، وكيفية دخول ماكينات 
كبس األقراص للتصنيع املستوردة إليها؟!

وهي قضية تشــابه اجلرأة في تسريب 
قلة من التربويني ألسئلة امتحانات املدارس 
مقابل مبالغ نقدية من طلبة ليس لهم دخل 
مالي إال من أولياء أمورهم الراضني عن ذلك!

وأرى أن ذلك كله نتائج متوقعة مع تنامي 
الفساد واتساع رقعته شيئا فشيئا لتشمل 
قطاعات حيوية أخرى - ال سمح اهللا تعالى 
- إذا بقي الفســاد دون استئصال جذري، 
ودون ردع كاف يشل أيدي سراق املال العام، 
املهترئة،  الشوارع  ويبطش مبقاولي تعبيد 
ويوقف مهزلة تعيينات القيادين دون معايير 
موضوعية، وذلــك جتاوزا ألقرانهم األكثر 

كفاءة وأمانة!
< < <

وفي عشية هذه االحتفاالت، تفتقد الكويت 
أحد أبنائها البررة الذي قضى عمره في العمل 
الثقافي واألدبي داخل البالد وخارجها في 
سفارات الكويت يتغنى بأمجادها وتاريخها، 
ويبث مــن حكاياتها عطرا فواحا زاكيا، إنه 
األديب املرحوم األستاذ فاضل خلف التيلجي، 
اجلدير بتبني تخليد اسمه على أحد معالم 

البالد الثقافية أو التربوية.

والتحرير وأن هؤالء يستحقون منا كل 
تقدير.. ومن هذا املنطلق فقد احتفلت 
الكويت وأقيمــت احتفاالتها برعاية 
سامية من صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وبرعاية سمو ولي العهد..

ولنردد أنشودة حب الكويت مع 
فنانة العرب كوكب الشرق أم كلثوم 
وشعر األديب الكويتي أحمد العدواني:

يا دارنا يا دار يا منبت األحرار
يا جنمة للسنا على جبني املنى
السحر ملا دنا غنى لها األشعار

يا دارنا يا دار
وال يســعنا بهذه املناسبة إال أن 
نتقدم بالتهنئــة احلارة إلى صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
وسمو ولي عهده األمني الشيخ مشعل 
األحمد، وللشعب الكويتي الكرمي، بهذه 

املناسبة الوطنية.
من أقوال األمير الراحل الشــيخ 
جابر األحمد - طيــب اهللا ثراه: «إن 
شرف املواطنة ليس مغنما أو كسبا 
ماديا بل هــو توكيد ملعنى االرتباط 
بالوطن وللشعور األصيل بالوالء له 
واالســتعداد للتفاني في خدمته إلي 

أبعد احلدود».
واهللا املوفق.

الردع احلاسم ٦:  مترين الردع احلاسم في 
نسخته السادسة، كشف عن جاهزية 
رجاالت القوات اخلاصة في التعامل 
مع األحداث اجلســام التي ميكن أن 
تواجه دولتنا احلبيبة، فكل الشــكر 

للقائمني عليه. 
كمــا أن هذا التمرين دليل جدية 
وعرق بذل فــي التدريبات وامتالك 
القوات اخلاصة رجاال أشداء لهم كل 
التقدير ليترجم ذلك بأداء فائق اثلج 
صدرونا، حفظ اهللا الكويت من كل 

مكروه.
< < <

آخــر الكالم:  تواصــل عصابة ينتحل 
أفرادها صفة رجــال أمن االحتيال 
على مقيمــني ومواطنني عبر تقنية 
الڤيديو لسرقة أرصدتهم البنكية، وال 
أستبعد إتقان أفراد من تلك العصابات 
للهجة الوطنية بحكم إقامة سابقة لهم 
في الكويت أو دول اخلليج وضبطهم 

أينما كانوا أمر ليس صعبا.
أجــدد التأكيد على أن املعلومات 
البنكية، خاصة الرقم السري، ال يتم 
طلبها عبر الهاتف وحتديث البيانات 

يجري فقط داخل مقرات البنوك.

جابر األحمد الذي قاد حرب حترير 
الكويت من احملتل العراقي.. فقد خرج 
سموه (رحمه اهللا) إلى اململكة العربية 
الســعودية ومن هذه األرض الطيبة 
واصل نضاله ومسيرته إلجناز حترير 
كامل التــراب الكويتي من االحتالل 
الصدامي.. وعادت الكويت حرة وعادت 
الشرعية بقيادة األمير الراحل الشيخ 
جابر األحمد الذي سجد لدى وصوله 
إلى أرض الكويت شاكرا املولى القدير 

على نعمة التحرير.
ال شك أنها أيضا مناسبة تستحق 
االحتفال بها لنســتذكر تلك األجيال 
الكبيرة التي سعت لتحقيق االستقالل 

أصبحت أكثر شراســة واحترافية، 
املزيــد من اجلهود  واملطالبة ببذل 
ملواجهة هذا اخلطــر ومحاربة هذه 
اآلفة والقضاء عليها حماية لشباب 

الوطن.
الترقية:  أجدد التبريكات إلى الضباط 
املرقني، لرجال األمن دور بالغ األهمية 
السلوكيات  املجتمع، من  في حماية 
املنحرفــة، واجلرائم ومــن اآلفات 
والسموم املدمرة، ووجب العمل بكل 
جد لتحقيق هذه األهداف، وأن تكون 
الترقيات حافزا ودافعا نحو بذل املزيد 

من اجلهد.

الكويتي واألســرة احلاكمة الكرمية 
وبهذه املناســبة قال الشيخ عبداهللا 

السالم هذه الكلمة:
ال فرق بني مواطن ومواطن، وال 
بني كبير أو صغير، الكل سواسية في 
احلقوق والواجبات، أحبهم إلى الوطن 
أكثرهم نفعا له، وكلنا من هذا الوطن، 
وكلنا له نفديه ونخلص له، ونذود عنه 

كيد الكائدين وطمع الطامعني.
وفي عهد سموه رفع العلم اجلديد 
للكويت واعتمــدت العملة الكويتية 

الوطنية بدال من الروبية الهندية.
وأما مناسبة عيد التحرير فيجدر 
بنا أن نستذكر األمير الراحل الشيخ 

مبزرعــة في الوفــرة يجب أال مير 
الكرام، مــن املهم أن نعرف  مرور 
كيف تسربت هذه الكميات الضخمة 
إلى داخل البالد؟ ومن أين للتشكيل 
العصابي باألجهزة اخلاصة بالتصنيع 
وكيف دخلت البــالد أيضا؟ وال بد 
من التعجيل مبحاكمة هذه العصابة 
اإلجرامية، وفي هذا الســياق أثمن 
اهتمام النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع 
باإلنابة الشيخ طالل اخلالد، باإلشراف 
علــى فض األحراز وتأكيده على أن 
محاوالت إغراق البــالد بهذه اآلفة 

باألمس األول من فبراير احتفلت 
بالدي برفع علم البــالد إيذانا ببدء 
االحتفــاالت الوطنية بالعيد الوطني 

وعيد التحرير..
هذا وبرعاية صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، وبحضور ممثل 
سموه سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، مت االحتفال برفع علم البالد 
في قصر بيان العامر، كما مت االحتفال 
بهذه املناسبة في كل احملافظات، وردد 
اجلميع أغنية الفنان الراحل ســعود 

الراشد..
رفرف يا علم بالدي
فوق السهل والوادي
روحي واهللا وفؤادي
افديها لك يا علمنا

رفرف رفرف يا غالي
رفرف داميا للعالي

ال شك أنهما مناسبتان وطنيتان من 
الفخر االحتفال بهما مستذكرين أحداثا 
تاريخية عظيمة، فالعيد الوطني هو 
ذكرى إلغاء اتفاقية احلماية البريطانية 
وإعالن االستقالل ولقد مت في عهد 
املرحــوم الشيـــخ عبداللـه السالـم 
(أبو الدســتور) وفــي عهده وضع 
الدستور الذي ينظم العالقة بني الشعب 

في شهر فبراير من كل عام تعم 
الفرحة برفع علــم كويتنا احلبيبة، 
إيذانا ببدء االحتفال باألعياد الوطنية، 
وبهذه املناسبة الوطنية الكرمية أرفع 
أصدق آيات التهنئة وأجمل التبريكات 
إلى مقام صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، وإلى سمو ولي عهده 
األمني الشيخ مشعل األحمد، حفظهما 
اهللا ورعاهمــا، وإلى رئيس مجلس 
الشــيخ أحمد نواف  الوزراء سمو 
األحمــد الصباح، وإلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ طالل  باإلنابة  الدفاع  ووزير 
اخلالد، وإخواني وأبنائي في وزارة 
الداخلية وجميع املواطنني واملقيمني، 

أعاد اهللا هذه املناسبات باخلير.
رفع علم الكويت جتســيد حي 
لوحدة الوطــن وتعبير صادق عما 
يكنه شعب الكويت من محبة لقيادتنا 
احلكيمة وجتديد الوالء للقيادة وداللة 
على االســتعداد لبذل الروح ليبقى 
شــامخا خفاقا قويا كشموخ وقوة 

ووحدة أبناء الشعب الكويتي.
مصنع الســم:  ضبط أضخم كمية من 
املؤثــرات العقلية في تاريخ الكويت 

مبناسبة دخول شــهر فبراير علينا، الذي يعد بالنسبة للكويت 
وشــعبها من أفضل شهور السنة، كونه يزهو بأجمل الثياب ابتهاجا 
بأجمل مناســبتني غاليتني، أال وهما عيد االستقالل وعيد التحرير، 
نقول نحبك يا وطن وفي القلب لك ولترابك شــوق العاشقني، نحبك 
يا وطن حبا يطرب لــه كل احملبني، نحبك ولن نكف عن نقد املعوج 
حتى يستقيم، ولن نتوانى في كشف وفضح كل متستر فاسد أثيم، 
ولن نكف عن التشهير بكل من سولت له يداه، أو قدماه، أن ينال من 

شرف ترابك، وتاريخك التليد يا وطن.
نحبك يا وطن وواجب علينا أن نصون أرضك ونحميك من أطماع 
الطامعــني، فكم يحزننا أن نراك فــي ضنك، وأن كثرا بني من يدعي 
الوفاء يخدعك، وأن من ال يخجل اســتباح قدســيتك، نعم نحبك يا 
معراج خير البشر، ولن نتوانى في رجم كل كذاب أشر، وكل محتال 
مترس في فنون النصب، ولم يكتف مبمارســتها من اختناق املغيب 
حتى تنفس الفجر، نحبك وســتبقى انت يا وطن شعلة تضوي بني 
النجوم وفوق الســحاب، وإننا شعب مخلص لك ال جنيد فن الرياء، 
فلن نتركك جلوقة الطبالني في ركاب السالطني، ألننا نحبك يا وطن، 

وال نريد أن نراك إال في القمم.
فأنت يا وطن أهم من كل الزمر، وأنت أعز من كل األحبة أجمعني، 
فحب األوطان من اإلميان، والوطن شجرة طيبة ال تنمو إال في تربة 
التضحيات وتسقى بالعرق والدم، لهذا يعز علينا كثيرا أن نراك كئيبا 
حزينا، فلقد كثر أعداؤك يا وطن، وزاد حسادك، ومتددت فيك احملن، 

واستأسد الرويبضة املنافقون في ساحاتك، وتوارى الشرفاء العزل، 
فاملال سال في أيد أغلبها قذرة، واجلاه رافق من ال جاهة لهم وال وجاهة.

والوطن شجرة طيبة ال تنمو إال بوجود تربة صاحلة ورعاية جيدة، 
لذلك لم ولن نهملك يا وطن ونتركك للدودين، فكم سكت وجزيت مبا 
ال تستحق يا وطن! وكم أنت صبور على من باع فيك ومن اشترى!
فحب الوطن شعور إنساني فطري زاده اإلسالم تأكيدا وبصيرة 
وعمقا، ومحبة الوطن عاطفة جتيش في النفوس، شأنها في ذلك شأن 
ســائر العواطف األخرى، وحب الوطن واجب يقره الشرع ويفرضه 
الواقع، وارتباط اإلنسان بوطنه وبلده مسألة متأصلة في النفس، فهو 

مسقط الرأس ومستقر احلياة ومكان العبادة، ومن خيراته يعيش ومن 
مائــه يرتوي، وكرامته من كرامته، وعزته من عزته، به يعرف، وعنه 
يدافع، وهو محل املال والعرض ومكان الشرف، لذلك واجب على جميع 
البشر بأن يألفوا أرضهم على ما بها ولو كانت فقرا مستوحشا، فقد 
اقترن حب األرض في القرآن الكرمي بحب النفس قال تعالى: (ولو أنا 
كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفســكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إال 
قليل منهم». واقترن في موضع آخر بالدين: (ال ينهاكم اهللا عن الذين 
لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا 
إليهم إن اهللا يحب املقسطني)، وهذا يدل على أن طبيعة اإلنسان التي 

طبعه اهللا عليها حب الوطن والديار.
فلن نهادن أبدا كل محتال وال نصاب وال من باحلرام يزكي حتى 
يتطهر، سنوظف أقالمنا فداك يا وطن، ونسلط خراطيم حروفها على 
جموع النصب وعلى كل من نالوا من شرفك العظيم، فنحن قوم آمنا 
برسالتنا، بأن نناهض كل أشكال الفساد، وأن نرفع احلصانة عن كل 
جالد للعباد، فقط ألننا نحبك يا أغلى وطن، ولســنا مأجورين ألحد، 
ولــم نقبض كغيرنا من أحد، وال كرهنا ترابك الزكي يوما من األيام، 

لكننا كرهنا التصرفات غير املسؤولة، لقيادات يقال إنها مسؤولة.
لذلك يجب على هذا احلب أال يظل حبيسا في الصدور ومكنونات 
النفس، ونحصره في الشعارات والهتافات، وإمنا ينبغي أن يترجم إلى 
واقع ملموس، وأفعال حقيقية تعبر عن صدق االنتماء، وتسهم فعليا 

في إعالء مصلحته العليا ونهضته والعمل على رفعته.

نافذة على األمن

رفع العلم.. 
وحدة الوطن

الفريق م. طارق حمادة

في سياق احلياة

لنترجم 
حبنا للوطن

فاطمة املزيعل

املوقف السياسي

رفرف
يا علم بالدي

عبداحملسن محمد احلسيني
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فيصل الكندري: هل يوجد قرار تنظيمي إلعادة هيكلة قطاع 
الرقابة الدوائية والغذائية وكم عدد الصيادلة واملوظفني؟ 

النائــب فيصــل  وجــه 
الكنــدري ســؤاال إلى وزير 
الصحــة د.أحمــد العوضي 
بشــأن إعــادة هيكلة قطاع 
الدوائية والغذائية  الرقابة 
وحتديد اختصاصات اإلدارة 
التابع  واملراقبــة والقســم 
للوكيــل املســاعد، ونــص 

السؤال على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
الهيكل التنظيمي لقطاع 
الرقابة الدوائية والغذائية:
١ ـ هــل يوجد قــرار تنظيمي 
إلعادة هيكلة القطاع وحتديد 
اختصاصات اإلدارات واملراقبة 
والقسم التابع للوكيل املساعد؟ 
إذا كانت اإلجابة اإليجاب، فهل 
مازال معموال به؟ مع تزويدي 
به وبجميع القرارات التنظيمية 
الصادرة منكم ومن السيد وكيل 
الوزارة والسيد الوكيل املساعد 
والسيد مدير القطاع منذ ٢٠١٨

إلى سنة ٢٠٢٢.
٢ـ  كم عدد اإلدارات واملراقبات 
واألقسام التابعة لقطاع رقابة 
األدوية الطبية والدوائية، وما 

اختصاصاتها؟
٣ ـ كشف باالســم الرباعي 

لكل من:
٭ مدير إدارة تســجيل 
الطبية  ومراقبــة األدويــة 

األهلي.
٭ رئيــس قســم التفتيش 
البيطرة واملكمالت والتجميل 

والعطارة.
٭ رئيــس قســم التفتيش 

احلكومي.
٭ رئيــس قســم اإلحصاء 

وامللفات.
مع تزويدي بقرار تعيينهم 
ومقر عملهم السابقـ  إن وجد 
ـ ومؤهلهم الدراسي، ومكان 
احلصــول عليه والشــهادة 
العلميــة واســم اجلامعــة 
واملعادلة من وزارة التعليم 
الوظيفي  العالي وتدرجهــم 
وسنوات خبرتهم في كل تدرج 
وظيفي، وهــل حصلوا على 
التــدرج الوظيفي في اإلدارة 
نفسها؟ مع تزويدي بقرارات 
التدرج الوظيفي، ومستواهم 
الوظيفي فــي كادر الصيدلة 

وتاريخ حصولهم عليه.
٤ ـ ما التخصصات والشعب 
التابعة ملراقبة تسجيل وإفراج 
األدويــة غيــر املصنفة مثل: 
األعشاب، والتغذية، والبيطرة، 
واملكمــالت العالجيــة؟ مــع 
تزويدي باألســماء الرباعية 
للمشرفني عليها، ومقر عملهم 
السابق ـ إن وجد ـ ومؤهلهم 
الدراســي ومــكان حصولهم 
عليــه وبالشــهادة العلمية، 

حتت بنــد «غير مصنف» أو 
أي تسمية بديلة؟ مع تزويدي 
بقائمة املواد املدرجة واملسجلة 
حتت هذا البند من سنة ٢٠١٩
حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

٩ ـ مــا اختصاصــات قســم 
اإلحصــاء وامللفــات، ومــا 
القوانني والقــرارات املنظمة 
للعمــل الصادرة مــن وزير 
الصحــة ووكيل الــوزارة أو 
الوكيــل املســاعد أو رئيس 
القسم منذ ســنة ٢٠١٨ حتى 

تاريخ ورود هذا السؤال؟
١٠ـ  مــا نــوع املخالفات التي 
رصدها كل قسم، وكم عددها، 
وما اإلجــراءات التي اتخذت 
جتاه هذه املخالفات من سنة 
٢٠١٩ حتــى تاريخ ورود هذا 

السؤال؟
١١ـ  كم عدد الصيادلة واملوظفني 
الكويتيني وغير الكويتيني في 
قسم اإلحصاء وامللفات، وما 
طبيعة عملهم، وما مؤهالتهم 
واختصاصاتهم، وما األعمال 

املنوطة بهم؟
 ،Data check ١٢ ـ ما نظام الـ
ومــن صاحب الشــركة، وما 
دورها، وما معايير استقبال 
غيــر  الصيادلــة  وتقييــم 
املتقدمني للعمل  الكويتيــني 
في القطاع األهلي أو القطاع 
احلكومي، وهل هذا البرنامج 

حصل على التدرج الوظيفي 
في اإلدارة نفسها؟ مع تزويدي 
بقــرارات التــدرج الوظيفي، 
ومستواه الوظيفي في كادر 

الصيدلة وتاريخ حصوله.
التابعــة  ـ مــا األقســام   ١٦
للمراقبة في البند الســابق؟ 
مع تزويدي بكشف باألسماء 
الرباعية لرؤســاء األقســام 
التابعة ومسمياتهم الوظيفية 
وقرار تعيينهم ومقر عملهم 
السابق ـ إن وجد ـ ومؤهلهم 
الدراســي ومــكان حصولهم 
عليــه وبالشــهادة العلمية، 
واســم اجلامعــة واملعادلــة 
مــن وزارة التعليــم العالــي 
وتدرجهم الوظيفي وسنوات 
خبرتهم في كل تدرج وظيفي، 
وهــل حصلوا علــى التدرج 
الوظيفي في اإلدارة نفسها؟ 
مع تزويدي بقرارات التدرج 
الوظيفي ومستواهم الوظيفي 
في كادر الصيدلــة، وتاريخ 

حصولهم عليه.
١٧ـ  مــا اختصاصات املراقبة 
في البند السابق، وما القوانني 
والقرارات الوزارية أو اإلدارية 

التي تنظم العمل فيها؟
١٨ـ  من رئيس قسم تسعيرة 
األدوية؟ مع تزويدي باسمه 
الرباعــي وبقــرار تعيينــه 
ومقر عمله السابق ـ إن وجد 

واســم اجلامعــة واملعادلــة 
مــن وزارة التعليــم العالــي 
ومستواهم الوظيفي في كادر 
الصيدلــة وتاريخ حصولهم 

عليه.
الصيادلــة  عــدد  كــم  ـ   ٥
واملوظفــني الكويتيني وغير 
الكويتيني، وما طبيعة عملهم، 
ومــا مؤهلهم الدراســي؟ مع 
تزويــدي بقائمــة للصيادلة 
واملوظفني املســتحقني لبدل 

التدريب.
٦ ـ هل يوجد برنامج تدريب 
يشــرف عليه رئيس قســم 
التدريب أو من ينوب عنه؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى 
تزويدي بالبرنامج التدريبي 
واملدة املســتغرقة للتدريب، 
وبكشف بالصيادلة واملوظفني 
الذين اجتازوا التدريب ومقر 

عملهم في اإلدارة.
إدارة  ـ مــا اختصاصــات   ٧
تســجيل ومراقبــة األدويــة 
الطبية والنباتية، وما اآللية 
املتبعة لتسجيل املواد بجميع 
أصنافها، وما املدة املستغرقة 
إلمتام إجراءات التسجيل إذ 
تشتكي كثير من الشركات من 
طول املدة وتعمد تأخير إصدار 
الشهادات، ومن املتسبب في 

ذلك، وهل خضع للتدريب؟
٨ـ  ما معايير تســجيل املادة 

مرتبط بوزارة التعليم العالي؟ 
مع تزويــدي بالعقــد املبرم 
بني وزارة الصحة والشركة 

.Data check صاحبة نظام
١٣ ـ هــل توجد جلنــة إدارية 
لتقييــم املتقدمــني للعمــل 
فــي القطاع األهلــي والقطاع 
احلكومــي؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجــاب، فيرجــى تزويدي 
بصــورة ضوئيــة مــن قرار 
تشكيل اللجنة، واسم اإلدارة 
املختصة واملعنية في أعمال 
هذه اللجنة، وما آلية اللجنة 
في حتديد العدد الالزم للعمل 
فــي القطاع األهلــي والقطاع 

احلكومي؟
١٤ ـ كشــف بعــدد الصيادلة 
املتقدمني للعمــل في القطاع 
األهلي والقطاع احلكومي من 
سنة ٢٠١٩ حتى تاريخ ورود 

هذا السؤال؟
١٥ ـ مــن مراقــب تراخيــص 
املخدرات واملؤثرات العقلية؟ 
مع تزويدي باســمه الرباعي 
وبقرار تعيينــه ومقر عمله 
الســابق ـ إن وجد ـ ومؤهله 
الدراســي ومــكان احلصول 
عليــه، والشــهادة العلميــة 
واسم اجلامعة واملعادلة من 
وزارة التعليم العالي وتدرجه 
الوظيفي، وســنوات خبرته 
في كل تــدرج وظيفي، وهل 

ـ ومؤهلــه الدراســي ومكان 
احلصــول عليه والشــهادة 
العلميــة واســم اجلامعــة 
واملعادلة من وزارة التعليم 
العالــي وتدرجــه الوظيفي، 
وسنوات خبرته في كل تدرج 
وظيفــي، وهل حصــل على 
التــدرج الوظيفي في اإلدارة 
نفسها؟ مع تزويدي بقرارات 
التدرج الوظيفي، ومســتواه 
الوظيفي فــي كادر الصيدلة 

وتاريخ حصوله عليه.
١٩ ـ مــن املوظفون العاملون 
في القسم املذكور سالفا؟ مع 
بيان عملهم السابقـ  إن وجد 
ـ ومؤهلهم الدراســي ومكان 
حصولهم عليــه، وتزويدي 
العلميــة واســم  بالشــهادة 
اجلامعة واملعادلة من وزارة 
التعليــم العالــي وســنوات 
خبرتهم في كل تدرج وظيفي، 
ومستواهم الوظيفي في كادر 
الصيدلــة وتاريخ حصولهم 

عليه.
٢٠ ـ ما اختصاصات القسم 
املذكور سالفا، وما القوانني 
أو  الوزاريــة  والقــرارات 
اإلدارية التي تنظم العمل به؟
٢١ ـ صــورة ضوئيــة مــن 
قرارات تشكيل جميع اللجان 
اخلاصة في قطــاع الرقابة 

الدوائية والغذائية.

سأل عن التخصصات والشعب التابعة ملراقبة تسجيل وإفراج األدوية غير املصنفة

فيصل الكندري

والنباتية.
٭ مراقب التسجيل واإلفراج.

٭ رئيس قسم التجميل.

٭ رئيس شعبة اإلفراج.
٭ رئيس شعبة الطرود.

٭ رئيــس قســم األدويــة 
الواردة.

٭ مراقب املختبرات.
٭ رئيس قسم علم امليكروبات 

(املايكروبايولوجي).
٭ رئيس قسم علم األدوية 

(الفارماكولوجي).
٭ رئيس قسم الكيمياء.

٭ رئيــس قســم تســجيل 
األدوية.

٭ رئيس قسم التدريب.
تفتيــش  إدارة  مديــر  ٭ 

األدوية.
٭ رئيــس قســم التفتيش 

عبداهللا فهاد يسأل عن ممارسات ميكنة إدارات «التجارة»
النائــب عبــداهللا  وّجــه 
وزيــر  إلــى  ســؤاال  فهــاد 
التجــارة والصناعــة ووزير 
الدولــة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات مازن 
الناهض في شــأن مالحظات 
ديوان احملاســبة على أعمال 
التجــارة والصناعــة  وزارة 
عن السنة املالية ٢٠٢٠/٢٠٢١

اخلاصة مبيكنة أعمال اإلدارات 
التابعة للوزارة، ونص السؤال 

على اآلتي:
أورد ديــوان احملاســبة 
فــي تقريــر نتائــج الفحص 
تنفيــذ  علــى  واملراجعــة 
ميزانيات الوزارات واإلدارات 
احلكومية وحسابها اخلتامي 
مالحظــات على أعمال وزارة 
التجــارة والصناعــة ومآخذ 
شابت العديد من املمارسات 
خالل السنة املالية ٢٠٢٠/٢٠٢١

اخلاصة مبيكنة أعمال اإلدارات 
التابعة للوزارة.

وأكــد فحــوى التقرير أن 
الوزارة اجتزأت أعمال ميكنة 

وتعديالتــه وللمادة (١٩) من 
القانون رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٦
بشــأن املناقصات العامة، لذا 
إفادتــي وتزويــدي باآلتــي 

مشفوعا باملستندات:
١ - مــا أســباب عــدم طــرح 
إليهــا  املشــار  املشــروعات 
مبناقصة أو ممارســة واحدة 
ما قد يحقق وفرا للمال العام 
وتعمــد تكــرار املخالفة رغم 
تنويه ديوان احملاسبة املتكرر 
وعــدم أخــذ موافقــة اجلهاز 
املركزي للمناقصات العامة؟

٢ - طرحت الوزارة ممارسات 
مماثلة عدة خالل السنة املالية 
٢٠١٩/٢٠٢٠ ولــم تــرد علــى 
مالحظــات ديوان احملاســبة 
خالل العام املالي السابق عن 
موضوع التجزئة، وكذلك قيام 
قطاع الشؤون الفنية وتنمية 
التجــارة بطــرح ممارســات 
خالل السنة املالية ٢٠٢٠/٢٠٢١
املاليــة  للســنة  وأخــرى 
٢٠٢١/٢٠٢٢ وأخيــرا أعلنــت 
مجموعــة حتــت الترســيات 

هذه االستضافة االلكترونية 
التقاريــر الشــهرية طــوال 
فترة التعاقد حلجم الزيارات 
ونوعيتهــا وحجــم التــداول 
الرقمي فيها وحجم املعامالت 
وسجالت التعامل فيها، وهل 
سجلت مواقع االستضافة باسم 
الوزارة؟ وما املشــاريع التي 
ســجلت االستضافة باسمها؟ 
وما قيمة الفاتورة الشــهرية 
الصادرة مــن خدمة «أمازون 
بالتقاريــر  مرفقــة   «AWS
الرســمية في خدمة «أمازون 

AWS»؟
الــوزارة مــن  ٥ - اشــترت 
خالل املمارســات املشار إليها 
تراخيص من أنظمة «أوراكل»، 
يرجى تزويدي بصورة عن هذه 
التراخيص املسلمة من الشركة 
احمللية والصادرة رسميا من 
«أوراكل» مع توضيح نوعية 
وأعــداد وأســماء التراخيص 
للمشاريع التي املخصص لها 
ومدة استخدامها، والتفاصيل 

الفنية الكاملة لها.

للسنة املالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣، ما 
أســباب جتزئة أعمال ميكنة 
للــوزارة  التابعــة  اإلدارات 
مبمارسات عدة وإبرام جميع 
العقــود بتاريــخ ٦/١٢/٢٠٢٠
٤٨٣٫٣٠٠ إجماليــة  بقيمــة 
دينــار كويتــي وبتاريخي ١٨
و٢٥/٣/٢٠٢١ بقيمــة إجمالية 

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

ميكنة اإلدارات؟
٤ - اســتضافت الــوزارة من 
خالل املمارســات املشار إليها 
اخلدمــات االلكترونيــة فــي 
أمازون AWS، يرجى تزويدي 
بالتفاصيل التالية طوال فترة 

استفسر عن تكرار أسماء الكوادر الفنية في املمارسات

طلب تزويده بتفاصيل صرف البدل النقدي عن رصيد اإلجازات للموظفني املستحقني

عبداهللا فهاد

اإلدارات التابعــة لهــا لعــدة 
ممارسات بإبرام عدد ٩ عقود 
خاصة بها في تاريخ ٦/١٢/٢٠٢٠

بقيمة إجمالية ٤٨٣٫٣٠٠ دينار 
كويتي، وإبــرام عدد ٣ عقود 
٢٠٧٫٨٠٠ إجماليــة  بقيمــة 
دينــار كويتــي بتاريخــي ١٨

و٢٥/٣/٢٠٢١ وذلــك للنأي بها 
عن اخلضوع لرقابة الديوان 
املسبقة باملخالفة للمادتني (١٣، 
١٤) من القانون رقم (٣٠) لسنة 
١٩٦٤ بإنشاء ديوان احملاسبة 

محمد احلويلة: هل مت صرف مكافأة الصفوف األمامية 
للمستحقني لها في الوزارات واجلهات التابعة؟

وجه النائب د.محمد احلويلة 
١٨ ســؤاال إلــى ١١ وزيرا هم كل 
من نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير النفط د.بدر املال، ووزير 
التجارة والصناعة وزير الدولة 
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات مازن الناهض، ووزير 
الدولة لشؤون البلدية، ووزير 
العدل وزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية ووزير الدولة لشؤون 
النزاهــة عبدالعزيــز  تعزيــز 
اخلارجيــة  ووزيــر  املاجــد، 
الشيخ سالم العبداهللا الصباح، 
ووزير التربيــة وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي د.حمد 
العدواني، ووزير الدولة لشؤون 
مجلــس األمــة ووزيــر الدولة 
لشــؤون اإلســكان والتطوير 
العمراني عمار العجمي، وزيرة 
األشغال العامة وزيرة الكهرباء 
واملاء والطاقة املتجددة د.أماني 
بوقمــاز، ووزيــر املالية وزير 
الدولــة للشــؤون االقتصادية 
واالســتثمار، ووزيــر اإلعــالم 
والثقافة وزير الدولة لشؤون 
الشباب عبدالرحمن املطيري، 
ووزير الصحة د.أحمد العوضي، 

ونصت األسئلة على ما يلي:
سؤال مشترك إلى ١١ وزيرا
ونص السؤال على ما يلي:

صدر القانون رقم (٤) لسنة 
٢٠٢١ بربــط ميزانية الوزارات 
واإلدارات احلكوميــة للســنة 

(٢) كــم يبلغ عدد املســتحقني 
للمكافأة؟ وما قيمــة امليزانية 

املرصودة لذلك؟
(٣) كم عدد التظلمات التي قدمت 
بشأن صرف هذه املكافأة؟ وما 
اإلجــراءات التــي اتخذت جتاه 

هذه التظلمات؟
(٤) ما اآللية املتبعة في صرف 

هذه املكافأة؟
سؤال مشترك إلى ٥ وزراء
ونص السؤال على ما يلي:

صدر املرسوم رقم (٨١) لسنة 
٢٠٢٢ بتعديــل املــادة (٤١) من 
املرســوم الصادر فــي ٤ أبريل 
١٩٧٩ في شــأن نظــام اخلدمة 
املدنية متضمنا إمكانية استبدال 
رصيد اإلجازات نقديا ملوظفي 
الدولة أثناء اخلدمة، وذلك بهدف 
حماية حقوق املوظفني من خالل 
متكينهم من احلصول على مقابل 
الدوريــة، لذا يرجى  اإلجازات 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
(١) هــل مت صــرف البــدل 
النقــدي عن رصيــد االجازات 
فــي  املســتحقني  للموظفــني 
الوزارات واجلهات التابعة لكم؟ 
إذا كانت اإلجابة النفي فما أسباب 
ذلك؟ وما املوعد احملدد للصرف؟

(٢) كم امليزانية املرصودة 
لصرف البدل النقدي عن رصيد 

اإلجازات للموظفني؟
(٣) كم عدد املتقدمني لطلب 
صرف البدل النقدي عن رصيد 

(٥) هل مت تطبيق غرامات 
التأخيــر نتيجــة التقصير في 
إذا  أعمــال املشــروع؟  تنفيــذ 
كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى 
تزويدي مبا يثبت ذلك والقيمة 

املالية لهذه الغرامات.
الســؤال الثاني: ذكر تقرير 
ديوان احملاســبة فــي تقريره 
للســنة املالية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١عن 
استمرار تعطيل الورش املركزية 
لوزارة األشغال العامة (ورشة 
صبحان - ورشــة الشــويخ) 
بســبب عدم توافر عمالة فنية 
متخصصة لتشــغيلها ما أدى 
إلى عدم االســتفادة من اآلالت 
واملعدات املتوقفة عن العمل بتلك 
الورش ووردت هذه املالحظة في 
أكثر من سنة مالية، لذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
(١) ملــاذا لم توفــر العمالة 
الفنية الالزمة الســتمرار عمل 
هذه الورش؟ وما املعوقات التي 
تواجه وزارة األشــغال العامة 

إلعادة تشغيل هذه الورش؟
(٢) هل متت مخاطبة ديوان 
اخلدمــة املدنيــة لتوفيــر تلك 
التخصصات الفنية من العمالة 
الكويتية لتشغيل املعدات في 
هذه الورش؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجــاب فيرجى تزويدي برد 
ديوان اخلدمة املدنية بهذا الشأن، 
وإذا كانــت اإلجابــة النفي فما 

أسباب ذلك؟

إجازاتهم الدورية؟
(٤) هــل مت رفــض طلبات 
للموظفــني املتقدمني للحصول 
على البــدل النقدي عن رصيد 
إجازاتهــم الدوريــة؟ إذا كانت 
اإلجابــة اإليجاب فكم عدد هذه 
الطلبات؟ وما أسباب رفضها؟

(٥) ما الشروط والضوابط 
التــي وضعــت لصــرف البدل 
النقــدي عن رصيــد اإلجازات 

للموظفني؟
سؤاالن إلى وزيرة األشغال
السؤال األول: يعد مشروع 
مينــاء مبارك الكبيــر أحد أهم 
وأكبــر مشــاريع التنميــة في 
الكويــت، لــذا يرجــى إفادتــي 

وتزويدي باآلتي:
(١) ما نسبة إجناز مشروع ميناء 
مبارك الكبير حتى تاريخ ورود 
هذا السؤال؟ وما املوعد احملدد 
لبدء تشغيل امليناء؟ وما سعة 
امليناء؟ وما التكلفة اإلجمالية 

للمشروع؟
(٢) ما تاريخ اإلجناز التعاقدي 
للمشروع؟ وما نسبة التأخير 

وأسبابها؟
(٣) هل مت وقف العمل باملشروع؟ 
إذا كانــت اإلجابة اإليجاب، فما 

أسباب ذلك؟
(٤) كم عدد األوامر التغييرية 
التــي أجريــت على املشــروع 
والقيمة املالية لها؟ وما أسباب 

ذلك؟

د.محمد احلويلة

املالية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ والذي نص 
في املادة األولى على فتح اعتماد 
إضافــي مببلــغ (٦٠٠) مليون 
دينار كويتــي مبيزانية وزارة 
املالية يؤخذ من املال االحتياطي 
العــام للدولة لصــرف مكافأة 
للعاملني في الصفوف األمامية 

ملواجهة أزمة كورونا.
العديــد  ونظــرا لشــكوى 
مــن املوظفــني فــي الدولة من 
تأخر صــرف مكافأة الصفوف 
األمامية لهم وكذلك عدم صرفها 
للمســتحقني، يرجــى إفادتــي 

وتزويدي باآلتي:
(١) هل مت صرف مكافأة الصفوف 
األماميــة للمســتحقني لها في 
الــوزارات واجلهــات التابعــة 
لكم؟ إذا كانــت اإلجابة النفي، 
فما أســباب عدم صرفها حتى 
اآلن؟ وما املوعد احملدد للصرف؟

فالح الهاجري: ملاذا ال يفتح مستوصف 
القيروان على مدار الـ ٢٤ ساعة؟

وّجــه النائب د.فالح الهاجري ســؤاال إلــى وزير الصحة 
د.أحمد العوضي بشأن مستوصف القيروان جاء في نصه:

تعد املراكز الصحية (املستوصفات) هي التي تقدم الرعاية 
الصحيــة األوليــة الالزمة، ويجب أن تعمل خالل ٢٤ ســاعة 
في جميع أيام األســبوع من أجل ســالمة املواطنني وتخفيف 
العبء على املستشفيات، لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١ - ملاذا ال يفتح مستوصف القيروان على مدار األربع والعشرين 
ساعة خلدمة أهالي منطقة القيروان؟

٢ - هــل لدى الــوزارة خطة الفتتاح املســتوصف طوال 
اليــوم، وفي كل أيام األســبوع؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب 
فيرجــى تزويدي بهــا، وإذا كانت اإلجابــة النفي، فيرجى 

د.فالح الهاجريتزويدي باألسباب.

شعيب شعبان: ما اختبارات املتقدمني 
لبعثات املاجستير والدكتوراه؟

النائــب شــعيب  وّجــه 
شــعبان ســؤاال إلــى وزير 
العالــي د.حمــد  التعليــم 
العدواني نص على ما يلي:  
أعلنت الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقــي والتدريــب عن 
حاجتهــا إلى تعيني معيدي 
بعثات من الكويتيني وذلك 
إليفادهم في بعثة دراســية 
للحصول على درجات علمية 

(املاجستير والدكتوراه).
ذكر في الشــرط السابع 
من الشروط العامة لإلعالن 

املذكور أعــاله «أن يجتاز املتقــدم املقابالت 
الشــخصية واالختبارات املطلوبة بنجاح»، 

لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- مــا االختبــارات املطلــوب اجتيازها من 

املتقدمني؟
٢- هل أعلن املتقدمون مبوعد االختبار بوقت 
كاف؟ مــع تزويدي مبوعد االختبار وتاريخ 

إعالن املتقدمني مبوعد االختبار.
٣- مــا مــدى تطابق أســئلة االختبارات مع 
التخصصات املطلوبة للمتقدمني؟ وهل وضعت 

األسئلة لكل متقدم بحسب تخصصه؟
٤- هــل كانت أســئلة اختبــار املتقدمني في 
كلية التربية األساسية «قسم مناهج وطرق 
التدريس» تنطبق مع التخصصات املطلوبة 

للمتقدمني للقسم العلمي املذكور؟
٥- صــورة ضوئية من منــاذج االختبارات 

التي أداها املتقدمون جلميع التخصصات.
وجاء الســؤال الثاني كما يلي:  في شأن 
معهد الكويت لألبحاث العلمية، يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي، مشفوعا باملستندات:
١- ما اإلجراءات بحسب النظم واللوائح في 
تشــكيل جلنة اختيار املديــر العام في مايو 

٢٠٢١؟
٢- عطفًا على النقطة األولى، هل شكلت جلنة 
اختيار جديدة ملنصب املدير العام مع مراعاة 
االعتبارات القانونية واحليادية في تشكيلها 

الختيار األكفأ من املتقدمني؟
وجاء ســؤاله إلى وزيــر املالية كما يلي: 
بخصوص اخلطوط اجلوية الكويتية، يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- صــورة ضوئية من العقــود التي أبرمت 
لشراء وإعادة هيكلة طائرات اخلطوط اجلوية 
الكويتية وقيمة تلك العقود بالدينار الكويتي 
وحالــة الطائرات التي تســلمتها من تاريخ 

١/١/٢٠١٨ حتى تاريخ ورود السؤال.

٢- هــل توجــد طائــرات 
اشتريت أو أعيدت هيكلتها 
لصالــح اخلطــوط اجلوية 
الكويتيــة من خالل شــركة 
بوينــغ أو شــركة إيرباص 
ولم تدخل اخلدمة حتى اآلن؟ 
إذا كانت اإلجابة باإليجاب، 

يرجى تزويدي باآلتي:
أ- حالة تلك الطائرات التي 

تسلمت.
ب- أســباب عدم استخدام 

وتشغيل تلك الطائرات.
ج- صورة ضوئية من عقود 

تلك الطائرات.
وجاء في سؤاله إلى وزير الصحة ما يلي: 

يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- عدد حاالت األخطاء الطبية في املستشفيات 
سواء كانت نتيجة تشخيص خاطئ أو عملية 
جراحية خاطئــة، واملضاعفات التي أصابت 
املرضى نتيجة تلك األخطاء الطبية وذلك من 
تاريخ ١/١/٢٠٢٠ حتى تاريخ ورود السؤال.

٢- اإلجراءات املتبعة من الوزارة جتاه الدكتور 
واملريض في احلــاالت التي وردت في البند 

السابق.
٣- وردتني معلومات عن وجود مريض في 
مستشفى حامد العيسى لزراعة األعضاء يدعى 
جابر عبــداهللا العنزي تعرض لتشــخيص 
طبي خاطئ أدى إلى انتكاس حالته الصحية 
وقــد يؤدي إلى بتر يده، في حال صحة تلك 

املعلومات، يرجى تزويدي باآلتي:
أ - أســباب جتاهــل قيــادات وزارة الصحة 

ملناشدات والد املريض؟
ب - ما اإلجراءات املتخذة جتاه الدكتور الذي 
تسبب بتدهور حالة املريض املذكور نتيجة 

التشخيص اخلاطئ؟
ت - مــا اإلجراءات الصحيــة املتخذة جتاه 

املريض املذكور بعد التشخيص اخلاطئ؟
وجاء في سؤاله إلى وزير الدولة لشؤون 
البلدية ما يلي:  يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- مــا خطة ومشــروعات الهيئة العامة 
لشــؤون الزراعة والثروة الســمكية بشــأن 

تشجير مدينة جابر األحمد؟
٢- ما خطة ومشروعات الهيئة مبا يخص 
إنشاء احلدائق العامة وتطويرها في مدينة 

جابر األحمد؟
٣- املــدة الزمنيــة لتنفيذ خطــة الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة إلنشاء احلدائق العامة 

وتطويرها وتشجير مدينة جابر األحمد.

شعيب شعبان

سأل وزير الصحة عن خطة افتتاحه طوال اليوم
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عبدالعزيز الصقعبي: ما إجراءات تطبيق التوجه لتسليم
احلدائق الواقعة داخل املناطق السكنية لـ «التعاونيات» ؟

النائب د.عبدالعزيز  وجه 
الصقعبي ٤ أسئلة إلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية الشــيخ طالل 
التجــارة  ووزيــر  اخلالــد، 
الدولــة  والصناعــة ووزيــر 
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات مازن الناهض بشأن 
إجراءات تسهيل عبور جماهير 
كأس اخلليــج ملدينة البصرة 
عبر منفذ (العبدلي - صفوان) 
البري، ووزيــر املالية ووزير 
الدولة للشــؤون االقتصادية 
جهــاز  بشــأن  واالســتثمار 
املراقبني املاليني، ووزير الدولة 
لشؤون البلدية بشأن احلدائق 
العامة في املناطق الســكنية، 
ونصت األسئلة على ما يلي:
سؤال إلى وزير الداخلية

نظــرا لقــرب بطولة كأس 
اخلليج (٢٥) املقامة في مدينة 
البصرة، ونظرا لتوقع توافد 
عــدد كبير مــن اجلماهير من 
الكويــت واخلليــج للبصــرة 

لتسهيل عبور اجلماهير؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى 

بيان هذه اإلجراءات.
٣- وردت إلينــا العديــد مــن 
املالحظات على تردي اخلدمات 
في منفذ العبدلي، وتهالك بعض 
املرافــق التابعــة للمنفذ، فما 
اإلجراءات التي اتخذتها وزارة 
الداخلية للنهــوض بخدمات 

ومرافق منفذ العبدلي؟
سؤال إلى وزير التجارة

نظــرا لقــرب بطولة كأس 
اخلليج (٢٥) املقامة في مدينة 
البصرة، ونظرا لتوقع توافد 
عــدد كبير مــن اجلماهير من 
الكويــت واخلليــج للبصــرة 
خــالل هذه الفتــرة ودخولهم 
عبر منفذي العبدلي وصفوان، 
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- ما اإلجــراءات واخلطوات 
التــي اتخذتهــا اإلدارة العامة 
للجمــارك لتســهيل عبــور 
اجلماهير من الكويت واخلليج 
ملدينــة البصرة عبــر منفذي 

مبوجب كتابها رقم (٢٢٠٢٥) في 
تاريخ ٣٠/٩/٢٠٢١، رغم أن عدد 
موظفي اجلهاز العاملني في املقر 
الرئيس للجهاز (٥٩) موظفا.

وملــا كانت موافقــة وزارة 
بنــد  زيــادة  علــى  املاليــة 
(اإليجــارات) فــي ميزانيــة 
اجلهاز ٢٦ ضعفا يعد مخالفا 
لقــرار مجلــس الــوزراء رقم 
(٥١) لســنة ٢٠١٤ فــي شــأن 
حث جميع اجلهات احلكومية 
على اتخــاذ اإلجراءات اجلادة 
لترشيد اإلنفاق وحتديد أوجه 
الصرف التي ميكن االستغناء 
عنها وعدم إدراج تقديرات لها، 
كذلك يخالف جميع برامج عمل 
احلكومة وخططها التنموية في 
السنوات السابقة واحلالية في 
شأن إلزام اجلهات احلكومية 
بترشيد النفقات العام، يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- ما سبب موافقة وزارة املالية 
على زيادة بند اإليجارات في 
ميزانية اجلهاز إلى ٢٦ ضعفا 

على زيادة بند اإليجارات؟
٥- جدول مبطالبات اجلهات 
احلكوميــة في شــأن املوافقة 
على زيادة بند اإليجارات في 
ميزانياتها، علــى أن يتضمن 
اجلدول (أسماء اجلهات، وقيمة 
اإليجارات، وســبب الطلبات، 
ورد وزارة املالية)، وذلك منذ 
السنة املالية ٢٠١٨/٢٠١٩ حتى 

تاريخه.
٦- هــل قدمــت وزارة املالية 
أي توصيــات لتخفيــض بند 
اإليجارات في ميزانيات اجلهات 
احلكوميــة؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجــاب، فيرجى بيــان هذه 

التوصيات وما مت بشأنها.
٧- هل تضمنــت التوصيات 
املشــار إليها في البند السابق 
تطبيق نظام العمل عن بعد؟ 
إذا كانــت اإلجابــة النفي، فما 

السبب؟
ســؤال إلى وزير شــؤون 

البلدية
صرح وزير الدولة لشؤون 

(العبدلي - صفوان) البريني؟
٢- هــل نســق مــع اجلهــات 
املعنية فــي جمهورية العراق 
لتسهيل عبور اجلماهير؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى 

بيان هذه اإلجراءات.
٣- وردت إلينــا العديــد مــن 
املالحظات على تردي اخلدمات 
في منفذ العبدلي، وتهالك بعض 
املرافــق التابعــة للمنفذ، فما 
اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة 
العامــة للجمــارك للنهــوض 
بخدمات ومرافق منفذ العبدلي؟

سؤال إلى وزير املالية
ورد في كتابكم رقم (١٠٧٨) 
في تاريخ ٦/١٢/٢٠٢٢ أن ارتفاع 
بند (اإليجــارات) في ميزانية 
جهاز املراقبني املاليني من ٢٦

ألف دينار إلى ٦٨٣ ألف دينار 
املاليــة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ للســنة 
كان بســبب تغطيــة تكاليف 
استئجار مقر اجلهاز في برج 
(التوأم - املرقاب) وأن وزارة 
املالية وافقت على هذه الزيادة 

رغم مخالفة هذه الزيادة قرار 
مجلس الــوزراء املشــار إليه 
وبرامــج عمــل احلكومــة في 

ترشيد اإلنفاق؟
٢- هــل أبدى مكتب التفتيش 
والتدقيــق فــي وزارة املالية 
أي رأي فــي شــأن موافقــة 
مســؤولي الوزارة على زيادة 
بند اإليجارات؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجــاب، فيرجــى بيــان هذا 

الرأي.
٣- ما سبب عدم زيادة مكاتب 
العمــل املخصصة للجهاز في 
مجمع الوزارات بدال من تكليف 
ميزانية الدولة ٦٨٣ ألف دينار 
ســنويا إيجارا ملقــر اجلهاز؟ 
يرجى بيــان جميــع اجلهات 
احلكومية التي تعمل في مجمع 
الوزارات، وعدد مكاتب العمل 
الشاغرة واملشغولة في املجمع 

حتى تاريخه.
٤- ما قواعد وضوابط وآليات 
دراسة وبحث طلبات اجلهات 
احلكومية في شأن طلب املوافقة 

البلدية ووزير الدولة لشؤون 
اإلســكان والتطوير العمراني 
السابق في تاريخ ١٨/٤/٢٠٢١ عن 
وجود توجه لتسليم احلدائق 
الواقعة داخل املناطق السكنية 
للجمعيات التعاونية إلدارتها 
وتطويرها، لذا يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١- مــا اإلجــراءات التي قامت 
بهــا الهيئــة العامة لشــؤون 
الزراعــة والثــروة الســمكية 
لتنفيذ التوجه املشار إليه في 
ديباجة الســؤال؟ وما املوعد 

املتوقع لبدء تنفيذ التوجه؟
٢- هــل توجــد أي عراقيــل 
تشــريعية أمام حتقيــق هذا 
التوجــه؟ إذا كانــت اإلجابــة 
اإليجــاب، فيرجى بيــان هذه 

العراقيل.
٣- هل توجد أي عراقيل إدارية 
أو فنية لتحقيق هذا التوجه؟ 
إذا كانــت اإلجابــة اإليجــاب، 

فيرجى بيان هذه العراقيل.

استفسر عن اإلجراءات واخلطوات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتسهيل عبور اجلماهير من الكويت واخلليج ملدينة البصرة عبر منفذي «العبدلي - صفوان» البريني

د.عبدالعزيز الصقعبي

خــالل هذه الفتــرة ودخولهم 
عبر منفذي العبدلي وصفوان، 
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي: 
١- ما اإلجــراءات واخلطوات 
التي اتخذتها وزارة الداخلية 
لتســهيل عبــور اجلماهيــر 
من الكويــت واخلليج ملدينة 
البصرة عبر منفذي (العبدلي 

- صفوان) البريني؟
٢- هــل نســق مــع اجلهــات 
املعنية فــي جمهورية العراق 

حمد العبيد: ما أسباب جتّمع املياه بشكل كبير
وملحوظ وعدم تصريفها بشبكات صرف األمطار؟

أسامة الشاهني: ما القواعد والضوابط املنظمة 
الستقطاب األساتذة اجلامعيني والباحثني؟

وجـه النائـب حمد العبيـد 
٤ أســئلة إلى ٤ وزراء هم كل 
من النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية الشيخ 
طــالل اخلالد، عــن اخلطوات 
التــي نفذت لشــراء وتركيب 
الكاميرات األمنيــة، ووزيرة 
األشغال العامة وزيرة الكهرباء 
واملاء والطاقة املتجددة د.أماني 
بوقماز، عن أسباب جتمع مياه 
األمطار بشكل كبير وملحوظ 
وعدم تصريفها، ووزير التربية 
وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي د. حمد العدواني، عن 
رفع مزايا معلمي احلاسوب في 
املدارس، ووزير الدولة لشؤون 
البلدية، بشأن القرارات املنظمة 

لشغل وظيفة محام (ب).
وجاء في سؤاله إلى النائب 
األول ووزير الداخلية ما يلي:
بشــأن منظومــة املراقبة 
التي أقرت بالقانون  األمنية 
رقم (٦١) لسنة ٢٠١٥ من خالل 
وزارة الداخلية وهو مشروع 
الكاميرات الــذي وافق عليه 
مجلس األمــة في ١٦/٦/٢٠١٥

بشأن تركيب كاميرات وأجهزة 
مراقبة أمنية.

جريــدة  نشــرت  وقــد 
«األنبــاء» فــي ١/١١/٢٠١٥ عن 
صفقــة الكاميــرات بتكلفــة 
(٤٠٠) مليون دينار لتغطية 
بـــ (٤٫٥) ماليــني  الكويــت 

كاميرا.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:

وجه النائب أسامة الشاهني 
٣ أســئلة إلــى وزيــر التربية 
ووزير التعليم العالي والبحث 
العلمي د.حمد العدواني في شأن 
استقطاب األساتذة اجلامعيني 
والباحثــني واإلداريني للعمل 
في جامعة عبد اهللا الســالم، 
ووزير الصحة د.أحمد العوضي 
في شأن شــركة مستشفيات 

الضمان الصحي.
وجاء فــي الســؤال األول 

لوزير التربية ما يلي:
نــص البند ١١ مــن املادة ٣
من القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٩
في شأن اجلامعات احلكومية 
بأنها يجب أن تلتزم باستقطاب 
اســاتذة جامعيــني وباحثــني 
وإداريــني على مســتوى عال 
ومتميز وفق معايير الشفافية 
واحلوكمــة، لذا يرجى إفادتي 
وتزويــدي باآلتــي: صــورة 
ضوئية من اللوائح والقواعد 
والضوابط املنظمة الستقطاب 
األساتذة اجلامعيني والباحثني 
واإلداريــني للعمل في جامعة 
عبداهللا السالم، ومن اجلهات 
التي أقرت هذه اللوائح، وهل 
تتوافــق هــذه اللوائــح مــع 

الرغــم مــن  ســنوي علــى 
تصريحــات املســؤولني في 
وزارة األشغال العامة بشأن 
اجلاهزية واالستعداد الكامل 

ملوسم األمطار سنويا.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١- مــا أســباب جتمــع مياه 
األمطار بشكل كبير وملحوظ، 
وعــدم تصريفهــا بشــبكات 
صرف األمطار؟ وهل بحثت 
الــوزارة باألســباب وكيفية 
تالفيهــا؟ إذا كانــت اإلجابة 
باإليجــاب، فمــا اإلجــراءات 
املتخذة في هذا الشــأن؟ مع 
تزويدي بالنتائج والتوصيات 
التي مت التوصل إليها، وأسباب 
عــدم تنفيذ تلك التوصيات، 
وكذلــك حتديــد القطاعــات 
واجلهات املسؤولة عن ذلك، 
واملسؤوليات التأديبية حيال 

املتسببني فيها.
٢- ما خطة الوزارة بخصوص 
االســتعداد ملوســم األمطار 
احلالي؟ وما اإلجراءات املتخذة 
بشأن تنظيم وتنظيف شبكة 

تصريف مياه األمطار؟
٣- صورة ضوئية من عقود 
صيانــة الطرق والشــبكات 
الطــرق  صيانــة  وعقــود 
السريعة اجلارية املتضمنة 
تنظيف شبكات صرف مياه 
األمطــار، مــع بيــان أســماء 
متعهدي تلك العقود وتاريخ 
املباشــرة كل عقد، وأســماء 
مهندسي اإلشراف على عقود 

وإن الكلية تعتبر أول جامعة 
عربية على مســتوى العاملني 
العربي واإلســالمي تنجح في 
جتربة إقامة مثــل هذا النظام 
الذي سيجمعه اختبار موحد، 
وسيتم تعميمه على اجلامعات 
العربية وغير العربية الراغبة 
في قياس مستوى اللغة العربية 
لــدى طالبها والدارســني بها، 
وميكــن أن تقتني هذا النظام، 
وســيكون متاحــا مــن خالل 
اتفاقيــات ســتبرم مــع كلية 
القانون الكويتية العاملية التي 

أطلقت هذا املشروع.
وملا كان دســتور الكويت 
قد نــص في املــادة ٣ على أن 
لغة الدولة الرسمية هي اللغة 
العربيــة، لــذا يرجــى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١ـ  هل تضع وزارتا التربية 
والتعليــم العالــي اختبارات 
للطلبة لقياس قدراتهم اللغوية 
في اللغة العربيــة؟ اذا كانت 
اإلجابــة اإليجــاب فيرجــى 
تزويدي باملستندات الدالة على 
ذلك، وفي حــال النفي يرجى 

بيان السبب.
٢ ـ ملــاذا ال تتعاون وزارتا 

أجهزة احلاسوب في اجلهات 
احلكومية كافة، مع جواز أن 
يجمع املوظف بني بدل الشاشة 
واملكافآت والعالوات األخرى، 
الديــوان في  وقــد أخطرهم 
القــرار رقــم ١٦/٢٠١٢ والذي 
التربية  إلــى وزارة  أرســله 

بهذا األمر.
وجاء في سؤاله إلى وزير 

شؤون البلدية ما يلي:
بشأن إعالن بلدية الكويت 
عن فتح باب التقدم للتعيني 
بوظيفــة محام (ب) لســنة 
٢٠٢٢، يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١- ما القرارات املنظمة لشغل 
وظيفــة محامــي (ب) ضمن 
الوظائف اخلاصــة باإلدارة 
القانونية في بلدية الكويت؟
٢- أســماء الذين استبعدوا 
من االختبار وأســماء الذين 
لم يجتازوا االختبار وصورة 
ضوئيــة مــن االختبــارات 
اجتــازوا  الذيــن  وأســماء 

االختبار التحريري.
٣- مــا اآلليــة املتبعة لقبول 
املتقدمــني؟ وهل مت تشــكيل 
جلنة الختبار املتقدمني؟ وما 
اآللية واملعايير املتبعة الختيار 
أعضــاء اللجنة؟ ومــا معيار 
الشــخصية  املقابلة  اجتيــاز 

والدرجة املرصودة؟
٤- هل كل من تقدم لوظيفة 
محام (ب) مستوفي شروط 
الدخول لالختبار التحريري 
املعد من قبل جامعة الكويت؟

بجانب اآلثــار اإليجابية غير 
املباشرة لترخيص وتشغيل 
مستشــفيات ومســتوصفات 
«الضمان»، حيث ستوفر خالل 
٥ سنوات أكثر من ٧٠٠٠ وظيفة، 
وتقلل مصاريف الصحة العامة 
على الدولة مبقدار ٤٠١ مليون 

سنويا.
وافتتحت الشركة منشآتها 
الطبيــة، وأحدثها مستشــفى 
محافظــة األحمــدي ـ جنوب 
الصباحيةـ  بسعة ٣٣٢ سريرا 
و٢١ وحــدة عناية مركزة و١٤

غرفة عمليات، لذا يرجى إفادتي 
وتزويدي باآلتي:

١ ـ ملــاذا ال حتــول العمالة 
مستشــفيات  إلــى  املقيمــة 
ومستوصفات الضمان وذلك 
لتخفيف ازدحام وتأخر مواعيد 

املرافق الصحية احلكومية؟
٢ ـ ملــاذا لم تبــرم اتفاقية 
تشغيل وتسيير مستشفيات 
ومستوصفات الضمان الصحي 
رغــم موافقــة إدارة الفتــوى 
والتشريع ٢٠١٧ وأمانة مجلس 
الــوزراء ٢٠٢٠، وإدارة أمــالك 
الدولــة ٢٠١٧، ووزارة املاليــة 

٢٠٢٠ على ذلك؟

إليها، وعدد  الصيانة املشار 
سنوات اخلبرة لكل منهم.

وجاء في سؤاله إلى وزير 
التربية ما يلي:

مع جائحة كورونا ازدادت 
األعمال على معلم احلاسوب 
التي تتطلب استخدام شاشة 
احلاسوب بعد تطبيق التعليم 
عن بعد من خالل عمل املنصة 
اإللكترونية، وإقامة الدورات 
التدريبية، وتقييم املعلمني، 
وأيضا حل املشــاكل التقنية 
التي قد تواجه جميع منتسبي 
وزارة التربية فــي هيئتيها 
اإلدارية والتعليمية، وكذلك 
املتعلمون، وأولياء أمورهم.

يرجــى إفادتي وتزويدي 
باآلتي:

١- ملاذا ال ترفع نسبة مستحقي 
احلصــول علــى التخصص 
النادر من معلمي احلاسوب 
الثانوية  الذكور في املرحلة 
من الكويتيني ومواطني دول 
مجلــس التعــاون اخلليجي 
والذيــن أقر ديــوان اخلدمة 
املدنيــة مبعاملتهم كمعاملة 
املواطن الكويتي من ٣٠٪ إلى 
٤٠٪ أسوة بزمالئهم معلمي 

اللغة العربية؟
٢- ملــاذا ال يحصــل معلمو 
التربيــة خصوصــا  وزارة 
معلمي مادة احلاسوب على 
مكافأة بدل الشاشة؟ علما أن 
ديوان اخلدمــة املدنية حدد 
صرف بدل الشاشة للعاملني 
الكويتيني الذين يعملون على 

التربية والتعليــم العالي مع 
كلية القانون الكويتية العاملية 
أو مع أي جهة أخرى مختصة 
لوضــع اختبــارات للطلبــة 
الكويتيــني لقيــاس قدراتهــم 

اللغوية في اللغة العربية؟
٣ـ  هل لدى الوزارتني خطة 
استراتيجية لتطوير مستوى 
الطلبة في اللغة العربية التي 
هي لغة الدولة الرســمية؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب فيرجى 
تزويدي بجميع تفاصيل هذه 
اخلطــة واإلدارات املختصــة 
بتنفيذها ونسبة إجنازها، وفي 
حال النفي يرجى بيان السبب.
وجاء في سؤاله إلى وزير 

الصحة ما يلي:
أنشئت شركة مستشفيات 
الضمان الصحي في ٢٠١٤ وذلك 
لتأســيس منظومــة صحيــة 
خلدمــة املقيمــني فــي القطاع 
اخلــاص وعوائلهم، ما يناهز 
عددهــم ١٫٨ مليون شــخص. 
والشركة مملوكة للمال العام 
بنسبة ٢٤٪، كما أنها مملوكة 
للمواطنني بنسبة ٥٠٪، ما يعني 
دخال ماليا للدولة واالقتصاد 
الوطني واألفراد عند تشغيلها، 

سأل عن عدم رفع نسبة مستحقي احلصول على التخصص النادر من معلمي احلاسوب

سأل عن عدم حتويل العمالة املقيمة إلى مستشفيات ومستوصفات الضمان

حمد العبيد

أسامة الشاهني

١- اخلطوات التي نفذت لشراء 
وتركيب الكاميرات مع بيان 
تفصيلي بعدد الكاميرات التي 
انتهيتم من تركيبها واملناطق 
املغطاة أمنيا، وما متثله من 

نسبة التنفيذ.
٢- بيان تفصيلي بالقضايا 
التجــاوزات  أو  واحلــوادث 
األمنيــة التــي ضبطــت عن 
طريــق تلك الكاميــرات وما 
اتخذ من إجــراءات قانونية 

في شأنها.
٣- هل مازالت الكاميرات التي 

ركبت قيد التشغيل؟
وجاء في سؤاله إلى وزيرة 

األشغال ما يلي:
فيما يخص تراكم وجتمع 
مياه األمطــار في العديد من 
املناطق والطــرق وما ترتب 
عليهــا مــن أضــرار متــس 
املمتلــكات العامة واخلاصة 
وتعطــل احلركــة املرورية، 
وهــذا األمــر يتكرر بشــكل 

معايير الشفافية واحلوكمة؟ 
مع تزويدي بجميع املستندات 

الدالة على ذلك.
وجــاء في الســؤال الثاني 

ما يلي:
نشرت الصحف احمللية في 
٢٠٢٢/١٢/٦ تصريحــا لرئيس 
كلية القانون الكويتية العاملية 
قال فيه إنهم جنحوا في وضع 
اختبار لقياس القدرات اللغوية 
فــي اللغــة العربيــة لطلبــة 
اجلامعات وأطلقوا عليه نظام 
القلم، وهو مشروع رائد سيطبق 
على جميع الطلبة الراغبني في 
االلتحــاق بالكلية مســتقبال، 

خليل أبل: ما إجراءات «التربية» حلماية 
املنظومة التعليمية من أساليب الغش؟

وجه النائب د.خليل أبل 
ســؤاال إلــى وزيــر التربية 
العالــي  التعليــم  ووزيــر 
والبحــث العلمــي، د.حمــد 
العدوانــي، عن اإلجــراءات 
التي اتخذتها الوزارة لتفعيل 
حماية املنظومة التعليمية من 
أساليب الغش التي ينتهجها 
بعض الطلبة، ونص السؤال 

على ما يلي:
من اآلثار الســلبية على 
التعليــم ظاهــرة الغش في 
امتحانات املدارس التي يكون 

أحد أســبابها وجود البيئة املناسبة للغش، 
واستهتار املراقب وغش الطلبة قد يكونا دافعا 
للغش في االمتحانات ما يؤثر على املســيرة 
التعليمية واإلخالل باملنظومة املجتمعية، لذا 

يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- كشف بعدد الطلبة من املرحلة املتوسطة 
حتــى مرحلة الصف الثاني عشــر باملدارس 
احلكومية واألهليــة التي ثبت عليهم الغش 
باالمتحانات املدرسية للعام الدراسي احلالي 
(٢٠٢٢/٢٠٢٣)، على أن يكون كشــف مفصل 
لــكل مرحلة دراســية، ويتضمن كل كشــف 
اسم املدرسة واملادة العلمية وطريقة الغش 
باالمتحان، واإلجراء الذي اتخذته وزارة التربية 

حيال من أبت غشه.
٢- ما اإلجراءات التي اتخذتها وزارة التربية 
لتفعيل حماية املنظومة التعليمية من أساليب 

الغش التي ينتهجها بعض الطلبة؟
٣- كم عدد املعلمني الذي تبني إعانتهم للطلبة 
على الغــش أثنــاء االمتحانات فــي املراحل 
الدراسية املختلفة في السنة الدراسية احلالية 
(٢٠٢٢/٢٠٢٣)؟ ومــا تخصصاتهــم العلمية 
وســنوات خبرتهم العملية، واســم املدرسة 
التي عمل مراقبا فيها؟ وما اإلجراء الذي اتخذته 
الوزارة ضد من ثبت عليه مســاعدة الطلبة 

على الغش؟
٤- ما صحة تســريب بعــض القائمني على 

ســرية أوراق االمتحانــات 
قبل توزيعها في مقار جلان 
االمتحانات لبعض الطلبة؟ 
وكــم عددهــم ومســمياتهم 
الوظيفية ومهامهم العملية؟ 
وكــم املبالــغ التــي تلقوها 
نظير كل تسريب؟ وكم عدد 
الطلبة الذين ثبت تســريب 
االمتحانات لهم، وأســلوب 
إيصــال أســئلة االمتحــان 
لهم؟ وما املواد العلمية التي 
سربت؟ وكيف متكنت الوزارة 
من معرفة حقيقة تســريب 

االمتحانات؟
٥- هل تتكرر سنويا ظاهرة تسريب االمتحانات 
لطلبة املدرس كما حدث في هذه السنة الدراسية 
(٢٠٢٢/٢٠٢٣)؟ إذا كانــت اإلجابة باإليجاب، 
فكيف ســتتمكن الوزارة مستقبال من إيجاد 
احللــول الكفيلة بعدم تســريب االمتحانات 
للطلبة من اجلهات القائمة على سرية أوراق 

االمتحانات؟
٦- هل يجري تدويــر مديري املدارس أثناء 
أداء الطلبة المتحاناتهم؟ وهل تعقد اجتماعات 
مكثفــة مع جلــان املراقبني قبــل االمتحانات 
الطالعهم على كيفية املراقبة والتدقيق، وكيفية 
التعامل مع الطالب أثناء أداء االمتحان، ومع 
الطالب الذي يغش؟ يرجى الشرح تفصيليا 

بشأن هذه اإلجراءات.
٧- هل توجد في كل جلان االمتحانات كاميرات 
مراقبة؟ إذا كانت اإلجابة بالنفي، فيرجى تعليل 
عــدم وجود كاميــرات، أمــا إذا كانت اإلجابة 
باإليجــاب، فيرجــى بيان اجلهــة التي تقوم 

بالتدقيق على شاشات كاميرات املراقبة.
٨- هــل تنســق الــوزارة مــع وزارة اإلعالم 
واجلهات احلكومية األخرى املعنية لضبط من 
يبيع أجهزة السماعات التي تستخدم للغش؟

٩- ما إجراءات الوزارة في شأن ما يتداول في 
مواقع التواصل االجتماعي حول غش الطلبة 

في املدارس وتصريحاتهم في هذا الشأن؟

 د.خليل أبل

مبارك احلجرف يطلب كشفًا بأسماء 
القياديني احملالني إلى التقاعد

وجه النائب مبارك احلجرف سؤاال إلى نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك 
الشيتان بشأن إحالة بعض القياديني إلى التقاعد، ونص 
السؤال على اآلتي: منى إلى علمي أن مجلس الوزراء أحال 
القياديني إلى التقاعد بنظام املرتب (٨٠٪) بعد التعاقد، 

لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١ـ  كشف بأسماء القياديني الذين أحيلوا إلى التقاعد، مع 

بيان تاريخ التقاعد، وعدد اجلهات التي تقاعدوا منها.
٢ـ  هل أحيل أي من القياديني وفقا لنظام التقاعد (٨٠٪) 

املشار إليه بأثر رجعي؟
٣ ـ كــم تبلغ مدة العمل لكل قيادي أحيل بنظام التقاعد 

مبارك احلجرف(٨٠٪)؟

صالح عاشور: كم عدد الكويتيني
 العاملني في القطاع اخلاص؟

وّجه النائب صالح عاشــور ســؤاال إلى النائب األول 
لرئيــس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشــيخ طالل 
اخلالــد عن عدد الكويتيــني العاملني في القطاع اخلاص 

في عدد من اجلهات، ونص السؤال على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

- عدد الكويتيني العاملني في القطاع اخلاص ونسبتهم 
مقارنة مع غير الكويتيني في اجلهات التالية:

١- املستشفيات واملراكز الطبية اخلاصة.
٢- الفنادق والشقق الفندقية واملنتجعات.

٣- املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
٤- اجلامعات واملدارس اخلاصة العربية واألجنبية.

صالح عاشور٥- املجمعات واألسواق التجارية واألسواق املركزية.



14
االحد ٥ فبراير ٢٠٢٣ اقتصـاد

استقراء لدور «املركزي» في مواجهة اقتصاد عاملي شديد التقلب

أحمد مغربي ـ علي إبراهيم 
 مصطفى صالح

وســط دعــوات متكــررة لبنك 
الكويت املركزي إلى اقتفاء أثر قرارات 
«الفيدرالي» األميركي برفع معدالت 
الفائدة، ظل «املركزي الكويتي» يتخذ 
قراراته بتأن وفق متغيرات احلالة 
الوطنيــة، التي يرصدهــا من علو 
لقراءة كل كبيرة وصغيرة وســط 
عالم متقلب اقتصاديا وجيوسياسيا، 
ليتخذوا قراراتهم في الوقت املناسب 
إعالء ملبدأ واحد فقط، وهو سالمة 
وأمان االقتصاد الكويتي، واحلفاظ 

على مقدرات املواطنني واملقيمني.
وفي هــذا الصــدد، أثبــت بنك 
الكويت املركزي قدرته على التعاطي 
مع جميــع املتغيرات التي تعصف 
باالقتصاد العاملي من أرض صلبة، 
حافظ من خاللها على معدالت منو 
االقتصاد الكويتي، ليظل منافســا 
وجاذبا مبســتويات منو مستقرة، 
مرتكزا في قراراته على عدة عوامل 
ومســتهدفات تبــدأ بخصوصيــة 
االقتصــاد الكويتــي، وتأمني ثبات 
العملــة احمللية (الدينار)، وضمان 
حرية حتويله إلى العمالت األخرى، 
وصوال إلى توجيه سياسة االئتمان 
مبا يدعــم التقدم على املســتويني 
االقتصــادي واالجتماعــي وزيادة 

الدخل القومي.
ويعمــل «املركزي» على رســم 
وتنفيــذ سياســاته النقديــة مــن 
خالل ضبط املتغيــرات واملجاميع 
النقدية املرتبطــة بتنامي معدالت 
الطلب احمللي، ومستويات السيولة، 
وحجم االئتمان، مبا يعزز من دعائم 
االستقرار النقدي واملساهمة بالتأني 
في احلد من الضغوط التضخمية، 
وحتقيــق االســتقرار النســبي في 
املســتوى العام لألســعار احمللية 

في البالد.
ويحقق «املركزي» مستهدفاته 
عبر تشــكيلة متنوعة مــن أدوات 
السياسة النقدية، لكن يظل أبرزها 
نســبة الفائدة على الدينــار، التي 
يســتهدف من خاللها في األســاس 
امتصاص الســيولة املرتفعة لدى 
األفراد وإعادة توجيه سلوكهم نحو 
االدخار، مما يحقق هدفني رئيسيني، 
األول يتمثل في احلفاظ على تنافسية 
وجاذبية العملة الوطنية كـ«وعاء 
للمدخــرات»، وصــوال إلى خفض 

معدالت التضخم.
وفي إطــار متابعــة «املركزي» 
املتواصلــة لألوضــاع االقتصادية 
إلــى  محليــا وعامليــا، باإلضافــة 
التداعيات اجليوسياسية وتوجهات 
السياســة النقدية في االقتصادات 
العامليــة، قام خالل العــام املاضي 
والشهر األول من العام احلالي برفع 
سعر اخلصم ٨ مرات بنسب متفاوتة 
تتراوح بني ٠٫٢٥ و٠٫٥ نقطة مئوية 
في كل مرة مع إجراء تعديل بنسب 
متفاوتة في أسعار التدخل في السوق 
النقدي املطبقــة حاليا على جميع 
آجــال الفائدة، مبا يشــمل عمليات 
إعادة الشــراء (الريبو) والسندات 
والتورق، ونظام قبول الودائع ألجل 
وأدوات التدخل املباشــر باإلضافة 

إلى أدوات الدين العام.
وبينما يتخذ «املركزي» قراراته 
باســتقاللية تامــة دون اقتفاء أثر 
«الفيدرالي» سواء جلهة معدل الزيادة 
في سعر الفائدة أو توقيتها، يبرز 
ســؤال متكرر أمام العامة: «ملاذا ال 
يواكب «املركزي الكويتي» الفيدرالي 
األميركي في كل قراراته برفع معدالت 

الفائدة؟».
وتكمــن حقيقــة عــدم اللحاق 
املستمر من قبل «املركزي الكويتي» 
بنظيره األميركي في أن بنك الكويت 

لم يقتِف أثر «الفيدرالي» وأكد استقاللية قراراته مبا يتناسب مع طبيعة اقتصادنا وجنح في ترسيخ األجواء املناسبة لزيادة توطني املدخرات محلياً وخفض معدالت التضخم

سياسته أفضت إلى حتقيق االستقرار في سعر صرف الدينار واحملافظة على قوته الشرائية
معدالت التضخم في اقتصادات كبرى كانت تتزايد ومتت مواجهتها برفع الفائدة وفقًا لطبيعتها
٥٫٢٧٪ منوًا في الودائع بـ ٢٫٣٥ مليار دينار إلى ٤٦٫٩١ مليارًا بنهاية ٢٠٢٢

رفع الفائدة محليًا جاء بصورة متدرجة ومتوازنة مبا يضمن استمرار معدالت النمو االقتصادي
الكويت كانت على النقيض.. تشهد معدالت تضخم متدنية وتتناقص «واملركزي» أدرك األمر مبكرًا

حافظ على منو «االئتمان».. ارتفع ٨٫٦٪ بـ ٤٫١٦ مليارات دينار ليبلغ مستوى ٥٢٫٤٤ مليارًا

ملشاهدة الڤيديو

املقيمني لدى البنوك احمللية منذ أبريل 
٢٠٢١ على الرغم من أن سعر اخلصم 
في بنك الكويــت املركزي كان عند 
أدنى مستوياته بنحو ١٫٥٪ نتيجة 
السياســة التوســعية التي اتبعها 
البنك أثناء جائحة كورونا وبدأت في 
مارس ٢٠٢٠ واستمرت لعامني، ليثبت 
«املركزي» حينهــا حصافة قراراته 
ومــدى مواءمتهــا مــع خصوصية 
االقتصــاد الكويتــي، ليســتمر في 
قراراتــه املتأنيــة واملدروســة مــع 
املتغيرات االقتصادية اجلديدة التي 
بدأت تظهر في تشــديد السياسات 
النقدية عامليا ومحليا خالل ٢٠٢٢.

الودائع
وأثبتت قرارات «املركزي» التي 
اتخذها طوال العام املنصرم بشأن 
الفائدة جناعتها وفاعليتها، إذ ارتفع 
إجمالي ودائع املقيمني بنحو ٢٫٣٤

مليار دينار وبنسبة ٥٫٣٪ مدفوعا 
بارتفــاع كل من الودائع احلكومية 
بنسبة ١٨٫٢٪ مبا قيمته ٥١٣٫٣ مليون 
دينار، وودائع القطاع اخلاص بنسبة 
٦٫٦٪ مبــا قيمته ٢٫٢٨ مليار دينار 
بنهاية شهر ديسمبر املاضي مقارنة 
بديسمبر السابق عليه وفي مقابل 
ذلــك انخفضت ودائع املؤسســات 
العامة بنحــو ٤٥٤٫٦ مليون دينار 
وبنســبة ٦٫٣٪. وشــكل متوســط 
نسبة إجمالي ودائع القطاع اخلاص 
«املقيــم» إلى إجمالــي الودائع في 
البنوك احمللية للمقيمني نحو ٧٧٪ 
خالل ٢٠٢٢ وتاله متوسط إجمالي 
ودائع املؤسســات العامة بنســبة 
بلغت نحو ١٥٫٦٪ وإجمالي الودائع 
احلكومية بنســبة بلغت ٧٫٤٪ كما 
ميثل متوسط نسبة ودائع القطاع 
اخلــاص بالدينار نحــو ٧٣٫٥٪ من 
إجمالــي ودائع املقيمني في البنوك 
احمللية ومبتوسط نبته ٩٥٫٣٥ من 
إجمالي ودائع القطاع اخلاص املقيم 
خالل الفترة نفســها. وبلغ إجمالي 
أرصــدة القطــاع اخلــاص احملررة 
بالدينار الكويتــي للمقيمني وغير 
املقيمني بالبنوك احمللي نحو ٣٧٫٥
مليار دينار في نهاية ديسمبر ٢٠٢٢
بزيادة ١٩٤ مليون دينار قياسا إلى 
الشهر السابق عليه، وهو األمر الذي 
يثبت اســتمرارية جاذبية الدينار 
كوعــاء للمدخــرات، ناهيك عن أن 
أرصدة ودائع القطاع اخلاص احملررة 
بالدينار للمقيمني وغير املقيمني من 
دون فوائد بلغت ١٠٫٩ مليارات دينار 
بنسبة ٢٩٫١٪ من إجمالي األرصدة، 
بينما الودائع بفوائد حتى ٢٪ بلغت 
نحو ١١٫٤٧ مليار دينار بنسبة ٣٠٫٦٪ 

من األرصدة.
وخالل الفتــرة من نهاية أبريل 
٢٠٢٢ وحتى نهاية ديسمبر من العام 
ذاته والتي اتبع فيها سياسة نقدية 
تشديدية، سجلت كل من الودائع من 
دون فوائد وبفوائد حتى ٢٪ وبفوائد 
أكبر من ٢٪ وحتى ٢٫٥٪ انخفاضا، 
بينما كانت أعلى قيمة في االرتفاع 
بالودائع ضمن شريحة الفوائد أكبر 
من ٢ وحتى ٣٫٥٪ حيث بلغت قيمة 
الزيادة نحــو ٣٫٩٧ مليارات دينار 
وبنسبة ١٦٠٥٫٦٪ يليها الودائع ضمن 
شريحة الفوائد أكبر من ٣٫٥ وحتى 
٤٪ بارتفاع بلغت قيمته نحو ٣٫٤٩
مليارات دينار وبنسبة ١٤٩٠٤٫١٪.

إلى ذلك فقــد حافظ «املركزي» 
على منو «االئتمان» إذ ارتفع ٨٫٦٪ 
بـ ٤٫١٦ مليارات دينار ليبلغ مستوى 

٥٢٫٤٤ مليار دينار.

لديه مبرراته اخلاصة واملوضوعية 
في هذا الصدد.

في السياق ذاته، ترتبط معدالت 
بالبيئــة  الكويــت  التضخــم فــي 
االقتصاديــة عامة، وبصفة خاصة 
اعتماد السوق احمللي على االستيراد 
من اخلارج بشكل أساسي في تلبية 
معظم االحتياجات احمللية، األمر الذي 
يجعل معدل أسعار املستهلكني محليا 
يرتبط بتطورات األسعار العاملية 
للســلع املســتوردة في بلد املنشأ، 
باإلضافة إلى التغير في أسعار هذه 
الســلع نتيجة التقلبات في أسعار 
صرف عمالت البلدان املستورد منها 
مقابل الدينــار الكويتي، وال يوجد 
لبنك الكويت املركزي حتكم مباشر 
في تلك املتغيرات إال بالقدر املمكن 
وذلك عبر أدواته وسياســاته التي 
تخفف من حدة التقلبات في أسعار 
الصرف في إطار تطبيق نظام ربط 
سعر صرف الدينار بسلة موزونة من 
العمالت أثبتت فاعلياتها وجدارتها 
على مر السنني ليظل الدينار الكويتي 

العملة األقوى في العالم.
وبنــاء علــى ذلــك، يصبح من 
غيــر اجلائــز احلكــم علــى مــدى 
مالءمة مستوى أسعار الفائدة على 
الدينار في السوق احمللي من خالل 
مقارنته مبستويات أسعار الفائدة 
باالقتصادات األخرى، حيث إن لكل 
اقتصاد معطياته وظروفه وهو ما 
يؤكده تباين أسعار الفائدة بني الدول 
املختلفة. وما يؤكد جناح «املركزي» 
في سياســته النقدية، هو البيانات 
املصرفية التي تظهر بوضوح وجود 
اجتــاه تصاعــدي إلجمالــي ودائع 

وتظهــر األرقام صحة القرارات 
املتخذة من قبل «املركزي» الكويتي 
وكذلك حصافة سياســته في عدم 
اقتفــاء أثر «الفيدرالــي األميركي» 
ففي الفتــرة من مارس حتى نهاية 
سبتمبر ٢٠٢٢ حدث ارتفاع ملحوظ 
وغير مستقر في معدالت التضخم 
والتي وصلت إلى ٨٫٢٪ لدى الواليات 
املتحدة، و١٠٫١٪ في بريطانيا و١٠٪ 
في االحتاد األوروبي مقارنة بـ ٣٫١٩٪ 
بالكويت التي سجلت معدالت تضخم 
تنازلية مبســتويات مســتقرة، ما 
يعني أن البنــوك املركزية األخرى 
لديها ما يستدعي رفع معدالت الفائدة 
بتلك النسب، وأن املركزي الكويتي 

تفاوتــا من دولة إلــى أخرى، إذ إن 
معــدل التضخم فــي الكويت يظل 
متدنيا ومبعدالت مستقرة، قياسا 
إلــى االقتصــادات الكبيــرة والتي 
شــهدت معدالت متزايدة وقياسية 
من التضخم خــالل ٢٠٢٢، وهو ما 
يدفــع الكثير مــن االقتصادات إلى 
اتخاذ قرارات برفع معدالت الفائدة 
بنسبة كبيرة تالحق مثيالتها لدى 
الفيدرالي األميركي، بينما ال توجب 
علــى الكويت اتخاذ نفس املســار 
ويعطيهــا مســاحتها اخلاصة في 
هذا اجلانب، وهو األمر الذي يدركه 
جيــدا بنك الكويت املركزي ويجيد 

استغالله لصالح الكويت كافة.

من العام ذاته، بينما وصلت أسعار 
الفائدة على الــدوالر لتتراوح بني 

٤٫٥٪ و٤٫٧٥٪.
ولكــن، يظــل ظاهــرا للعيــان 
وجــود تفــاوت في توقيــت اتخاذ 
القرار ومعدالت الفائدة بني الكويت 
وأميــركا، وهــو األمــر الــذي يبني 
بوضوح استقاللية قرار «املركزي» 
إذ ال يحاول اللحاق بركب الفيدرالي، 
إمنا ينظر بتمعن ويتخذ قراره وفقا 
ملا يراه مناسبا وفي صالح االقتصاد 

الوطني.
وتعزيــزا علــى ما تقــدم، فإن 
قــرارات «املركــزي» ترتكــز أيضا 
على معدالت التضخم والتي تشهد 

املركزي يــدرك جيــدا خصوصية 
االقتصــاد الوطنــي، وهنــا يكون 
التعامــل مــع ملف ســعر اخلصم 
وفق فلســفة كويتية خاصة تعمل 
وفق نهج متدرج ومتأن ومدروس 
مبا يتناســب مع السمات الهيكلية 
لالقتصاد الوطني ومعدالت النمو 
ومســتويات التضخم ومؤشــرات 
الســيولة احمللية وحركــة الودائع 
وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي 
والعمــالت األجنبيــة واجتاهاتهــا 
املتوقعة، مع األخــذ بعني االعتبار 
فترات اإلبطاء في أثر تغيرات سعر 
الفائــدة على االقتصــاد احمللي مبا 
يهــدف إلى تعزيز البيئــة الداعمة 
للنمو االقتصاد املستدام السيما في 

القطاعات غير النفطية.
سعر الفائدة

وخالل الفترة من منتصف مارس 
٢٠٢٢ حتــى ٢٥ يناير املاضي، قام 
«املركــزي» برفع ســعر اخلصم ٨

مــرات، إذ زادت الفائدة في الكويت 
مبقدار ٢٫٥٪ فقط طول تلك الفترة، 
بعدما ارتفعت من ١٫٥٪ في ١٦ مارس 
٢٠٢٢ إلى ١٫٧٥٪ ومن ثم وصلت إلى 

٤٪ في ٢٥ يناير ٢٠٢٣.
وبالنظر إلى مستويات الفائدة 
التي اعتمدهــا الفيدرالي األميركي 
خــالل الفتــرة ذاتها، فقد أســفرت 
اجتماعاته الدورية عن رفع معدالت 
الفائدة على الدوالر منذ مارس ٢٠٢٢
حتــى األول من فبرايــر اجلاري ٨

مرات ارتفعت خاللها الفائدة بواقع 
٤٫٢٥٪ إذ زادت في مارس ٢٠٢٢ إلى 
٠٫٥٪ قياســا إلــى ٠٫٢٥٪ في يناير 

القروض.. منو متزايد
على الرغم من املتغيرات االقتصادية القاسية التي 
يشهدها العالم، فإن سياسة «املركزي» ضمنت للقطاع 
املصرفي الكويتي اســتمرار منــو معدالت االئتمان 
بصورة مستقرة، وهو ما أظهرته البيانات النهائية 
عن حجم االئتمان في ٢٠٢٢، والتي جاء مفادها بنمو 
االئتمان املمنوح من البنوك خالل ٢٠٢٢ بنسبة ٨٫٦٪ 
ليبلغ مســتوى ٥٢٫٤٤ مليار دينار، مقارنة بـ ٤٨٫٣

مليــار دينار بنهاية عــام ٢٠٢١، ما يعني ان البنوك 
احمللية قد منحت قروضا وتسهيالت ائتمانية بقيمة 
٤٫١٦ مليارات دينــار خالل العام املاضي كامال على 
الرغم من ارتفاع تكلفة االقتراض. وشهدت القروض 
االستهالكية املوجهة لشراء سلع معمرة وسيارات، 
ارتفاعا بنهاية ٢٠٢٢ بنسبة ٦٫٦٪ وبقيمة ١٢٢ مليون 
دينار لتصل إلى ١٫٩٦ مليار دينار، مقارنة بـ ١٫٨٤٥

مليار دينار بنهاية ٢٠٢١، أما القروض املقسطة فشهدت 
قفزة خالل ٢٠٢٢ بنسبة ٩٫٣٨٪ وبقيمة ١٫٣٥ مليار 
دينار، لتسجل مســتوى ١٥٫٧٤ مليار دينار بنهاية 

العام، باملقارنة بـ ١٤٫٣٩ مليار دينار بنهاية ٢٠٢١.
وشــهدت القروض املوجهة لشراء أوراق مالية 
ارتفاعــا خالل العــام املاضي ٢٠٢٢ بنســبة ١٥٫١٥٪ 
وبقيمة ٤٣٣ مليون دينار لتســجل مســتوى ٣٫٢٩

مليــارات دينار بنهاية ديســمبر املاضي مقارنة بـ 
٢٫٨٦ مليــار دينار بنهاية ديســمبر مــن عام ٢٠٢١، 
كما شهدت أيضا قروض البنوك ارتفاعا خالل العام 
املاضــي ٢٠٢٢ بنســبة ١٢٫٨٪ وبقيمــة ٣٧٩ مليون 
دينار لتسجل مستوى ٣٫٣٤ مليارات دينار بنهاية 
ديسمبر املاضي مقارنة بـ ٢٫٩٦ مليار دينار بنهاية 

ديسمبر من عام ٢٠٢١.

«نفط الكويت» تطرح آخر مناقصات تنظيف التربة امللوثة بالنفط
محموعيسى

ذكــرت مجلة «ميد» ان الكويت طرحت 
العقد االخير والنهائي من برنامج اإلصالح 
البيئي الكويتي لتنظيف التربة امللوثة من 
النفط فــي الكويت والــذي وضعته االمم 
املتحدة وبلغت تكلفته مليارات الدوالرات 

واملعروف اصطالحا باسم «كريب».
وقالت املجلة انه مت حتديد يوم ١٦ ابريل 
املقبل موعدا نهائيا لتقدمي العروض، على 
ان يعقد اجتماع ما قبل العطاءات في اليوم 
الســادس من الشــهر ذاته، حسبما نقلت 

املجلة عن مصادر صناعية مطلعة.
واضافت املجلة ان املشروع يعتبر االكبر 
من نوعه في مضمار املعاجلة البيئية في 
العالم وبفضله متكنت الكويت من معاجلة 
األضرار البيئية الناجتة عن حرب اخلليج 

١٩٩٠ ـ ١٩٩١.
وقدمت سلسلة املناقصات التي مت طرحها 
علــى مدى الســنوات األخيــرة كجزء من 
البرنامج فرصا كبيرة من العمل للمقاولني 
في البالد في وقت كان فيه عدم االستقرار 
السياسي ال يســمح اال بتمرير القليل من 
املشروعات التقليدية في جانبي االستكشاف 

واالنتاج، والتكرير والبتروكيماويات.
وقالت املجلة ان العقد األخير الذي طرحت 
املناقصة اخلاصة به في إطار البرنامج هو 
عقد إعادة الغطاء النباتي الذي سيتم تنفيذه 
في مناطق في شمال وجنوب البالد، وفقا 

للمصادر الصناعية.
وعلى الرغم من وجود بعض التكهنات 
بأن املشــروع النهائي سيكون له ميزانية 
كبيــرة، إال أن املشــروع تبلــغ ميزانيتــه 
التقديرية ٥ ماليني دوالر فقط، وفقا ملصادر 
صناعيــة قريبة من شــركة نفط الكويت 

صاحبة املشروع.

وقال أحد املصادر «لقد اشترطت مناقصة 
هذا املشروع ضمانا أوليا كبيرا إلى حد ما، 
ممــا دفع بعض املقاولــني إلى االعتقاد أنه 
سيكون عقدا مبيزانية كبيرة، وعلى الرغم 
من أن الرســوم مرتفعــة، إال أن ميزانيته 
ليست ضخمة، وتبلغ حوالي ٥ ماليني دوالر 
فقط، مع األخذ في االعتبار انه ميثل اجلزء 
األخير من ميزانيــة برنامج التعويضات 
التابع لــألمم املتحدة واخلــاص بعمليات 
التنظيف ويتم اســتخدامه إلعادة الغطاء 
النباتي»، وسيقوم املشروع بإعادة زراعة 
العديد مــن املناطق في الكويــت بنباتات 

محلية. وكشــفت املصــادر النقاب عن ان 
اصدار شــركة نفط الكويــت املناقصة في 
الوقــت احلالــي جاء نتيجــة حتذير االمم 
املتحــدة من ان الكويت ـ اذا لم تســتخدم 
اجلــزء األخير من امليزانية املخصصة في 
إطار زمني معنيـ  فلن يكون التمويل متاحا 

فيما بعد.
وفي يناير املاضي، ذكرت مجلة «ميد» 
أن شــركة «زاوبني هانغتشــو» الصينية 
في اســتخراج النفط قد حصلت على عقد 
اإلصالح للمنطقة «ج» من مشروع التنقيب 

والنقل واإلصالح في جنوب الكويت.

ضمن عقود جلنة األمم املتحدة للتعويضات البالغة تكلفتها ٥ ماليني دوالر
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«اخلليج» يقفز بأرباحه ٤٧٪ إلى ٦٢ مليون دينار في ٢٠٢٢

أعلــن بنك اخلليــج عن نتائجــه املالية للعام 
املنتهــي فــي ٢٠٢٢، محققا صافي ربــح بلغ ٦١٫٨

مليون دينار، وذلك بزيادة نسبتها ٤٧٪ مقارنة مع 
٢٠٢١، فيما ارتفعت ربحية سهم البنك بنسبة ٤٦٪ 
إلى ١٩ فلسا، كما ســجل البنك إيرادات تشغيلية 
بواقــع ١٨١٫١ مليون دينار، وذلك بزيادة نســبتها 

٦٪ مقارنة مع ٢٠٢١. 
وفي هذا السياق، أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع 
أرباح نقدية مبقدار ١٠ فلوس للسهم، بنسبة توزيع 
تبلغ ٥١٪ باإلضافة إلى ٥٪ أســهم منحة عن عام 
٢٠٢٢، علما أنها تخضع ملوافقة املساهمني في اجتماع 

اجلمعية العامة املقررة عقدها في مارس ٢٠٢٣.
وأوضح البنك أن الزيادة في صافي الربح تعزى 
بشكل أساسي إلى االرتفاع في صافي إيرادات الفوائد 
بواقع ٩٫٩ ماليني دينار أو بنســبة ٧٪، باإلضافة 
إلى التحسن في اإليرادات من غير الفوائد بنسبة 
٣٪ أو ١٫١ مليون دينــار، واالنخفاض في إجمالي 
املخصصات وخسائر انخفاض القيمة بنسبة ٣٧٪ 

أو ١٧٫٦ مليون دينار.
متانة املركز املالي

وفيما يتعلق بجودة األصول، فقد بلغت نسبة 
القــروض غير املنتظمة ١٫١٪ كما في ٣١ ديســمبر 
٢٠٢٢، باملقارنة مع نســبة العــام املاضي البالغة 
٠٫٩٪، وباإلضافــة إلى ذلك، اليــزال البنك يتمتع 
بنسبة تغطية كبيرة للقروض غير املنتظمة تبلغ 
٥٠٤٪ مبا في ذلك إجمالي املخصصات والضمانات.

وبلغ إجمالي املخصصات االئتمانية ٣١٣ مليون 
دينار بنهاية ٢٠٢٢، بينما بلغت متطلبات املعيار 
الدولي للتقارير املالية رقم ٩ (أي اخلسائر االئتمانية 
املتوقعــة) ١٩٠ مليــون دينار، ولذلــك فإن البنك 
يتمتــع مبســتويات عالية جدا مــن املخصصات 
اإلضافية بلغت ١٢٤ مليون دينار، مما يفوق بشكل 
كبير املتطلبات احملاسبية مبوجب املعيار الدولي 

للتقارير املالية رقم (٩).
ومقارنة بعام ٢٠٢١، ارتفع إجمالي املوجودات 
بواقــع ٥٪ إلى ٦٫٩ مليارات دينــار، كما ارتفعت 
القروض والسلف املقدمة إلى العمالء بنسبة ٧٪ 
إلى ٤٫٩ مليارات دينار، وازدادت حقوق املساهمني 
بنســبة ٨٪ لتصل إلى ٧٢٠ مليون دينار، وبلغت 
ودائع العمالء ٤٫٢ مليارات دينار في نهاية ٢٠٢٢.

وبالنظر إلى نسب رأس املال الرقابية للبنك كما 
في ٣١ ديســمبر ٢٠٢٢ فقد بلغت نسبة الشريحة 
األولى لرأس املال ١٤٫٢٪ أي أعلى بنسبة ٣٫٧٪ من 
احلد األدنى الرقابي املطلوب البالغ ١٠٫٥٪، كما بلغ 
معدل كفاية رأس املال ١٦٫٤٪ أي أعلى بنسبة ٣٫٩٪ 

من احلد األدنى الرقابي املطلوب البالغ ١٢٫٥٪. 
 أداء مالي قوي

 وبهــذه املناســبة، قــال رئيس مجلــس إدارة بنك 
اخلليج جاســم مصطفى بودي: «لقد أظهرت نتائجنا 
لعام ٢٠٢٢ تقدما إستراتيجيا ممتازا، حيث حقق بنك 
اخلليج صافي ربح قوي مدعوما بقوة النمو في أعمالنا 
املصرفية األساسية، مؤكدا أن مواصلة النمو وتوزيع 
األرباح على املساهمني يعكسان استقرار البنك وصالبة 

إدارته املالية.
وأضــاف: «قطعنا أشــواطا متقدمة نحو اســتيفاء 
أولوياتنا اإلســتراتيجية الرئيسية، التي ترتكز على 
مبــادرات التحــول الرقمي الهادفة إلــى تعزيز جتربة 
العمالء، وتســريع عملية التطويــر، وزيادة الكفاءات 

التشغيلية في املستقبل».
وأشار بودي إلى أن البنك استغل السنوات القليلة 
املاضية فــي تطوير بنيته التحتية الرقمية، ما جعله 
مؤهال لالنطالق إلى أفاق جديدة في املنافسة املصرفية، 
مشيرا إلى أن العام املاضي، شهد تأسيس شركة لتكون 
ذراعا اســتثمارية للبنك، قادرة على تطوير اخلدمات 

االستثمارية للعمالء ونقلها إلى أفاق جديدة.
وتابع، بالقول: «لقد حافظ بنك اخلليج على ثباته 
في ظل البيئة التي يشــوبها حالة من عدم االستقرار، 
ما يعكس قوته واستقراره والتزامه في دعم أصحاب 
املصالح». متابعا «ومن بني األمور التي تســاعدنا في 

حتقيق تطلعاتنا اإلستراتيجية جودة محفظة املوجودات 
لدينا وأســس ميزانيتنا العمومية، ناهيك عن متتعنا 
مبركز مالي قوي ميكننا من حتقيق عوائد مســتدامة 

ملساهمينا ودعم النمو املستقبلي للبنك».
تصنيفات جيدة

شــدد بــودي على أن بنــك اخلليج اليــزال يحظى 
بتصنيفات جيدة على املستوى العاملي من حيث جدارته 
االئتمانيــة وقوتــه املالية، حيث قامــت وكالة فيتش 
للتصنيــف االئتماني خالل عــام ٢٠٢٢ برفع تصنيف 
اجلدوى املالية للبنك إلى (bbb-) من (bb+)، وتثبيت 
تصنيف عجز املصدر عن الســداد على املدى الطويل 

عند املرتبة (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كما حصل تصنيف العمــالت األجنبية على املدى 
الطويل للبنك على املرتبة (A+) مع نظرة مستقبلية 
مســتقرة من قبل وكالة كابيتــال إنتليجنس، وكذلك 
حصل تصنيف الودائع على املدى الطويل للبنك على 
املرتبــة (A٣) مع نظرة مســتقبلية مســتقرة من قبل 

وكالة موديز خلدمات املستثمرين.
ترسيخ االستدامة

وبني بودي أن البنك في إطار مســاعيه املتواصلة 
لترســيخ مبادئ االســتدامة في املجتمع والتي تعتبر 
جــزءا ال يتجزأ من إســتراتيجية البنك، أصدر مؤخرا 
تقريره السنوي الثاني لالستدامة، إذ نؤمن بأن تضمني 
االســتدامة واعتبارات احلوكمــة البيئية واملجتمعية 
وحوكمة الشــركات في ممارســاتنا وأنشطتنا سوف 
يساعدنا على تعزيز جتربة عمالئنا بشكل أفضل وطرح 
املنتجات واخلدمات املستدامة في السوق، كما يضعنا 
في موقع الريادة في مبادرات االستدامة بني املؤسسات 
املالية احمللية واإلقليمية. ويعكس التزامنا جتاه كافة 
أصحاب املصالح واملجتمع واالقتصاد الكويتي بشكل عام.

جوائز مرموقة
ولفت بودي إلى أنه تتويجا جلهوده في ترســيخ 
مكانتــه الريادية في الكويت كبنك للمســتقبل، حظي 
بنــك اخلليج بالتقدير من قبل العديد من املؤسســات 
املرموقة. ففي عام ٢٠٢٢، حصد البنك جائزة «البطاقة 
مسبقة الدفع األكثر مكافأة» والتي حصلت عليها بطاقة 

«موج» مسبقة الدفع لالسترداد النقدي.
كمــا حصل على جائزة أفضل جتربة إطالق خدمة 
في الشــرق األوسط وشــمال أفريقيا، والتي حصلت 
عليهــا خدمــة «Click to Pay» لتقنية الدفــع املبتكرة 
واملتكاملة، واجلائزتان مقدمتان من شركة ماستركارد 
تقديرا لريادة بنك اخلليج في تقدمي اخلدمات واحللول 

املبتكرة لعمالئه. 

٤٦٪ زيادة بربحية السهم إلى ١٩ فلساً للسهم الواحد.. وتوصية بتوزيع ١٠٪ نقداً و٥٪ منحة

جاسم مصطفى بودي

األساسية أعمالنا  منو  وتعكس  ممتازًا  إستراتيجيًا  تقدمًا  تظهر  النتائج  بودي:  مصطفى  جاسم 
املصرفية باملنافسة  جديدة  آلفاق  لالنطالق  ومؤهلون  األصعدة..  جميع  في  متفوق  مالي  أداء 

املالية إدارته  وصالبة  البنك  استقرار  يعكسان  املساهمني  على  األرباح  وتوزيع  النمو  مواصلة 
بات لدينا بنية حتتية رقمية قوية وذراع استثمارية قادرة على املنافسة وتوفير خدمات نوعية

أرقام ذات داللة

شكر وتقدير

٭ ١٨١٫١ مليون دينار اإليرادات التشغيلية بنمو ٦٪. 
٭ ٥٪ منو إجمالي املوجودات إلى ٦٫٩ مليارات دينار.

٭ ٨٪ منو حقوق املساهمني لتصل إلى ٧٢٠ مليون دينار.
٭ ٧٪ زيادة بقروض وسلف العمالء لتصل إلى ٤٫٩ مليارات دينار. 

٭ ١٫١٪ نسبة القروض غير املنتظمة.. و٥٠٤٪ نسبة تغطيتها.
٭ ٣١٣ مليون دينار إجمالي املخصصات االئتمانية بنهاية ٢٠٢٢.

٭ ١٤٫٢٪ نسبة الشريحة األولى لرأس املال.. و١٦٫٤٪ معدل كفاية رأس املال.

تقدم بودي، بالنيابة عن مجلس اإلدارة، بالشكر والتقدير إلى مساهمي 
البنك على ثقتهم املســتمرة وموظفي البنك على التزامهم وتفانيهم، كما 
تقدم بجزيل الشكر إلى بنك الكويت املركزي على دعمه املستمر. وأخيرا، 
توجه بالشكر إلى عمالء«اخلليج» الكرام على والئهم، مكررا االلتزام بتقدمي 

أفضل جتربة مصرفية لهم. 
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تفاعل مع رواد املشروع عبر أنشطة متنوعة تقيمها يوميًا لفئة الزوار من األطفال بهدف إضفاء روح املرح إلى األجواء العائلية

«كيا املطوع» تشارك رواد «ونتر وندرالند الكويت» أجواء الترفيه واملرح
مواصلــة مســيرتها فــي 
التفاعل املباشــر مع مختلف 
شــرائح العمــالء واملجتمــع 
عبر املشــاركة في الفعاليات 
واألنشــطة الهادفــة، ترعــى 
الوطنية  الــوكاالت  مجموعة 
إحــدى   - املطــوع»  «كيــا 
شركات مجموعة عبدالعزيز 
العلي املطوع، الوكيل املعتمد 
لســيارات كيا في الكويت - 
مشــروع «ونتــر وندرالنــد 
الكويت» طوال فتــرة إقامته 

حتى شهر مارس املقبل.
وتقــوم املجموعــة عبــر 
هــذه الرعاية بعــرض أحدث 
سياراتها، وهي كل من السيارة 
الرياضية فائقــة األداء، «كيا 
ســتينغر»، وســيارة الدفــع 
الرباعي متعددة االســتخدام، 
«كيا تيلورايــد»، عالوة على 
تفاعلها مع رواد املشروع عبر 
األنشطة املتنوعة التي تقيمها 
يوميا لفئة الزوار من األطفال، 
والتي بدورها تهدف إلى إضافة 
روح املرح إلى األجواء العائلية 

التي يتسم بها املشروع.
وتأتــي هــذه الرعاية من 
منطلق ســعي «كيا املطوع» 
للتميز على جميع األصعدة، 
علــى صعيــد  وخصوصــا 
الفعاليــات  دعــم ومســاندة 
واألنشطة الترفيهية والثقافية 
والرياضية، إذ يقع ذلك ضمن 
نهجها احمللــي والعاملي الذي 
تكــرس مــن خاللــه جهودها 

والســالمة والتنظيم املتبعة 
في املواقع الترفيهية العاملية 
لتوفيــر أعلــى مســتوى من 
اجلودة فــي اخلدمات املقدمة 

للجمهور.
«كيا ستينغر» 

وكان املوديــل األول الــذي 
عرضته «كيا املطوع» ســيارة 
كيا ستينغر، السيارة الرياضية 
فائقة األداء، املذهلة بخطوطها 
اخلارجية االنسيابية واألنيقة، 
وتصميمها الداخلي الذي يستلهم 
التراث العريق لسيارات السباق 
التقليدية. وتعد كيا ســتينغر 
محطــة فارقة في تاريخ عالمة 
كيا التجارية، حيث افتتحت بها 

١٠٠ كيلومتر في الساعة خالل 
٤٫٩ ثوان، مما يجعلها األسرع 
في التسارع في موديالت كيا 
مقارنة بــأي وقت مضى. كما 
ميكن لســيارة ستينغر التي 
بها هذا احملــرك أن تصل إلى 
سرعة قصوى تبلغ ٢٧٠ كلم 

في الساعة.
وتتميز سيارة كيا ستينغر 
بناقل احلركــة األوتوماتيكي 
اإللكتروني من اجليل الثاني 
بثماني سرعات والذي يتوافر 
كناقل حركة قياســي أساسي 
في جميع احملــركات. وقد مت 
تصميمــه داخل علبة بثماني 
ســرعات مما يتيح للســائق 
إمكانية االنتقال الســريع بني 

مؤخــرا صــدى واســعا فــي 
أوساط عشاق السيارات ذات 
الفائــق واملواصفــات  األداء 
ذو  فتصميمهــا  املتطــورة. 
اخلطوط الواضحة ومظهرها 
الواثــق يلفتــان  العصــري 
األنظــار مــن جميــع الزوايا، 
الرفاهية  ومواصفات األناقة، 
والتكنولوجيــا التي توفرها 
املقصورة الداخلية تستحضر 
الشــعور اخلاص بالسيارات 
الفارهة، أما على مستوى األداء 
فتعد كيا تيلورايد سيارة بروح 
رياضية وقدرات هندسية هائلة 
توفــر عناصر متعــة القيادة 
واالعتمادية واألمان. وتتميز 
كيا تيلورايــد ٢٠٢٠ اجلديدة 
كليا بــأداء رائــع على جميع 
أنــواع الطرقات، فهي مجهزة 
مبحرك أساسي V٦ سعة ٣٫٨

ليترات، يولد قوة ٢٩٥ حصانا 
عند عزم دوران ٣٥٥ نيوتن/

متر، ويتصل مع جير بوكس 
أوتوماتيك ٨ سرعات. 

وتعمل الســيارة قياســيا 
بنظام الدفع األمامي، ومتوافر 
خيار الدفع الرباعي للعجالت. 
ويتميز أداء تيلورايد بالسالسة 
على جميع أنــواع الطرقات، 
إن كان داخــل املدينة أو على 
حيــث  الوعــرة،  الطرقــات 
Drive Mode نظــام  يوفــر 
إمكانيــة   Terrain Modeو
اختيــار نوع القيادة حســب 
الطريق لضمــان أعلى كفاءة 

كيا موتورز مرحلة جديدة من 
رؤيتها االستراتيجية املستقبلية 
التــي تركز علــى االنتقال إلى 
املنافســة في قطاع الســيارات 

الفاخرة.
ومتتلك هذه السيارة أقوى 
محرك لسيارة ستينغر بسعة 
٣٫٣ ليترات بشاحن توربيني 
مزدوج V٦ «المدا ٢»، وأقصى 
قوة ٣٧٠ حصانا بعدد دورات 
٦٠٠٠ دورة في الدقيقة، وعزم 
ميكــن  نيوتــن   ٥١٠ دوران 
الوصــول إليهــا خــالل ١٣٠٠
إلــى ٤٥٠٠ دورة في الدقيقة. 
موديــالت ســتينغر املزودة 
مبحــرك تيربــو ٣٫٣ ليترات 
ميكــن أن تتســارع من ٠ إلى 

السرعات والكفاءة العالية في 
استهالك الوقود إلى أقصى حد. 
كمــا أن هذه الســيارة هي 
أول سيارة كيا سيدان متاحة 
بنظام دفع خلفي أو دفع رباعي 
مستمر، حيث ان نظام الدفع 
الرباعي املستمر يعزز القدرة 
الديناميكية للسيارة حتى في 

أكثر الظروف صعوبة.
«كيا تيلورايد» 

الــذي  الثانــي  واملوديــل 
مت عرضــه هــو أحــدث أفراد 
عائلــة كيــا، ســيارة الدفــع 
الرباعي متعددة االســتخدام 
كيــا تيلورايد، اجليب الكبير 
احلجم الذي القى عند إطالقه 

أداء وأعلى مســتويات راحة 
حتى عبر أصعــب الطرقات، 
كمــا يوفر تيلورايد قدرة جر 
عالية، وأنظمة ثبات مطورة، 
وفــق أحدث ما وصلــت إليه 

التكنولوجيا. 
وتزخــر تيلورايد بأنظمة 
الســالمة فــي إطــار منظومة 
Drive Wise اخلاصــة بكيــا، 
مثل نظام استشعار للتنبيه 
لبقاء الركاب في السيارة عند 
غلقها وهو يقدم ألول مرة، إلى 
جانب مواصفات مثل احلفاظ 
على املســار، واملساعدة على 
االصطفاف، وعرض املعلومات 

على الزجاج األمامي.
خدمة متفوقة والتزام جتاه العمالء

لطاملا التزمت «كيا املطوع» 
برؤيتها بتقدمي خدمات متكاملة 
تلبي متطلبات السوق الكويتي 
ومتاشيا مع نظرة شركة «كيا 
العامليــة بزيــادة  موتــورز» 
تنافسيتها في عالم السيارات، 
وتقدمي طرازات مدهشة تتميز 
بجمال التصميم وقوة األداء، 
األمر الذي عزز ثقة عمالئها بها، 
حيث تسعى «كيا املطوع» دائما 
إلى االرتقاء بخدماتها لتوافق 
تطلعات العمالء تأكيدا على أن 
كيــا هي عالمة جتارية بقدرة 
فائقة على اإلدهاش، وأن «كيا 
املطوع» وكيل اســمه مرادف 
للثقــة واالهتمــام واخلدمــة 

املتميزة.

ضمن رعايتها لفعاليات املشروع.. وتعرض «ستينغر» و«تيلورايد» طوال فترة الفعاليات املمتدة حتى مارس املقبل

في تنمية الشــراكات طويلة 
األمد التي من شــأنها حتفيز 
مختلــف أفــراد املجتمع على 
اإلبداع والنجاح والتفوق عبر 
توفير الفرص التي تساعدهم 
على التطوير وصقل مهاراتهم 
في هــذه املجاالت، ناهيك عن 
األهمية التي تضعها في حتقيق 
الرفاهية املجتمعية.  وفي هذا 
النهج، تعد «كيا املطوع» شريك 
النقل الرسمي ألكادميية رافا 
نادال التي يقع مقرها في مجمع 
الشيخ جابر العبداهللا اجلابر 
الصباح الدولي للتنس، امللحق 
بـ «مول ٣٦٠» الشهير، مبوجب 
شراكة العالمة «كيا» عامليا مع 
أكادميية رافا نــادال للتنس، 
والتــي مت افتتاحه فرعها في 
الكويت في عام ٢٠٢٠ بحضور 
رافاييــل نــادال وكوكبــة من 

الشخصيات املرموقة.
ويذكر أن مشــروع «ونتر 
وندر الند الكويت» الترفيهي 
هــو أكبــر مشــروع ترفيهي 
متكامــل من نوعــه في البالد 
خالل موسم الشتاء واألول من 
نوعه الذي يقام في الكويت، 
ويضــم أكثــر مــن ٣٠ لعبــة 
وعروضا اســتعراضية حية 
وغيرهــا، باإلضافة إلى دعمه 
املشاريع الكويتية عبر توفير 
مســاحات مخصصــة لتقدمي 
منتجاتهــم وخدماتهم للزوار 
يوميا. وينفرد املشروع كونه 
يعمل وفق أعلى معايير األمن 

رحلة Zain Great Idea تصل في ثاني محطاتها إلى مؤمتر LEAP بالرياض
أعلنت شركة زين الكويت عن أسماء الشركات 
الكويتية التكنولوجية الناشئة التي ستزور ثاني 
محطات برنامج التسريع اإلقليمي في الرياض خالل 
مؤمتــر LEAP العاملي املتخصــص بالتكنولوجيا 
واالبتــكار وريــادة األعمال، وذلــك ضمن الدورة 
الســابعة مــن برنامج Zain Great Idea لتســريع 

الشركات التكنولوجية الناشئة.
وأعلنت زين عن أســماء الشــركات الكويتية 
العشر وهي منصة Octopus AI إلدارة رعاية العمالء 
بالــذكاء االصطناعي، ومنصــة Baims التعليمية 
الرقمية، وتطبيق +BNCHR خلدمات الســيارات 
واملساعدة على الطريق، ومنصة Bookr للحجوزات 
اإللكترونيــة، وتطبيق Ghaseel خلدمات العناية 
باملركبــات، وتطبيــق Li٣ib حلجــوزات املالعب 
الرياضية، ومنصة Looksie للتسوق اإللكتروني، 
ومنصة Ruba إلدارة مدفوعات التعليم واملدارس 
إلكترونيــا، ومنصــة RZQ لتوصيــل الطلبــات 
االستهالكية، ومنصة Spedia التعليمية اإللكترونية.

وسيشــارك أصحاب هذه الشــركات في ثاني 
 ،ZGI محطــات البرنامــج اإلقليمــي اخلــاص بـــ
والذي سيستمر على مدار أربع أيام في الرياض، 
LEAP وبالتحديد في النســخة الثانية من مؤمتر

العاملي الذي يجمع أكثر من ١٠٠ ألف مبتكر تقني 
وخبير من جميع أنحاء العالم الكتشــاف األفكار 
اخلالقة والرائدة، وبناء شراكات جديدة، إلى جانب 
التواصل مع املستثمرين وامللهمني لبناء مستقبل 

أكثر ابتكارا.

ورأت زين احتياج الشركات الناشئة الكويتية 
وطموحها للتوسع في أسواق املنطقة، وقد اختارت 
هذا املعرض حملطتها الثانية كون السوق السعودي 
يعــد من أهم وأكبر األســواق اإلقليمية، وخاصة 
مع قرب املساحة اجلغرافية والتشابه الكبير في 
الثقافة واجلمهور املســتهدف، مما يشكل فرصة 
ذهبية للمشــاركني في البرنامج لالســتفادة من 
ورش العمل واخلبرات في LEAP ودراسة خطط 
توسعهم في الســوق اإلقليمي انطالقا من بوابة 

السوق السعودي.
وفــي أواخر العام املاضي، نظمت زين فعالية 
Super Saturday التي قام املبادرين املشاركني في 
برنامــج ZGI من خاللها باســتعراض شــركاتهم 
الناشــئة وأهدافهم االستراتيجية وخطط عملهم 
أمام جلنة التحكيم املكونة من خبراء ريادة األعمال 
واالبتكار وممثلي الشركات االستثمارية وشركات 
تسريع الشــركات الناشــئة، حيث قامت اللجنة 
بدراسة وتقييم جميع املشاركني واختيار ٣٠ شركة 
لتنضــم إلى برنامج التســريع اإلقليمي، منها ١٠

شــركات شــاركت في أولى محطات البرنامج في 
دبي، باإلضافة إلى الشــركات العشــر أعاله التي 

ستشارك في احملطة الثانية بالرياض. 
املشاريع العشر

Octopus AI: منصة رقمية ذكية جتمع محادثات 
العمالء من قنوات التواصل االجتماعي وتطبيق 
WhatsApp فــي مكان واحد، وهــي تعتبر منصة 

 ،(CRM) برمجيــة رائــدة إلدارة عالقات العمــالء
وتساعد الشركات على بناء عالقة مستدامة وطويلة 
األمد مع عمالئهم عبر مجموعة واسعة من احللول 
الرقمية املبنية على تقنيات الذكاء االصطناعي.

Baims: منصــة تعليمية إلكترونية تقدم دروس 
مسجلة لطلبة املرحلة اجلامعية في الكويت واململكة 
العربية الســعودية والبحريــن واألردن وتركيا، 
وهي تهدف إلى إدخال التحول الرقمي إلى مفهوم 
الــدروس اخلصوصية التقليدية من خالل إتاحة 
الفرصة للطلبة لدراســة املادة العلمية بالوتيرة 
التي تناسبهم من خالل دروس مسجلة، مع إمكانية 

تسجيل املالحظات واملشاركة في الدروس احلية 
وأخــذ االختبارات املصغــرة وغيرها عبر املوقع 

اإللكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.
+BNCHR: تطبيق يقدم مجموعة واسعة من خدمات 
صيانة السيارات التي متتاز بالسرعة والكفاءة في 
موقــع تواجد العميل، بحيث ميكن للعمالء طلب 
خدمات املساعدة على الطريق بضغطة زر ومتابعة 

وصول مقدم اخلدمة بشكل حي على اخلريطة.
Bookr: منصــة تقدم مجموعة كبيرة من احللول 
البرمجيــة القائمة على الســحابة لتقدمي خدمات 
نقاط البيع للشركات الصغيرة واملتوسطة العاملة 
بقطاع العناية الشخصية والصالونات، بحيث تقدم 
عملية سهلة وبسيطة حلجز املواعيد لتكون نقطة 
الربط بني العمالء والشــركات املقدمة للخدمات، 

وتستقبل Bookr مئات احلجوزات شهريا.
Ghaseel: يقدم تطبيق «غســيل» طريقة ســهلة 
وسريعة لطلب خدمات الغسيل والعناية باملركبات 
بأنواعها في الوقت واملكان الذي يفضله العميل، 
وهو أول تطبيق خلدمات غســيل الســيارات في 

الكويت.
Li٣ib: يوفر تطبيق «لعب» منصة سهلة وبسيطة 
حلجز املالعب الرياضية ملمارسة أي رياضة مثل 
كرة القدم والبادل والتنس والدراجات الهوائية.

Looksie: سوق اجتماعي إلكتروني لشراء وبيع 
املنتجــات املميــزة املصنوعة يدويا في الشــرق 
األوسط، بحيث يوفر مساحة للمبدعني الشغوفني 
باإلبداع لشــراء وبيع واملشــاركة في كل األعمال 

اليدوية املميزة.
Ruba: ســوق إلكترونــي موحــد إلدارة جميــع 
االحتياجات املالية املختصة بالتعليم في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، بحيث يوفر خطة أقساط 
سهلة ومريحة لدفع الرسوم املدرسية من غير أي 
تكاليف إضافية، وميكن ألولياء األمور إدارة أموالهم 
بسهولة من خالل دفع الرسوم املدرسية ألطفالهم 
بشكل شــهري، كما يساعد املؤسسات التعليمية 
على احلصول على رؤوس األموال مقدما، وتعقد 
منصة Ruba شراكات مع املؤسسات التعليمية من 
مرحلة احلصانة إلى املرحلة اجلامعية، باإلضافة إلى 
شراكات مع مقدمي اخلدمات األكادميية في املنطقة.

RZQ: منصة تكون حلقة وصل بني العميل وأقرب 
سائق على اخلريطة ملساعدته في كل ما يحتاجه، 
سواء استالم الطلبات واملنتجات، توصيل الطلبات 
واحلاجيات، واملزيد، وميكن ألي مراسل مستقل أن 
يضع أسعار خدمة التوصيل اخلاصة به على املنصة 
ليقوم العمالء باختيار العرض الذي يناسبه من 
ناحية السعر واملسافة والتقييم، كما ميكن ألصحاب 
األعمال والشركات وضع متاجرهم اخلاصة على 
RZG لتسهيل إدارة توصيل منتجاتهم وخدماتهم.

Spedia: منصة تعليمية إلكترونية رائدة تهدف 
إلى تطوير املهارات املعرفية بأســاليب تعليمية 
بســيطة ســهلة الفهم، وهي تستهدف الطلبة من 
مرحلة احلضانة إلى املرحلة الثانوية، وهي تغطي 
املواد الدراســية األساسية من املنهج احمللي عبر 

الدروس املسجلة والفصول احلية واملزيد.

«زين» تعلن عن ١٠ شركات كويتية ناشئة ستلتقي مع املبتكرين واملستثمرين العامليني

«تشجيع االستثمار»: حتديث دراسات جدوى «العبدلي االقتصادية»
طارق عرابي

يبــدو أن أولــى خطوات مشــروع 
منطقة العبدلي االقتصادية قد انطلقت 
علــى أرض الواقــع بشــكل فعلي، إذ 
ســتعلن هيئــة تشــجيع االســتثمار 
املباشــر، عن طرح املمارسة اخلاصة 
بإعداد الدراســات االستشارية بشأن 
حتديث دراسات اجلدوى للمنطقة، وذلك 
بناء على تكليف سابق من قبل مجلس 
الــوزراء في أغســطس العام املاضي، 
وكذلــك بناء على ما انتهت إليه إدارة 
الفتوى والتشــريع التي أجازت طرح 
املشــروع كمزايدة علنية مباشرة من 
خالل هيئة تشــجيع االستثمار وفقا 
للقواعد واإلجــراءات املعمول بها في 

هذا الشأن.
وستطرح الهيئة املمارسة اخلاصة 
بإعداد الدراســات االستشارية بشأن 
حتديــث دراســات اجلــدوى ملنطقــة 
العبدلــي االقتصاديــة للممارســني 
املعتمديــن واملســجلني لــدى اجلهاز 

املركزي للمناقصــات العامة، والذين 
تتوافــر فيهــم الشــروط القانونيــة 
واملؤهلني لدخول هذه املمارسات لتقدمي 
عروضهــم، على أن تــودع العطاءات 
بواسطة ظرف الهيئة الرسمي املختوم 
بالشمع األحمر في صندوق املمارسات 
مبقر هيئة تشجيع االستثمار املباشر 
مع عدم ذكر اسم مرسلها أو أية إشارة 

أو عالمة تدل عليه.
وتكتسب منطقة العبدلي االقتصادية 
أهمية كبرى كونها تقع شمال الكويت 
وعلى احلــدود الكويتية - العراقية، 
حيث من املقرر أن تكون مبنزلة مركز 
جتاري واقتصادي متكامل ميتد على 
مساحة تزيد على ٥ كيلومترات مربعة، 
وتتكون من ٢٤٣ قطعة أرض مخصصة 
ألنشــطة وأغراض متنوعــة، لتكون 
بذلك بوابة شــمالية جديدة للتجارة 
الدولية داخل الكويــت. ووفقا لهيئة 
تشجيع االستثمار املباشر، فإن منطقة 
العبدلي االقتصادية تدعم رؤية الكويت 
الوطنية لتوسيع منطقتها الشمالية، 

وســتكون مبنزلــة مركز لوجســتي 
ملشروع خط سكة حديد دول مجلس 
التعاون اخلليجي املخطط له وميناء 
مبــارك الكبيــر، كمــا ســتوفر فرصا 
كبيرة في قطاعات متنوعة كالتجارة 
واالســتثمار والصناعــة والضيافــة 
والسكن والتخزين.. وغيرها. وبحسب 
دراسة اجلدوى للمشروع، فإن منطقة 
العبدلي االقتصادية ســتكون مبنزلة 
مدينة ذكية ستحتوي على العديد من 
اجلوانب املتعلقة باالستدامة واالبتكار 
في تصميمها، ومنها محطات تبريد ذات 
موقع اســتراتيجي للمناطق احمليطة 
بســعة إجمالية تبلغ ٧٩ ألف طن من 
املبردات بجانب أنظمة جمع ومعاجلة 
النفايات الصلبة وإنارة ذكية للشوارع 
والعديد مــن التكنولوجيات املبتكرة 
األخــرى، كمــا أن التصميــم املتميــز 
للمنطقة يضعها على املسار الصحيح 
لتكــون أول مدينة ذكيــة متصلة في 
الكويت مبيــزات قيمة للمقيمني فيها 

وتصنع فرصا واعدة للمستثمرين.

«املالية»
تعتمد ٤٧ مكتبًا 
للتدقيق الضريبي

طارق عرابي

أصــدرت وزارة املاليــة 
قرارا بتحديث قائمة مكاتب 
التدقيق املعتمدة لدى اإلدارة 
الــوزارة.  الضريبيــة فــي 
وضــم القرار الــوزاري ٤٧

مكتبا محاسبيا مت اعتمادها 
للتعامل معها بصفتها ممثلة 
الهيئــات املؤسســة  عــن 
اخلاضعــة  والشــركات 
للقوانني املعتمدة لدى اإلدارة 
الضريبية، على أن يستمر 
العمل بهذه القائمة ما لم يرد 
عليها أي تغيير باحلذف أو 

التعديل.
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١٩٫٣ مليون دينار أرباح «وربة» في ٢٠٢٢.. بنمو ٢١٪
أعلن بنك وربة عن نتائجه 
املاليــة للســنة املنتهية في ٣١
ديســمبر ٢٠٢٢، حيث أظهرت 
النتائج حتقيــق البنك ألرباح 
صافية بلغت ١٩٫٣ مليون دينار 
بنمو ٢١٪، وذلك مقارنة بأرباح 
بلغــت ١٥٫٩ مليون دينار لعام 
٢٠٢١، فيما بلغت ربحية السهم 
٧٫٣٨ فلــوس للســهم الواحد، 
مقارنة بـــ ٦٫٠٢ فلوس ربحية 
للســهم في ٢٠٢١، بنســبة منو 

.٪٢٢٫٦
وأوضــح البنــك فــي بيان 
صحافــي، في حني بلغ إجمالي 
إيرادات التمويل ١٢٩٫٣ مليون 
دينار بنسبة منو ٣٥٫٥٪ مقارنة 
بالفترة نفسها من ٢٠٢١، والتي 
بلغت ٩٥٫٤ مليون دينار، وشهدت 
محفظة التمويل منوا بلغ ٢٦٫٥٪ 
لتصل إلى ٣٫١٣ مليارات دينار، 
وارتفــع إجمالي أصــول البنك 
إلى ٤٫٢ مليارات دينار، بزيادة 
٦٢١ مليون دينار ومنو ١٧٫٣٪، 
مقارنة بالعام الســابق، والتي 
بلغت ٣٫٥٨ مليارات دينار، كما 
زادت حسابات املودعني لتصل 
إلــى٢٫٧ مليــار دينــار، بزيادة 
٣٨٦ مليون دينار خالل ٢٠٢٢، 
وبنســبة منو ١٦٫٨٪ عن ٢٠٢١، 
كما بلغ معدل كفاية رأس املال 
١٦٫٩٤٪ متخطيــا احلــد األدنى 

املطلوب من اجلهات الرقابية.
وفي هذا السياق، فقد أوصى 
مجلس إدارة البنك للمساهمني 
بشــأن توزيع أرباح نقدية عن 
عام ٢٠٢٢ بواقع ٣٪ وأسهم منحة 

بواقع ٣٪.
جناح اإلستراتيجية

وفــي مســتهل تعليقه على 
النتائج املالية السنوية للبنك، 
أوضح رئيس مجلس إدارة بنك 
وربة حمد مســاعد الســاير أن 
النتائج التي جنح «وربة» في 
حتقيقهــا خــالل ٢٠٢٢، تؤكــد 
جناح استراتيجية البنك وقوة 
أدائه املالي، والتشغيلي، منوها 
بالنمــو فــي جميع املؤشــرات 

األساســية، واحملافظــة علــى 
معدالت متميــزة، فيما يتعلق 
بالرســملة، وتعظيم الربحية، 
والعائد على املوجودات، والعائد 
على حقوق املساهمني، وترشيد 
املصروفات، وحتسني مؤشرات 
جودة األصول، ومعدالت تغطية 
الديون املتعثرة من املخصصات.

وأضــاف: «حققنــا نتائــج 
مالية قوية رغم التحديات التي 
تشهدها بيئة االقتصاد الكلي، في 
ظل ارتفاع مستويات التضخم، 
وتباطــؤ النشــاط االقتصادي 
واملخــاوف من حــدوث ركود، 
وتســتند نتائجنــا القوية إلى 
نهــج يركز على العميل، وعلى 
تقدمي خدمات ومنتجات عالية 
اجلــودة، إضافــة إلــى التنوع 
واالبتــكار لتحقيق االســتدامة 

في األرباح».
كفاءة إستراتيجية

أن  إلــى  الســاير  وأشــار 
استراتيجية االستدامة في األرباح 
تؤتي ثمارهــا عبر حتقيق منو 
قوي ومستدام ومتوازن، مؤكدا 
املضي قدما في تنفيذ استراتيجية 
التركيــز على العمــل املصرفي 
األساســي، بالتوازي مع تعزيز 
جهود التحول الرقمي، في جميع 
اخلدمات املصرفية والتمويلية، 
وتعزيز جتربة العمالء، وإتاحة 
وصولهم إلى خدمات ومنتجات 
مالية سهلة وآمنة، مع التركيز 
على تسريع وتيرة ابتكار حلول 
مصرفية، رقمية تلبي تطلعات 

العمالء.
وأضاف ان البيئة التشغيلية 
واصلــت خالل ٢٠٢٢، اكتســاب 
الزخــم، فــي ظــل  مزيــد مــن 
استمرار انتعاش وتيرة النشاط 
التجاري، وحتسن وتيرة اإلنفاق 
االستهالكي، والزيادة في إنتاج 
النفــط الذي تزامن مــع ارتفاع 
األسعار، مما عزز األوضاع املالية 
العامــة ومنح تفاؤال بتحســن 
وتيرة اإلنفاق الرأسمالي خالل 
الفترة املقبلة، موضحا أنه إضافة 

إلى األداء املالي القوي الذي حتقق 
خالل عام ٢٠٢٢ فإن البنك واصل 
كذلك العمل على الوفاء بالتزاماته 
جتاه املساهمة في تعزيز التنمية 

املستدامة.
دعم املشاريع الصغيرة

بــأن «وربة»  الســاير  وأفاد 
يسعى إلى تعميق دوره في قطاع 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
ودعم الشــباب باعتبارهم أحد 

عناصــر االســتدامة، ومن أبرز 
محاور استراتيجية «وربة» خالل 
الفترة املقبلة، وهو ما ســيعزز 
مركــزه ومكانتــه الرياديــة في 

السوق.
وثمن الســير ثقة املساهمني 
والعمــالء ودعم مجلس اإلدارة، 
وأثنى على دور اجلهات الرقابية، 
وعلــى جهــود املوظفــني وكل 
الشــركاء، مؤكــدا احلرص على 
مواصلة اجلهود للمحافظة على 

ريادة «وربة» في ظل املنافســة 
بني البنوك.

أداء تشغيلي قوي
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي 
لبنك وربة شاهني حمد الغامن إن 
البنك حقق نتائج مالية قوية في 
٢٠٢٢، وواصل حتقيق أداء تشغيلي 
قوي عبر جميع قطاعات األعمال 
الرئيســية، مســتفيدا من حتسن 
بيئة االقتصاد الكلي، موضحا أن 

استراتيجية البنك للنمو املستدام 
تتجه للتركيز بشــكل كبير على 
احلوكمــة البيئيــة واتباع أحدث 
وأفضل املعاييــر العاملية، إضافة 
إلى إطالق مبادرات تساهم في دفع 
التحول نحو اقتصاد مستدام، إلى 
جانب مواصلة إطــالق املبادرات 
املجتمعيــة فــي شــتى املجــاالت 

الصحية والتعليمية.
وأشار إلى أن البنك شهد منوا 
جيدا في الودائع ومحفظة التمويل، 
مما دعم حتسن مستويات الهوامش، 
كما استمر البنك في تسجيل منو 
قوي في قطاعات األعمال الرئيسية 
التي شــملت اخلدمــات املصرفية 
اإلسالمية وإدارة األصول والثروات.

املؤشرات املالية
وذكــر الغامن أن «وربة» متكن 
مــن احملافظة على مســتوى جيد 
من تركيبــة الودائع، حيث تظهر 
املســاهمة اجليــدة مــن ودائــع 
احلســابات اجلاريــة وحســابات 
التوفير من إجمالي ودائع العمالء، 
كما أن نسبة ودائع العمالء إلجمالي 
مصــادر التمويــل والبالغــة ٧١٪ 
تعكس جــودة مكونــات تركيبة 
التمويل وقوة مستويات السيولة.

وتابع قائال: «نسبة التمويالت 
غير املنتظمة حتسنت لتصل إلى 
١٫٠٧٪ (وفقا ألسس احتساب بنك 
الكويــت املركــزي) للعــام ٢٠٢٢
مقارنة بنســبة ١٫٠٨٪، كما في ٣١

ديسمبر ٢٠٢١، وبلغت نسبة تغطية 
املخصصات للبنك ٢٧٥٪، كما في 
نهايــة عام ٢٠٢٢ مقارنة بنســبة 

٢٤٤٪ لعام ٢٠٢١».
وأوضح أن السبب الرئيسي في 
زيادة إيرادات األتعاب والعموالت 
مببلغ ١٫٥٤ مليون دينار، يعود إلى 
الزيادة في حجم املعامالت املتعلقة 
باألنشــطة املصرفية الرئيســية، 
وكذلك التوســع في أنشطة إدارة 

األصول والثروات.
االستثمار بالتقنيات املالية

وأضاف الغامن ان البنك يواصل 
تنفيذ استراتيجية النمو املستمرة، 

واالستثمار في التقنيات الرقمية 
لتحقيق أفضل العوائد للمساهمني، 
مؤكدا على جهود البنك الدؤوبة 
بالتركيز علــى تصميم منتجات 
مبتكرة لعمالئه وتوسيع عروضه 
الرقميــة باســتمرار مت تتويجها 
مؤخــرا بالعديــد مــن اجلوائــز 
املرموقة ضمن فئة أفضل تطبيق 
توفير رقمي - حصالة في الكويت 
لعام ٢٠٢٢ من مجلة إنترناشيونال 
فاينانس، تقديــرا جلهود البنك 
الرقميــة وما يقدمــه من خدمات 
ومنتجات رقمية متميزة وحلول 

دفع متطورة على مدار العام.
وأوضح أن البنك سيســتمر 
في السعي نحو حتقيق الريادة، 
وزيادة معدالت النمو خالل الفترة 
املقبلــة من خــالل دعــم الكوادر 
باملزايــا  البشــرية، واالرتقــاء 
التنافســية ملنتجاتــه وتطويــر 
خدماتــه التكنولوجيــة لتلبيــة 
احتياجــات، ومتطلبــات جميع 
شــرائح العمالء، وجذب شرائح 
جديــدة مــن أجل زيــادة حصته 

السوقية.
الكوادر البشرية

البنــك  وأضــاف ان مــوارد 
البشرية تعتبر الثروة احلقيقية 
والسر وراء اإلجنازات التي حققها 
البنك وجناحاته املتتالية، مؤكدا 
حرص إدارة بنك وربة على تطوير 
هــذه املــوارد، واالســتثمار فيها 
بكل الوسائل املمكنة وفق أحدث 
املعاييــر العاملية، إذ يضم فريقا 
تنفيذيــا من أصحــاب اخلبرات، 
الــذي يركــز علــى أساســيات 
العمل املصرفــي وجودة اخلدمة 
واالســتثمار في املوارد البشرية 
واخلدمــات املصرفيــة الرقميــة 
والتركيز على العنصر الوطني.

ولفت إلى أن «وربة» يعتبر من 
أعلى مؤسســات القطاع اخلاص 
توظيفــا للعمالة الوطنية والتي 
تقترب حاليا من ٨١٪ في الوقت، 
وقد بلغت نســبة املوظفات منها 
أكثر من ١٤٪ مــن إجمالي القوى 

العاملة على مستوى البنك.

٢٢٫٦ ٪ منو ربحية السهم إلى ٧٫٣٨ فلوس للسهم الواحد.. وتوصية بتوزيع ٣٪ نقداً و٣٪ أسهم منحة

شاهني حمد الغامنحمد مساعد الساير

شاهني الغامن: موارد البنك البشرية ثروة حقيقية وكلمة السر باإلجنازات احملققة والنجاحات املتتاليةحمد الساير: نتائجنا القوية تستند إلى نهج يركز على تقدمي خدمات عالية اجلودة وحتقيق أرباح مستدامة

أرقام ذات داللة ركيزة أساسية لدعم االقتصاد الوطني
٭ ٣٥٫٥٪ منو إيرادات التمويل 

إلى ١٢٩٫٣ مليون دينار.
٭ ١٧٫٣٪ منو إجمالي املوجودات 

إلى ٤٫٢ مليارات دينار.
٭ ٢٦٫٥٪ منو رصيد مديني 
التمويل إلى ٣٫١٣ مليارات دينار.
٭ ٢٫٧ مليــار دينار رصيد 
حسابات املودعني بنمو ١٦٫٨٪.
٭٢٩٨٫١ مليون دينار حقوق 

املساهمني.
٭ ١٦٫٩٤٪ معدل كفاية رأس 

املال.

شدد حمد الساير على أن «وربة» يشكل ركيزة أساسية في دعم 
االقتصاد الوطني، ومساندة خطة التنمية في الكويت عبر دوره الرائد 
في توفير مجموعة واسعة من احللول التمويلية، كما يقوم بدور املنظم 
الرئيسي لكبرى صفقات التمويل املجمع للمؤسسات واحلكومات.

وأكد مواصلة العمل من موقع قوة يستند فيه البنك إلى استراتيجية 
حصيفة، وصالبة مالية وقدرات منتلكها لتقدمي املنتجات املبتكرة، 
واملشورة الثاقبة التي يعتمد عليها عمالؤنا، كما يستمر منوذج أعمالنا 
املتنوع في خلق قيمة مضافة طويلــة األجل لعمالئنا ومجتمعاتنا 
ومســاهمينا، ولفت إلى أن بنك وربة يشكل عالمة فارقة في العمل 
املجتمعي بعد أن أثبت التزامه وريادته في املسؤولية املجتمعية، عبر 
املشاركة في مبادرات مجتمعية مبختلف املجاالت كالصحة والتعليم 
والبيئة والدعم املباشر لذوي الهمم وغيرها من املبادرات املجتمعية.
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ر بيئة عمل مثالية تضاهي كبرى املؤسسات العاملية فيصل احلمد: «الوطني» ُيوفِّ

واصــل برنامــج «متكن» 
مــن  الكويتيــني  لتدريــب 
الشــهادات اجلامعية  حملــة 
الــذي يأتــي برعايــة ودعــم 
اســتراتيجي من بنك الكويت 
الوطني وبالتعاون مع شركة 
 ،«Creative Confidence»
النقاشية  استضافة احللقات 
مع قيادات البنك، وشارك في 
هذه احللقة الرئيس التنفيذي 
إلدارة الثروات ملجموعة بنك 
الكويت الوطني فيصل احلمد.
وشــارك احلمــد شــباب 
«متكن» أفكاره وخبراته املمتدة 
طوال حياته املهنية الزاخرة، 
وأبــرز العقبات التي واجهته 
خالل تلــك الرحلــة الطويلة 
منــذ التخرج حتــى الصعود 
إلى تبوؤ املناصــب القيادية 
فــي أكبر مؤسســة مصرفية 
بالكويت وأحــد أكبر البنوك 

في املنطقة.
«الوطني» بيئة مثالية

وقال احلمد خالل حواره مع 
الشباب: إن بنك الكويت الوطني 
من املؤسسات الكويتية القليلة 
التــي متلك بيئــة عمل فريدة 
ومثالية تضاهي املؤسســات 
والشــركات العامليــة، حيــث 
يوفر الوطني فرصا استثنائية 
للتطور املهني بصفة مستمرة 
مبا يقدمه لكوادره وموظفيه 
وحديثي التخــرج من برامج 
تدريبية على أعلى مســتوى 
وبالتعاون مع أعرق املؤسسات 
التعليميــة الرائــدة، وهو ما 
يضمن للموظف بناء مستقل 

وظيفي مستدام.
وسلط احلمد الضوء على 
أهمية بيئــة العمل اإليجابية 
وكيف ميكــن أن تؤثــر على 
مشاركة املوظفني واإلنتاجية 
والنجاح العــام. وحتدث عن 
كيف ميكن لثقافة املؤسسات 
وقيمهــا أن تســاهم في جعل 
بيئة العمل استثنائية واتخاذ 
مبادرات تدعم فرص التطوير 

املهني.
وأضــاف احلمد: إن أفضل 
املوظفني هم الذين لديهم شغف 
دائم للتعلم والتطور واملعرفة 

العمل فــي إدارة األصول ملدة 
٤ ســنوات، ثــم حصلت على 
املاجستير، وحينما عدت إلى 
الكويت كنــت أمتلك خبرة ٧

سنوات إضافة إلى عامني في 
املاجستير.

وأضاف احلمد أنه التحق 
بالعمل في الوطني لالستثمار 
فــي عــام ٢٠٠٧، وحينها كان 
فريق عمل صغيــرا ويتكون 
مــن ٢٥ موظفــا، لكــن ثقافة 
العمل التي اكتسبتها الشركة 
من مؤسســة الوطني منحته 
الدائــم،  الشــغف والتطــور 
باإلضافة إلى امتالكه ســعيا 
ال يتوقــف باســتمرار ملعرفة 

املزيد والتعلم.

أحرزه بغض النظر عن عامل 
الوقت.

أخالقيات العمل
وكشف احلمد عن أن العمل 
في مؤسســة الوطني يحتاج 
إلى صفات يجب توافرها في 
الراغبني في االلتحاق بالعمل، 
أبرزهــا األخالقيــات واملهنية 
والقابليــة للتعلــم والتحلي 
بروح الفريــق واحلفاظ على 
سرية العمل، وكذلك احلفاظ 
على ســمعة املؤسســة التي 
تعمل بها، مشيرا إلى أن هذه 
األخالقيــات هــي التــي تقود 
مــن جنــاح إلى جنــاح داخل 
املؤسسة. وأكد أن «الوطني» 

واالستراتيجيات احلديثة.
والدي ملهمي

وعن أكثر الشخصيات التي 
أثرت في مسيرته قال احلمد: 
«والدي كان له الفضل األكبر 
في مسيرتي املهنية الناجحة 
التي حققتها حتى اآلن، حيث 
كانت نصائحه مبنزلة الضوء 
الذي مهد لــي طريق النجاح، 
وكان لها عامل كبير في اتخاذ 

قراراتي».
وأضــاف: «حاولــت أيضا 
االستفادة القصوى من زمالء 
العمــل أصحــاب اخلبــرات 
والكفــاءات، وركــزت علــى 
التحلــي بالصبــر والتعلــم 
واكتســاب اخلبرات في بداية 
االلتحاق بالعمل، ولم أنظر إلى 
الوقت والترقيات ألنني على 
يقني بأنها ســتأتي في الوقت 
املناســب، لكن يجب أن أكون 
مستعدا لتحمل املسؤولية ألن 
ذلك يعزز ثقة املديرين بك».

قرارات مدروسة
وفي رده على ســؤال أحد 
الشــباب حول االستثمار في 
العمالت الرقمية، قال احلمد: 
«إن قاعدة عمالئنا ال تتناسب 
مع بعض فئات االستثمار، مثل 

ودعا احلمد الشــباب إلى 
ضــرورة التخطيط املســبق 
لكل خطوة منذ قرار االلتحاق 
باجلامعة حتى الوصول إلى 
قمة الهرم اإلداري في الوظيفة.

وأضاف احلمد أن اجلامعة 
اجليدة هي أحد مفاتيح النجاح 
ألنها تصقل الشخصية بالكثير 
من املهارات مثل التفكير النقدي 
وكيفية ترتيب األفكار واتخاذ 
القــرارات الصحيحة، كما أن 
دراسة املاجستير بعد سنوات 
اخلبرة تكون أكثر فاعلية في 
احلياة العملية، مشيرا إلى أن 
املوظف الشغوف والطامح إلى 
التطور باستمرار يبحث عن 
مــدى التقدم والتطــور الذي 

يعتبــر موظفيــه هــم ثروته 
احلقيقية، وأهم أصوله، لذلك 
فإن االســتثمار في رأس املال 
البشــري مــن خــالل تطوير 
مهارات الكوادر البشرية وصقل 
مهاراتهم ميثل ركيزة أساسية 

في استراتيجيته.
وأوضــح أن «الوطنــي» 
يلتــزم بــأداء دوره الوطنــي 
ومســؤوليته املجتمعيــة من 
خالل إطالق املبادرات املبتكرة 
على مــدار العام، والتي تركز 
على تدريب الشباب الكويتيني 
وتطوير مهاراتهم، ونشر ثقافة 
االدخار واالستثمار ملساعدتهم 
على إدارة مدخراتهم بشــكل 
صحيح، واستثمارها بالطرق 

العمالت الرقمية ملا تتضمنه من 
مخاطر، كما أننا ال نطلب من 
العمالء الدخول في استثمارات 

ال منلك فيها خبرة».
وبسؤاله عن أهمية التحليل 
الفنــي، أضــاف احلمــد: إن 
التحليــل الفنــي أداة ناجحة 
في سوق قوي وعميق ومليء 
بالبيانات الضخمة، وال بد من 
وجوده في استراتيجية كاملة 

لبناء القرار االستثماري.
تنويع االستثمار

أن  احلمــد  وأوضــح 
االستثمارات املتنوعة املبنية 
على أسس مالية سليمة تكون 
في مأمن عن التقلبات احلادة 
في السوق، حيث كانت جائحة 
كورونا والضرر الذي أحلقته 
باالقتصاد العاملي درســا في 
كيفية الفاعلية في االستثمار 
طويل األجل وتنويع االستثمار 
للوقــوف علــى أرض صلبة 
قــادرة على الوقوف في وجه 
مثل هذه األزمات والتقلبات.

وأكد أن «الوطني» يعمل بال 
كلل على تعزيز ثقة عمالئه، 
وتعزيــز مدخراتهم وحتقيق 
قيمــة مضافــة إلــى أصحاب 
املصالح واملستثمرين، مشيرا 
إلــى أن تلبية رغبات العمالء 
تتبوأ مكانة أساسية في صميم 

أعمالنا.
وشــكلت اجللســة فرصة 
ثمينــة للخريجــني اجلــدد 
لالستماع إلى الرئيس التنفيذي 
الثــروات للمجموعــة  إلدارة 
واكتساب نظرة ثاقبة على بيئة 
العمل وكيف ميكنهم النجاح 
في حياتهم املهنية. واستقبل 
احلضور نصائح احلمد لرسم 
مالمــح ذات قيمة في حياتهم 

املهنية في املستقبل.
وحتدث احلمــد أيضا عن 
التحديــات التي قــد يواجهها 
اخلريجون اجلدد في حياتهم 
املهنية وكيفية التغلب عليها. 
وشدد على أهمية طلب الدعم 
مــن الزمــالء واملوجهني عند 
وأن  التحديــات،  مواجهــة 
يكون لديهم دائما عقل منفتح 

ومستعد للتعلم.

خالل مشاركته في حلقة نقاشية مع الشباب حديثي التخرج ضمن فعاليات برنامج «متكن»

جانب من احلضورفيصل احلمد متحدثاً خالل احللقة النقاشية

ورغبة دائمة لصقل املهارات، 
وميثل برنامج «متكن» فرصة 
اســتثنائية حلديثي التخرج 
الذين هم في أمس احلاجة في 
هذه املرحلة إلى هذا النوع من 
التجربة العملية املكثفة الغنية 
بالتحديات التي يتطلب منهم 
اجتيازها ليتحولوا إلى قوى 

فاعلة حقيقية.
ونصــح احلمــد الشــباب 
بضــرورة التحلــي بالطموح 
والعمل على اكتساب مهارات 
جديدة كل يــوم، دون توقف 
حيث ال يوجد ســقف للتعلم 
ألنه عملية مستمرة ال تتوقف 
عند درجة وظيفية أو مستوى 
محدد من اخلبرة، مضيفا أن 
هنــاك أشــياء جديــدة ميكن 
تعلمهــا دائمــا مهمــا تــدرج 
الشخص في مسيرته املهنية، 
مؤكدا أن التدريب فرصة ذهبية 
عليهم اقتناصها خصوصا في 

مقتبل مسيرتهم املهنية.
البداية من إدارة األصول

وعن بداية مسيرته املهنية، 
قال احلمد: تخرجت في اجلامعة 
في الواليات املتحدة األميركية، 
وكنت أنوي االستمرار والعمل 
هناك، وبعد نقاشات طويلة مع 
الوالد وشــقيقي األكبر بدأت 

«برقان» يعلن فائزي سحب «كنز» الشهري

«التجاري» ُيزيِّن مبناه الرئيسي
احتفاًال باألعياد الوطنية

أعلن بنك برقان عن أسماء 
العشــرين فائزا في الســحب 
الشهري حلساب كنز، والذين 
سيحصل كل منهم على جائزة 
نقدية بقيمة ١٠٠٠ دينار، ويدخل 
هذا الســحب كل عمالء حساب 
كنز الذين يحافظون على رصيد 
أدنى قدره ٢٠٠ دينار ملدة أسبوع 
على األقل قبل تاريخ السحب، 
وتزداد فرصهم في الفوز كلما 
ازدادت إيداعاتهم في احلساب، 

وفيما يلي أسماء الفائزين:
فيرونيكا باترك ملز، سعدى 
ميشال ملحم، انس صياح هالل، 

علي حســني الــداود، محمــد عبدالرحمن 
العتيقي، دينا غسان زين، عبدالعزيز السيد 
عطااهللا، مصطفى عبدالرسول الشواف، وليد 
صالح العلي، دالل طارق عرب، غسان سعد 
اخلوري، ســاره صالح الزومان، مرتضى 
شبير بهابرانا، مبارك بدر العيار، رمي طالل 
معرفي، عبداهللا أحمد الزكريا، سيد هاشم 
مهدي بهبهاني، شــيخه فيصل الراشد، ام 

دي هوكي، حمد طالل الغامن.
ويقدم بنك برقان باإلضافة إلى السحب 
الشهري، سحب ربع سنوي مينح الفرصة 

قــام البنك التجاري الكويتي، مبناســبة 
األعيــاد الوطنيــة، بتزيني وإضــاءة املبنى 
الرئيسي بأضواء ملونة وأعالم الكويت مع 
االحتفاظ باللوحات التراثية املميزة، ويأتي 
هذا االحتفال كتقليد سنوي يحرص التجاري 
على القيام به، تعبيرا عن روح االنتماء والوفاء 
للكويت. وبهذه املناســبة، قالت نائب املدير 
العام لقطاع التواصل املؤسسي في البنك أماني 
الورع: فــي فبراير من كل عام ترتدي البالد 
ثوب الفرح والسرور إيذانا ببدء االحتفاالت 
اخلاصة باألعياد الوطنية، ويحرص التجاري 
على املشاركة في احتفاالت الكويت الوطنية، 
وتنعكس هذه املشاركة من خالل عدة طرق، 
منها تزيني مبناه الرئيســي بشكل يتناسب 

مع هذه املناسبة الوطنية.
وبينت أن تزيني مبنى التجاري هذا العام 
جاء بإطاللة وزينة مشــعة تعبر عن معاني 
االحتفــال بالعيــد الوطني، مــن خالل أعالم 
الكويــت واألضــواء والتي تعكــس الفرحة 
بــني أفراد املجتمع، مضيفة ان مظاهر تزيني 
البنك لهــذا العام تأتي مواكبــة لالحتفاالت 
بهــذه املناســبة والتي عادة مــا حتوز على 

للفوز مببلغ ٢٥ ألف دينار، وجائزة نصف 
سنوية بقيمة ٣٥٠ ألف دينار وجائزة سنوية 
كبرى بقيمة ١٫٥ مليون دينار، ويوفر حساب 
كنز أيضا فرص أكبر لـ ٢٩ عميال ســنويا 
للفوز بجائزة سحب اخلاص بالفروع والتي 
تبلغ قيمتها ٥٠٠٠ دينار، وحساب كنز متاح 
ألي فــرد وميكن فتحــه بالدينار الكويتي 
أو بالعمالت الرئيســية (الدوالر األميركي 
واليورو والناجت احمللي اإلجمالي) بإيداع 

٢٠٠ دينار كحد أدنى.

إعجاب اجلمهور من خــالل التعليقات التي 
يتم تدوينها على صفحات البنك بالعديد من 
مواقع التواصل االجتماعي. وأضافت ان البنك 
دأب على مشاركة هذه املناسبة الوطنية مع 
موظفيه، إضافة إلى البرنامج االجتماعي املعد 
من قطاع التواصل املؤسســي يشــتمل على 
العديد من الفعاليات والنشاطات واملبادرات 
اإلنسانية ذات الطابع الوطني يكون القاسم 
املشترك فيها هو املشاركة الفاعلة في كل ما 
يهم املجتمع ويهدف إلى تعزيز روح االنتماء.

«أسواق املال» تنهي إعداد تعليماتها اخلاصة بالتقنيات املالية
اعتمد مجلس مفوضي هيئة أسواق املال، باجتماعه 
املنعقد في ٢٨ ديســمبر ٢٠٢٢، مخرجات مشروعها 
اخلاص بإعداد ووضع إطار تنظيمي للتقنيات املالية 
املرتبطة بأنشطة األوراق املالية، والذي متثل مخرجه 
الرئيســي في تعليمات خاصة بالتقنيات املالية مت 
إعدادها على شــكل كتاب جديد مستقل يضاف إلى 
مجموعة كتب الالئحة التنفيذية للهيئة يحمل اسم 

«الكتاب التاسع عشر: التقنيات املالية».
وتركزت تلك التعليمات علــى األحكام املنظمة 
للمجموعة األولى مــن اخلدمات احملددة في اإلطار 
التنظيمي للتقنيات املالية، والتي متثلت في التعليمات 
اخلاصة بخدمة التمويل اجلماعي القائم على األوراق 
املالية وخدمة مستشار االستثمار اآللي، والتي تعتبر 

من اخلدمات املرتقبة في السوق املالي الكويتي. 
وتأتي هذه اجلهود من قناعة الهيئة بأهمية مجال 
التقنيات املالية واالستخدام املبتكر للتكنولوجيا في 
تصميم وتقدمي اخلدمات واملنتجات املالية، حيث متثل 
الهدف العام من املشروع في إعداد ضوابط تنظيمية 
وإجراءات رقابية وفق أفضل التطبيقات واملمارسات 
العاملية في مجال التقنيات املالية، وبشكل يتفق مع 

نصوص وأهداف مواد قانون الهيئة ذات الصلة.
وقد خلصت تعليمات الهيئة اخلاصة بالتقنيات 
املالية بتعريف خدمة التمويل اجلماعي القائم على 
األوراق املاليــة على أنها وســيلة لزيادة رأس املال 
الشــركات الصغيرة واملتوســطة عن طريق تنازل 
تلك الشركات عن جزء من حصص/أسهم رأسمالها 
أو قيامها بإصدار أوراق مالية مقابل احلصول على 

متويل لسداد دفعات مشروعها محل الطرح.
ووفــق هــذا التعريــف، فإنــه يطلق علــى هذه 
الشركات مســمى «مصدرو العروض». حيث شمل 
تنظيــم الهيئة لهذه اخلدمة علــى وضع الضوابط 
التي تنظم العالقة ما بني كل األطراف املتعاملة في 
هــذه اخلدمة املتمثلني في منصة التمويل اجلماعي 
املسجلة لدى الهيئة ووكيل االكتتاب املعني بإدارة 
الطرح، ومصدرو العروض واملستثمرون من العامة 
(املكتتبني)، وذلك وفق مناذج العمل املتاحة لتقدمي 

اخلدمة، واملتمثلة في:
٭ منــوذج العمــل األول: (خاص بالشــركات التي 
سيكون شكلها القانوني النهائي بعد عملية الطرح 
إما شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة 
مقفلــة): حيث يتعني على وكيل االكتتاب املرخص 
له من الهيئة واملعني بإدارة الطرح في هذا النموذج 
أن يقوم بتأسيس شركة ذات غرض خاص (شكلها 
شركة مســاهمة مقفلة) يكون الغرض من إنشائها 
هو متويل سداد الدفعات اخلاصة مبشروع مصدر 
العرض محــل الطرح، وذلك مقابــل تنازل املصدر 
املؤهل للعرض عن جزء من حصص/أسهم رأسماله 
لصالح الشركة ذات الغرض اخلاص، حيث يتم طرح 
أسهم الشــركة ذات الغرض اخلاص لالكتتاب عبر 
منصة التمويل اجلماعي املسجلة، وبعد جناح عملية 
الطرح، يتم تسجيل تلك األسهم بأسماء املكتتبني، 
ومن ثم يتم إيداع أموال عملية االكتتاب في حساب 
الشــركة ذات الغرض اخلاص، والتي ستســتخدم 
في عملية ســداد الدفعات اخلاصة ملشروع املصدر 

املؤهل للعرض محل الطرح، وذلك بعد قيام مصدر 
العرض بالتنازل من حصص/أسهم رأسماله لصالح 
الشــركة ذات الغرض اخلاص وتسجيلها باسمها. 
وبذلك، متثل الشــركة ذات الغرض اخلاص امللكية 
غير املباشرة للمكتتبني في الشركة محل الطرح. 

٭ منــوذج العمل الثاني: (خاص بالشــركات التي 
سيكون شكلها القانوني النهائي بعد عملية الطرح 
شركة التوصية باألسهم أو شركة مساهمة مقفلة): 
يتعني على وكيل االكتتــاب املرخص له من الهيئة 
واملعني بإدارة الطرح في هذا النموذج أن يقوم مبجرد 
استيفاء الطرح جلميع املتطلبات واملبالغ املستهدفة 
املباشرة في إجراءات تخصيص وتسجيل األوراق 
املالية محل الطرح (أسهم رأس مصدر العرض) املتفق 
عليها في مســتند عرض التمويل اجلماعي لصالح 
املكتتبني، وذلك وفق الشــروط واألحــكام الواردة 
ضمن مســتند عرض التمويــل اجلماعي املطروح، 
حيــث يقوم بعدهــا وكيل االكتتــاب القائم بأعمال 
إدارة الطرح بســداد الدفعات املســتحقة للمشروع 
وفق الشروط واألحكام الواردة ضمن مستند عرض 

التمويل اجلماعي املطروح.
وتعزيزا ملا سلف، فإن تنظيم الهيئة لهذا اخلدمة 
من شأنه أن يساهم في توفير قنوات تعامل مباشرة 
جتمع املســتثمرين املهتمني في اســتثمار أموالهم 
باملشاريع الصغيرة واملتوسطة، حيث اصبح لصغار 
املستثمرين ورواد األعمال إمكانية استثمار اموالهم 
في أعمال استثمارية تعود لهم مبنفعة مالية، األمر 
الذي سيسهم في زيادة مستوى السيولة في السوق 
من خالل توفير قنوات متويل أخرى (بخالف قنوات 
التمويل التقليدية) للمشاريع الصغيرة واملتوسطة، 
فضال عن مســاهمتها في زيادة وعــي وثقافة تلك 
األطراف في اجلوانب املالية واالســتثمارية، والتي 
ستسهم في ارتقاء تلك األطراف بتعامالتهم املالية 

في السوق املالي الكويتي.

أصدرتها في كتاب مستقل يضاف لالئحتها التنفيذية.. حتت اسم «التاسع عشر: التقنيات املالية»

النجاحاحلمـد للمتدربني عليكـم التحلي بالطموح والسـعي الدؤوب الكتسـاب مهـارات جديدة طريق  لي  مهد  الذي  الضوء  مبنزلة  كانت  ونصائحه  ملهمي  هو  والدي 
أفضل املوظفني من لديهم شغف للتعلم والتطور ورغبة دائمة في صقل مهاراتهم
نعمل بال كلل على تعزيز ثقة عمالء البنك وحتقيق قيمة مضافة إلى أصحاب املصالح الرئيسيني

تبني أخالقيات العمل سيقود حتمًا من جناح إلى جناح داخل املؤسسة التي تعمل بها
جائحة «كورونا» درس في ضرورة تنويع االستثمار للوقوف على أرض صلبة في وجه األزمات

نصائح من ذهب
قدم احلمد بعض النصائح للخريجني 
اجلدد حول كيفية النجاح في حياتهم 
املهنية. وشدد على أهمية أن يكونوا 
استباقيني وأخذ زمام املبادرة، وبناء 
العالقات مــع الزمالء، والبحث دائما 
عن فرص للتعلم والنمو. كما شــدد 
على أهمية التحلي بالسلوك اإليجابي، 

وأن يكونوا العبني جماعيني وقادرين 
على التكيف مع التغيير ووجه نصائح 
للمتدربني لكي يحظوا مبسيرة مهنية 

عنوانها النجاح:
٭ ال يوجد سقف للتعلم والتطور مهما 

ترقيت في مسيرتك املهنية.
٭ اقتنصوا فرص التدريب الثمينة في 

مقتبل العمر.
٭ التخطيط املسبق لكل خطوة يساعد 
على اتخاذ قرارات صائبة ومستنيرة.

٭ أخالقيات العمل واحلفاظ على السرية 
والسمعة أبرز طرق لضمان النجاح.

٭ ال تســتعجل الترقيات واعمل على 
اكتساب اخلبرات باستمرار.

٥ ضوابط لتعزيز جودة وكفاءة خدمات التقنيات املالية 
حرصــت الهيئة على أن تشــمل 
تعليمات التقنيات املالية على تطبيق 
مجموعة من الضوابط والسياسات 
التي من شأنها أن تعزز جودة وكفاءة 
اخلدمة املقدمة وحتمي املتعاملني في 
هذا املجال من عدة جوانب، ومن أهمها:

١ - تطبيق احترازات «اعرف عميلك»، 
والتــي بدورها ستســهم في حتديد 
نطاق اخلدمات األمثل للعميل واحلدود 
االستثمارية اخلاصة به، وذلك بهدف 
احلــد من مخاطــر انكشــاف وتركز 

العميل في خدمات وأدوات مالية معقدة 
وذات مخاطر مالية عالية تضمن حسن 
إدارة أموال العمالء ومكافحة غسيل 

األموال ومتويل اإلرهاب. 
٢ - إجراءات التحقق من هوية العميل 
قبل فتح حساب أو إقامة عالقة عمل 
معه، حيث سيسمح ملقدمي اخلدمة 
بتنفيــذ إجــراءات التحقق من هوية 
العميل الكترونيا باستخدام أي وسيلة 
اتصال حديثة، ودون احلاجة ملقابلة 
العميل، شريطة أال تؤثر على نزاهة 

العملية والقدرة على تأهيل املستثمر 
بشكل صحيح.

٣ - تطبيق سياســات حماية سرية 
معلومات العميل وتطبيق احترازات 
وإرشــادات األمن الســيبراني للحد 
مــن االختراقات، وذلــك وفق أفضل 
التطبيقات والسياسات العاملية في 

هذا املجال.
٤ - املتابعة املستمرة من الهيئة نحو 
التأكــد من تطبيــق منصات خدمات 
التقنيات املالية املعنية لالختبارات 

التــي من شــأنها حتديــد واحلد من 
املخاطر التي يتعرض لها العميل.

٥ - تطبيــق حد على مبلغ التمويل 
املطلــوب، البالغ حــده األقصى ٥٠٠

ألف دينــار كويتي في هذه املرحلة، 
باإلضافة إلى قيود على عدد جوالت 
الطرح والفترات اخلاصة بها، حيث 
تسعى الهيئة إلى التدرج في تعديل 
هذه احلدود والقيود مســتقبال بناء 
على مستوى تطور وعي املتعاملني 

وجناح الطروحات األولية.

التفاصيل على موقع «األنباء» اإللكتروني
www.alanba.com.kw
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أنباء لبنانيةأنباء سورية

أنباء مصرية

لبنان عالق بني «التحقيقات» واإلضرابات.. و«بكركي» التفاق 
النواب املسيحيني على مرشح رئاسي «ينهي الفراغ»

بيروت - منصور شعبان - أحمد عز الدين

٣ ملفات مهمة متتد من بيروت إلى 
باريس لترسم املشهد اللبناني ابتداء 
من الغــد، وصوال إلى يوم األربعاء 
موعد اإلضراب العام الذي دعا إليه 
االحتاد العمالي العام وأعلنت املزيد 
من النقابات واالحتادات املشاركة فيه، 
وليس آخرها، احتاد نقابات موظفي 
وعمال الفنادق واملطاعم والتغذية 

الذي أعلن امس عزمه املشاركة.
فقد حددت األمانة العامة ملجلس 
الوزراء اللبناني صباح غد اإلثنني 
موعدا النعقاد اجللسة الطارئة الثالثة 
حتت عنوان «معاجلة األمور املطلبية 
امللحة». وأرسلت األمانة العامة جدول 
أعمــال من ٢٦ بنــدا، ضمنها ملفان 
مستعجالن: التربوي واالستشفائي 
إضافــة إلى شــؤون ماليــة طارئة 
وملحــة، وذلك رغم اخلالفات حول 
دستورية انعقاد اجللسات، لكن يبدو 
ان االعتراضات على هذه االجتماعات 
الى تراجع كون مواضيعها ال تقبل 
التأجيل من تأمني القمح للخبز إلى 
امللف التربوي، مع متســك املعلمني 

بإضرابهم «حتى نيل حقوقنا». 
ويتزامن انعقاد مجلس الوزراء 
مع ترقــب لتطورات ملــف انفجار 
مرفأ بيروت، حيث مازالت املواجهة 
مستمرة بني النائب العام التمييزي 
غسان عويدات والفريق املدافع عنه، 
وبــني احملقق العدلــي طارق بيطار 
وسط توقعات بتصعيد جديد، اللهم 
إال اذا جنحت محاوالت احتواء املوقف 
قبل االستجوابات التي أعلنها بيطار 
انطالقا مــن الغد بــدءا بالوزيرين 
السابقني نهاد املشنوق وغازي زعيتر 
لتتواصــل تباعا مــع املدعى عليهم 
من البيطــار الذين بلــغ عددهم ١٣

اخلماســي لــن يبحث في األســماء 
املتداولة للرئاسة، وأن بيانه اخلتامي 
ســيكون مبنزلة «خارطــة طريق» 
للنواب النتخاب رئيس «ميهد النتقال 
لبنان إلــى مرحلة جديدة». ونقلت 
صحيفة «الشرق األوسط» اللندنية 
عــن مصدر ديبلوماســي عربي في 
بيروت أن «انتخاب رئيس جمهورية 
يكون مقبوال عربيا ودوليا»، هو املمر 
اإللزامي إلنقاذ لبنان. ويقول مراقبون 
ان الديبلوماســيني مــن هذه الدول 
استمزجوا على مدى األسابيع املاضية 
مواقف مختلف األطراف على الساحة 
اللبنانية بهدف تأمني فرص جناح 
أي مبادرة تخرج عن هذا االجتماع، 

حتى ال تلد ميتة.
ويقابل هذا التحرك الدولي مساع 
محلية تقوم بها بكركي بعد اجتماع 
البطاركة املوارنة األخير، بهدف دعوة 
النواب املسيحيني لالتفاق على مرشح 
ينهــي الفراغ الرئاســي غير ان هذا 
املســعى يصطدم بالشــروط التي 
وضعتها القــوات اللبنانية لتأمني 

ضمانات جناحــه وموافقة مبدئية 
من اآلخرين.

وفي هذا اإلطــار، واصل رئيس 
القــوات اللبنانيــة ســمير جعجع 
حملتــه علــى «معطلــي انتخــاب 
الرئيس من أجل إيصال مرشــحهم 
فيما املطلوب االلتزام باالستحقاق 
بدال من تعطيله». وقال نريد مرشحا 
يتمتــع باحلد األدنــى من احلضور 
والهيبة واحلس السيادي اإلصالحي.

وفيما يتمســك الثنائي الشيعي 
بالوزير السابق ســليمان فرجنية 
مع مسعى لتأمني انتخابه بأكثرية 
النصف زائدا واحدا حتى لو عارضت 
الكتــل املســيحية الرئيســية وهي 
«القــوات» و«التيــار احلــر»، أعلن 
رئيس الكتائب سامي اجلميل موقفا 
الفتا بالكشف عن ان كتل املعارضة 
ستعطل انتخاب رئيس بأكثرية ٦٥

نائبا مما يعني ان تعطيل النصاب قد 
ينتقل من الثنائي الشيعي وحلفائه 
الــى املعارضــة الداعمة لترشــيح 

معوض.

اجتماع باريس يضع خارطة طريق وال يتداول في األسماء.. وجلسة حكومية ثالثة غداً بجدول من ٢٦ بنداً 

(محمود الطويل) وقفة تضامنية مع مرضى السرطان أمام السراي احلكومي رفضاً حلرمانهم من أدويتهم  

شخصية سياسية ومسؤوال أمنيا 
وإداريا. ولعل النقطة األخطر التي 
يتخوف منها املتابعــون هي ما إذا 
كان البيطار سيصدر مذكرات توقيف 
غيابية بحق املطلوبني لالستجوابات 
ان لم يحضروا وهل ستنفذ الضابطة 
العدلية إجراءاته أم متتنع عن ذلك 
وفق األوامر التي تبلغتها بناء على 

طلب املدعي العام التمييزي؟
ومن بيــروت إلى باريس، حيث 
أنهــى الســفير الفرنســي املكلــف 
تنســيق الدعم الدولي للبنان بيار 
دوكان زيارتــه لبيــروت، والتــي 
ميكن ان تعتبر متهيدية لالجتماع 
اخلماسي ملمثلي السعودية ومصر 
وقطر والواليات املتحدة وفرنســا 
مــن أجل لبنــان، رغــم ان عنوانها 
العريــض كان بحــث العقبات التي 
تؤخر جر الغاز من مصر والكهرباء 
من األردن، وإمكانية اســتثناء هذا 
امللف مــن عقوبات «قانون قيصر» 

ضد احلكومة السورية.
وأشارت مصادر إلى ان االجتماع 

الثلوج تداهم خيام النازحني شمال سورية 
ومنظمات تطلق نداءات إلغاثة قاطنيها

وكاالت: اســتنفرت فرق اإلغاثة احمللية 
العاملة شــمال غرب ســورية، بعد وصول 
العاصفة القطبية التي أدت الى انخفاض كبير 
في درجات احلرارة بالتزامن مع الهطوالت 
الثلجيــة الكثيفة التي عمت مناطق شــمال 
غــرب البالد وأضــرت بعشــرات املخيمات 
ودمــرت املئات مــن خيم النازحــني، حيث 
توقعت مصادر في األرصاد اجلوية أن يكون 
هذا األسبوع األكثر برودة هذا العام. وأدى 
تراكم الثلوج واملستنقعات الطينية إلى قطع 
الكثيــر من الطرقات  مــا أعاق وصول فرق 
اإلغاثة، كما أعلن فريق «منســقو استجابة 
ســوريا» و«الدفاع املدني الســوري». وقال 

«منسقو استجابة سوريا»، إنه تلقى مئات 
املناشــدات واالســتغاثات لتقدمي الدعم من 
عشرات املخيمات.  ووجه الفريق نداء عاجال 
الى جميع املنظمات اإلنسانية لتوفير الدعم 
الالزم للنازحني ضمــن املخيمات، وخاصة 
مواد التدفئة وإصالح األضرار داخل املخيمات 
والعمل على عزل اخليام بشــكل عاجل ملنع 

زيادة األضرار.
ورصد «الدفاع املدني» املعروف بـ «اخلوذ 
البيضاء» انهيار ٨ خيام بشكل كلي وتضرر 
١٢ خيمة بشــكل جزئي كحصيلة أولية في 
مخيمي «امللعب والنص» بناحية بلبل بريف 

عفرين شمالي حلب.

الثلوج تدمر خيام النازحني شمال غرب سورية

«اإلسكان»: أكثر من ٦٦٠٠ حجز مبدئي 
ألراضي الطرح األول في املدن اجلديدة

روسيا تتوعد بـ «النووي» إذا اسُتهدفت «القرم» 
وأوكرانيا تستنفر حتسبًا لهجوم نهاية فبراير

القاهرة - ناهد إمام

 قال وزير اإلسكان واملرافق واملجتمعات 
العمرانيــة د.عاصــم اجلــزار، إن عــدد 
احلجوزات املبدئية لألراضي بالطرح األول 
ضمــن آلية الطرح الدائــم لقطع األراضي 
الســكنية الصغيرة مبختلف مستوياتها 
باملدن اجلديدة، برنامج (مسكن) بلغ أكثر 
من ٦٦٠٠ حجز مبدئي، موضحا أن احلجز 
بدأ مــن يوم اخلميــس ٢٠٢٢/١٢/٨، وملدة 

شهرين، وينتهي الثالثاء املقبل.
وأضاف اجلــزار ان اإلقبال الكبير من 
املواطنني على حجز قطع األراضي السكنية 
مبختلف مستوياتها في املدن اجلديدة في 
هذا الطرح، يعــد دليال على جناح توجه 
الدولة، ممثلة في وزارة اإلسكان، لتنمية 
املدن اجلديدة، التي تســهم في استيعاب 
الفــرص  الســكانية، وتوفيــر  الزيــادة 
االستثمارية وفرص العمل، وحتقيق جودة 

احلياة للمواطن.

عواصم - وكاالت: توعد نائب رئيس مجلس 
األمن الروسي دميتري مدڤيديڤ بأن رد موسكو 
سيكون سريعا وقاسيا إذا تعرضت شبه جزيرة 
القرم وعمق األراضي الروســية للقصف، في 
وقت أعلن فيه اجليش األوكراني التأهب حتسبا 

لهجمات روسية جديدة.
وقال مدڤيديڤ في تصريحات صحافية امس 
إن روسيا «مستعدة الســتخدام جميع أنواع 
األســلحة، مبا في ذلك النووية، وذلك بحسب 
نوع ومستوى التهديدات التي تتعرض لها».

وتابــع: «نحن ال نضع ألنفســنا أي حدود 
ونحن مستعدون، اعتمادا على طبيعة التهديدات، 
الســتخدام جميع أنواع األســلحة وذلك وفقا 
لوثائق عقيدتنا، مبا يشــمل أساسيات الردع 

النووي».
وأضــاف: «ميكننــي أن أؤكد لكــم أن الرد 

سيكون سريعا وصارما وحاسما».

وتابع: «في حال شن ضربات أوكرانية على 
القرم، فلن تكون هنــاك مفاوضات، لن يكون 
هناك سوى ضربات انتقامية فقط.. كل أوكرانيا 

املتبقية حتت حكم كييڤ ستحترق».
وأعلنت الســلطات مبنطقــة «بيلغورود» 
احلدودية الروسية، بالقرب من أوكرانيا، حالة 
تأهب ضد اإلرهاب ألجل غير مسمى، بعد قصف 

أحد املصانع هناك.
وقال اجليش األوكراني إن روسيا تخطط 
لهجوم واســع في مقاطعة زاباروجيا بحلول 
الذكرى الســنوية األولــى للحرب التي توافق 
٢٤ اجلاري، كما مت إعالن حالة التأهب اجلوي 
حتسبا لهجوم روسي جديد من الشمال انطالقا 

من أراضي بيالروسيا.
على صعيد آخر، أعلنت كييڤ وموســكو 
عن عملية تبادل جديدة لألســرى هي الثانية 

خالل العام احلالي.

الواليات املتحدة ُتسقط «املنطاد الصيني»
وتفرض حظرًا جويًا في محيطه وُتغلق ٣ مطارات

أعلنــت  وكاالت:   - عواصــم 
إدارة الطيــران األميركية إغالق ٣

مطارات بعد ورود تقارير عن إسقاط 
الســلطات للمنطاد الصيني الذي 
مت رصده سابقا في املجال اجلوي 
للواليات املتحدة، وفرض حظر جوي 

في محيط اسقاط املنطاد.
جاء ذلك بعدما قال الرئيس جو 
بايــدن إن اميركا «ســتتولى أمر» 
املنطاد الصينــي، لكنه لم يوضح 

تفاصيل هذا األمر.
هــذا، وتفاعلت «أزمة املناطيد» 
بني الواليات املتحدة والصني وسط 
تراشــق اتهامات ووصلت إلى حد 
تأجيــل زيــارة وزيــر اخلارجيــة 
األميركــي أنتونــي بلينكــن إلــى 
بكني، معتبرا أن احلادث «عمل غير 

مسؤول».
وأعلنت وزارة الدفاع األميركية 
«الپنتاغــون» أن منطاد جتســس 
صينيــا ثانيا يحلق فــوق أميركا 
الالتينيــة، بعد رصــد منطاد أول 
في أجــواء الواليات املتحدة. وقال 
املتحــدث باســم «الپنتاغون» بات 
رايــدر فــي بيان: «نحــن على علم 
بتقارير عن منطاد يحلق فوق أميركا 
الالتينية. نعتبــر أن األمر يتعلق 
مبنطاد جتسس صيني آخر»، من 

دون أن يحدد موقعه بدقة.
وتســتخدم كل مــن الواليــات 
املتحدة والصني على مدى عشرات 
السنني أقمارا اصطناعية للمراقبة 
ملتابعــة الدولة األخــرى من اجلو. 
ولكن املناطيد التي أطلقتها الصني 

فــوق األراضي األميركيــة. وقالت 
وزارة اخلارجية الصينية في بيان 
صدر بعد إرجــاء وزير اخلارجية 
األميركي أنتوني بلينكن زيارة كانت 
مقررة لبكني، إن «بعض السياسيني 
ووسائل اإلعالم في الواليات املتحدة 
استخدموا احلادثة ذريعة ملهاجمة 

الصني وتشويه صورتها».
وألقت الصني اللوم على الرياح 
في دفع ما وصفته بأنه منطاد مدني 
لألرصاد اجلوية إلى املجال اجلوي 

األميركي.
وشددت اخلارجية الصينية في 
بيانهــا امس علــى أن «الصني.. لم 

تنتهك أبدا أراضي ومجال أي دولة 
ذات ســيادة». ودعــت إلى احلفاظ 
على التواصل والتنسيق على جميع 
املستويات، وإدارة امللف «بطريقة 

هادئة وحكيمة».
وفيمــا أعلنت بكــني أنها فقدت 
الســيطرة على املنطــاد، اغتنمت 
القضيــة  املعارضــة اجلمهوريــة 
للتنديــد مبــا تصفها بـ «سياســة 
اليد املمدودة» التي تنتهجها إدارة 

الرئيس جو بايدن جتاه بكني.
وكانت «الپنتاغون» قد قررت في 
البداية عدم اسقاط املنطاد  الصيني 
بسبب املخاطر التي يشكلها تساقط 
احلطام على الناس، بحسب مسؤول 

دفاعي أميركي كبير.
وأضــاف املســؤول: «نتخــذ 
خطــوات حلمايــة أنفســنا فــي 
مواجهة عمليــة جمع معلومات 
حساسة»، مشــددا على «القيمة 
احملــدودة للمنطاد لناحية جمع 
معلومــات اســتخبارية». وقال 
مسؤول دفاعي أميركي: «واضح 
أن القصــد مــن هــذا املنطاد هو 
املراقبة، ومساره قاده فوق عدد 
من املواقع احلساسة»، خصوصا 
قواعد جوية ومخازن صواريخ 
اســتراتيجية في والية مونتانا 
في شمال غرب الواليات املتحدة. 
وأشار إلى أن املنطاد دخل املجال 
اجلوي األميركي «قبل أيام عدة»، 
مضيفا أن االستخبارات األميركية 
كانــت تتعقبه قبل ذلــك بفترة 
طويلة وأن هذه ليست أول مرة.

بكني أعلنت فقدان السيطرة عليه.. و«الپنتاغون» تؤكد أنها رصدت آخر يحلّق فوق أميركا الالتينية

في اآلونة األخيرة، التي قال مسؤول 
في البيت األبيض إنها لم تكن األولى، 
جعلــت البعض في واشــنطن في 

حيرة.
وقــال جون بولتون مستشــار 
األمن القومي السابق بالبيت األبيض: 
«بطريقة ما فإنه أمر غير احترافي 
بشكل أكبر»، مضيفا: «هل الكاميرات 
في أقمارهم االصطناعية ليست ذات 
دقة عالية مبا يكفي إلرسال منطاد؟».

واعتبرت بكني أمس أن وسائل 
اإلعالم والسياســيني في الواليات 
املتحدة يستغلون املزاعم األميركية 
حول إطالق منطاد جتسس صيني 

احلكومة تنفي رفع سعر رغيف اخلبز املدعم
القاهرة - هالة عمران

نفــى املركــز اإلعالمــي ملجلس 
الــوزراء املصــري ما انتشــر من 
معلومات بشأن صدور قرار برفع 
سعر رغيف اخلبز املدعم بدءا من 

شهر يوليو املقبل.
وأوضــح املركز اإلعالمي - في 
بيان امس - أنه بالتواصل مع وزارة 
التموين والتجارة الداخلية، نفت 
ذلك، مؤكدة أنه ال صحة لرفع سعر 
رغيف اخلبز املدعم بدءا من شــهر 
يوليــو املقبل، وأنه لم يتم إصدار 

وفي ســياق متصل، مت تثبيت 
سعر رغيف اخلبز املدعم بقيمة ٥

قروش على الرغم من زيادة التكلفة 
اإلنتاجيــة، كما بلــغ إجمالي عدد 
املســتفيدين من بطاقات التموين 
على مستوى اجلمهورية نحو ٦٤

مليون فرد، بتكلفة ٣٦ مليار جنيه 
سنويا، مبا يعادل ٣ مليارات جنيه 
شــهريا، فيما بلغــت تكلفة زيادة 
الدعــم بقيمة ١٠٠ جنيه أو ٢٠٠ أو 
٣٠٠ جنيه، نحو ٩٠٠ مليون جنيه 
شهريا، واملمتد صرفها من سبتمبر 

٢٠٢٢ حتى يونيو ٢٠٢٣.

وناشــد املركز اإلعالمي جميع 
وســائل اإلعالم ومرتــادي مواقع 
التواصــل االجتماعي حتري الدقة 
واملوضوعيــة في نشــر األخبار، 
والتواصــل مــع اجلهــات املعنية 
للتأكد قبل نشر معلومات ال تستند 
إلى أي حقائــق، وتؤدي إلى إثارة 
غضب املواطنني، وفي حالة وجود 
أي شــكاوى تتعلق بنقص السلع 
التموينية األساسية في احملافظات، 
يرجى اإلبالغ عنها من خالل اخلط 
الســاخن جلهاز حماية املســتهلك 

.١٩٥٨٨

أي قرارات في هذا الشأن.
وشــددت على اســتمرار نظام 
صــرف رغيــف اخلبــز املدعــم 
للمواطنني على بطاقات التموين بـ 
٥ قروش فقط دون أي زيادات، وهو 
النظام الذي يستفيد منه ٧١ مليون 
مواطن، على أن تتحمل الدولة فارق 
التكلفة اإلنتاجية، مشيرة إلى شن 
حمــالت رقابة دوريــة على جميع 
املخابز، لضمان مطابقة اخلبز املدعم 
لــكل معايير اجلــودة، مع تطبيق 
العقوبات والغرامات املقررة على 

املخالفني.

موسكو ترعى اجتماعًا «عسكريًا» تركيًا - سوريًا
وكاالت: بعد تعذر اجتماع وزيري خارجية 
البلدين، أعلنت اخلارجية الروسية عن اجتماع 
مرتقب على مستوى الوفود العسكرية لروسيا 
وتركيا وســورية في فبراير اجلاري، وهو 
مماثل لالجتماعات التي سبقت اجتماع وزيري 
الدفاع السوري علي عباس والتركي خلوصي 

اكار في موسكو نهاية العام املاضي. 
وأشــارت اخلارجية الروسية إلى أنه ال 
توجــد مواعيد لعقد اجتماع على مســتوى 
وزراء خارجية الدول الثالث لكن املشاورات 
جارية، وفق ما نقلت وكالة تاس الروسية، 

وكان وزير اخلارجية التركي توقع ان يعقد 
االجتماع منتصــف فبراير اجلاري، لكن مت 
تأجيلــه الــى موعد غير مســمى بعد زيارة 
اوغلو لواشنطن، ووضع دمشق عدة شروط 

للمضي قدما في التقارب بني البلدين. 
وكان أكار اعلــن أن «الوفود العســكرية 
لتركيا وروســيا وسورية ســتجري قريبا 

محادثات على املستوى الفني».
الرئيــس التركــي رجب طيــب أردوغان 
أكد اخلميس املاضي أن «العمل جار بشــكل 

تدريجي فيما يخص احلوار مع دمشق».
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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.
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للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

كلمة السر: من مشتقات احلبوب 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

الشعير 

منى زكي

لممجعحرميا

اوسمنصشوفا

لساهـيايارل

ايءودنقسشش

لقررةعشملم

ويواباعااع

اةنبولالنة

نممدرروسوو

واوادينقبا

تغععرااارع

رنلممضليطد

ياارسراةمي

١ - محل - حسام، ٢ - حلم وأناة - املدى، ٣ - نائم - 
ألقى (معكوسة)، ٤ - يجمع، ٥ - للجزم (معكوسة)، 
٦ - للحالقة - في الفم (معكوسة)، ٧ - حرف هجاء 
- من علية القوم، ٨ - داء - قاضي، ٩ - بن - بَراق، 

١٠ - عكس اهتمت - أضع السم.

األلوان
أنغام

الشمعة
مطربون

العوم
واعد

موسيقية
الشرفي

وتري
جمهور
مواسم

إبداع

نور
سمر

مر
السقاية

رشيق
األنواع
حصان
الرياض

دروب
مساء
عنيدة

١ - بناء فخم - يأس وقنوط، ٢ - من احليوانات البحرية 
 - - مختلفة، ٣ - دروب - بستانهم، ٤ - علم مؤنث 
للتمني (معكوسة)، ٥ - متشابهان - تهدم (معكوسة)، 
٦ - حتية - عكس تذكر، ٧ - وّجه - القمار (معكوسة)، 
٨ من االوقات - شديد العتمة، ٩ - رقد، ١٠ - الشجاعة 

والبسالة - من االقارب.

أفقياً: عموديًا:
١ - قحط - سيف، ٢ - صبر - املجال، ٣ - راقد 
- رمى (معكوسة)، ٤ - يلم، ٥ - لم (معكوسة)، 
٦ - شفرة - سن (معكوسة)، ٧ - واو - سيد، ٨ - 
مرض - دميان، ٩ - قهوة - ملاع، ١٠ - أهمل - أسمم.

١ - قصر - شؤم، ٢ - حبار - فارقة، ٣ - طرق - روضهم، 
٤ - دمية - لو (معكوسة)، ٥ - ل ل - تهد (معكوسة)، 
٦ - سالم - نسي، ٧ - ميم - امليسر (معكوسة)، ٨ - 

فجر - دامس، ٩ - نام، ١٠ - اإلقدام - عم.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم التغذية

فواكه ُيعّزز تناولها «بشكل كبير» كفاءة النوم

ميكن أن تؤثر الظروف الطبية والتزامات 
العمل على جودة النوم بشدة، ولكن ميكن 
التخفيف من هذه املشكالت من خالل التغييرات 
الصحيحة في منط احلياة. وتشجع بعض 
الفاكهة  املؤسسات الصحية على استهالك 

لتحسني مدة ونوعية النوم.
وأثبتت اخلصائص الغذائية الفريدة للكرز 
وفاكهة الكيوي، على سبيل املثال، فائدتها 
في حتسني الكفاءة العامة للنوم. وسلطت 
Asia Pacific Journal of دراسة نشرتها مجلة

Clinical Nutrition الضوء على فوائد الكيوي 
للنوم. ووفقا للدراسة، حتتوي فاكهة الكيوي 
على مجموعة من املركبات الطبية التي تشمل 
مضادات األكسدة والسيروتونني. وأثبت 
كال اجلزيئني فائدتهما في عالج اضطرابات 
النوم  النوم، ما يساعد على حتسني بداية 

ومدته وجودته.
ورغم وجود ما يبرر إجراء مزيد من التحقيقات 
لتأكيد هذه التأثيرات، إال أن هناك تفسيرات 
معقولة لتأثير الكيوي املعزز للنوم. أوال، 
تبني أن محتوى السيروتونني في الكيوي 
يلعب دورا فريدا في تنظيم دورات النوم. 
وهذا ألنه مادة كيميائية مقدمة للميالتونني، 
الهرمون الرئيسي املسؤول عن إحداث النوم. 
وال حتتوي الفاكهة فقط على مضادات األكسدة، 
أنها واحدة من  إلى  الدراسات  ولكن تشير 
النوم  الغذائية الوحيدة لهرمون  املصادر 

امليالتونني.

هل هناك من آثار سلبية خلطر اإلدمان على ممارسة الرياضة؟

ميكن للعدائني الذين ينطلقون في الشوارع 
للهروب من مشاكلهم أن يكونوا عرضة خلطر 
اإلدمان على ممارسة الرياضة. وتظهر على 
واحد من كل أربعة عدائني غير رسميني عالمات 
الوقت مع  التخلي عن قضاء  على اإلدمان: 
الركض بدال من  أحبائهم للذهاب ملمارسة 
ذلك، والشعور بأعراض االنطواء عندما ال 
يستطيعون اجلري. وتظهر دراسة اآلن نوع 
الذين قد يكونون أكثر عرضة  األشخاص 

للخطر.
الذي شمل ٢٢٧ عداء  البحث،  فقد وجد 
إدمان  النفس، أقوى صلة بني  للترفيه عن 
التمارين ألولئك الذين اعتادوا اجلري وحجب 
األفكار السلبية. وكان األشخاص الذين اعتادوا 
اجلري لتحسني حياتهم أقل عرضة لإلدمان.

وقال د.فرود ستينسينغ، الذي قاد الدراسة 
من اجلامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا: 
«األشخاص الذين ال يسعهم سوى استخدام 
أنه  الركض للهرب من مشاكلهم سيجدون 
سيئ بالنسبة لهم. سيكونون أقل سيطرة على 
جريهم إذا استخدموه كاستراتيجية للتكيف، 
لذلك قد يصبحون مدمنني ويشعرون حتى 

باخلجل واالكتئاب بعد الذهاب للركض».
في  التي نشرت  الدراسة،  واستطلعت 
مجلة Frontiers in Psychology، العدائني حول 
صحتهم وأعراض إدمانهم على التمارين وموقف 
الهروب من الركض. وتبني أن املشاركني الذين 
ركضوا ملدة ساعتني إلى ١٥ ساعة في األسبوع، 
يشعرون برضا أقل عن حياتهم إذا ركضوا 

للفرار من مشاكلهم.
وربطت املواقف بإدمان ممارسة الرياضة 
إلى حد ما، لكن األشخاص الذين استخدموا 
اجلري كمهرب سلبي أظهروا عالمات أقوى 
على الهوس غير الصحي بالركض. ومت احلكم 
على هذا بناء على االتفاق مع عبارات مثل 
«أنا غير قادر على تقليل املدة التي أمارس 
فيها العدو» و«أفضل ممارسة الرياضة بدال 
من قضاء الوقت مع العائلة أو األصدقاء». 
النتائج قد تنير  وقال د.ستينسينغ: «هذه 
للناس الدرب لفهم دوافعهم عندما يركضون».

املصدر: «ديلي ميل»

املصدر: «إكسبريس»
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بوشعيل «عطوه جوه».. وأصالة حافية على جسر من الطرب
العربي. وصاحبت اصالة الفرقة 
املايسترو  املوســيقية بقيادة 
مصطفى حلمــي، وأبدعت في 
هذا احلفل وكان «مزاجها رايق» 
وبــدت على مالمحها حالة من 
السعادة للقائها بجمهورها في 
الكويت والتي ترتبط بالكثيرين 
منهــم بعالقة صداقــة قوية، 
على حد قولها، وقدمت أغنية 
«شكرا»، ومن بعدها أغنية «ال 
تخاف من الزمان» والتي ردد 
اجلمهور كلماتها معها بشكل 
مذهل، مما دعاها إلى ان تقول 
لهم «واهللا سلطتنتوني من اول 
اغنيتــني»، وكعادتها داعبتهم 
قائلة «تشجعوني اغني حافية 
القدمني» فرد اجلمهور باملوافقة، 
وهنــا ذكرتني اصالــة بفيلم 
شهير للنجمة املصرية الكبيرة 
ميرفت أمني بعنــوان «حافية 
على جســر من ذهب» فأصالة 
كانت تعني حافية على جسر 
من طرب، ومن خالل هذا احلفل 
أكدت أصالة انها مطربة مختلفة 
عن غيرها في طريقة تعاملها 
واحتوائها جلمهورها الكبير من 
مختلف األعمار واجلنسيات.

وقدمت أصالة أغنيتها اجلديدة 
«سيد الغرام» التي جمعتها مع 
املطربــة املغربية اســما املنور، 
وغنتها للمرة األولى بالكويت، 
عقب ذلك أهدت اجلمهور أغنية 
وطنية خاصة بالكويت بعنوان 
«شيخة الكون الكويت» والتي 
تفاعــل معها احلضور وامتألت 
القاعــة بأعالم الكويت احلبيبة 
التــي علت فوق الرؤوس، ومن 
ثــم قدمت أصالة باقة من اجمل 
أعمالها والتــي غناها اجلمهور 
معاها بشكل جميل مثل «حضرة 
املوقف» و«طلبتك» و«اشــتقت 
الــك» و«كفوكيــم» و«أمنيــة» 
و«غمــض عيونــك» و«فقــدت 
نفســي» و«حنــني» و«مبقاش 
أنا» و«ليه الغرور» و«عقوبة» 
و«غلبــان»، واختتمــت فقرتها 
املميــزة بأغنيــة «ذاك الغبــي» 
ليسدل الستار على حفل ناجح 

بكل املقاييس.

التي أطلت بلــوك رائع زادها 
جماال علــى جمالهــا، كل ذلك 
بأنامل خبيرة التجميل الشهيرة 
املوهوبة حنان النجادة صديقة 
اصالــة وصديقــة الكثيــرات 
من جنمات اخلليــج والوطن 

مثل «سكة سفر» و«اليق عليك 
اليق» وغيرهما، وختم بأغنيته 

الوطنية اخلالدة «يا دار».
عقب فترة استراحة قصيرة 
كان اجلميع في انتظار جنمتهم 
احملبوبة املطربة أصالة نصري 

القلــوب»، وكان  و«يــا فتــان 
لهذه الباقة من االغاني مفعول 
السحر على اجلمهور، فالكل غنى 
وصفق باســتمتاع غير عادي، 
ليقــدم بوشــعيل «ميدلي» من 
اغانيــه في فتــرة الثمانينيات 

وطبعــا غيــر»، وغيرهمــا من 
االغاني التي لها ذكريات جميلة 
عند عشاق نبيل شعيل، ثم قدم 
«اللحظة الوداعية» و«منساك» 
و«بعلمــك» و«ندمــان» و«ش 
مســوي» و«راحــت» و«قالت» 

معه، وبالفعل اشــتعلت القاعة 
باحلماس.

وشــدا بوشــعيل بأغنيــة 
«عطـــــوه جـــــوه»، وأعقبهــا 
بـ«ميدلــي» ضم أجمــل أعماله 
الرومانســية منها «انــا ناطر، 

ياسر العيلة

افتتــح النجمــان الكبيــران 
املطــرب نبيــل شــعيل «نبض 
الكويت» واملطربة أصالة نصري 
«نبض الــروح» اولــى حفالت 
مهرجان فبراير الكويت ٢٠٢٣، 
التي أقيمت مســاء اجلمعة في 
قاعــة «أرينــا الكويت» مبجمع 
٣٦٠، والتي تعد مفخرة مجموعة 
التمدين العقارية، حيث تزينت 
القاعــة كعادتهــا بأجمــل حلة 
حفــالت  جمهــور  الســتقبال 
املهرجان، وشــاهدنا في احلفل 
إبهــارا بصريا مبعنــى الكلمة، 
بداية من تصميم املسرح الرائع 
بتقنياتــه احلديثة مــن ديكور 
وإضاءة وصوت، باإلضافة الى 
التنظيم االحترافي من قبل فريق 
«األرينا»، كل هذه األجواء كانت 
تعلن اننا أمام مهرجان مختلف 
هذا العام والذي تتولى تنظيمه 
شركة «روتانا ميوزك جروب» 
ويضم ٦ حفالت غنائية يحييها 
نخبة من جنوم الغناء اخلليجي 

والعربي.
وبالعودة للحفل األول الذي 
جمــع جنمــني يتمتعــان بخفة 
دم شــديدة، أضفيا أجــواء من 
البهجة والسعادة بتعليقاتهما 
و«قطاتهما» العفوية مع اجلمهور 

وتعالت معها الضحكات.
صعــدت مذيعــة تلفزيــون 
الكويت النجمــة الذهبية غادة 
الرزوقــي وســبب تســميتها 
بـ«الذهبية» ألنها كانت ترتدي 
مالبــس ذهبية براقة ومتأللئة، 
وقدمت جنمــي احلفل بحروف 
أنيقة من ذهب استحقت عليها 
تصفيق احلضور اكثر من مرة، 
ومــا هي إال حلظات قليلة حتى 
صعــد بوشــعيل على املســرح 
الفرقة املوســيقية  مبصاحبــة 
مدحــت  املايســترو  بقيــادة 
خميس، وقــدم باقة منتقاة من 
أعماله القدمية واحلديثة، بدأها 
بأغنيــة «آخر املشــوار»، ومن 
بعدها غنــى «يقولــون» حيث 
طلب من اجلمهــور ان يغنوها 

انطالق حفالت «فبراير الكويت» بقاعة «األرينا» وسط حضور كبير

(قاسم باشا) غادة الرزوقي قدمت جنمي احلفل 

ملشاهدة الڤيديو

كواليس احلفل
٭ شهد احلفل غياب الرئيس التنفيذي 
لشركة روتانا للصوتيات واملرئيات 
ســالم الهندي وغياب الشــاعر فائق 

حسن زوج املطربة أصالة.
٭ املخــرج الكبيــر أحمــد الدوغجي 
الذي اخرج احلفل على الهواء مباشرة 
لتلفزيون الكويت وقنوات روتانا كان 
حريصــا على متابعــة كل التفاصيل 
اخلاصة باحلفل وباملطربني بدقة شديدة 

كعادته.
٭ مدير روتانا الكويت محمد الفضلي 

بــذل مجهــودا كبيرا خلــروج احلفل 
االول من املهرجان بهذا الشكل الراقي 
وصاحب بوشعيل وأصالة على الريد 
كاربــت أثنــاء حديثهما مــع الزمالء 

الصحافيني.
٭ شهد احلفل حضور عدد كبير من 
املشاهير مثل الشــاعر اجلميل أحمد 
الصانع وكابنت النادي العربي ومنتخب 
الكويــت أحمد جاســم، باإلضافة الى 
مشاهير في «السوشيال ميديا» مثل 
مدير روتانا الكويت محمد الفضلي مع «نبض الكويت» نبيل شعيلمشاري بويابس وحمد قلم وآخرين.

فيصل بوغازي.. ماتشوف شر
مفرح الشمري

يرقد الفنان القدير فيصل بوغازي منذ 
الثالثاء املاضي في مركز صباح األحمد للقلب 
باملستشــفى األميري وذلك بعد شــعوره 
ببعض التعب ليقرر الطاقم الطبي مكوثه 
باملركز للعالج حتى تستقر حالته الصحية.
وفي اتصــال هاتفي مــع «األنباء» أكد 
بوغازي ان حالته الصحية حاليا مستقرة 

وهو بانتظار أوامر الفريق الطبي بالسماح 
له باخلروج من املستشفى، شاكرا كل من 
اتصل عليه والســؤال عن صحته، سائال 
املولــى عز وجل ان يحفظ اجلميع من كل 

مكروه.
«األنبــاء» تتمنى الشــفاء التام للفنان 
القدير فيصــل بوغازي وان يلبســه اهللا 

ثوب الصحة والعافية.. 
وماتشوف شر يا بوغازي.

نادين فهد.. بوجهني في رمضان!
عبداحلميد اخلطيب

قاربت الفنانة نادين فهد أكوان على االنتهاء 
من تصوير دورها في مسلسل «حياتي املثالية»، 
تأليــف مرمي الهاجري، إخراج ســائد الهواري، 
إنتاج «املجموعة الفنية» للمنتج والفنان باسم 
األمير، والذي سيعرض رمضان املقبل، ويشارك 
في بطولته عدد من النجوم منهم: خالد أمني، فوز 
الشطي، محمد العجيمي، فهد باسم، رانيا شهاب، 
وطالل باسم، وغيرهم. وقالت نادين في تصريح 
لها: العمل «اليت كوميدي» وأجسد خالل أحداثه 
شخصية «ندى»، التي ستحير اجلمهور كثيرا، 
حيث لن يستطيع املشاهد فهمها إال في احللقة 
األخيرة، مستدركة: خالل احللقات لن يعرف أحد 
ما إذا كانت «ندى» طيبة أم خبيثة، وستكون هناك 
مفاجآت أخرى باملسلسل، معربة عن سعادتها 
بالتمثيــل في عمل من إخــراج املخرج األردني 

سائد الهواري الذي لطاملا متنت العمل معه.
وفي نفس السياق، كشفت نادين أن هذا لن 
يكون العمل الوحيد الذي ستطل من خالله في 
شهر رمضان املبارك، الفتة الى أنها تشارك أيضا 
في الدراما االجتماعية «نون النســوة»، تأليف 
سالم محمد، وإخراج محمد كاظم الذي وصفته 
باملخرج الرائع، واملسلسل بطولة مجموعة من 
الفنانــني املتميزين، مثل: باســمة حمادة، هبة 
الدري، شهد ياسني، حسني املهدي، عبداحملسن 
القفاص، عبداهللا الطليحي، رانيا شهاب، أميرة 
محمد، شيخة البدر، نواف العلي، وغيرهم، مشيرة 
الى انها جتسد في املسلسل دور «سدمي»، مؤكدة 
ان الدور مختلف كليا عن شخصية «ندى» في 

«حياتي املثالية».

ريتا حرب.. «اخلائن» بعد «الثمن»

بيروت - بولني فاضل

بعد «عــروس بيروت» و«ســتيليتو» و«الثمن»، 
مسلسل عربي آخر من إنتاج «MBC» يجري تصويره 
في إسطنبول وهو بعنوان «اخلائن»، ومؤلف من ٩٠
حلقة، أبطالها ممثلون من لبنان وسورية من بينهم 

ريتا حرب وقيس الشيخ جنيب وطالل اجلردي.
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ناصر العنزي - يحيى حميدان

خرج كاظمــة من مواجهة 
القادســية بثالث نقاط ثمينة 
بعــد فوزه بهدفــني لهدف في 
منافسات اجلولة الـ ١٢ لدوري 
زيــن، ليرفــع «البرتقالــي» 
رصيده إلى ١٩ نقطة في املركز 
الثالث مؤقتا، فيما بقي األصفر 

على ١٥ نقطة.
وجنح كاظمة في تسجيل 
هدف التقدم في الشوط االول 
بهدف جميل من قدم شــبيب 
اخلالدي بعدما استغل مهارته 
داخل منطقة اجلــزاء وراوغ 
املدافع ياسر حمد وسدد الكرة 
في الزاوية العليا للحارس علي 
جــراغ (١٩)، وتعرض كاظمة 
ملوقــف محــرج بعــد إصابة 
حارســه االساســي حســني 
كنكوني وشارك بدال منه الشاب 

يوسف الكندري، فيما شارك مع 
«االصفر» عبدالواحد سيسكو 
وياسر حمد بعد التعاقد معهما، 
ولم يظهر القادسية خطورته 
بعدما تباعدت خطوطه وقلت 
خطورته وفوت عيد الرشيدي 
فرصة خطرة بعدما سدد كرة 
ضعيفــة بيد احلــارس وهو 
قريــب من املرمــى، وعليه ان 
يراجع مستواه، حيث انه يبذل 

جهدا بال نتيجة.
وفي الشــوط الثاني، أكد 
كاظمــة تفوقــه بهــدف ثــان 
ســجله املتألق جــاي دميبلي 
بعــد حتضير جيــد من أحمد 
عرسان (٥٠)، واستعان مدرب 
القادســية بوريــس بونيــاك 
بالعبيه محمود املرضي وبدر 
املطوع ونايف زويد في الشوط 
الثانــي، ومتكن مــن تقليص 
النتيجة عبــر املرضي (٧٩)، 

وواصل االصفر هجماته لكنه 
لم يحســن إنهاء هجماته كما 

ينبغي.
أدار املباراة احلكم اليوناني 
بولــوس وأشــهر عــددا مــن 

االنذارات للفريقني.
وفي السياق ذاته، استغل 
الفحيحيــل ظــروف النصــر 
وحقق فوزا كبيرا عليه بنتيجة 
٤-١ على ستاد ثامر مساء أمس 
ضمن مباريات اجلولة ١٢ من 
دوري «زيــن» املمتاز. ورفع 
«األحمر» رصيده إلى ١٥ نقطة 
في املركز السادس مؤقتا، فيما 
جتمد رصيد «العنابي» عند ١٤

نقطة في املركز الثامن.
ســارت مجريات الشــوط 
األول عكس ما يتمناه النصر 
بشــكل كامــل، فالفريق ظهر 
بصورة باهتة وارتكب مدافعه 
األيسر معاذ الظفيري خطأ في 

منطقة اجلزاء بعرقلته العب 
الفحيحيــل لويــز فرنانــدو، 
ليحتســب احلكــم عبــداهللا 
الكنــدري ركلة جــزاء نفذها 
فواز الرشيدي بنجاح محرزا 
الهدف األول لـ «األحمر» (٢٧).

وتلقى «العنابي» ضربتني 
موجعتــني بعد طــرد العبيه 
خالد شــامان لضربــه العب 
الفحيحيل نايف حميد بالكوع 
(٣١)، وناصــر فالح لعرقلته 
مهاجــم «األحمــر» البرازيلي 
فيتور داســيلفا بعد انفراده 

الكامل (٤٢).
وفي الشوط الثاني، انهار 
النصر وترك امللعب ملنافسه 
بسبب نقصه العددي وتفوق 
العبو الفحيحيل في االستحواذ 
على الكرة، ليعززوا من تقدمهم 
بالهدفــني الثاني والثالث عن 
طريق الالعب نفســه يعقوب 

الطراروة (٥٦ و٥٨)، وأضاف 
فرنانــدو الهــدف الرابع بعد 
هجمة منظمة (٦٥). وســجل 
النصر هدف حفظ ماء الوجه 
عن طريق البديــل البرازيلي 
غوستافو سانتوس بعد تالعبه 

بدفاع الفحيحيل (٨٣).
اجلهراء والتضامن

وتختتم اجلولة الـ ١٢ مساء 
اليــوم بلقاء يجمــع اجلهراء 
برصيد ١٦ نقطة مع التضامن 
بـ ١٣ نقطة على ملعب مبارك 
الفريقني  العيــار، في ســعي 
لتعزيــز نقاطهمــا بعدما فاز 
اجلهــراء فــي آخر مبــاراة له 
على كاظمة ٣-١، فيما خطف 
التضامــن نقطــة ثمينــة من 
الكويت املتصدر بتعادله بدون 
أهداف، لذلك ستكون املباراة 

متكافئة بني الطرفني اليوم.

مندني: العربي جاهز لنهائي كأس ولي العهد..ضمن اجلولة الـ ١٢ من دوري زين املمتاز.. واجلهراء يلتقي التضامن اليوم 
واخلالدي: الساملية أكمل حتضيراته

مبارك اخلالدي - هادي العنزي

أكد رئيــس جهاز الكرة 
بالنادي العربي علي مندني 
في تصريح لـ «األنباء» ان 
العربــي جاهز بدنيا وفنيا 
خلــوض املواجهة النهائية 
لبطولــة كأس ســمو ولي 
العهد أمام الساملية غدا على 

ستاد جابر الدولي.
وقال: نتشرف بحضور 
سمو ولي العهد الداعم الكبير 
للرياضة والرياضيني وتكفي 
مصافحة سموه، إذ ان حضور 
سموه تكرمي وتشريف لكل 
الرياضيني. أما فيما يتعلق 
باملباراة املرتقبة، فاجلهازان 
للفريــق  واإلداري  الفنــي 
يعمــالن وفــق مبــدأ ثابت 
وهو إعــداد وتأهيل الفريق 
خلــوض أي مبــاراة بكامل 
اجلاهزية الفنيــة والبدنية 
وحتســبا ألي ظرف طارئ، 
ونحن وهللا احلمد ال نعاني 

حتى اآلن من أي غيابات.
وأضاف مندني: ركزنا في 
احلصص التدريبية املاضية 
على اســتمرار التحضيرات 
خلــوض النهائــي املرتقب، 
ونعلم ان لكل مباراة ظروفها، 
وعلى ذلك قام اجلهاز الفني 
بدراسة فريق الساملية فنيا 
وهو خصم قوي ويستحق 
االحترام والتحضير إلعداد 
السيناريو املناسب للمباراة، 
ونتمنى أن تخــرج املباراة 

وذكر أن السماوي يسعى 
للظفر بالكأس الغالية، رغم 
صعوبة اخلصــم الذي يعد 
من أكثر الفرق جاهزية في 
الفتــرة األخيــرة. وقــال لـ 
«األنبــاء»: «نأمــل أن يقدم 
الفريقان مستوى فنيا رفيعا 
وممتعا، وآمل حضور أكبر 
عدد مــن اجلماهيــر احملبة 
للكرة، وقد استعاد الفريق 
جميع العناصر املهمة، ونأمل 
أن يعود املعســكر الداخلي 
للفريــق بالنتائــج املرجوة 

نفسيا وفنيا».
إلى ذلــك، يعقــد اليوم 
في الـ ١١:٣٠ صباحا املؤمتر 
الصحافي اخلاص باملباراة 
بحضور مدرب والعب من 
كل فريق، ويسبق املؤمتر 
االجتمــاع الفني الذي يقام 
في الـ ١٠:٣٠ صباحا بحضور 
إداريــي الفريقــني ومراقب 

املباراة.

بالشكل الالئق فنيا للحضور 
الرســمي وأن يســتمتع بها 
اجلمهــور الرياضي ســواء 

في امللعب أو خارجه.
إلــى ذلــك، أكمــل فريق 
الساملية حتضيراته للمباراة، 
مبعسكر داخلي مساء أمس 
لرفــع اجلاهزيــة الذهنيــة 
لالعبني، كما استعاد عددا من 
العبيه املصابني، بعدما سمح 
اجلهاز الطبي مبشــاركتهم 
فــي تدريبــات الفريق. من 
جانبــه، أكد مدير الســاملية 
بدر اخلالدي ان فريقه في أمت 
جاهزية فنية وبدنية ملواجهة 
العربي في قمة خاصة حتظى 
بتقديــر كبيــر لــدى جميع 
الرياضيني، وأسرة كرة القدم 
على وجه اخلصوص، مضيفا 
انه بغض النظر عن النتيجة 
التي ســتؤول إليها املباراة، 
فإن اجلميع فائز في احملصلة 

النهائية.

بدر اخلالدي علي مندني

«يد» القادسية ملواصلة صدارته
يعقوب العوضي

تتواصل منافسات الدوري املمتاز لكرة 
اليد بإقامة ٣ مباريات اليوم على صالة مجمع 
الشيخ سعد العبداهللا في ضاحية صباح 
السالم، فيلعب في الـ ٤:٣٠ كاظمة (٦ نقاط) 
مع الفحيحيــل (٨ نقاط)، فيما يلتقي في 
الثانية القادسية (٢٠ نقطة) مع اليرموك 
(٥ نقاط) في الـ ٦:١٥، وفي املباراة الثالثة 
يلتقــي برقان (٩ نقاط) مع الســاملية (١٤
نقطة) في الـ ٨:٠٠. ويتطلع كاظمة بقيادة 
املدرب اإلسباني انتوني الى صحوة تعيده 
الى منطقة األمان في الترتيب العام ويبتعد 
عن خطر مراكز الهبوط خاصة بعد تعادله 

مع العربي في اجلولة املاضية ٢٦-٢٦.
في املقابــل، يتطلع الفحيحيل لتجاوز 
البرتقالي رغم صعوبــة املهمة خاصة ان 
األحمــر ال ميلك اي محترفني في صفوفه، 

كما أن مدربه وليد ساملني تقدم باستقالته 
أمس ومــن املقرر ان تكون اجلولة املقبلة 

هي األخيرة له مع األحمر..
وفــي اللقاء الثاني يســعى القادســية 
متصدر الترتيب بقيادة املدرب بوزو الصربي 
ملواصلة الصدارة واالبتعاد عن الكويت أقرب 
منافسيه، أما مدرب اليرموك الوطني خالد 
املال فهو في موقــف صعب وعليه جتاوز 
اإلصابــات التي حلقت بالعبيه وتعويض 
نزيــف النقاط لالبتعاد عن مراكز الهبوط 
ولن تكون مهمته سهلة خاصة مع اجلاهزية 
البدنية والفنية التي سيواجهها في األصفر.
وضمن منافسات دوري الدرجة األولى 
علــى صالــة الشــهيد في مقر احتــاد اليد 
بالدعية، تقام مباراتان األولى في الـ ٥:٠٠، 
حيث يلتقي النصر (١٣ نقطة) مع الشباب 
(٩ نقاط)، وفي الـ ٧:٠٠ يلتقي خيطان (١٦

نقطة) مع اجلهراء (٥ نقاط).

٣ وديات لـ«أزرق السلة» في تركيا
هادي العنزي

ذكر نائب رئيس مجلس 
إدارة احتاد كرة السلة خليل 
الطاهر أن منتخبنا الوطني 
لكرة السلة يخوض معسكرا 
تدريبيا في تركيا، يســتمر 
حتــى ١٥ اجلاري، حتضيرا 
للمشاركة في تصفيات كأس 
آســيا (النافــذة اآلســيوية 
الثانية)، مضيفا: «تنتظرنا 
مباريات مهمة في التصفيات 
اآلسيوية، ونأمل أن يتحصل 

األزرق علــى النتائج التــي تؤهله ملواصلة 
املشــوار، وســيلعب منتخبنا الوطني أولى 
مبارياته مع اإلمارات ٢٠ فبراير في الدوحة، 
تتبعها في اليوم التالي مواجهة قوية مع عمان، 
على أن تكون ثالث املباريات مع املستضيف 

القطري ٢٢ اجلاري».
وأكــد الطاهــر أن أزرق 
«السلة» سيلعب ٣ مباريات 
خــالل ٣ أيــام متتالية، مبا 
يتطلــب أن يكــون بأفضل 
جاهزية فنية وذهنية. وقال: 
«يعد املعسكر التركي مهما 
بدرجة كبيرة، لعبنا مباراتني 
وديتني، وتنتظرنا ٣ أخرى، 
خالل األيام املقبلة، حتضيرا 
لتحقيــق أفضل النتائج في 
«اآلسيوية»، وقد أظهر العبو 
املنتخب انضباطا كبيرا في 
تدريباتهــم اليومية التي تقــام على فترتني 
صباحية ومســائية»، الفتا إلى أن «األزرق» 
ميلــك نقطتني جمعهمــا من خســارته أمام 
منتخبي فلسطني والعراق في النافذة اآلسيوية 
األولى التي أقيمت في فلسطني مايو املاضي.

خليل الطاهر

ج ببطولة األندية العربية للكراتيه اليرموك ُيتوَّ

توج نــادي اليرموك ببطولــة األندية 
العربية اخلامسة للكراتيه للرجال والسيدات 
التي اختتمت أول من امس وشهدت مشاركة 
نحــو ١٥٠ العبا والعبة مثلوا ١٧ ناديا من 
٨ دول عربية واستمرت على مدى يومني.
وجاء فوز اليرموك فــي البطولة التي 
أقيمت على صالته وشملت ست مسابقات 
قتالية واستعراضية بعد إحرازه ٤ ميداليات 
ذهبية تاله فريق الكويت برصيد ٣ ميداليات 

ذهبية وبرونزيتني.
وحل نادي شباب األهلي اإلماراتي في 
املركز الثالث بعد نيله ذهبية وبرونزية، 
بينما احتل نادي النصر السعودي املرتبة 
الرابعــة برصيــد ٤ ميداليــات «فضيتان 
وبرونزيتــان»، في حني حقق نادي الفتاة 
إجنازا طيبا بحلوله خامسا برصيد ثالث 

ميداليات «فضية وبرونزيتني».
وقــال رئيــس اللجنة املنظمــة رئيس 
نادي اليرموك أحمد اجلاركي، إن البطولة 
ظهرت مبستوى فني عال في فئتي الرجال 
والسيدات وسط تنافس قوي بدليل حصول 

١٠ أندية على ميداليات متنوعة.
وأشــاد اجلاركي بالنتائج الطيبة التي 
حققتها األندية الكويتية، السيما اليرموك 
الذي حقق أربع ميداليات ذهبية من أصل 
٦، مهنئا الالعبني والالعبات على هذا األداء 

املميز.
واعتبــر أن الفوز باللقــب جاء نتيجة 
عمل وجهود كبيرة مت التخطيط لها خالل 
الفترة املاضية، منوهــا باجلهود الكبيرة 
للجان العاملة في ضوء دعم االحتاد العربي 

للعبة والهيئة العامة للرياضة.

لقطة جماعية للفائزين في ختام البطولة

املال وبهبهاني - «رام» الراعي الرسمي
لسباق «هانيبال» في الكويت

قامت شركة املال وبهبهاني - املوزع املعتمد لسيارات ألفا 
روميو، ابارث، كرايسلر، دودج، فيات، جيب، رام وموبار 
في الكويت، برعاية سباق «رام هانيبال» لعام ٢٠٢٣ كراع 
رئيســي، والذي أقيــم مؤخرا في مدينــة الكويت لرياضة 
احملركات. وشــارك أكثر من ٧٠٠ متســابق في سباق «رام 
هانيبال» ٢٠٢٣ والذي متيز بالعديد من التحديات التي يعشقها 
محبو الرياضة وقوة التحمل مثل الركض ملسافات مختلفة، 
وتسلق احلواجز ذات االرتفاعات املختلفة، واملرور وتخطي 
عدة حواجز مليئة بالوحل، والنار، وغيرها من التحديات 
التي أضافت مزيــدا من اإلثارة على أجواء الفعالية والتي 
صاحبت املتسابقني مرورا بجميع هذه احلواجز وحتى خط 
النهاية. وقامــت «رام» بإضافة املزيد من اإلثارة من خالل 
«حتدي رام»، حيث مت وضع ســيارتني «رام» على حواجز 
أرضية ذات ارتفاعات مختلفة، وقام املتســابقون بالعبور 
اسفل هذه السيارات وسط أجواء حماسية، اشعلها تشجيع 

اجلمهور املتواجد في سباق «رام هانيبال».
وشهدت مسابقة «اســحب رام واربح» إقباال كثيفا من 
اجلمهور واملشاركني، رجاال ونساء على حد السواء، حيث 
تبارى املشــاركون في محاولة جر سيارة «رام» بواسطة 
احلبال، ملســافة محددة في أسرع وقت. وحصل الفائزون 

على جوائز قيمة مقدمة من املال وبهبهاني.
وحــرص احلضــور طــوال الفاعلية على أخــذ الصور 
التذكاريــة مــن خــالل «الســيلفي بوكس» مع املشــاركني 
والفائزين في املســابقات املختلفة. وفي نهاية السباقات، 
مت توزيــع امليداليات واجلوائز علــى الفائزين في الفئات 
العمرية املختلفة، وســط تشــجيع احلضــور، الذي أبدى 
إعجابه الشديد بنجاح هذه الدورة وتطلعهم للمشاركة في 

السباق القادم في ٢٠٢٤.

(املركز اإلعالمي - كاظمة) شبيب اخلالدي حلظة تسجيله الهدف األول لكاظمة    

كاظمة ُيسقط القادسية.. كاظمة ُيسقط القادسية.. 
والفحيحيل يتالعب بالنصر ويهزمه برباعيةوالفحيحيل يتالعب بالنصر ويهزمه برباعية
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أوغسبورغ يبتعد 
عن منطقة الهبوط

كيريوس يعترف باعتدائه
على صديقته ويفلت من اإلدانة

عزز أوغسبورغ حظوظه بتفادي الهبوط بفوزه على ضيفه 
باير ليڤركوزن ١-٠، في افتتاح منافسات املرحلة الـ ١٩ من الدوري 
األملاني لكرة القدم. ويدين أوغسبورغ ملهاجمه ميرجني بريشا 
صاحب هدف الفوز في الدقيقة ٥٥. وتقدم أوغسبورغ للمركز 
الثالث عشر مؤقتا برصيد ٢١ نقطة، ولم يعد يتأخر عن ليڤركوزن 
التاســع سوى بفارق ٣ نقاط. ومني ليڤركوزن بإشراف مدربه 
اإلسباني كسابي ألونسو بخسارته التاسعة هذا املوسم والثانية 
تواليا بعد ســقوطه أمام بوروســيا دورمتوند ٠-٢ في املرحلة 

املاضية، لتتراجع نتائجه بعد سلسلة من ٥ انتصارات تواليا.

أفلت العب التنس ألسترالي نيك كيريوس، من اإلدانة بعدما 
أقر باالعتداء على صديقته السابقة، فيما وصفته محكمة كانبيرا 

بأنه «عمل غبي».
ورفضت احملكمة تهمة االعتداء على الفتاة البالغة من العمر 
٢٧ عاما. واعترف «املشاغب» كيريوس وصيف بطولة وميبلدون، 
ثالثــة البطوالت األربع الكبرى العام املاضي والذي كان حاضرا 
في جلسة احملاكمة، باعتدائه على صديقته السابقة كيارا باساري 
في العاشر من يناير ٢٠٢١ بدفعها على األرض بعد جدال محتدم. 
وذكر محامون أن باســاري تقدمت بشكوى بعد عشرة أشهر 
من انفصالهما. وقالت في بيان تلته أمام احملكمة، إنها عانت من 
صدمة شــديدة من احلادث، وعانت من نقص كبير في الوزن، 
وكانــت طريحة الفراش ليال ونهارا، وغير قادرة على النوم أو 
إقامة عالقــات عاطفية جديدة. وقال محامو كيريوس في وقت 
سابق ان موكلهم يبحث عن إسقاط التهم بسبب مشاكل الصحة 
الذهنية، موضحني أنها كانت حادثة منعزلة وال تتماشى مع مزاجه.

وأوضح عالم النفس سام بورنستني للمحكمة ان كيريوس 
يعاني من اكتئاب حاد ومتكرر يتسبب له على اخلصوص في 
التفكير في إيذاء النفس واألرق والتعب والشعور بالذنب. وتابع 
أن كيريوس جلأ إلى الكحول على وجه اخلصوص للتعامل 
مع املوقف، لكنه اآلن يحرز تقدما في إدارة صحته الذهنية.

 «أندية العالم».. الهالل يواجه فالمنغو واألهلي يصطدم بـ «امللكي»

يستقبل برشلونة زائره األندلسي إشبيلية بثقة عالية بالنفس 
اليوم ضمن منافســات املرحلة ٢٠ من الدوري اإلسباني في كرة 
القــدم، األولى من دور اإلياب، إذ يتربع على الصدارة بخمســني 
نقطة، بفارق خمس نقاط عن غرميه التقليدي ريال مدريد حامل 

اللقب الذي يحل على ريال مايوركا العاشر.
فريقــان فقط بلغــا حاجز املئة نقطــة في تاريخ 
الدوري اإلسباني، ريال مدريد في موسم ٢٠١١-٢٠١٢

وبرشلونة في العام الذي تاله.
وهذه املرة اخلامسة يصل برشلونة إلى هذا 
الكــم من النقاط في هذه املرحلة من املوســم، 
وفي املرات األربع السابقة أنهى موسمه متوجا 
بلقب الليغا. ولعل أبرز مزايا تشكيلة املدرب 
تشافي هرنانديز، صالبة خط دفاعه 
الذي استقبل سبعة أهداف فقط، 
مقابــل ١٦ لريال مدريــد. صالبة 
تعززت مع قدوم الفرنسي جول 
كونديــه والدمناركــي أندرياس 

كريستنسن.

وفيما عاد احلارس األملاني مارك-أندري تير شتيغن 
إلى مستوياته السابقة، ينفرد برشلونة بأقوى دفاع في 

البطوالت األوروبية اخلمس الكبرى.
خالفا لذلك، يقدم إشبيلية أحد اسوأ مواسمه منذ فترة، رغم 
الصحوة التي يعيشــها أخيرا مع املــدرب األرجنتيني خورخي 
سامباولي. فاز الفريق األندلسي ثالث مرات في آخر أربع مباريات، 
لكنه اليزال قابعا في املركز الثالث عشر، نظرا لفوزه مرتني فقط 
في أول ١٥ مباراة. وسيكون ريال مدريد قادرا على تقليص الفارق 
إلى نقطتني قبل ســاعات من مباراة برشــلونة، عندما يحل على 
ريال مايوركا بعد ان هزمه بسهولة ذهابا ٤-١. استعد جيدا لهذه 
املباراة بفوز صريح على ضيفه ڤالنسيا ٢-٠ اخلميس، بهدفني 
استعراضيني من ماركو أسنسيو والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

لكن الفريق امللكي خســر مهاجمه الفرنسي املخضرم كرمي 
بنزمية، صاحب الكرة الذهبية في املوسم املاضي، بعد تعرضه 
إلصابة بفخذه، على غرار زميله املدافع البرازيلي إيدر ميليتاو. 
وفي ظل املعركة املســتمرة واالعتيادية بني برشــلونة وريال 
مدريد، يأمل ريال سوسييداد الثالث، مفاجأة دور الذهاب والذي 

يستقبل بلد الوليد، في البقاء على مقربة من املتصدرين.

فــي مباراتــني اتســمتا 
باإلثارة والندية متكن فريقا 
الهــالل الســعودي واألهلي 
املصري من بلوغ الدور قبل 
النهائي لبطولة كأس العالم 
لألنديــة املقامة فــي اململكة 
املغربيــة. فقد عبــر األهلي 
منافسه «سياتل ساوندرز» 
األميركــي بعد التغلب عليه 
بهــدف نظيــف مــن توقيع 
الالعب محمد مجدي أفشة في 
الدقيقة ٨٨ من املباراة ليضرب 
موعــدا فــي دور األربعة مع 
ريال مدريد اإلسباني مساء 

األربعاء املقبل.
وكان الهــالل الســعودي 
حقــق فــوزا مســتحقا على 
الوداد البيضــاوي املغربي، 
مســتضيف البطولة، وذلك 
٥-٣ الترجيــح  بــركالت 
عقب نهاية الوقتني األصلي 
واإلضافي بالتعادل االيجابي 

مكــة. وكان الــوداد املغربي 
املبادر بالتســجيل بواسطة 
أيوب العملود في الدقيقة ٥٢، 
قبل أن يعدل الهالل النتيجة 
عبر محمد كنو من ركلة جزاء 

رضا اجلعدي بتسديدة قوية 
لكنها مرت مبحاذاة العارضة 
العلويــة ملرمــى عبــداهللا 
املعيــوف، وحاول موســى 
ماريغــا الرد بهجمــة مرتدة 
ســريعة ولكنه لم يســتطع 
احلفاظ على الكــرة في ظل 

الدفاع القوي من الوداد.
وسدد جالل الداودي كرة 
من ضربة حرة مباشرة لكن 
املعيــوف أبعدهــا بصعوبة 
لترتد وجتــد يحيى جبران 
الــذي أطلق تســديدة قوية 
علت العارضة العلوية ملرمى 
الهالل، قبل أن يسيطر الهالل 
على الكرة ويحاول هجوميا 
على مرمى الوداد ولكن الدفاع 

واحلارس كانوا في املوعد.
وســجل صاحب األرض 
الوداد هدفا في الدقيقة ١٩ لكن 
احلكم ألغاه بداعي التســلل 
علــى جالل الداودي. قبل أن 

يعود الهالل للسيطرة على 
الــوداد على  الكــرة ويجبر 
التراجع الدفاعي، وسط هجوم 
هاللي لتسجيل هدف املبادرة.

وحملت الدقيقة ٥٢ هدفا 
أول للوداد املغربي عن طريق 
أيــوب العملــود الــذي تابع 
عرضيــة من ضربــة ركنية 
نفذها يحيى جبران، وتعامل 
معها مدافــع الهالل بصورة 
ســيئة لتصل للعملود الذي 
تابعها بضربة رأسية جميلة 
ضربت بالعارضة وســكنت 
شباك املعيوف وسيطر فريق 
الهالل بشكل كبير على الكرة، 
في محاولة لتعديل النتيجة.

وجنح العب الهالل محمد 
كنو في ادراك التعادل في 
الدقيقة ٩٣ من ركلة جزاء، 
الفريقــان لركالت  ليلجــأ 
ابتسمت  التي  الترجيــــح 

لـ «الزعيم».

نفذها مبهارة (٩٣).
وفــي التفاصيــل، دخــل 
الوداد املغربي بشكل سريع 
وضغط هجوميا لتســجيل 
هــدف مبكــر، وكاد يفعلهــا 

بطل آسيا الهالل السعودي قدم مباراة كبيرة وأقصى املستضيف بني جماهيره

١-١، ويستضيف ملعب طنجة 
مباراة الهالل وفالمنغو مساء 
الثالثاء املقبل ضمن منافسات 
نصف نهائي املونديال، وتقام 
املباراة في الـ ١٠ مساء بتوقيت 

يستقبل برشلونة زائره األندلسي إشبيلية بثقة عالية بالنفس 

نقطة، بفارق خمس نقاط عن غرميه التقليدي ريال مدريد حامل 

٢٠١٢ ٢٠١١الدوري اإلسباني، ريال مدريد في موسم ٢٠١١الدوري اإلسباني، ريال مدريد في موسم ٢٠١١

وهذه املرة اخلامسة يصل برشلونة إلى هذا 

وفي املرات األربع السابقة أنهى موسمه متوجا 
بلقب الليغا. ولعل أبرز مزايا تشكيلة املدرب 

سامباولي. فاز الفريق األندلسي ثالث مرات في آخر أربع مباريات، 

١٥في أول ١٥في أول ١٥ مباراة. وسيكون ريال مدريد قادرا على تقليص الفارق 

استعراضيني من ماركو أسنسيو والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

بنزمية، صاحب الكرة الذهبية في املوسم املاضي، بعد تعرضه 
إلصابة بفخذه، على غرار زميله املدافع البرازيلي إيدر ميليتاو. 

مدريد، يأمل ريال سوسييداد الثالث، مفاجأة دور الذهاب والذي 

يستقبل برشلونة زائره األندلسي إشبيلية بثقة عالية بالنفس 

نقطة، بفارق خمس نقاط عن غرميه التقليدي ريال مدريد حامل 

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إجنلترا (املرحلة الـ ٢٢)

٢ ٥beIN Sports Premiumنوتنغهام ـ ليدز
١ ٧:٣٠beIN Sports Premiumتوتنهام ـ مان سيتي

إسبانيا (املرحلة الـ ٢٠)
١ ٤beIN Sports Premiumريال مايوركا ـ ريال مدريد

٦:١٥beIN Sports HD١جيرونا ـ ڤالنسيا
٨:٣٠beIN Sports HD١ريال سوسييداد ـ بلد الوليد

١ ١١beIN Sports Premiumبرشلونة ـ إشبيلية
إيطاليا (املرحلة الـ ٢١)

٢:٣٠StarzPlay Appسبيزيا ـ نابولي
٥StarzPlay Appتورينو ـ أودينيزي
٨StarzPlay Appفيورنتينا ـ بولونيا
١٠:٤٥StarzPlay Appإنتر ميالن ـ ميالن

أملانيا (املرحلة الـ ١٩)
٥:٣٠beIN Sports HD٣شتوتغارت ـ ڤيردر برمين
٧:٣٠beIN Sports HD٣ڤولفسبورغ ـ بايرن ميونيخ

فرنسا (املرحلة الـ ٢٢)
٣beIN Sports HD٢كليرمون ـ موناكو
٥beIN Sports HD٤أجاكسيو ـ نانت
٥beIN Sports HD٢لوريان ـ أجنيه
٥beIN Sports HD٦أوكسير ـ رميس

٥beIN Sports HD٧ستراسبورغ ـ مونبلييه
٧:٠٥beIN Sports HD٢بريست ـ النس
١٠:٤٥beIN Sports HD٢مرسيليا ـ نيس

باوليستا يعتذر لڤينيسيوس
اعتذر غابرييل باوليستا مدافع ڤالنسيا عن 
تدخله القوي مع ڤينيسيوس جونيور مهاجم 
ريال مدريد خالل مباراة الفريقني املؤجلة من 
املرحلة السابعة عشرة من الدوري، وأكد باوليستا 
أنه «لم يكن متعمدا إيذاءه. وحصل غابرييل باوليستا 
على بطاقة حمراء وطرد مباشــرة بسبب التدخل 

العنيف ضد ڤينيسيوس في الدقيقة ٧٢ من املباراة، 
التدخل واندلعت  إثر  وسقط ڤينيســيوس أرضا 
مناوشات بني مجموعة من الالعبني من كال الفريقني. 
قال غابرييل «أتقبل االنتقاد والبطاقة احلمراء. أنا 
العب يتمتع بقوة جسدية، لكني شخص نبيل أيضا. 

أحترم ڤينيسيوس ولم أقصد أبدا إيذاءه».

الدوري اإلسباني، ريال مدريد في موسم 

وهذه املرة اخلامسة يصل برشلونة إلى هذا 

وفي املرات األربع السابقة أنهى موسمه متوجا 
بلقب الليغا. ولعل أبرز مزايا تشكيلة املدرب 

الدوري اإلسباني، ريال مدريد في موسم 

وهذه املرة اخلامسة يصل برشلونة إلى هذا 

وفي املرات األربع السابقة أنهى موسمه متوجا 
بلقب الليغا. ولعل أبرز مزايا تشكيلة املدرب 

إنتر وميالن «صراع مستمر».. ونابولي ملواصلة التقدم
يدخل ميالن حامل اللقب الى مواجهة 
ديربي أمام اجلار انتر في منافسات املرحلة 
٢١ مــن الدوري اإليطالي لكرة القدم، وهو 
متأخر بفارق كبير في معركة احلفاظ عن 
لقبه، ووجوده حتى اللحظة خارج املراكز 
املؤهلــة الى دوري أبطال أوروبا املوســم 

املقبل.
وبات «روســونيري» يتأخر بفارق ١٥

نقطة كاملة عن نابولي متصدر الترتيب، 
كما يحتل مركزا خارج نادي األربعة األوائل، 
وهو موقف غير مسبوق في حقبة مدربه 
احلالي ستيفانو بيولي، وذلك منذ خسارته 
القاسية أمام أتاالنتا بخماسية نظيفة عام 
٢٠١٩ والتــي كادت تطيــح بــه من مركزه 

ملصلحة األملاني رالف رانغنيك.
وفاز فريــق بيولي مبباراة واحدة من 
أصل سبع في يناير في جميع املسابقات، 
لتتعمــق الفجوة التي كانــت تفصله عن 

نابولي من خمس نقاط الى ١٥، اضف الى 
ذلك خروجه من مسابقة كأس إيطاليا على 
يد تورينو وخسارته الكأس السوبر امام 

انتر نفسه.
تلك اخلســارة أمام «نيراتزوري» في 
املباراة التي أقيمت على األراضي السعودية، 
كانت األولى في سلســلة من ثالث هزائم 
قاســية، إذ تلتها هزميتــان مدويتان أمام 
التســيو ٤-٠ في العاصمة وساســوولو 
املغمور ٥-٢ األســبوع املاضي في ســان 

سيرو.
وســيكون ملعب سان ســيرو الشهير 
مســرحا للمواجهــة بــني قطبــي ميالنو، 
وقد بيعت جميــع التذاكر بالكامل، حيث 
يستضيف انتر املواجهة الثالثة واألخيرة 
علــى األرجح هذا املوســم، بعدما بات هو 
األقرب إلى نابولي في معركة الـ«سكوديتو».

ورغم نكسة ميالن، اليزال انتر يتقدم 

عليه بفارق نقطتني فحسب، وسط تقارب 
شديد بني خمسة فرق ال يفصل بينها سوى 
ثالث نقاط مما يؤشر الى سباق مثير للغاية 

على املقاعد الثالثة األخرى املؤهلة الى 
املسابقة األوروبية األم، اال في حال 

انهيار مفاجئ لنابولي.
في املقابل، يحل نابولي ضيفا 
علــى ســبيزيا املتعثر وصاحب 

املركز الســابع عشــر، آمال في 
القويــة  مواصلــة عروضــه 
وسعيه املستمر لضمان لقبه 
األول في «سيري أ» منذ العام 

.١٩٩٠
ويقدم الفريق اجلنوبي 
أداء رائعا هذا املوســم، مع 
حتقيقه ١٧ فوزا من ٢٠ مباراة، 

وتعرضه خلسارة يتيمة امام 
إنتر ٠-١ في املرحلة ١٦.

عليه بفارق نقطتني فحسب، وسط تقارب 
شديد بني خمسة فرق ال يفصل بينها سوى 
ثالث نقاط مما يؤشر الى سباق مثير للغاية 

األول في «سيري أ» منذ العام 

 مباراة، 

«البارسا» لضرب إشبيلية.. و«امللكي» لعبور مايوركا

إيڤرتون يوقف أرسنال.. ومان يونايتد يفوز.. وليڤربول يتخبط
إيڤرتــون، بقيادة  عرقــل 
مديــره الفنــي اجلديد شــني 
دايتــش، االنطالقــة الناجحة 
ألرسنال في الدوري اإلجنليزي 
لكرة القدم، وتغلب عليه ١-٠
في املرحلة الـ ٢٢ من املسابقة.
إيڤرتون نغمة  واســتعاد 
االنتصــارات التي غابت عنه 
فــي الــدوري اإلجنليزي منذ 
الفوز على كريســتال باالس 

٠-٣ في ٢٢ أكتوبر املاضي.
وخطــف إيڤرتــون الفوز 
بالهدف الذي ســجله جيمس 
تاركوفسكي بضربة رأس في 
الدقيقة ٦٠ ليكون الفوز األول 
إليڤرتون في آخر تسع مباريات 

خاضها بالبطولة.
ورفع إيڤرتون رصيده إلى 
١٨ نقطة ليترك منطقة املهددين 
بالهبوط في جدول املسابقة، 
وجتمــد رصيد أرســنال عند 
٥٠ نقطــة في الصدارة. حقق 
مانشســتر يونايتد انتصارا 
مستحقا على ضيفه كريستال 
باالس بهدفني مقابل هدف خالل 
املباراة التي أقيمت على ملعب 
«أولد ترافورد» ضمن اجلولة 
الـ ٢٢ من الدوري اإلجنليزي 

هاج ســيطرته علــى املباراة 
الدقائــق األولى، ومتكن  منذ 
مــن افتتــاح باب التســجيل 
الســابعة،  الدقيقــة  بحلــول 
عن طريق النجــم البرتغالي 
برونو فيرنانديز من ركلة جزاء 
احتسبها احلكم بسبب ملسة يد 
واضحة على مدافع كريستال 

متصــل،  ســياق  فــي 
التخبــط  واصــل ليڤربــول 
فــي «البرميييرليــغ» وتلقى 
هزميــة قاســية مــن مضيفه 
ولڤرهامبتون بثالثية نظيفة 
خــالل املبــاراة التــي جمعت 
الفريقني على ملعب «مولينو»، 
ضمــن اجلولة نفســها، وهي 

األنشــط في سوق االنتقاالت 
الشتوية في الفوز على ضيفه 
فوالم ليكتفي بالتعادل السلبي، 

في افتتاح املرحلة.
وتقــدم تشلســي للمركز 
التاسع مؤقتا برصيد ٣٠ نقطة، 
متأخرا بفارق ٩ نقاط عن مان 
يونايتد صاحب املركز الرابع 

باالس داخل منطقة العمليات.
وواصل مانشستر يونايتد 
محاولة تسجيل أهداف أخرى 
خالل الثلث ساعة االولى من 
عمــر الشــوط الثاني، وجنح 
فــي ذلك بالفعــل، وهذه املرة 
حمل الهدف توقيع ماركوس 
راشفورد بحلول الدقيقة ٦٣.

املبــاراة الرابعة على التوالي 
التــي يفشــل فيهــا ليڤربول 
بتحقيــق الفــوز، حيث تلقى 
٣ هزائــم وتعادل فــي مباراة 
وحيدة وأصبح موقفه بحجز 
مقعــد مؤهــل لــدوري أبطال 

أوروبا أكثر تعقيدا.
كما فشل تشلسي الذي كان 

األخير املؤهل إلى دوري أبطال 
أوروبا، وبفــارق نقطتني عن 

فوالم السادس.
املــدرب غراهــام  ودفــع 
بوتــر بالوافديــن اجلديدين 
األرجنتيني إنــزو فرنانديز، 
صاحب أغلى صفقة في تاريخ 
الــدوري (١٢١ ميلــون يورو) 
واألوكراني ميخايلو مودريك 
(١٠٠ مليــون مع مكافآت) في 

التشكيلة األساسية.
إلى ذلك، يخوض مان سيتي 
حامل اللقب امتحانا حذرا أمام 

مضيفه توتنهام اخلامس.
وتغلب سيتي على سبيرز 
٤-٢ منذ أسبوعني فقط على 
ملعب االحتاد في مباراة مؤجلة 
من املرحلة السابعة، بثنائية 
اجلزائري رياض محرز، قبل 
أن يسقط ولفرهامبتون ٣-٠

بـ «هاتريك» لهــداف الدوري 
النرويجي إرلينغ هاالند (٢٥

هدفا).
ويغيب عن توتنهام مدربه 
االيطالي أنتونيو كونتي بعد 
خضوعه جلراحة إلزالة املرارة.
كما يستضيف نوتنغهام 

نظيره ليدز.

مان سيتي في اختبار صعب مبواجهة توتنهام في «البرميييرليغ».. و«البلوز» يسقط في فخ التعادل أمام فوالم

(البرميييرليــغ)،  املمتــاز 
واستعاد املان يونايتد نغمة 
االنتصــارات عقب تعثره في 
اجلولتني املاضيتني بالتعادل 
مع كريستال باالس في مباراة 
الذهاب والهزمية من أرسنال 

املتصدر.
وفــرض فريق املدرب تني 



السفينة ساو باولو في مياه احمليط األطلسي في وقت سابق

a

ش

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق
كويتية يومية سياسية شاملة،

تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»
تصدر عن

شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥
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األحد
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«والدي قطع عني املصروف لعملي بالسينما»
 داكوتــا جونســون، املمثلــة 
األميركية، تعترف بأن والدها املمثل 
األميركي دون جونســون عارض 
دخولها هوليوود دون إكمال دراستها 
اجلامعية، ثم قطع عنها مســاعدته 
املالية، عندما رفضت إكمال دراستها.

«أصرت على زاوية محددة للكاميرا»
 جيمي كيميل، املذيع األميركي، 
يقول إن املغنية األميركية، باربرا 
سترايسند رفضت التصوير في 
برنامجه احلواري، إلصرارها على 
اجللوس في مقعــد املذيع، ميني 
الكاميرا، بدال من اجللوس مبقعد 

الضيف يسار الكاميرا.

«ال أطيقه»
 ليام نيسون، املمثل اإليرلندي، 
ينتقد املالكم اإليرلندي املشاغب 
كونور ماكغريغور، ويقول انه ال 
يطيق أســلوبه في القتال، ويراه 

مسيئا لسمعة اإليرلنديني.

«ال يتقدم في السن يوما واحدا»
 جوليــا لويــس دريفوس، 
املمثلة األميركية، تستغرب عدم 
تعرض وجه زميلهــــا املمثــل 
ايدي مورفي ألي جتاعيد تظهر 

تقدمه في العمر.

أبعد من الكلمات

العظمى: ١٩
الصغرى:  ٠٩

أعلى مد: ١:٢٣ ظ ـ ١١:٥٨ م
أدنى جزر: ٦:٥٥ ص ـ ٦:١٢ م

٥:١٤الفجر
٦:٣٥الشروق

١٢:٠٢الظهر
٣:٠٧العصر

٥:٢٩املغرب
٦:٤٨العشاء

تكويت الوظائف ا لقيادية 
واإلشرافية في «التعاونيات».

مناطيد الصني الشاردة
 ُتثير جدًال عامليًا.

بازدياد االنقسام العالم مستمر 
خطوة مستحقة ومبحلها.في الصعود على سلم التوتر!

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك راضية مرضية  
فادخلي في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

وسيلة جري علي: (أرملة حسني شريدة علي احلمدان) ٦٨ - الرجال: 
العزاء في املقبرة - ت: ٩٩٠٤٠١٠٩ - ٩٤٤٤٩٩٧٩ - النســاء: 
الفنطــاس - ق٢ - ش عبداهللا العلي احلمــدان - م١٨ - ت: 

٦٧٦٠٠٥٦٤ - ٩٧٥٣٣٤٤٧ - شيعت.
٦٠ عاما - العزاء في املقبرة - ت  عدنان عبدالوهاب نصف النصف:
الرجال: ٩٧١٠٧٠٠٦ - ت النساء: ٩٩٧٧٢٥٤٤ - ٩٩٠٢٢٤٤٠ - شيع.

٨٩ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  صفوق محمد معلث املطيري:
- ت: ٩٩٨٧١٦٠٠ - النســاء: االندلس - ق٥ - ش١٠٢ - م٢٤٢

- ت: ٩٩٠٢٣١٣٢ - شيع.
(أرملة فؤاد إبراهيم عثمان الفريح)  مرمي صالح سليمان املديهيم:
٧٩ عامــا - الرجــال: العزاء في املقبــرة - ت: ٩٩٧٧١٤١٤ - 
٩٩٦٩٠١١٤ - النساء: السرة - ق٦ - ش٧ - م١٩ - ت: ٩٧٨٨١٧٧١

- ٩٩٧٧١٣١٣ - شيعت.

البرازيل تغرق حاملة طائرات «سامة» في األطلسي!البرازيل تغرق حاملة طائرات «سامة» في األطلسي!
برازيليا - (رويترز): قالت البحرية البرازيلية إنها أغرقت 
حاملــة طائــرات خرجت مــن اخلدمة في احمليط األطلســي 
قبالة ساحلها الشــمالي الشرقي رغم حتذيرات دعاة حماية 
البيئــة مــن أن الســفينة الصدئة التي صنعتها فرنســا في 
الستينيات ستلوث البحر وسلسلة الغذاء البحرية. وظلت 
حاملة الطائرات، التي يبلغ وزنها ٣٢ ألف طن، في البحر ملدة 
ثالثة أشــهر بعد أن رفضت تركيا دخولها لتفكيكها بغرض 
إعادة تدويرها ألنها كانت تشكل خطرا على البيئة ومت سحب 

السفينة إلى البرازيل.
وأوضحت البحرية في بيان، أنها أخضعت حاملة الطائرات 
«إلغراق مخطط ومراقب» في ساعة متأخرة من مساء اجلمعة 
من شــأنه أن «يجنب الدولة البرازيلية خســائر لوجستية 

وتشغيلية وبيئية واقتصادية».
وأضافت انها أغرقت جسم السفينة ساو باولو في املياه 
اإلقليمية البرازيلية على بعد ٣٥٠ كيلومترا قبالة الســاحل، 
حيث يبلغ عمق البحر ٥ آالف متر، وهو املوقع الذي مت اختياره 
للتخفيــف من تأثيــر العملية على الصيــد والنظم البيئية. 
وكان ممثلــون لالدعاء العــام االحتادي ومنظمة غرينبيس، 
أو الســالم األخضر، قد طلبوا من احلكومة البرازيلية وقف 
اإلغراق، قائلني إنه «سام» بسبب املواد اخلطرة التي تشمل 

ملشاهدة الڤيديو٩ أطنان من مادة األسبستوس.

أديل تزاحم بيونسيه في سباق «غرامي» اليوم
لوس أجنيليس - أ.ف.پ: حتضر مجموعة كبيرة من النجوم 
اليوم األحد على السجادة احلمراء للمشاركة في احتفال توزيع 
جوائز غرامي التي تعد األهم بني مكافآت الصناعة املوسيقية 
األميركية، وأبرزها املغنيتان بيونســيه وأديل اللتان حصلتا 

على أكبر عدد من الترشيحات.
كذلك يعد كندريك المار وهاري ســتايلز وتايلور سويفت 
مــن بني األوفر حظا في هذا االحتفال اخلامس والســتني الذي 
يجمع عددا كبيرا من الفنانني املشــهورين، من بينهم باد باني 

وليزو وستيف اليسي وماري جي باليج.
وتتصدر قائمة الترشيحات هذه السنة جنمة الپوپ بيونسيه 
في تسع فئات، ثم مغني الراب كندريك المار بثمانية ترشيحات. 
أما البريطانية أديل وجنمة موسيقى الفولك األميركية وروك 

براندي كاراليل، فلكل منهما سبعة ترشيحات.
وهــذا االحتفال الذي يقدمه املمثــل الكوميدي تريفور نوا، 
وهو بالنسبة إلى املوسيقى مبنزلة جوائز األوسكار سينمائيا، 
يتوج سنة حافلة باأللبومات التي حققت جناحا كبيرا، ومنها 

«رينيسانس» لبيونسيه و«٣٠» ألديل.
وســيكون األلبومــان في تنافس مباشــر وجهــا لوجه في 
أديلالفئات األبرز، بعد ست سنوات من مواجهة انتهت لصالح أديل.
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