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و١٠٪ أسهم منحة 

٣٦٫٤ مليون دينار 
أرباح «األهلي املتحد» 
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بتوزيع ٨٪ نقدًا 
على املساهمني  

١٠٫٣٧ ماليني 
دينار أرباح 

«التسهيالت» 
في ٢٠٢٢.. 

وتوصية بتوزيع
١٦٪ أرباحًا نقدية 

عبدالكرمي الكندري 
يكتب عن عقد 

اجللسات من دون
حضور احلكومة.. «بني 

االختالف في الرأي 
وضرورة التطبيق»

بنك الكويت 
الوطني 

يفتتح فرعه 
اجلديد 

في «الصديق» 
د.أنور املضفحمد املرزوق جهاد احلميضيعبد الوهاب الرشود

محافظ حولي والعاصمة باإلنابة علي األصفر وصالح الفليج 
د.عبدالكرمي الكندريعبداهللا احلميضيومحمد العثمان وعلي املال حلظة قص شريط االفتتاح
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أعنف كارثة زلزالية تضرب تركيا وسورية
أودت بحياة اآلالف في البلدين وأبقت آالفاً حتت األنقاض وسوَّت مباني باألرض وشملت آثارها أكثر من ١٠ واليات تركية و٥ محافظات سورية.. والعالم يُعلن تضامنه 

صورة جوية لعدد من األبنية املنهارة كليا مبدينة كهرمان مرعش مركز الزلزال املدمر الذي ضرب تركيا وامتدت آثاره إلى سورية 

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد يسلم الكأس لعبدالعزيز عاشور والعبي العربي بحضور عبداهللا الشاهني

للمرة 
التاسعة.. 

كأس 
ولي العهد 

«عرباوي»
20

األمير عّزى أردوغان ووّجه بإنشاء جسر جوي إلرسال مساعدات وطواقم طبية عاجلة
الرئيس التركي: أكبر كارثة نشهدها منذ ١٩٣٩
والرئيس السوري بحث حجم األضرار مع «الوزراء» 
املنقذون يكافحون النتشال الضحايا
من حتت األنقاض وسط ظروف جوية قاسية
شهادات مرعبة: «كأنه نهاية العالم» «كنا نهتز
مثل اهتزاز مهد طفل رضيع» ..«وصرخات استغاثة»

19إلى17تغطية شاملة لزلزال تركيا وسورية وتداعيات الكارثة 
مصابون يتلقون العالج في مستشفى باب الهوى        (أ.ف.پ)

أشخاص يبحثون عن ضحايا وناجني حتت أنقاض حي دمره الزلزال 
بكامله في بلدة سرمدا بريف إدلب                          (أ.ف.پ)
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الثالثاء ٧ فبراير ٢٠٢٣ محليات

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح والشيخ طالل اخلالد وبراك الشيتان ود.بدر املال وعبدالرحمن املطيري خالل اجللسة

كلير لو فليشر: التعاون الثقافي والعلمي 
بني فرنسا والكويت مستمر منذ ١٩٦٩

دارين العلي

أكدت السفيرة الفرنسية 
لدى البالد كلير لو فليشــر 
اســتمرار التعــاون الثقافي 
والعلمي والفني بني فرنسا 
والكويــت منــذ عــام ١٩٦٩

برغبة مشتركة للحفاظ على 
العالقات املتميزة بني البلدين.
وقالت لو فليشــر خالل 
االســتقبال الــذي أقيــم في 
الســفارة الفرنســية مســاء 
أمس األول على هامش افتتاح 
التدريبي املكثف  البرنامــج 
ملدرســي اللغــة الفرنســية 
كلغة أجنبية «BELC الكويت 
٢٠٢٣» والذي يشارك فيه ٨٠

مدرسا من الكويت واالمارات 
والسعودية والبحرين وقطر 
ومصــر، إن هــذه األنشــطة 
للفريق الفرنســي، والسيما 
الســفارة الفرنسية واملعهد 
الفرنسي في الكويت ومركز 
األبحــاث الفرنســي لشــبه 
اجلزيرة العربية في الكويت 
يساهم بتعزيز جاذبية لغتنا، 
وجودة جامعاتنا ومراكزنا 
البحثيــة، وتعزيــز قيمنــا، 
وتكثيف عالقاتنا مع املجتمع 
الثقافــي والعلمي واملجتمع 

املدني في الكويت.
وأشــارت الــى انــه يتم 
تدريس اللغة الفرنسية في 
الكويت منذ عام ١٩٦٦، وحاليا 
يقوم ما يقرب من ١٠٠٠ معلم 
بتدريس اللغة الفرنسية في 
املؤسسات العامة واخلاصة.
البرنامج  ان  وأوضحــت 
التدريبــي االقليمي هو جزء 
التعــاون  مــن ديناميكيــة 
الثنائــي، ويهدف بعد عامني 
من اإلغالق الكامل للمدارس 

الفرنســية في الكويت، عبر 
عدة برامــج وآخرها الدورة 
التدريبية التي تســتضيفها 
جامعة اخلليج، مشيرا إلى أن 
«عدد امللتحقني بهذه الدورة 
املكثفة التي تستمر ٥ أيام، من 
املعلمني الكويتيني أكثر من ٤٠

معلما ومعلمة كويتية، اضافة 
إلــى نحو ٤٠ معلما من دول 
الســعودية وقطر واالمارات 
والبحرين ومصر»، مضيفا أن 
«دورات مماثلة ستتبعها في 
املستقبل، وكل ذلك يصب في 
مجال التعاون مع احلكومة 
اللغة  الفرنســية في تعليم 

الفرنسية في الكويت».
وأوضح السلطان أن إدخال 
اللغة الفرنسية في املرحلة 
املتوسطة اليزال قيد البحث، 
الفتا إلى وجود جتربة سابقة 
في تدريس اللغة الفرنسية 
في املرحلة املتوسطة، الفتا 
الى وجود دراســات في هذا 
اخلصوص إلعادة تكرار هذه 
التجربــة اال ان ذلك يحتاج 

إلى حتديث مناهج وحتديث 
معلمني وحتديث مدارس، آمال 
أن يتم تطبيق هذه التحديثات 

في املستقبل القريب.
اتفاقيات تعاون

بدوره، أكــد مدير املعهد 
الفرنســي فــي الكويت بنوا 
كاتاال، أنه مت توقيع اتفاقية 
تعاون فــي مــارس املاضي 
مــع وزارة التربية الكويتية 
اللغــة  تدريــس  لتعزيــز 
الفرنســية والــذي يتضمن 
بــدء تدريســها مــن الصف 
الســابع بدال مــن الصف الـ 
١١. وقــال كاتــاال إن االتفاق 
مــع وزارة التربية الكويتية 
ينــص علــى حتديــد من ١٠

إلى ١٥ مدرســة علــى االقل، 
لتكون نواة ملشروع التوسع 
في تدريس اللغة الفرنسية 
من الصف الســابع في هذه 
املــدارس املختــارة، والتــي 
سيبدأ تطبيقها في سبتمبر 

.٢٠٢٣

ً السفارة الفرنسية تطلق البرنامج اإلقليمي التدريبي ملدرسي لغتها مبشاركة ٨٠ مدرسا

أسامة السلطان مدير املعهد الفرنسي في الكويت بنوا كاتاال (قاسم باشا)السفيرة الفرنسية كلير لو فليشر متحدثة خالل احلفل

في منطقة اخلليج الى إعادة 
الشــراكات، والسيما  إطالق 
املشاريع الهيكلية التي تسمح 
بتنميــة التبــادالت الثقافية 
واللغوية فــي الكويت ومع 

الدول املجاورة.
وثمنت دور القائمني على 
إنشاء هذا البرنامج التدريبي 
اإلقليمي، والسيما السفارات 
الفرنســية في املنطقة التي 
France Educationساهمت، و

International واملعهد الفرنسي 
في باريس على ثقتهم ودعمهم 
القوي، وكذلك جامعة اخلليج 
والتكنولوجيــا  للعلــوم 
(GUST) على استضافة هذا 
احلدث في حرمها اجلامعي.

تعاون مع «التربية»
بدوره، حتدث وكيل وزارة 
التربيــة باالنابــة والوكيــل 
العــام  للتعليــم  املســاعد 
أســامة السلطان عن تعاون 
وزارة التربيــة مع احلكومة 
الفرنســية ممثلة بالسفارة 

امللحق العسكري الفرنسي: استكمال تسليم طائرات 
كاراكال مرهون بطلب احلكومة الكويتية

أكد امللحق العسكري الفرنسي العقيد 
فرانسوا ديكاس أن الكويت تسلمت ٢٨ طائرة 
كاراكال من اصل ٣٠، الفتا الى أن الطائرتني 
املتبقيتني مت تعليق تسليمهما للكويت بناء 
على طلب اجلانب الكويتي. وأضاف ديكاس 
في تصريح للصحافيني على هامش حفل 
تكرمي معلمي اللغة الفرنسية، أن مشاريع 
الطائرات  لهذه  التقنيــة  الصيانة واألمور 
مستمر ولم تتوقف، وهناك مباحثات جارية 

بني الشــركة الفرنسية املصنعة للطائرات 
والقوة اجلوية الكويتية لتحديد مصير آخر 
طائرتني. وأكد أن استئناف تسليم الطائرات 
يتوقف على موافقة اجلانب الكويتي، مشيرا 
الى أن التعاون العسكري بني البلدين مستمر 
منذ اكثر من ٣٠ عاما. ولفت الى أن مترين 
لؤلؤة الغرب املشترك بني قوات البلدين جرى 
في ديسمبر املاضي وانهم اآلن في مرحلة 

أخذ الدروس من هذا التمرين.

ملشاهدة الڤيديو

رئيس الوزراء: وقف استثناءات.. الكويتيون سواسية

مرمي بندق

وجــه رئيــس مجلــس 
الوزراء ســمو الشيخ أحمد 
الصبــاح  األحمــد  نــواف 
جميع الوزراء إلى وقف أي 
اســتثناءات من قرار وقف 
النقــل والنــدب املعمول به 
منــذ ٢٠١٣، وذلك خالل عقد 
املجلس أول اجتماع رسمي 
حلكومة العاجل بعد قبول 

استقالة احلكومة.
يأتــي هــذا التوجيه من 
رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشــيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح تأكيدا على حرص 
سموه على وقف استثناءات 
ومعاملة الكويتيني مبسطرة 
واحدة التزاما بنص الدستور 
أن املواطنني سواســية في 

التزام الوزراء بوقف التعيني 
القيادية بجميع  بالوظائف 
الوزارات واإلدارات احلكومية 
والهيئات واملؤسسات العامة 
وكذلك وقف شغل الوظائف 
اإلشرافية أيا كانت وسائل 
شغل هذه الوظائف ندبا أو 
تعيينا أو نقال أو ترقية إليها، 
فضال عن وقف النقل والندب 
أو متديــده خارجيــا بــني 
اجلهات املختلفة، مع وقف 
اإلعارة ومتديدها بني اجلهات 
املختلفــة داخل البالد حتى 
إشــعار آخر، وقرر مجلس 
الوزراء إحالة املوضوع إلى 
ديوان اخلدمة املدنية إلصدار 

قرار بهذا الشأن.

تنظيم التركيبة الســكانية 
ورفعه إلى صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
كما وافق على مشروع قرار 
بالئحة آليات معاجلة اخللل 

في التركيبة السكانية.
وعلمــت «األنبــاء» أنه 
مت اعتمــاد ترقيات قضاة 
وتعيــني وكالء نيابة جدد 
وصنفــت علــى أنهــا من 
العاجل من األمور لتصريف 
مرفق القضاء والذي يحتاج 
إلى إعالنها وعدم االنتظار 
حتــى تشــكيل احلكومــة 
تخضــع  وال  اجلديــدة 
لالنتظار نظرا حلاجة مرفق 

القضاء إليها. 

وتطويــر مدينــة الكويــت 
وتشجير الساحة الواقعة بني 
برج بيتك ومجمع الوطية.

وقرر املوافقة على طلبي 
بلدية الكويت بشــأن قبول 
املقدمتــني مــن  املبادرتــني 
بنك الكويت الوطني وبيت 

التمويل الكويتي.
أن  وعلمــت «األنبــاء» 
مجلس الــوزراء وافق على 
إعــادة دمــج جهــاز األمــن 
الوطنــي حتت مظلة وزارة 

الداخلية.
ووافــق املجلــس علــى 
مشــروع مرســوم بتعيني 
السفير جمال الغنيم سفيرا 
للكويت لدى دولة اإلمارات 

العربية املتحدة الشقيقة.
من جانبــه، أعلن وزير 
الدولــة لشــؤون مجلــس 

وقــرر املجلــس املوافقة 
على مشروع مرسوم بإصدار 
التنفيذية للقانون  الالئحة 
رقم ٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن 

وشددت املصادر على أن 
احلاجة ماســة فــي احملاكم 
إلعالن هذه الترقيات لتسيير 

العمل ومصالح الناس.
املجلــس  واســتعرض 
املبــادرة املقدمــة مــن بنك 
الوطني للمشاركة  الكويت 
في جتميل وتطوير مدينة 
الكويــت ودعــم ومتويــل 
مشــروع تطويــر وجتميل 
شاطئ الشويخ في املنطقة 
الواقعة من شاطئ الوطية 
البتــرول  مؤسســة  إلــى 

الكويتية.
املقدمة  املبــادرة  وكذلك 
من بيــت التمويل الكويتي 
جتميــل  فــي  للمشــاركة 

األمة ووزير الدولة لشؤون 
اإلسكان عمار العجمي موافقة 
مجلس الوزراء على استثناء 
أهالــي خيطــان اجلنوبــي 
وأبوحليفة والفحيحيل من 
شرط البدل اخلارجي، وقال: 
ونعمل بتوفيق اهللا للحصول 
على املوافقة على تخفيض 
قيمة األرض بالتنسيق مع 
اللجنة االقتصادية الوزارية.
حتيــط  أن  وينتظــر 
احلكومة املجلــس بقرارها 
البرملانية  حــول اجللســة 
اخلاصــة حول «اســتفحال 
الطلبــة»،  غــش  ظاهــرة 
وجتذرهــا وامتدادها ملدة ٥
ســنوات في ظل عــدم علم 
وزارة التربيــة، واحملــددة 
اخلميس املقبل بعد استكمال 

املشاورات حولها.

اعتماد ترقيات قضائية تعتبر من «العاجل» واملوافقة على طلبي بلدية الكويت بشأن قبول املبادرتني املقدمتني من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي

احلقــوق والواجبــات، بعد 
أن أمر ســموه فــي اجتماع 
ســابق بوقف منــح رواتب 
استثنائية جديدة ومراجعة 
جميع الرواتب االستثنائية 

القدمية وإعادة تقييمها.
وبناء على توجيه رئيس 
الوزراء، فقد علمت «األنباء» انه 
مت جتميد صالحية االستثناء 
املمنوحة ملجلس اخلدمة املدنية 
من قرار وقــف النقل والندب 

املعمول به منذ ٢٠١٣.
وجاءت توجيهات رئيس 
الوزراء بعد تداول معلومات 
ومستندات عن جلوء مجلس 
املدنيــة إلصــدار  اخلدمــة 
قرارات نقل وندب ملوظفني 
حكوميني اســتنادا إلى هذا 

االستثناء.
وأكد املجلس على ضرورة 

اإلمارات لدى  للكويت  سفيرًا  الغنيم  جمال  وتعيني  «الداخلية»  مع  الوطني  األمن  جهاز  دمج  إعادة 

اإلعارة وقف  مع  املختلفة  اجلهات  بني  خارجيًا  متديده  أو  والندب  النقل  ووقف  ترقية  أو  نقًال  أو  تعيينًا  أو  ندبًا  اإلشرافية  الوظائف  وشغل  القيادية  بالوظائف  التعيني  بوقف  الوزراء  التزام  ضرورة 
مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تنظيم التركيبة السكانية ومشروع قرار بالئحة آليات معاجلة اخللل في التركيبة السكانية

االقتصادية» «الوزارية  مع  بالتنسيق  األرض  ثمن  تخفيض  على  ونعمل  اخلارجي  البدل  شرط  من  والفحيحيل  وأبوحليفة  اجلنوبي  خيطان  أهالي  استثناء  على  وافق  الوزراء  مجلس  العجمي: 
جتميـد صالحيـة االسـتثناء مـن قـرار وقـف النقـل والنـدب املمنوحـة لــ «اخلدمـة املدنيـة» حتـى إعـالن احلكومـة اجلديـدة تفعيـًال لقـرار «الديـوان» املطبق منـذ ٢٠١٣

السفير جمال الغنيم
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األمير هّنأ حاكم عام نيوزيلندا بالعيد الوطني

بعث صاحب الســمو 
الشــيخ نــواف  األميــر 
األحمد ببرقية تهنئة إلى 
سيندي كيرو حاكم عام 
نيوزيلندا الصديقة عبر 
فيها ســموه عن خالص 
تهانيــه مبناســبة العيد 
الوطني لبالدها، متمنيا 
سموه لها موفور الصحة 
والعافيــة، ولنيوزيلندا 
وشــعبها الصديــق كل 

التقدم واالزدهار.

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

رئيس الوزراء هّنأ 
حاكم عام نيوزيلندا 

بالعيد الوطني
بعث سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية 
تهنئــة إلى ســيندي كيــرو حاكم عام 
نيوزيلنــدا الصديقة مبناســبة العيد 

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباحالوطني لبالدها.

بيبي العميري تفقدت قطاعات هيئة املعاقني
بشرى شعبان

العامة  املديرة  باشرت 
للهيئــة العامــة لشــؤون 
اإلعاقــة د. بيبي العميري 
العامــة  املديــرة  ونائبــة 
العتيقــي عملهما،  د.ناهد 
حيــث قامتــا بجولة على 
الهيئــة واطلعتا  قطاعات 
على سير العمل وآلياته في 
كل قطاع. وعلى صعيد آخر، 
بني مصدر خاص لـ«األنباء» 
عن توجــه لتعيني د.ناهد 
العتيقي نائبا للمدير العام 
لقطاع اخلدمات التعليمية 

والتأهيلية.

توّجه لتعيني د.ناهد العتيقي نائبة لقطاع اخلدمات التعليمية

د.بيبي العميري ود.ناهد العتيقي خالل اجلولة

مصدر خاص لـ «األنباء»: فتح باب التسجيل 
للبعثات الدراسية ملوظفي «الشؤون»

الديوان األميري نعى الشيخ فاضل حمود العلي
«نعى الديــوان األميــري املغفور له 
الشيخ فاضل حمود العلي املالك الصباح 
عن عمر يناهز ٨٣ عاما، وسيوارى جثمانه 
الثرى الســاعة ٣:٣٠ مــن عصر يوم غد 

الثالثاء.

(إنا هللا وإنا إليه راجعون).
عزاء الرجال: القادسية- قطعة ٤ - شارع 

٤٥ - منزل ١٩ هاتف: ٦٧٧٧٧٧٣٦
عزاء النساء: الروضة- قطعة ٥ - شارع 

٥٤ - منزل ١١ هاتف: ٩٩٦٧٠٩٧٤».

بشرى شعبان

كشــف مصدر خاص في وزارة الشؤون 
االجتماعية والتنمية املجتمعية لـ «األنباء» 
عن فتح مركز تنمية املوارد البشرية في قطاع 
التخطيط والتطويــر اإلداري بالوزارة باب 
التقدمي للراغبني من موظفي الوزارة للحصول 
على بعثة دراسية للدراسات العليا دبلوم عال 

للماجستير والدكتوراه أو إجازة دراسية دبلوم 
بعد الثانوية (بكالوريوس - ليسانس) للعام 
الدراســي املقبل ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، وذلك بهدف 
تطوير األداء املهني واالرتقاء مبستوى الكفاءة 
من خالل تنمية الذات بالتحصيل األكادميي. 
وأعلن املصدر عن انطالق استقبال الطلبات 
بداية شهر فبراير ويستمر حتى نهاية شهر 

أبريل املقبل.

ولي العهد: الدعم الكامل للشباب املجتهد 
لرفع راية الكويت في احملافل الدولية

النائب األول: اإلجناز العاملي يعكس مقدار ما يتمتع به 
أبناء الكويت من حتدٍّ وعزمية وإصرار على حتقيق االنتصارات

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
بقصر بيان صباح امــس النائب األول لرئيس 
مجلــس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع 
باإلنابة الشيخ طالل اخلالد، حيث قدم لسموه 
العقيد الركن بحري م.يوسف خليل الشطي، وذلك 
مبناسبة حتقيقه رقما قياسيا عامليا جديدا باسم 
الكويت في موسوعة غينيس لألرقام القياسية 
كأسرع سباحة لعبور جون بحري لفئة الرجال.

هذا، وقد هنأه سموه على هذا اإلجناز الرياضي، 
متمنيا سموه له دوام التوفيق والنجاح ومزيدا 
من التقدم واالزدهار، مؤكدا ســموه على الدعم 
الكامل للشباب الكويتي املجتهد لرفع راية الكويت 
عالية خفاقة في احملافل الدولية، كما بعث سمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ببرقية تهنئة 
إلى سيندي كيرو حاكم عام نيوزيلندا الصديقة، 
ضمنها ســموه خالص تهانيه مبناســبة العيد 
الوطني لبالدها، راجيا لها وافر الصحة والعافية.

أعرب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية ووزير الدفاع باإلنابة الشــيخ طالل اخلالد 
عن فخره واعتزازه بتحقيق العقيد الركن بحري م. 
يوسف الشطي رقما قياسيا عامليا جديدا باسم الكويت.

جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن رئاسة األركان 
العامة للجيش عقب اســتقبال الشــيخ طالل اخلالد 
العقيد الشطي مبناسبة حتقيقه رقما قياسيا عامليا 
جديــدا في موســوعة (غينيس) لألرقام القياســية 

كأسرع سباحة لعبور جون بحري لفئة الرجال.
وقــال الشــيخ طالل اخلالــد وفق البيــان إن هذا 
اإلجناز الرياضي يعكس ما يتمتع به شباب الكويت 
من عزمية وحتــد وإصرار على حتقيق االنتصارات 
الرياضيــة على الصعيدين احمللــي والدولي، مؤكدا 
دعمه املستمر ومساندته الدائمة ألبنائه الرياضيني 
من منتسبي القوات املســلحة في مختلف األنشطة 

والفعاليات.
ودعا أبطال الكويت إلى حتقيق املزيد من اإلجنازات 
واالنتصارات الرياضية ورفع راية الوطن عالية خفاقة 

في جميع املناسبات واحملافل الدولية.

سموه استقبل الشطي مبناسبة حتقيقه رقماً قياسياً عاملياً في موسوعة غينيس وهنّأ حاكم عام نيوزيلندا بالعيد الوطني

خالل استقباله العقيد الشطي مبناسبة حتقيقه رقماً قياسياً في موسوعة غينيس

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال العقيد الركن بحري م.يوسف خليل الشطي

الشيخ طالل اخلالد مستقبال العقيد الركن بحري م. يوسف الشطي ووالده خليل الشطي

«السكنية»: تخفيض السعر الرمزي ألراضي ٣ مناطق 
والسماح بإجراءات البدل قبل مرور ١٠ سنوات

عاطف رمضان

ثّمن وزير شؤون مجلس 
األمــة ووزير اإلســكان عمار 
العجمي الدور الكبير ملجلس 
الــوزراء علــى مــا مت إقراره 
لقسائم ٣ مناطق «الصباحية 
وأبو حليفة وخيطان اجلنوبي» 
وإجراءات التصرف بالتنازل أو 
البيع أو التبادل خارج املنطقة 
قبل مرور ١٠ سنوات من تسلم 
القســيمة، مثمنا كذلك جهود 
مجلس الــوزراء في احلرص 
علــى إقرار كل مــا يصب في 

مصلحة املواطنني.
وكان مدير عام املؤسســة 
الســكنية  العامــة للرعايــة 

أبوحليفة، خيطان اجلنوبي» 
بشــأن  أخــرى  وإجــراءات 
التصرف بالتنــازل أو البيع 
أو التبــادل خــارج املنطقــة 

إلى ٥٠٠٠ دينــار، فإنه جرى 
استثناء املستفيدين وتعديل 

اآللية».
وأوضح ان مجلس الوزراء 
أحيط علما بطلب وزير الدولة 
لشؤون اإلســكان والتطوير 
العمرانــي بإلغــاء قيــد عدم 
تصرف املستفيدين بالتنازل أو 
البيع أو التبادل خارج املنطقة 
(البدل اخلارجي) قبل مرور 
١٠ سنوات من تسلم القسيمة 
فعليا بالنسبة لقسائم الرعاية 
السكنية في مناطق الصباحية، 
أبو حليفة، خيطان اجلنوبي 
قطعتي ١، ٢، وتخفيض الثمن 
الرمزي لهذه القسائم إلى ٥٠٠٠

دينار.

(البدل اخلارجي) قبل مرور 
١٠ سنوات من استالم القسيمة.

وأشار خريبط في تصريح 
صحافي الى أنه «وبناء على 
موافقــة مجلس الوزراء على 
طلــب وزير الدولة لشــؤون 
اإلسكان والتطوير العمراني 
عمار العجمي، بإلغاء قيد عدم 
تصرف املستفيدين بالتنازل أو 
البيع أو التبادل خارج املنطقة 
(البدل اخلارجي) قبل مرور 
١٠ سنوات من تسلم القسيمة 
بالنســبة لقســائم الرعايــة 
السكنية في مناطق الصباحية، 
أبوحليفة، خيطان اجلنوبي 
قطعتــي (١،٢)، وتخفيــض 
الثمن الرمزي لهذه القســائم 

م.ناصر خريبط عمار العجمي

بالتكليــف م.ناصــر خريبط 
أعلن موافقة مجلس الوزراء 
على تخفيض الثمن الرمزي 
لقسائم ٣ مناطق «الصباحية، 

مدارس التربية اخلاصة بال «باصات» لتوصيل الطلبة!
عبدالعزيز الفضلي

أبلغــت إدارة مــدارس التربيــة 
اخلاصة أولياء أمور الطلبة بضرورة 
إحضار أبنائهم إلى مدارســهم لعدم 

توافر حافالت تنقلهم.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«األنباء» 
عــن ان أوليــاء أمور الطلبــة تلقوا 
مســجات تفيــد بعدم قــدرة اإلدارة 
على توفير «باصات» لنقل أبنائهم 
ألمور خارجة عن إرادتها، داعية إلى 
تعاونهم مع اإلدارة في هذا اجلانب.

وأبدى أولياء األمور أسفهم الشديد 
لهذا اإلجراء، خاصة أن هناك الكثير 
منهم مرتبط بوظائفهم، مستغربني 
في الوقت نفسه توقف حافالت النقل 

التي كانت تعمل خالل الفصل الدراسي 
األول.

وطالب أولياء األمور وزير التربية 
بالتدخل وإيجاد حل لهذه املشكلة التي 
يعانون منها خاصة ان أبناءهم من 
ذوي االحتياجات اخلاصة ويحتاجون 
إلى رعاية واهتمام في عملية التنقل.
من جهة اخرى، كشــفت مصادر 
مطلعــة لـ«األنباء» عــن رفض عدد 
من املــدارس في املرحلــة الثانوية 
قبول الطلبة من نفس سكان املنطقة 
والقطعة لعدم وجود مواد االختيار 
احلــر فيهــا، وذلك بعدمــا أصدرت 
وزارة التربية قرارا يقضي بفتح باب 
النقل لفترة استثنائية من املدارس 
احلكوميــة إلــى املــدارس اخلاصة 

العربية وبالعكس حتى نهاية دوام 
يوم اخلميس ١٦ اجلاري. 

وقالت املصادر ان هذا اإلجراء فيه 
ظلم للطالب ولولي أمره، مستغربة 
في الوقت نفســه عــدم وجود مواد 
االختيار احلر في مدارس وتوافرها 

في مدارس أخرى.
ودعت املصادر وكيل وزارة التربية 
بالتكليف ووكيل التعليم العام أسامة 
السلطان إلى التدخل وإيجاد مخرج 
لهذه املشكلة، خاصة ان هناك الكثير 
مــن املواطنــني قاموا بنقــل أبنائهم 

وفوجئوا برفض املدارس لهم.
هــذا، وحدد وكيل وزارة التربية 
باإلنابة الوكيل املساعد للتعليم العام 
أسامة السلطان موعد االختبار العملي 

للوظائف اإلشرافية اخلاصة مبادتي 
الديكور واحلاسب اآللي والتي ستكون 

على النحو التالي:
١ - موعد اختبار مادة الديكور (الرسم 
الهندســي) لوظيفة (موجه فني - 
رئيس قسم) يومي االثنني ١٣ اجلاري 
(الذكور) والثالثاء ١٤ منه (اإلناث) 
في مدرســة صقر الشــبيب الكائنة 
مبنطقة القادسية في الفترة املسائية 

من الساعة ٦٫٠٠ - ٩٫٠٠ مساء.
٢ - موعد اختبار مادة احلاسب اآللي 
(العملــي) لوظيفــة (موجه فني - 
رئيس قسم) يوم الثالثاء ١٤ اجلاري 
في مركز تدريب اجلابرية في الفترة 
املسائية من الســاعة ١٢٫١٥ - ٢٫٣٠

مساء.

«التربية»: االختبار العملي لوظيفتي الديكور واحلاسب اآللي األسبوع املقبل

وزير اخلارجية بحث مع رؤساء بعثات 
مجموعة (G٧) التطورات اإلقليمية والدولية

التقى وزير اخلارجية الشــيخ ســالم 
العبداهللا في ديوان عام الوزارة مع رؤساء 
بعثات دول مجموعة الدول الصناعية السبع 
الـــ G٧، كل من فرنســا والواليات املتحدة 
األميركية واململكة املتحدة وأملانيا واليابان 
وإيطاليا وكندا واالحتاد األوروبي باإلضافة 

إلى سفير أستراليا لدى الكويت.

ومت خــالل اللقــاء اســتعراض أوجــه 
العالقــات بــني الكويت ومجموعــة الدول 
السبع وسبل تعزيزها وتطويرها في كل 
املجاالت وعلى مختلف األصعدة وبحث كل 
املواضيع ذات االهتمام املشترك والقضايا 
الراهنة على الساحتني اإلقليمية والدولية 
مبا في ذلك األوضاع الراهنة في أوكرانيا.

Gوزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا مستقبال رؤساء بعثات دول مجموعة الدول الصناعية السبع الـ ٧

«التأمينات» تنظم االجتماع الـ ٥٤ للجنة الفنية ألجهزة 
التقاعد املدني والتأمينات االجتماعية اخلليجية

نظمت املؤسســة العامة للتأمينات 
االجتماعيــة االجتمــاع الـــ ٥٤ للجنة 
الفنية ألجهزة التقاعد املدني والتأمينات 
االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية، ويتضمن ١٥ بندا يناقش 
املوضوعات ذات االهتمام املشترك ويوثق 
مجاالت التعاون على الصعيد املؤسسي.

وقالت «التأمينات»، في بيان صحافي، 
إنه من املقرر طبقا جلدول أعمال اللجنة 
طرح ســبع مبادرات للمناقشة منها ما 
يتعلق بالربــط اإللكتروني والتدريب 
والتأهيــل وتطوير آليــات التحصيل. 
وأفادت بأنه ستتم إحاطة الدول األعضاء 
بانتهاء دراسة مقارنة تولت املؤسسة 

إعدادهــا بشــأن أنظمة التقاعــد املدني 
والتأمينات االجتماعية بصورتها األولية 
متهيدا لطباعتها وتعميمها على الدول 
األعضاء بصورتها النهائية خالل النصف 
األول من ٢٠٢٣ بعد االستماع ملالحظات 
األعضــاء ومرئياتهــم حول الدراســة. 
وأوضحت أن االجتماع سينتهي االربعاء 

بلقــاء تعريفــي ملواطنــي دول مجلس 
التعاون العاملني في غير دولهم في أي 
دولة عضو باملجلس سواء في القطاع 
احلكومي (مدنيني) أو في القطاعني األهلي 
والنفطي وكذلك أصحاب األعمال للرد 
على االستفسارات املتعلقة بأحكام النظام 

املوحد ملد احلماية التأمينية.
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الشلفان: اإلسراع في تنفيذ مشروع احلافالت السريعة والنقل اجلماعي
بداح العنزي

دعــت رئيســة جلنــة 
املخطط الهيكلي في املجلس 
البلدي م. شريفة الشلفان 
إلــى اإلســراع فــي تنفيــذ 
مشروع احلافالت السريعة 
 (Bus Rapid Transport (BRT
والنقل اجلماعــي في إطار 
املخطط الهيكلي الرابع للبالد 
نظرا للفوائــد االقتصادية 
والبيئيــة  واالجتماعيــة 
والصحية الكثيرة املترتبة 

على إجنازه.
وقالت م.الشــلفان بعد 
اجتماع اللجنة إن مشروع 
احلافالت السريعة والنقل 
الــذي ناقشــته  اجلماعــي 
اللجنــة يجــب أال يعتبــر 
مشــروعا هندســيا للنقــل 
فقــط، بــل يجــب أن يكون 
هيكليــا ضمــن  عنصــرا 
الهيكلــي للتنمية  املخطط 
احلضرية ويساهم في رفع 
جودة احلياة للسكان، داعية 
إلى تعــاون جميع اجلهات 
املعنية إلجنازه في أســرع 

وقت ممكن.
وأضافــت أن املشــروع 
ميكن أن يؤدي دورا رئيسيا 
في إحياء املناطق احلضرية 
وإقامــة مشــاريع تنميــة 
اقتصادية وبيئية واجتماعية 
أكثر اســتدامة تســتند إلى 
مراكز وســائل النقل العام، 
مبينــة أن إحيــاء املناطــق 

خاصة لها ومنح األولوية لها 
للمرور في مفارق الطرقات 
ونقاط االختنــاق املروري 
وتوفير مواقف مناسبة لها 
الركاب مبعلومات  وتزويد 

دقيقة عن مساراتها.
وذكــرت أن املشــاريع 
املتعلقــة بتنســيق املواقع 
احلضرية ستسهم بصورة 
كبيرة في احلد من االزدحام 
إمكانية  املــروري وتتيــح 
التنقل في املناطق السكنية 
والتجارية عبر السير على 
األقــدام وركــوب الدراجات 
مواكبــة للخطط املطروحة 
لتحســني البنــى التحتيــة 

واستعماالت األراضي.

تعتبر من أهم تقارير املخطط 
الهيكلي الرابع الفنية للعام 
٢٠٤٠ حيث شمل هذا التقرير 
الفني العديد من الدراسات 
املقدمة من املستشار والتي 
تشــمل جتميع للمعلومات 
واملالحظــات  والنصائــح 
النقــل  اخلاصــة بشــؤون 
وتبــني وجود عالقة كبيرة 
بــني اســتخدام األراضــي، 
والطلب على النقل وقرارات 
النقل وللنقل عالقة مباشرة 
مع أغلب االســتراتيجيات 
الهيكلي  اخلاصة باملخطط 

الرابع على سبيل املثال:
- النقل واالستدامة.

واســتراتيجية  النقــل   -

- تطويــر نظــام املشــي 
enhance walkability system
- تطوير أنظمة للدراجات 
الهوائيــة واألهــم فــي هذا 
القوانني  النظــام هو ســن 
لتنظيم مشــاركة الدراجني 
مع أنظمــة النقــل األخرى 

للطريق.
 - Metro BRT P&R والتنوع 

في وسائل النقل.
- أنظمــة النقــل اخلضراء 
انبعاثــات  مــن  اخلاليــة 

الكربون.
- التخطيط األفضل للنقل 
يقلل من االزدحام املروري 

وبالتالي أقل تلوث.
وقامت بلدية الكويت سنة 
٢٠١١ بعمل دراســة مخطط 
هيكلي للنقل العام بالكويت، 
وميكن تلخيص أهم ما جاء 
في هذه الدراســة من أمور 

رئيسية وأهمها:
- االســتثمار فــي البنيــة 

التحتية.
- تثقيــف وتوعية قائدي 

املركبات.
- فرض العقوبات.

Highway management & - 
.mode shift

 كما لفت نظري العديد من 
التحديــات والتــي جمعها 
إعــداد  املستشــار مرحلــة 

االستراتيجية ومنها:
- االستثمار في النقل العام 
في الكويت يعتبر هدر للمال 

العام!

يذكر أن املخطط الهيكلي 
يعتبر من اهم خطط الدولة 
على املستوى البعيد ويعكس 
السياسة العمرانية والتطور 
احلضري مبا يتناســب مع 
خطة التنمية ويشكل توجها 
جديدا للتخطيط العمراني 
بالكويت مبنيا على أسس 
رفع جودة احلياة وتوفير 
حلــول مختلفــة للســكن 
بكثافات مختلفة وحتسني 
للنقل العام مبا يتماشى مع 
مفاهيم التخطيط العصرية.
من جانبها، قالت عضو 
اللجنــة م.علياء الفارســي 
النقــل  اســتراتيجية  إن 
transportation strategy

البيئة.
النقــل واالســتراتيجية   -

االجتماعية واالقتصادية.
واســتراتيجية  النقــل   -

التجارة.
واســتراتيجية  النقــل   -

الصناعة.
واســتراتيجية  النقــل   -

السكن.
واســتراتيجية  النقــل   -

السياحة.
وغيرهــا لتوضيــح مــدى 
أهمية النقل في حتقيق رؤية 

الكويت ٢٠٣٥.
وفــي التقرير الفني حتدث 
املستشــار عن النقل بشكل 

عام من خالل:

- أوقــات الرحــالت غيــر 
موثوقة.

- أوقــات احلافــالت غيــر 
متوقعة.

- نقاط النقل العام ال تتوافق 
مع األماكن املرغوبة.

واحتــرام  املخالفــات   -
القوانني ضعيف.

- تنظيم مراحل اإلشارات 
الضوئية ضعيف.

كمــا أن من أهــم أنظمة 
التــي  اجلماعــي  النقــل 
يجــب تطبيقهــا بالكويت 
املترو والتــرام والباصات 
الســريعة التي لها أولوية 
وقت االزدحام أو يكون لها 
حارات مفضلة باإلضافة الى 

أنظمة النقل الذكي.
التقرير  هــذا، وتطــرق 
الفني للعديد من التحديات 
التي تواجه نظام الدراجات 
الهوائية واملشي في الكويت 
والتي منها عدم توافر بنية 
حتتية ســليمة للدراجات، 
حرارة اجلــو، وعدم توافر 
معايير السالمة في الطرق 

السريعة.
وجتدر اإلشــارة الى أن 
من التوصيــات التي تقدم 
بها املستشــار هي إنشــاء 
هيئــة للنقل العــام وطرح 
املهام اخلاصة بهذه الهيئة 
واجلهات املعنية إلنشــائها 
ملا لها دور في دعم وتعزيز 
االســتثمار في مجال النقل 

بأنواعه.

يساهم في إحياء املناطق احلضرية وإقامة مشاريع تنموية

م.شريفة الشلفان تترأس اجتماع اللجنة بحضور د.حسن كمال وم.فرح الرومي وم.منيرة األمير وم.علياء الفارسي

احلضرية ومشاريع التطوير 
املوجه بوسائل النقل العام 
يحتاج إلــى رؤية واضحة 
العامــة احلضرية  لألماكن 
السياســات  ومجموعة من 

التكميلية.
وأشــارت إلــى األضرار 
عــن  الناجمــة  الكبيــرة 
استمرار االزدحام املروري 
في البالد، السيما على املجال 
االقتصادي ومتاسك البيئة 
احلضريــة فــي ظــل النمو 
املتسارع للمدن الذي نشهده 

في جميع احملافظات.
وقالــت إن معظــم دول 
العالم أدركت ضرورة إعطاء 
أولوية لالستثمار في وسائل 
النقل العــام مثل احلافالت 
الســريعة والنقل اجلماعي 
بدال من استعمال املركبات 
الشــخصية نظــرا للمزايا 
الكثيرة لوسائل النقل العام، 
مشيرة إلى أن من أهم تلك 
املزايا توفير سعة استيعابية 
كبيرة لنقــل األفراد واحلد 
املرورية  مــن االختناقــات 
الســالمة  وارتفاع معدالت 
على الطرقات وحتسني صحة 
أفراد املجتمع بجانب حتسني 

جودة الهواء.
إضافة إلى أن من ضمن 
املناســبة للحد  املقترحات 
املــروري  االزدحــام  مــن 
حتســني خدمات احلافالت 
واالعتماد علــى التنقل عن 
طريقها وتخصيص مسارات 

جلنة العاصمة تبحث نقل تبعية مبنى 
مدرسة عائشة بالقبلة إلى املجلس الوطني

تبحــث جلنــــــــة 
محافظة العاصمة في 
البلدي خالل  املجلس 
اجتماعها اليوم برئاسة 
فهد العبداجلادر طلب 
الوطنـــي  املجلـــــس 
للثقافــة والفنـــــون 
واآلداب نقــل تبعيــة 
مبنى مدرسة عائشـة 
االبتدائيــة (بنــــات) 
ســابقا ملنطقة القبلة 
قطعة ١٤ الى املجلس 

الوطني.
ويتضمن جدول األعمال التالي:

طلب وزارة الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجددة تخصيص موقع محطة حتويل 
ثانوية مبنطقة العديلية قطعة رقم ٣

موقع رقم ٧.
طلــب وزارة األوقــاف والشــؤون 

اســتقطاع  اإلســالمية 
جــزء مــن موقــع وزارة 
الصحة ضمــــن الشويخ 
الصحيـــة، وذلك إلقامــــة 

مسجــــد.
طلــب وزارة الكهرباء 
واملــاء والطاقة املتجددة 
تخصيــص موقع محطة 
حتويــل ثانويــة بأبعاد 
مبنطقــة  ١٢٫٥م×١٦٫٥م 

الروضة قطعة رقم ١.
طلــب وزارة الكهرباء 
واملــاء والطاقة املتجددة 
تخصيص موقع محطة حتويل ثانوية 
مبنطقــة العديلية قطعــة رقم١ موقع 

مقترح رقم ٢.
طلــب وزارة الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجددة تغيير موقع محول غير قائم 

مبنطقة قرطبة قطعة ١.

فهد العبداجلادر

جلنة حولي تطلب تراخيص املدارس 
اخلاصة في ٣ مناطق

أوصت جلنة محافظــة حولي خالل 
اجتماعها امس برئاســة ناصر اجلدعان 
بإبقاء الرد على ســؤاله بشــأن املدارس 
اخلاصــة في منطقة ســلوى والرميثية 
والساملية على جدول أعمالها حلني االطالع 
على كل التراخيص اخلاصة بهذه املدارس 

متهيدا التخاذ القرار املناسب.
وقال اجلدعان انه متت املوافقة على 
طلــب أصحــاب العالقــة إعــادة تنظيم 

القسيمة رقم ٢٩ الواقعة في منطقة حولي 
ضمــن القطعة رقــم ٢١٨، وذلك بتعديل 

شكلها.
وأشــار إلى أن اللجنــة أحالت كتاب 
محافظة حولي بشــأن طلب تخصيص 
بعض الســاحات الترابية لعمل مالعب 
للشــباب ومواقف وحديقــة عامة خلف 
محافظة حولي إلى اجلهاز التنفيذي إلعداد 

الدراسة وتقدمي تقرير للمجلس.

ناصر اجلدعان يترأس اجتماع اللجنة بحضور محافظ حولي علي األصفر والعضوين سعود الكندري وم.فرح الرومي

«الفنية» تبحث ترخيص املبرات 
في املباني االستثمارية

تبحــث اللجنة الفنية في املجلس البلدي خالل اجتماعها اليوم 
برئاسة د.حسن كمال اقتراحا متعلقا بترخيص املبرات في املباني 

االستثمارية. ويتضمن جدول األعمال التالي:
مشروع الواجهة البحرية باجلهراء (الكورنيش).

طلب املؤسســة العامة للتأمينات االجتماعية تخصيص أرض 
ملشــروع ترفيهي تعليمي تثقيفي فــي محافظة اجلهراء واملضي 

بتنفيذ املشروع. 
كتاب وزارة الداخلية بخصوص حوادث دهس ووفاة متكررة 
على الطريق الساحلي التابع لقسم تنظيم السير محافظة األحمدي، 

وطلب تكثيف الضبط املروري.
طلب شركة مستشفى دار الشفاء املوافقة على مشروع تقسيم 
وجتزئة العقار رقم ١٥٧ قطعة ١ مبنطقة بنيد القار.االقتراح املقدم من 
العضو م.منيرة األمير بشأن تخصيص أماكن إعالنية على الطرق 

العامة والرئيسية الستخدام اجلهات احلكومية.
االقتراح املقدم من العضو م.علياء الفارسي بشأن نقل وتخصيص 
موقع جديد لالستعماالت واألنشطة املتواجدة مبنطقة شرق الضجيج 
وجنوب ضاحية خيطان اجلنوبي - شمال القاعة األميرية في املطار.

االقتراح املقدم من العضو م.عبداللطيف الدعي، بشأن عمل جلنة 
استشارية مشكلة من مختلف اجلهات احلكومية. اقتراح العضو فهد 
العبداجلادر بشأن أرقام الطرق املوجودة على اللوحات اإلرشادية. 
االقتراح املقدم من العضو م.عبداللطيف الدعي، بشأن عمل دليل 

استرشادي شامل لتخصيص األراضي والقسائم.

الفارسي: املترو والترام والباصات السريعة من أهم أنظمة النقل اجلماعي التي يجب تطبيقها بالكويت

تناقش تخصيص ٥ مواقع حملطات الكهرباء باحملافظة

فيصل األنصاري لـ «األنباء»: تشكيل فريق 
لرصد أسعار السلع الرمضانية ملنع ارتفاعها

عاطف رمضان 

نفذ فريق مــن الضبطية 
القضائية في وزارة التجارة 
والصناعة حملة تفتيشية على 
عدد مــن االســواق التجارية 
في شــارع اجلملة بالشويخ 
الصناعية لرصد أسعار السلع 
االساســية التــي يكثر عليها 
االقبــال خالل شــهر رمضان 

املبارك.
وقــال مديــر ادارة اجلهاز 
الفني لإلشــراف على السلع 
وحتديد أســعارها في وزارة 
التجارة والصناعة رئيس فريق 
التفتيش فيصل االنصاري في 
تصريح لـ «األنباء» ان الوزارة 
قامت بتشكيل هذا الفريق بناء 
على قرار وزاري، مشيرا الى 
ان مهام الفريق رصد الســلع 
األساسية لشهر رمضان املبارك 
حتسبا من ارتفاعها مع دخول 
الشــهر الفضيل، حيث يعمل 
ملدة شــهرين ويتم تشــكيله 
سنويا قبل دخول شهر رمضان 

املبارك. 
وأضاف االنصاري ان لدى 
الوزارة نظرة استباقية ملتابعة 
الســلع االساســية من خالل 
توجيهــات قياديــي الوزارة، 
موضحــا ان فريق املفتشــني 
يرصــد اســعار الســلع التي 
تهــم املســتهلك خالل شــهر 
رمضــان املبــارك. وأعلن أنه 
مت رفــع خطة لوكيل الوزارة 
محمد العنزي ملتابعة االسواق 
بشكل اســبوعي، مشيرا إلى 
أنــه مت تخصيص االســبوع 

وبــني ان الفريق مســتمر 
في رصد االســواق على مدار 
السنة، ولدى الوزارة برنامج 
يحوي أسعار السلع ملنتجات 
٦٧ جمعية تعاونية و٨ اسواق 
مركزية كبــرى، حيث ميتلك 

املفتشني فواتير يتم مطابقتها 
ومعاينتها وفــي حال وجود 
اي ارتفاع مصطنع لالسعار 
سيكون هناك تنسيق مع ادارة 
الرقابــة التجاريــة بالوزارة 
العداد محضر ضبط وحتويل 
الشركة او اجلهة املخالفة الى 

النيابة التجارية. 
بدورهــا، قالــت الضابط 
القضائي اقبــال املنصور إن 
اجلولــة التفتيشــية مكثفــة 
على االسواق املركزية لرصد 
االســعار قبل شــهر رمضان 

املبارك.
الــوزارة  ان  وأضافــت 
تستقبل شكاوى املستهلكني 
عبر اخلط الســاخن رقم ١٣٥

وتتابع الشكاوى وتقوم بالرد 
على جميع االتصاالت.

ضبطية «التجارة» نفذت حملة تفتيشية على أسواق شارع اجلملة بالشويخ

فيصل االنصاري وفريق «التجارة» وتدقيق على أسعار السلع الغذائية              (قاسم باشا)

فواتير السلع متوافرة لدى مفتشي «التجارة»

األول لرصد االسواق املركزية 
والثانــي لرصــد محالت بيع 
اللحــوم واالســبوع الثالــث 
ملتابعة اسعار التمور والرابع 
لرصد االسعار في اجلمعيات 

التعاونية. 

ملشاهدة الڤيديو

أحمد الشمري: ارتفاع في مخالفات سكن العزاب
باجلهراء وحملة موسعة لضبطها األسبوع اجلاري

دارين العلي

نفــذ فريــق الضبطيــة 
التابــع لوزارة  القضائيــة 
الكهربــاء واملــاء بالتعاون 
مع قطاعي شبكات التوزيع 
وشؤون خدمة العمالء حملة 
واسعة على عدد من املطاعم 
في منطقة قبلة في العاصمة.
ورافقــت «األنباء» أفراد 
الضبطيــة خــالل احلملة، 
حيث أكد نائب رئيس الفريق 
أحمد الشمري أن هناك عددا 
من البالغات الواردة للوزارة 
بشــأن املخالفــات في هذه 
املنطقة التــي تضم جتمعا 
للمطاعــم واملقاهي واحملال 
التي يرتادها عدد كبير من 

املرتادين.
وقال الشمري إن الفريق 
متكــن من ضبــط أكثر من 
تعــد علــى الشــبكة عبــر 
تغيير املصهــرات ألحجام 
عالية تزيد من العبء على 
الشــبكة ما استدعى تنفيذ 

خالل االسبوع اجلاري في 
محافظة اجلهراء لقطع التيار 
الكهربائي عن سكن العزاب 

املخالف للقوانني.
ولفت الشمري إلى ارتفاع 
نسبة مخالفات سكن العزاب 
في محافظة اجلهراء، حيث 
مت قطع التيار خالل األشهر 
القليلة املاضية عن ١٠٠ عقار.

ونبه الشمري جميع مالك 

العقارات الى ضرورة إخالء 
عقاراتهم من العزاب وازالة 
املخالفات قبل وصول فرق 
التفتيش التــي لن تتوانى 
في قطــع التيــار حتت أي 
ظرف حتى بوجود عائالت 
في املبنى نفســه، إذ يقوم 
البعــض بالتحايــل علــى 
القوانــني بتســكني عائالت 

إلى جانب العزاب.

«األنباء» رافقت ضبطية «الكهرباء» بحملة تفتيش على مطاعم في «قبلة»

م.أحمد الشمري متوسطا فريق ضبطية الكهرباء القضائية  (ريليش كومار)

.. وعن مطعم آخر قطع التيار عن أحد املطاعم

محضري ضبط واثبات حالة 
وقطع التيار عن تلك احملالت 

املخالفة.
في سياق متصل، أعلن 
الشمري أن جلنة التصدي 
لظاهرة العزاب في السكن 
اخلاص قد بدأت برفع وتيرة 
قطع التيــار الكهربائي عن 
املســاكن املخالفــة، معلنــا 
عن حملة موســعة ستنفذ 

ملشاهدة الڤيديو





محليات
الثالثاء ٧ فبراير ٢٠٢٣

06

«زين» الراعي الرئيسي لـ «قوت ماركت»
أعلنت «زين» املزود الرائد 
للخدمات الرقمية في الكويت 
الرئيســية  عــن رعايتهــا 
للموســم اجلديد من «قوت 
ماركت» احلــدث األبرز من 
نوعه الذي عاد بعد انقطاع 
عامني في مركز الشيخ جابر 
األحمــد الثقافي مبشــاركة 
١٠٠ مشــروع كويتي مميز 
وحضور جماهيري ضخم من 
العائالت والشباب واملهتمني 
مبجاالت الزراعة العضوية 
واملشــغوالت  والتغذيــة 

اليدوية.
مــن  «زيــن»  وكانــت 
الرئيســيني  الداعمــني  أول 
لهــذه البــادرة املجتمعيــة 
الفريــدة من نوعها على مر 
السنوات السابقة، وحرصت 
على التواجد في نســختها 
اجلديدة التي عادت بشــكل 
أكثر إبداعــا، وذلك انطالقا 
الشاملة  من استراتيجيتها 
للمســؤولية االجتماعيــة 
واالستدامة لتشجيع الطاقات 
واملواهب احمللية واملساهمة 
في تقدمي جيل من الشــباب 
الكويتي القادر على املشاركة 
في تنمية االقتصاد الوطني 

بكفاءة.
وتواجــدت «زيــن» في 
«قوت ماركت» عبر جناحها 
اخلاص، والــذي قدمت من 
خاللــه العديد مــن األلعاب 
التفاعلية لألطفال والعائالت، 
لتخلق جوا فريدا من املتعة 
والتقــارب مــع اجلمهــور، 
عالمتهــا  قيــم  وتعكــس 
التجارية «زين عالم جميل» 
من خالل تفاعلها مع املجتمع، 
كما قامت الشركة باستعراض 
أحدث حمالتها التســويقية 
وباقــات MAX اجلديدة كليا 
التي تقدم أكبــر مكتبة من 
الترفيه والرياضة  محتوى 
وإنترنت ٥G فائق السرعة 
مع أحــدث أجهزة اإلنترنت 

في باقة واحدة.
ويهدف «قــوت ماركت» 
بشــكل رئيســي إلى نشــر 

وتعتبر شــراكة «زين» 
مع هذا احلدث املميز إضافة 
كبيــرة لسلســلة البرامــج 
واملبــادرات التــي تدعمهــا 
وتشــجعها بشكل متواصل 
لتحفز الطاقات احمللية على 
دفع منتجاتهم الوطنية مبا 
يعود بالنفــع على اقتصاد 
الدولة، وخاصــة أن «قوت 
أعدادا  ماركــت» اســتقطب 
غفيرة من اجلماهير الشغوفة 
بالتعرف على املنتجات التي 
مت تصنيعهــا محليا بإدارة 
الكويتــي، والتي  الشــباب 
وصلت إلى ما يقارب ١٨٫٠٠٠

زائر في املساحات اخلضراء 

مبركز الشيخ جابر األحمد 
الثقافي.

وتقدم هذه املبادرة فرصة 
الكويتي  حقيقية للشــباب 
منتجاتهــم  الســتعراض 
احمللية والتعرف على آخرين 
يشــاطرونهم الشغف ذاته، 
حيث ال يرتكز املعرض على 
استعراض املنتجات فحسب، 
بل يشكل جتمعا رائعا لتبادل 
وطرح األفكار، ويقدم نقطة 
جذب للجمهــور من جميع 
علــى  للتعــرف  األعمــار 
املنتجــات الغذائية احمللية 
وإبداء آرائهم ملصنعيها وجها 

لوجه.

مبشاركة ١٠٠ مشروع كويتي مميز وحضور جماهيري ضخم

املوسم اجلديد استقطب أعدادا غفيرة من اجلماهير

مسؤولو «زين» في جناح الشركة

التوعيــة حول منط احلياة 
الصحي واستهالك املنتجات 
العضويــة والصحيــة من 
خالل تقدمي فرصة ألصحاب 
املشاريع احلرفية والزراعية 
واملشغوالت اليدوية لعرض 
منتجاتهــم املصنعة محليا 
فــي مكان واحــد، باإلضافة 
إلــى كونــه جتمعــا فريــدا 
مــن نوعــه لتبــادل وطرح 
األفكار بني محبي ومصنعي 
الغذائيــة احملليــة،  املــواد 
ممــا يجعلــه املــكان األمثل 
ألصحاب الشركات الصغيرة 
الســتعرض  واملتوســطة 

منتجاتهم وخدماتهم.

«الطموح ثنائية اللغة»: تعليمنا اجليد ينمي الطفل بأكمله

أوضحت مدرسة الطموح 
ثنائيــة اللغــة أن العمليــة 
التعليمية لديها تقدم تعليما 
جيدا ينمــي الطفل بأكمله، 
مشــيرة إلــى االعتقــاد بأن 
األطفال الصغــار يتعلمون 
بشكل أفضل في بيئة يشارك 

فيها اجلسد والعقل.
وأضافت املدرسة في بيان 
صحافي: يضمــن املعلمون 
الناطقون باللغة اإلجنليزية 
لدينــا أن يصبــح طالبنــا 
علــى درايــة جيــدة باللغة 
اإلجنليزية ويطورون طالقة 
اللغة. تدرك هيئة التدريس 
لدينــا مــن املعلمــني ذوي 
اخلبرة واملؤهلني أن األطفال 
الصغار هم متعلمون فعالون 
بشكل طبيعي إذا سمح لهم 

الدراســية جنبــا إلى جنب 
مع عمل الطالب وممارستهم 
محور تركيزنا، فإننا نقدم كل 
شهر أيضا أنشطة متعددة 
في الفصول توفــر القيادة 

وتعزز التواضع والصداقة.
وأشارت مدرسة الطموح 
ثنائية اللغة إلى أن: فصولنا 
الدراســية نظيفة ومجهزة 
جيدا ومعقمة باستمرار. ومن 
بني بعــض املرافق املتميزة 
التي نقدمها ملعب كرة قدم، 
مســبح آمن، منطقــة لعب 
مخصصة، مساحة متعددة 
األغراض، مكتبــة للطالب، 
مركــز تعليمي محفز وغير 

ذلك الكثير.
وختــم البيــان: نأمل أن 
تزورنــا لتفقــد منشــآتنا 
وتلتقــي مبوظفينــا ذوي 
اخلبــرة. مدرســة الطموح 
ثنائية اللغة القبول مفتوح 
من صــف احلضانة للصف 

اخلامس.

معلمو املدرسة الناطقون باإلجنليزية يطورون طالقة اللغة لدى الطلبة

باالستكشــاف واالكتشاف 
واإلبداع في البيئات القائمة 

على اللعب.
وتابعــت: بينمــا يظــل 
التدريــس فــي الفصــول 

تشكيل مجلس إدارة جمعية القيروان
برئاسة أنور العازمي والشطي نائبًا

محمد راتب

مت تشكيل مجلس إدارة 
جمعية القيروان التعاونية 
أنــور حمـــــود  برئاســة 
العازمــي، ووليد يوســف 
الشــطي نائبــا للرئيس، 
وعبــداهللا عــزام العازمي 
أمينا للســر، وفهد مطلق 
الصفران أمينا للصندوق، 
وأحمد حسن الفارس رئيسا 
للجنة املشــتريات، وفهد 
محمد العنزي رئيسا للجنة 
االجتماعية، وعبدالعظيم 
غدنــان الشــمري رئيســا 
املاليــة واإلدارية  للجنــة 
وجلنــة املشروعــــــــات 
الصغيرة، وعضوـــية كل 

القيروان وتقدمي اخلدمات 
للمساهمني ورواد اجلمعية.
وبهــذه املناســبة، رفع 
رئيس مجلس إدارة جمعية 
القيــروان التعاونية أنور 
حمــود العازمــي أصــدق 
إلى  التهانــي والتبريكات 
مقام صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، وإلى 
مقام سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، وإلى الشعب 
الكويتي مبناسبة رفع العلم 

ايذانا باألعياد الوطنية.
وقــال: نحــن وزمالئي 
اإلدارة  أعضــاء مجلــس 
التطوير  ســنعمل بنهــج 
وتقــدمي اخلدمــات ألهالي 
املنطقة، والريادة والصدارة 

في أرقام املبيعات واألرباح 
احملققة، مشيرا إلى أن في 
جعبة مجلس اإلدارة الكثير 
من املشروعات املستقبلية 
التي ترقى لتطلعات أبناء 

القيروان.
وذكر أن جمعية القيروان 
ســتحدث نقلــة نوعيــة 
علــى جميــع املســتويات 
واخلدميــة  التســويقية 
واإلنشائية واالجتماعية، 
وأبوابنــا مفتوحة جلميع 
االقتراحات البناءة، مشددا 
علــى أن املرحلــة املقبلــة 
تتطلــب تضافــر اجلهود 
لالستمرار في التربع على 
القمــة وحتقيق مكاســب 

إضافية ونوعية.

العازمي لـ«السر» والصفران لـ«الصندوق»

أنور العازمي

من ســلمان الفــي العنزي 
العنزي،  ونــزال جدعــان 
وقــد تعهد اجلميــع ببذل 
املزيــد من اجلهــد خلدمة 
العمل التعاوني في جمعية 

يســألني األخ العزيز إبراهيم 
املانع عن كتابتي لكثير من املفردات 
الكويتية وتوظيفها في جمل توضح 

معناها هذه األيام، فما السبب؟
قارئي الكرمي: وجدت اآلن مبا 
ال يقبل الشك أن جيلنا احلالي بدأ 
يترك كثيرا مــن كلمات األجداد 
واآلباء القدمية في لهجتنا بعد أن 
دخل علينا كم هائل من املفردات 
التي تستخدم وهي باألساس ليست 

من كلمات أهل الكويت!
أنا أعرف أن هناك كلمــات كويتية صعبة مثل (أزكومبي.. 
اشاليتي.. چمبازي)، وهو الشخص املتالعب، وكما يقول اخوتنا 

املصريون يلعب بالبيضة واحلجر، وياكثرهم هاأليام!
كما ان هناك كلمات كويتية قدمية جدا مثل (ابطيني) الذي 
يحب األكل بشراهة ونهم أو خذ مثال (إمهتمل) الذي ال يعتني 
مبالبسه!.. كل هذا موجود وكما نقول تيش بريش.. على الهبني؟

وأيضا هناك كلمات تضحك مثل الشخص السمني (طمبحله)، 
او خذ مثال يضحك (يتكعكع) وال املتني فايدنا وال الذي يتعدع 

اي يقهقه وكالهما على الهبني!
اليوم سآخذكم في (چولة) مع املتالزمة (على الهبني).

فماذا يعني الكويتي عندمــا يقول لك: في نهاية كالمه كل 
هذا «على الهبني»؟

اهللا يرحم أستاذنا حمد السعيدان صاحب املوسوعة الكويتية 
املختصرة في اللهجة الكويتية الذي فسر (هبني)، ال شيء، فالن 
ما عنده إال (الهبني) أي ال ميلك سوى االدعاء والتظاهر، وهي 
لفظة سواحلية أصلها (هبانا) تقال للنفي ومبعنى ال يوجد شيء.
وهــذا يعني ان معنى (على الهبني) هو الذي ال حاصل منه وال 
حقيقة له، وفالن ما بيده إال الهبني، اي ليس عنده شيء، وفي 

املثل الكويتي قالوا: احصد هوا وكّوم كدوس!

٭ ومضة: لهجتنا الكويتية القدمية حلوة وجميلة، خذ على سبيل 
املثال مفردة (على الهبني) التي يتداولها أهل الكويت في أحاديثهم.

ويقال ان (على الهبني) جاءت من (الهباء املنثور).
إذن دعونا نســتعرض عددا من القضايا التي تشكل على 

املواطن أولوياته وضايعة على الهبني.
- املواطن (معرس) يتقدم لطلب السكن ويحصل عليه وهو (جد) 

ويضيع عمره وطلبه السكني على الهبني!
- التعليم.. ال تربية وال تعليم وكم هائل من التجريب دون دراسات 

محكمة وتقوميية وتقييمية.. وأجيال 
تخرج ســطحية مع الدمج وجنح 
جنح في جائحة كورونا.. مستقبل 

مظلم وعلى الهبني.
- ارتفاع األسعار.. كل يوم هناك 
زيادة في األســعار دون ضابط، 
أما آن األوان للتسعير؟.. فلوسنا 

ضايعة على الهبني.
- بعد إجازة منتصف السنة األخيرة 
وماليني السيارات جتوب الشوارع 
وضاعت كل احللول املقترحة على 

الهبني.
- جتارة اإلقامات، بعد اجلائحة زاد عدد الوافدين، ما يشــكل 
خطورة على األمن الداخلي، يقولون احلل في تأشيرة تكشف 
التزوير.. وإذا ما كشــفت رحنا في أعماق الهبني، ألن املاء زاد 

على الطحني وعلى الهبني؟
- الرعاية الصحية: ال حل إال بالتأمني للوافد وإعادة تشــغيل 
املستشــفيات واملراكز الصحية في املناطق بأسلوب عصري 
ومتحضر ال مجال فيه للواسطة حتى ال نصير ضحايا على الهبني.

٭ آخــر الكالم: من أجل الكويت على كل مواطن ومســؤول أن 
يتحمل مهامه ومسؤولياته وواجباته الوطنية والوظيفية حتى 

ال يضيع كل تخطيطنا على الهبني.

٭ زبدة احلچي: آن األوان أن نصحح سوء اإلدارة احلكومية من 
خالل (املوظف) الكويتي الذي ال يقبل الرشوة والواسطة ولنصحح 
مســار التنمية في بلدنا مبزيد من اجلهد واإلخالص والوالء 
واالنتماء فرصة تاريخية حتى ال تضيع اجلهود اإلصالحية على 
الهبني أمام أهل احملسوبيات والفاسدين واحلسم كل احلسم 
لــكل وافد ميارس دورا أكبر من دوره، و«يا غريب كن أديب» 
ولنطبق القانون على اجلميع، فاحلقيقة ماثلة في مثلنا الشعبي 

«من أمن العقوبة أساء األدب».
في ٢ أغســطس ١٩٩٠ وجدنــا ان كل ما قدمناه ضاع أمام 
أعيننــا (على الهبني).. اللهم إال قلة مــن الدول العربية احلرة 

الشريفة وقفت معنا!
قارئي الكرمي فــي كل مكان: ركز وافهم وطبّق وحاذر في 
استشراف مستقبلك حتى ال يضيع كل جهدك على الهبني الننا 

نعيش زمن الهبني يا صاحبي!
.. في أمان اهللا.

ومضات

على الهبني!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

«طب وجراحة العيون الشامل الـ ٢٢» ينطلق ٩ اجلاري
عبدالكرمي العبداهللا

أعلــن استشــاري طــب 
العيــون ورئيس  وجراحــة 
املؤمتر الـ  ٢٢ لطب وجراحة 
الشــامل د.فيصــل  العيــون 
اجلســار عن انطالق املؤمتر 
الذي تستضيفه الكويت حتت 
رعايــة وزير الصحة د.أحمد 
العوضي ٩ اجلاري وعلى مدار 
٣ أيام فــي فندق «وولدورف 

استوريا» مبجمع األڤنيوز.
وذكر اجلسار في تصريح 
صحافي أن املؤمتر يضم جميع 
تخصصــات طــب وجراحــة 
العيــون، وســيناقش آخــر 

بني أطباء العيون الكويتيني 
دول  مبختلــف  وزمالئهــم 
العالــم، الفتا الــى أن املؤمتر 
سيناقش آخر ما مت التوصل 
إليه في البحث العلمي بجميع 

تخصصات العيون.
وأفاد اجلســار بأن هناك 
مشاركات من نخبة من االطباء 
مــن دول مختلفة فــي العالم 
واملنطقة والكويت، حيث ستتم 
مناقشة آليات وطرق حديثة 
في العــالج، فضال عن اجراء 
بعــض العمليــات اجلراحية 
املعقدة في تخصصات القرنية 
والشبكية. وأوضح أن املؤمتر 
سيشــهد عقــد ١٠ ورش عمل 

للتدريب على بعض العمليات، 
والتي يشــرف عليها جراحو 
عيــون متخصصــون، داعيا 
جميــع أطبــاء العيــون الى 
التســجيل واملشاركة في هذا 
املؤمتر ملا له مــن منفعة في 
االرتقاء بالتخصص ومناقشة 

أهم تطوراته.
وأشار اجلسار إلى اجتماع 
ســيعقد على هامش املؤمتر 
بني الروابط اخلليجية لطب 
وجراحــة العيون لتنســيق 
بعض األهداف املشتركة، فضال 
عن التنســيق لتبادل برامج 
التدريب لألطباء لالســتفادة 

من اخلبرات املتنوعة.

د. فيصل اجلسار

التطــورات الطبيــة فــي هذا 
التخصــص. وبــني اجلســار 
أن الهــدف مــن هــذا املؤمتر 
هــو تطوير وتبادل اخلبرات 



آراء
الثالثاء ٧ فبراير ٢٠٢٣

07
نافذة دولية

tuhanihuman@gmail.com
تهاني الظفيري

احلقيقة هي الشــيء الثابت يقينا، وكثيرة هي احلقائق 
حولنــا، ولكننا لم نر في هــذه الدنيا حقيقة ليس بها أدنى 
شك مثل املوت الذي ليس به مهلة، وعلى الرغم من أنها سنة 
احلياة إال أنها محزنة ويخافها كثير من الناس، أما ما سوى 
املوت فهو قابل للزوال والتغيير فاحلياة تنتهي مبشيئة اهللا 
والشاب يشيب وكل بداية على أثرها نهاية، وما هذه احلياة 
الدنيــا إال وهم ومحطة عبور ملا بعدهــا، وهذا املوت الذي 
نخافه يعرفنا حق املعرفة بأسمائنا بقدر جهلنا له، ومن خالل 
املوت نتحول من حال إلى حال، وننتقل إلى العالم األوســع 
وهو البرزخ (وجاءت ســكرة املوت باحلق ذلك ما كنت منه 
حتيد ونفخ في الصــور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس 
معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة عن هذا فكشفنا عنك 
غطاءك فبصرك اليوم حديد) «سورة: ق»، ومع علمنا بهذه 
احلقيقة الثابتة نحاول جاهدين نسيانها والغفلة عنها والت 

حني مناص:
هو املوت ال منجى من املوت والذي

حتاذر بعد املوت أدهى وأفظع
رمبا تعددت أسباب املوت وتنوعت ولكن النتيجة واحدة، 
وقد أوصانا النبي ژ فقال: «أكثروا ذكر هادم (قاطع) اللذات» 
فاإلكثار من ذكر املوت والتفكر فيه يجعلنا نحسن العبادة 
ونتقي الذنوب ونتقرب إلى اهللا، فأفضل الناس من لم تغب 
عن باله خامتته ومآله، وأحمق الناس من نسي خامتته وآخرته. 
اشتكت امرأة إلى أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها قساوة 
قلبها، فقالت لها: أكثري من ذكر املوت يرق قلبك. ومات ابن 
ملعاذ بن جبل ے بالطاعون فصبر واحتســب ثم ماتت له 
ابنتان وهو على حاله صابرا محتســبا، ثم طعن في إبهامه 
فظل يقلب كفه وهو على فراش املوت ويقول ملن حوله: هي 
احب إلي من حمر النعم، ثم يغمى عليه ويفيق ويقول: ربي 
غم غمك، فإنك تعلم إني أحبك، ثم نظر إلى من عنده وقال: 
انظروا هل أصبحنا؟ فقالوا: لم نصبح، ثم أغمي عليه وأفاق 
وأعاد ســؤالهم: هل أصبحنا؟ فقيل له: قد أصبحت، فقال: 
أعــوذ باهللا من ليلة صباحها النار، مرحبا باملوت حبيب جاء 
على فاقــة، اللهم إني كنت أخافك، وأنا اليوم أرجوك، اللهم 
إنك تعلم أني لم أكن أحــب الدنيا لكري األنهار وال لغرس 
األشــجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة 
العلماء بالركب عند حلق الذكر. هذا حال معاذ بن جبل الذي 
يأتــي يوم القيامة بني يدي العلمــاء برتوة فكيف بنا نحن 
املقصرون؟! روى ابن عســاكر بسند متصل أن ملك املوت 
جــاء إلى النبي نوح گ فقال له: يا نوح ويا أكبر األنبياء، 
كيف وجــدت الدنيا؟ قال: مثل دار لها بابان دخلت من هذا 
وخرجت من هذا. وكما ترون فاملوت ال يفلت منه أحد فلنكن 

على أهبة االستعداد لهذه احلقيقة الثابتة.. ودمتم ساملني

الصداقات كثيرة، ولكن ليســت كل الصداقات صادقة،
فالكثير من الصداقات ينتابهــا اإلقبال والصدود، والنزول
والصعود، والصدامات والتصدعات التي ال تنتهي!، أما الليل،
وصداقة الليل، فإنها صداقة مختلفة متاما، فهي صداقة صادقة
ال تعرف الكذب، وال الصدود، والنكران، والغياب، واجلحود،
فالليل يأتي كل يوم، ومبوعده احملدد، وال يغيب عن موعده

أبدا.. بل نحن قد نغيب عنه! فهو آت - بإذن اهللا.
فهو يأتي محمال بالســكون والهدوء والسكينة ليجاري 
الصديق بهمومه، ويشاركه أفكاره ويواسيه، ويحاول جاهدا 
أن يقدم له كل أسباب الهدوء، والراحة، والسكينة، والصمت، 

واإلبحار في عالم آخر ال ضجيج به كأحداث «النهار»!
إنه صديق مخلص لصديقه.

ومخلص لهموم صديقه. 
ومخلص ألوجاع صديقه. 

ومخلص لدموع صديقه التي قد تنساب على أعتاب الهموم 
واألحزان املتواترة واملتدفقة في األذهان بسبب قسوة الزمن، 
ووحوش الزمن الهمجية، التي ال تعرف معاني الرحمة والعطف!

فما أجمل هذه الصداقة الصادقة، في زمن ندر به الصديق 
الصدوق، وهي صداقة ستبقى من أجمل الصداقات حتى وإن 
كان ســواد الليل احلالك هو املهيمن على جوها العام وعلى 

كل أطرافها!
فالسواد قد يكون مزعجا لدى البعض ألن به إشارة إلى 
الغموض وعــدم الوضوح، والنفس تصبــو وتتطلع حلالة 
اإلشراق، وزهاء اإلشراق وسناه اجلميل! ولكن.. ولكن.. ولكن 
ما يجعل هذا السواد مقبوال بالنفوس، هو أنه سواد صادق 
لم يكذب، ولم يدِع خالف ما يبطن!. كالنهار «األبيض» الذي 
يتستر بغطاء البياض وهو في احلقيقة يحوي قلوبا سوداء 

بني طياته!. فسواد الليل صادق وظاهره كباطنه!
وقد تكون من األسباب الداعية لالرمتاء في أحضان الليل 
والتمسك بصداقته هي «أحداث احلياة»، فاحلياة أحيانا جتبر 
اإلنســان على ما ال يريد! وعلى ما ال يرغب، وكما قيل: «ما 
الذي دعاك للمر؟ فقال: الــذي أمر منه» فمرارة ظلمة الليل 
جميلة، وحلوة املذاق، أمام مرارة النهار القاســية الكاذبة ! 
لذلك قد يجد القلب في بحر الليل شيئا من الوضوح أحيانا! 

وضوحا بالتعامل ال يعتريه التلون كحال النهار!
 فهــا هو «الصبح» يأتي كل يوم، ولكن مع قدومه البهي، 
وخالل وجود شمسه البهية، يتم ارتكاب أغلب صور األذى 
واإلزعاج، فلحظاته «النهارية» هي مناسبة متكررة ملناورات 
الناس البشرية، تلك املناورات املوصوفة بالضجيج، واملوصومة 
باإلزعاج واالختراق والتعدي، نعم النهار يأخذ صور «الوضوح» 
لكنه محمل باألحداث الكاذبة والضارة!، بسبب ضجيج احلياة 
وتداخلها بصورة هائلة ومخيفة، وبسبب تسارع حركة الناس 
به، ذاك التسارع الذي يولد الكوارث تلو الكوارث!، أما الليل 
فهو رمز الهدوء والســكينة!، والناس به يعيشون شيئا من 
االنكفاء واالكتفاء، لذلك كان الليل خير صديق مخلص، ال ينافق!
أعــان اهللا القلوب على احلياة وما بها من عقبات ونكبات 
وأحداث مؤســفة تقتل الفرح والبهجة والراحة والسكون!، 

واهللا خير معني.

مملكة احلكمة.. 
باتت واقعًا ال خياًال

أطلنتــس اجلديدة من 
رواية غير مكتملة للمدينة 
الفاضلة للمؤلف فرانسيس 
بيكون في القرن الســابع 
عشــر والذي تناول فيها 
استشرافه ملستقبل البشرية 
تعيش فيــه وفقا للمبادئ 
واملثل العليا اإلنسانية عكس 
فيها رؤى سياسية للحكم 
العدل واملساواة  يســوده 
لكل البشر إلى كيان معنوي 
ومادي يجسد مبادئ األمم 
املتحــدة عبر أقاليم دولية 
تتضمن مدنــا ذكية تقع 
حتت ســيادة ال مركزية 
ململكــة أطلنتس اجلديدة، 
والتي كانت وليدة جمع من 
املثقفني فــي العالم تعبيرا 
للنظام  منهم عن رفضهم 
العاملي السائد الذي دأب على 
احلروب والنزاعات ورفض 
السالم، وأخذ مبادئ األمم 
املتحدة كشعارات تشاطر 
فيها األحالم وتختبئ فيها 
مصاحلهم غير املشروعة 
الســلمي  التعايش  بإبادة 
اقتصادية وأبعاد  ألغراض 
سياسية، فأصبح هاجس 
التشرد والنزوح واللجوء 
العديد من مواطني  يطول 
الدول مع عجز خطط التنمية 
املستدامة عن بلوغ أهدافها 
لتفشي وباء العقم السياسي 
اإلداري، فاحللول  والشلل 
املناخي  التغييــر  بشــأن 
الفقــر والتمييز  وأزمات 
اجلنــدري تــكاد تكــون 
مســتحيلة! وهنا أنعشت 
غريزة البقاء إحياء اخليال 
ببناء صرح عاملي قائم على 
التحاور والتفاهم والتضامن 
بني أفراد البشر في تنفيذ 
أجندات وكاالت األمم املتحدة 
في حتقيق األمن والســلم 
الدولــي والقضاء على كل 
التهديدات التي تطول احلياة 
البشرية، لتنبثق في سماء 
الوجداني اإلنساني  الفكر 
اتفاقية إنشاء مملكة أطلنتس 
اجلديدة «أرض احلكمة» عام 
٢٠٢١م، من أفراد مؤسسني 
أفكار  يجتمعــون حــول 
وطموحات تناغم الشعوب 
العامليــة نحو حياة أفضل 
وكوكب مستدام، مع سعيها 
لضم سكان من مختلف بقاع 
األرض سعيا منها للحصول 
لها  على االعتراف األممي 
كدولــة قائمة لها ســيادة 
وحتتكم بدستور مدني ملكي 
دميوقراطي، كتجربة أولى 
بني محاكاة اخليال وأرضية 

الواقع.

االقتصادية الناجحة مثل االحتاد 
األوربي للسوق املشتركة..

وها هو املجلس باشر عمله 
إلجناز مشــروع قطار اخلليج 
العربي لربط مجلس التعاون بخط 
حديدي يسهل على مواطني دول 
مجلس التعاون سبل التنقل، كذلك 
يسهم هذا القطار في حال اجنازه 
في نقل البضائع بني دول املجلس.
ال بد هنا مــن أن نقف بكل 
تقدير لألمير الراحل الشيخ جابر 
األحمد صاحب فكرة إنشاء مجلس 
العربي  لــدول اخلليج  التعاون 
وإجناز املشــاريع االستثمارية 

للكويت مع دول العالم.
من أقوال األمير الراحل الشيخ 

جابر األحمد، طيب اهللا ثراه:
«ســتواصل الكويت دورها 
املعهــود في تطويــر التعاون 
األخوي في مختلف املجاالت مع 
أشقائنا في اخلليج الذين تربطنا 
بهم منذ األزل أوثق أواصر القربى 

والتاريخ واملستقبل املشرق».
واهللا املوفق.

٭ أن يرفــع الــروح املعنوية 
للمرؤوسني.

٭ أن يســتمع إلى ما يقدم إليه 
من مقترحات ويتعهد بتنفيذها.

وأخيرا نستطيع أن نلخص هذا 
املوضوع في أن القيادة هي أحد 
فنون السلوك اإلداري، حتتاج إلى 
قائد ورئيس محنك يتميز بالذكاء 
والصبر واحلكمة، وأن يكون قويا 
بإصدار القرار بعيدا عن األهواء 
املزاجية والشللية والتكتالت  أو 
العنصريــة أو احلزبية التي هي 
التفــكك واالنحدار  أحد عوامل 
اإلداري الذي يتبعه الضياع ومن ثم 
الفشل... وعلى هذا فإن على القائد 
احملنــك والربان الناجح أن يقود 
السفينة ومن عليها بكل مقدرة 
وإتقان، حيث يتبع احلوار الهادئ 
واملناقشــة الدميوقراطية املبنية 
على التواضــع والعلوم اإلدارية 
السمحة، وإعطاء كل مسؤول كامل 
اختصاصاته بعيدا عن الشحنات 
النطاطــة والبالونــات املفخخة 
وإشاعة روح األلفة والتعاون مع 
األسرة الواحدة حتى تصل السفينة 
إلى مرساها بكل أمانة وإخالص.

قامت احلكومة الكويتية املؤقتة 
التي تتخذ من الشقيقة الكبرى 
السعودية مقرا  العربية  اململكة 
لها مبنح املواطنني الكويتيني في 
اخلارج ما يحتاجون اليه من املال.. 
هكذا كانت تســير األمور أثناء 
االحتــالل بقيادة األمير الراحل 
الشيخ جابر األحمد ولو حاولنا 
إلقاء نظرة على مسيرة مجلس 
التعاون لــدول مجلس اخلليج 
العربــي جند أنهــا قامت بعدة 
خطــوات نحو حتقيق األهداف 
املرجوة فلقد استطاع املجلس 
أن يصطف إلى جانب الكيانات 

٭ الثقة بالنفس وال يتردد باتخاذ 
القرار.

٭ أن يشــعر جماعتــه باأللفة 
واحملبة وأنه واحد منهم.

٭ أال يســتبد برأيه أو يصدر 
قرارا دون مشورة من هم حتت 

رئاسته.
٭ أن يكون صادقا وعلى خلق 

قومي.
٭ أن يختص ويطوق مشــاكل 
العامة واخلاصة  العاملني معــه 

والعمل على حلها.
٭ وضع مشاعر مرؤوسيه في 

اعتباره دائما.
٭  أن يكون باش الوجه ومتفائال 

دائما.

املهم حيث اســتطاعت الكويت 
أثنــاء االحتالل حيــث اتخذت 
الهيئات الدوليــة قرارات بعدم 
الكويتية  املس باالســتثمارات 
اخلارجية ملنع احملتل من استغالل 
االستثمارات الكويتية في اخلارج 
وجنحت سياســة الشيخ جابر 
األحمد االقتصادية االستثمارية 
وســاهمت بتوفير احتياجات 
الداخل  الكويتيني في  املواطنني 
حيث كان هناك ممثلون للحكومة 
الكويتية يوزعون على املواطنني 
الكويتيني الذين لم يغادروا البالد 
ما يحتاجون إليه من أموال، وكذلك 

اتبع هذا القائد األسلوب األمثل 
في اختراق القلوب واملشــاعر 
اإلنسانية وصل إلى قمة النجاح، 
التي  فاكتســاب رضا اجلماعة 
يقودها يسهل مهمته الشاقة في 
القيادة على املدى البعيد، لذا ال 
بد للقائد أو الرئيس ذي األسلوب 
الدميوقراطي أن يحتضن الكفاءات 
املتميزة وأن يحيطها باالهتمام 
والرعاية الكاملة وأن يرتقي بها 
منذ أول وهلة من تســلم مهام 

عمله.
وهناك العديد من الســمات 
التي يجب أن يتحلى بها القائد 
الدميوقراطي الناجح ليصل إلى 
قمة العطاء ونوجزها في التالي: 

عندما فكــر املغفور له بإذن 
الشيخ جابر  الراحل  اهللا األمير 
األحمد، أمير القلوب، طيب اهللا 
ثراه، في إنشاء مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربي كان هدفه 
إنشاء جتمع اقتصادي يضم دول 
اخلليج العربــي ولم تكن هناك 
أهداف عسكرية بل جانب االهتمام 
االقتصــادي وســع اهتمامات 
املجلس ألن يكون التوحيد في 
مناهج التعليم والتربية واالهتمام 
إلى  بالزراعة والصناعة.. ودعا 
استغالل مشتقات النفط في إنشاء 
عــدة صناعات.. كذلك جعل من 
أهداف مجلس التعاون اخلليجي 
توحيد املواقف السياسية جتاه 
القضايا واملشــاكل  مختلــف 
في العالم مع اهتمام مســاندة 
القضايا العربية كقضية الشعب 

الفلسطيني.
وعلــى الصعيد احمللي اهتم 
املغفور له بإذن اهللا األمير الراحل 
الشيخ جابر األحمد باالستثمار 
الدور  لهــذا  اخلارجــي وكان 

ال شــك أن القيادة هي ذلك 
النشــاط اإلنســاني والسلوك 
اإلداري الذي يحرك طاقات األفراد 
واجلماعات ويشحذ هممهم، ومن 
ثم تذويبهم باألنشطة واألهداف 

التي يبتغون الوصول إليها.
الدميوقراطي هو  والقائــد 
الذي يختزن األســلوب األمثل 
في تعاملــه مع اجلماعة، بحيث 
ال ينتهج أســلوب املركزية، أي 
جتميع السلطات بيديه وحده دون 
مشاركة اآلخرين ومن هم حتت 
رئاسته، وإال أصبح ديكتاتورا 
معزوال عن اجلماعة التي يترأسها، 
فالقائــد الدميوقراطي هو ذلك 
الذي يحمل مشاعر  اإلنســان 
التأثير في  فياضة متكنه مــن 
التي  األفراد واجلماعات  سلوك 

يقودها.
ومما ال شــك فيه أن القيادة 
احلكيمة والسديدة تكون مبنية 
على التخطيط السليم والتوجيه 
واملتابعة واإلشــراف ومن ثم 
التقومي، ولــكل رئيس عمل أو 
إدارة أو مؤسسة أسلوب خاص 
مع املرؤوسني في العمل، وكلما 

كلمات ال تنسى

احلقيقة
الثابتة

مشعل السعيد

من القلب

الليل..
الصديق 

املخلص
@hanialnbhanهاني عبدالرزاق القعود النبهان

إلى نشر  فحســن اخللق يؤدي 
احملبة، واملودة بني الناس، وينهي 

العداوة واخلصومة والكراهية.
نعــم، إن حســن اخللق من 
أنــواع اجلمال التــي تتمثل في 
النفس والسلوك والعلم واألدب، 
وجمال النفس هو سترها من خالل 
التمتع باألخالق احلسنة واحلميدة، 
والســتر باألخالق أهم من ستر 
املظاهــر األخرى. نعم نفرح لكل 
أبناء كويتنا  متميز ومتميزة من 
الغالية ومن الذين يتمتعون بحسن 
اخللق وطيب املعاملة. وسندعو لكم 
بالتوفيق والنجاح فأنتم قادرون 
على النجاح في كل عمل يسند لكم. 
ونحن البشر شهود اهللا في أرضه 
ومبروك علينا املدير اجلديد، واهللا 
يوفقه في عمله وبالتأكيد سيكون 

مثاال آخر في العطاء والتميز.
كل احلب لك واهللا يسعدك كما 
أسعدتينا سبعة عشر عاما في بنك 
نثق فيه ونحبه ونحن نحبك ونحب 

«الوطني».

تعامل املسلم مع غيره في جميع 
الظروف واألوقات.

ولقد عظم اإلســالم األخالق 
احلسنة فجعلها من العبادات التي 
يكتب عليها األجر من اهللا تعالى، 
فأجر األخالق احلسنة جعلها اهللا 
كأجر العبادات األساسية كالصيام 
والقيام، كما جعل اهللا األخالق في 
مجال التنافس بني العباد، فجعلها 

من عوامل املفاضلة بينهم.
وجعــل اهللا األخالق من أكثر 
األعمال التي لها وزن وقيمة في 
ميزان احلســنات يــوم القيامة، 

بنك الكويت الوطني فرع الروضة 
وكثير من أهل املنطقة فرحوا لها 
لتميزها، وحزنا ألن مثلها نادر من 
حيث األخالق املتميزة في التعامل 
وهي مبتسمة ومتواجدة دائما لتلبي 
العمالء، شخصية  كل احتياجات 
تعاملت معها ١٧ عاما لم أجد فيها 

أي «عذروب».
وقد سقت هذا املثال تأكيدا على 
أن حسن األخالق في التعامالت هو 
الذي يبني احلكم على الدين، ألن 
العبادات ال تظهر بشكل واضح، 
لكن األخــالق واضحة من خالل 

هل للفرح دموع؟ نعم، وللحزن 
أيضا دموع، ولكن تختلف املناسبة، 
فدموع الفرح بها حالوة، ودموع 

احلزن فيها ملوحة.
وقــد أكد عــدد مــن العلماء 
العلمية  الناحية  والباحثني، مــن 
وكيميائيا، مع وجود شبه إجماع 
بينهم على انه ليس هناك فرق بني 
دموع احلزن ودموع الفرح، إمنا 
البعض أكدوا استنادا إلى حتاليل 
معملية فــي املختبرات ان دموع 
احلزن أكثر ملوحة من دموع الفرح! 
كما فسر العاملون بوظائف أعضاء 
اجلسد آلية ذرف الدموع أو البكاء، 
بأنها حالة وقتية تســاعد اجلسم 
على العودة إلى توازنه، بعد تفريغ 
شحنات زائدة عن طاقته اجلسدية، 
فمن خالل دراستي في علم النفس 
الترويحي الحظنا أن للدموع فائدة 
تريح اجلسد من الطاقات والشحنات 

السلبية لدى كل فرد.
نعم لقد فرحت لترقية األخت 
الفاضلة بشاير الغزالي مديرة فرع 

وقفة

«الفرح احملزن»
د.غنيمة محمد العثمان احليدر

املوقف السياسي

مجلس التعاون 
اخلليجي األجنح

عبداحملسن محمد احلسيني

كلمة ومعنى

القيادة
تخطيط 

وتوجيه
د.عبدالعزيز يوسف األحمد
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مهلهل املضف يطلب كشفًا بعدد املستشارين املنتدبني واملستعان 
بخدماتهم لدى جهات الدولة مع بيان اآللية املتبعة في اختيارهم 

وجه النائب مهلهل املضف 
٥ أســئلة الى وزيرة األشغال 
العامة ووزيرة الكهرباء واملاء 
املتجــددة د.أمانــي  والطاقــة 
بوقماز جاء السؤال األول منها 

كالتالي:
يرجــى إفادتــي وتزويدي 

باآلتي:
الدراســية،  ١- املؤهــالت 
وصورة ضوئية عن الشهادات 
الدراسية والسير الذاتية جلميع 
الوكالء في وزارة الكهرباء واملاء 

وتدرجهم الوظيفي.
٢- اإلجازات الدراســية أو 
اإلجــازات الدوريــة التــي من 
خاللها حصل الوكالء املساعدون 
الدراســية  علــى مؤهالتهــم 

احلديثة.
٣- هــل حصل أقــارب من 
الدرجة األولــى للقياديني في 
الــوزارة علــى أوامــر شــراء 
وتعيينات في عقود املستشارين 
واالختصاصيني في الوزارة؟

وجاء السؤال الثاني كالتالي: 
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- صــورة ضوئيــة مــن 
تقارير جلنتبي التحقيق وجلنة 
تقصي احلقائق بشأن احلادثة 
املروريــة الواقعة على طريق 
امللك عبدالعزيز (الفحيحيل) 
والتــي راح ضحيتها املواطن 
علي البلوشي يوم ١٢/١٠/٢٠٢١.

٢- هل اتخذت أي إجراءات 
حلل مشــكلة احلالة الســيئة 
للمناهيل والتي قد تؤدي إلى 
مشــكلة مضاعفة في موســم 

األمطار؟
٣- هــل اتخذت اإلجراءات 
القانونيــة وفقــا لتوصيــات 
اللجــان املشــكلة؟ إذا كانــت 
اإلجابــة باإليجــاب، فيرجــى 

تزويدي مبا يفيد ذلك.
الثالــث  الســؤال  وجــاء 
كالتالي: فازت شركة (الرسون 
وتوبــرو) احملــدودة - وهي 
شركة عاملية - بالعقد املطروح 
 (KOC) من شركة نفط الكويت
رقم (١٨٠٥٣٠٠١) اخلاص بإنشاء 
ثالث محطــات فرعية جديدة 
بسعة (١٣٢/١١KV) ومتعلقاتها 
من كيبالت خطوط الطاقة (١٣٢

KV)، وطلبت شركة الرسون من 
وزارة الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجــددة مــن خــالل شــركة 
نفط الكويت (KOC) تزويدها 
مبصنعي الكيبالت املعتمدين 
لديها، فزودهم قطاع شــبكات 
النقل في الوزارة بقائمة املصانع 
والتي كان ضمنها مصنع جدة 
للكيبالت احملدودة حتت البند 
رقم (٢٠) بالقائمة، وتعاقدت 
شركة الرسون مع مصنع جدة 
للكيبــالت احملــدودة كمصنع 
ومورد حيث إنــه قدم لها أقل 
األســعار وهو مصنع مملوك 
جزئيا من الكويت وتعد كيبالته 
منتجا وطنيا حســب القانون 
االقتصادي املوحد لدول مجلس 
التعــاون اخلليجــي، وقد قدم 
مصنع جدة للكيبالت احملدودة 
فــي تاريــخ (٢/٩/٢٠٢١) كامل 
مستنداته ومخططاته للمشروع 
لشركة نفط الكويت لتقدميها 
إلى قطــاع شــبكات النقل في 
الوزارة لالعتماد حسب التراسل 

كيبالت شــركة جدة احملدودة 
أثناء مرحلــة اعتماد تصنيع 
الكيبالت للمشــروع، مع بيان 
ما إذا كانــت النتيجة مطابقة 
للشــروط واملواصفات الفنية 

للوزارة من عدمه.
٦- ملاذا اســتعنتم بشركة 
الكيبــالت  محايــدة لفحــص 
مبوافقة الوزارة وشركة نفط 
الكويت إذا لم يكن مصنع جدة 
مؤهال لصنع الكيبالت لصالح 

املشروع؟
٧- ما الدراسة التي أجرتها 
الــوزارة والتــي علــى أثرهــا 
تراجعت وسحبت اعتماد شركة 
جدة للكيبــالت احملدودة لهذا 

املشروع؟
٨- هل طلبت وزارة الكهرباء 
واملــاء من شــركة (الرســون 
تيربو) مخاطبة شــركة جدة 
للكيبــالت احملــدودة لوقــف 
تصدير شــحنة الكيبالت إلى 

الكويت؟
٩- ما اسم املصنع الذي ورد 
الكيبالت اخلاصة بهذا العقد؟ 

ومن وكيله احمللي؟
وجاء السؤال الرابع كالتالي: 
لقــد وضعــت وزارة الكهرباء 
واملاء أسســا ومعايير واجب 
توافرهــا فــي مقــاول الباطن 
املدنيــة للكيبــالت  لألعمــال 
األرضيــة ذات اجلهــد العالي 
والفائق للمشاركة في مناقصات 
قطاع شبكات النقل بالوزارة، 
وقد قسمتها إلى أربع فئات على 

النحو التالي:
الفئــة األولــى (ذيــول   -
كيبالت احملوالت وذيول كيبالت 
املغذيات لكيبــالت جهد (١٣٢

ك.ف).
- الفئــة الثانيــة (أعمــال 
الدوائر الكاملــة في حدود (٧

كم) طول مسار لكيبالت جده 
(١٣٢ ك.ف).

- الفئــة الثالثــة (أعمــال 
الدوائر الكاملة للكيبالت أكثر 
من (٧ كم) مسار لكيبالت جده 

(١٣٢ ك.ف).
الرابعــة (أعمال  الفئــة   -
الدوائر الكاملة للكيبالت أكثر 
من (٢٠ كم) مسار لكيبالت جهد 

(٣٠٠ و٤٠٠ ك.ف).
يرجــى إفادتــي وتزويدي 

باآلتي:
١- أسماء الشركات احمللية 
املؤهلة وتصنيفاتها منذ سنة 
(٢٠٠٨) حتى (٢٠٢٢) حســب 
الفئــات األربــع احملــددة مــن 

الوزارة.
تأهيــل  مســتندات   -٢
وتصنيــف كل شــركة مــن 
الشركات احمللية املدونة أدناه 
عند تأهيلها فــي الوزارة أول 
مــرة، باإلضافــة إلــى صورة 
ضوئيــة من عقود املشــاريع 
التــي نفذتها هذه الشــركات، 
ومدى تطبيق األسس واملعايير 
احملــددة من الــوزارة بالفئات 
األربــع فيمــا يخــص مقاولي 
الباطن لألعمال املدنية اخلاصة 
الكيبالت األرضية  مبشــاريع 

جده (٣٣ و١٣٢ ك.ف):
- شــركة اي سي دي سي 

للتجارة العامة واملقاوالت.
- شركة ألفا دلتا للتجارة 

CableEnqinerinqCorporation
في تاريخ تأهيلها في الوزارة 

أو مرة.
٢- صــورة ضوئيــة مــن 
الســجل التجاري والترخيص 
التجاري للشركة عند التأهيل 

أول مرة.
٣- صــورة ضوئيــة مــن 
وكالة قيد الشركة في الكويت 
وتسجيلها عند تأهيلها أول مرة.

٤- صــورة ضوئيــة مــن 
مســتندات املفوض بالتوقيع 
عن الشــركة مبا فيها التوكيل 
املمنــوح له من الشــركة عند 

تأهيلها أول مرة.
٥- تقدمي ما يثبت حتقيق 
شــركة شــاينا كيبل شــروط 
التأهيل املوضحة في الفقرتني 
(٢) و(٣) فيما يخص اخلبرة 
الســابقة لتنفيــذ املشــاريع 
والوضــع املالي للشــركة كما 

هو وارد أعاله.
٦- أرقــام وطبيعة جميع 
املناقصات التي اشتركت فيها 
الشركة في الوزارة، باإلضافة 
إلى أسماء الشركات األخرى التي 
شاركت معها بتلك املناقصات 
ونتائج جميع تلك املناقصات 

جلميع الشركات.
٧- جميع العقود التي وقعت 
بني الوزارة وشركة شاينا كيبل، 
مع ذكر أرقام وتواريخ وقيم كل 

عقد على حدة.
كما وجه٤ أسئلة إلى وزير 
العدل ووزير األوقاف عبدالعزيز 
املاجد جاء السؤال األول كالتالي:

يرجــى إفادتــي وتزويدي 
باآلتي:

١- مــا ســبب التأخير في 
التنفيذيــة  الالئحــة  إصــدار 
للقانون رقم (٧٤) لسنة ٢٠١٩

بتعديــل بعض أحكام القانون 
رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٦ في شأن 
املناقصات العامة علما أن املادة 
الثالثة منــه قد نصت على أن 
«يصدر الوزير املختص اللوائح 
والقــرارات الالزمة لتنفيذ هذا 
القانون وذلك خالل فترة ستة 
أشهر من تاريخ العمل به»؟ مع 
حتديد املتسبب في هذا التأخير 
وإجراء مجلس الوزراء نحو هذا 

التأخير والتراخي.
٢- مــا التاريــخ املتوقــع 
التنفيذيــة  الالئحــة  إلصــدار 
للقانون رقم (٧٤) لسنة ٢٠١٩؟
وجاء السؤال الثاني كالتالي:

يرجــى إفادتــي وتزويدي 
باآلتي:

- كشــف بأســماء جميــع 
املوظفــني غيــر الكويتيني في 
الهيئة العامة ملكافحة الفســاد 
(نزاهة) ومسمياتهم الوظيفية، 
والتفاصيــل املاليــة ملكافآتهم 
الشهرية خالل السنوات الثالث 

املاضية.
وجاء السؤال الثالث كالتالي: 
باإلشارة إلى الكتاب رقم ٦٢٠٤٦

بتاريــخ ٢٧/١/٢٠٢١ املرفــق به 
ســؤالنا بخصــوص البالغات 
املقدمة إلى الهيئة العامة ملكافحة 
الفساد حول أعمال اإلدارة العامة 
للجمارك منذ عــام ٢٠١٧ حتى 
تاريخه، والكتاب املرسل للسيد 
رئيس الهيئة رقم (خ/١١٣/٢٠٢١).

يرجــى إفادتــي وتزويدي 

الفتاوى؟ مع تزويدي بصورة 
ضوئية من هــذه الفتاوى،إن 

وجدت،.
٢- كشف بعدد املستشارين 
املنتدبني واملستعان بخدماتهم 
لــدى جهات الدولــة، مع بيان 
اآلليــة املتبعة فــي اختيارهم 
وترشيحهم اعتبارا من ١/١/٢٠١٢
حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
٣- كشف بأسماء األعضاء 
املشاركني في اللجان الداخلية 
الفتــوى  واخلارجيــة إلدارة 
والتشــريع وأســماء األعضاء 
املشــاركني في جلان التحقيق 
وجلان تقصي احلقائق واملهمات 
الرســمية اعتبارا من ١/١/٢٠١٢

حتى تاريخ ورود هذا السؤال، 
مــع بيــان اآلليــة املتبعة في 

اختيارهم.
٤- كشــف بعدد الشكاوى 
والبالغــات احملالة من اإلدارة 
مبناسبة ما يقع حتت بصرها 
من خالل امللفات من جتاوزات 
متس املــال العام إلــى الهيئة 
العامة ملكافحة الفساد (نزاهة) 

أو للنيابة العامة.
٥- ما سبب عدم الربط اآللي 
مع اجلهات احلكومية على الرغم 

من تنبيه ديوان احملاسبة؟
٦- ما سبب استمرار اإلدارة 
بعــدم ميكنة قطــاع القضايا 
علــى الرغم مــن تنبيه ديوان 

احملاسبة؟
٧- مــا إجــراءات متابعــة 
القضايــا املرفوعة على جهات 
الدولة املختلفة مع بيان سبب 
خسارة اإلدارة بعض القضايا 
ما يشــكل انتهاكا للمال العام 
علــى الرغم مــن تنبيه ديوان 
احملاسبة؟ وهل نبهت اجلهات 

اإلدارية بذلك؟
كما وجه سؤاال إلى النائب 
االول لرئيــس الوزراء ووزير 
الداخلية الشــيخ طالل اخلالد 
جــاء كالتالي:  يرجــى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١- مــا مدى صحــة توقف 
نظام كشف املبعدين منذ يوم 
األربعاء تاريخ ٢/١١/٢٠٢٢؟ إذا 
كان صحيحــا، فيرجــى بيان 

أسباب التوقف.
٢- ما اخلطوات واإلجراءات 
املتخذة إلعادة تشغيل النظام؟

٣- ما اإلجراءات االحترازية 
التي اتخذت بعد توقف النظام؟ 
وهــل تبــني حــدوث حــاالت 

الختراقات أمنية؟
٤- هل يوجد عقد سار في 
شأن تشغيل وصيانة النظام؟ 
إذا كانــت اإلجابــة اإليجــاب، 
فيرجى تزويــدي باإلجراءات 
املتخذة مع الشركة املسؤولة، 
وإذا كانت اإلجابة النفي، فيرجى 
تزويدي بأســباب عدم وجود 
عقد خاص بتشغيل وصيانة 

النظام.
كما وجه ســؤاال الــى إلى 
وزير املالية جاء كالتالي: يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- فــي ظــل االرتفاعــات 
املتواليــة التي قررها املجلس 
االحتياطي الفيدرالي األميركي 
لســعر الفائدة حتى جتاوزت 
الفائدة على الدوالر لنظيرتها 
علــى الدينار بواقع ١٠٠ نقطة 

العامة واملقاوالت.
- شركة عســالء للتجارة 

العامة واملقاوالت.
- شركة املصافي الهندسية 

للتجارة العامة واملقاوالت.
- شركة مجموعة البارجة 

العاملية للمقاوالت.
- شــركة األوراد اإلقليمية 

للتجارة العامة واملقاوالت.
- بيــت األصيــل للتجارة 

العامة واملقاوالت.
- شــركة كنــار للتجــارة 

واملقاوالت.
تأهيــل  مســتندات   -٣
وتصنيــف الشــركات املدونة 
إلــى صورة  أدنــاه، باإلضافة 
ضوئية من عقود املشاريع التي 
نفذتها هذه الشــركات، ومدى 
تطبيق األسس واملعايير احملددة 
من الوزارة للفئات األربع فيما 
يخص مقاولي الباطن لألعمال 
املدنيــة اخلاصــة مبشــاريع 
الكيبــالت األرضية جدة (٣٠٠

و٤٠٠ ك/ف):
- شــركة أي سي دي سي 

للتجارة العامة واملقاوالت.
- شركة عســالء للتجارة 

العامة واملقاوالت.
وجــاء الســؤال اخلامــس 

كالتالي:
ملا حددتــه وزارة الكهرباء 
واملاء والطاقة املتجددة من أسس 
ومعايير واجب استيفاؤها من 
الشركات واملقاولني لتأهيلهم 
واعتمادهــم للمشــاركة فــي 
املناقصات التي تطرحها الوزارة 
النقل ملشاريع  لقطاع شبكات 
صيانة الكيبالت األرضية، حيث 
حددت الوزارة على سبيل املثال 

ال احلصر الشروط التالية:
١- أن تكون الشركة محلية 
أو أجنبية مسجلة لدى اجلهاز 

املركزي للمناقصات العامة.
٢- تقــدمي ما يثبــت قيام 
الشركة بتنفيذ عقد واحد على 
األقل من العقود املذكورة أدناه 
وأال تقــل مدة العقــد عن (١٨) 
شهرا وبقيمة ال تقل عن مليون 

دينار كويتي:
- عقــد صيانــة وإصــالح 
الكيبــالت الزيتيــة جهــد (٣٣
ك.ف) أو (١٣٢ ك.ف) أو (٣٠٠

ك.ف).
- عقــد صيانــة وإصــالح 
الكيبــالت الزيتيــة جهــد (٣٣
ك.ف) أو (١٣٢ ك.ف) أو (٣٠٠

ك.ف).
- عقد تزويد ومتديد كيبالت 
زيتية جهد (٣٣ ك.ف) أو (١٣٢

ك.ف) أو (٣٠٠ ك.ف).
- على أن تكون الشركة قد 
نفذت العقــود كمقاول رئيس 
وذلــك بالكويــت أو أي دولــة 
خارج البلد األصلي للشــركة 
األجنبيــة وبظــروف مناخية 
مشابهة للكويت خالل السنوات 

العشر األخيرة.
٣- الوضع املالي للشركة:

- تقدمي آخر (٣) ميزانيات 
معتمدة من اجلهات الرسمية في 
بلد املنشأ (للشركات األجنبية).

 وعلى ضوء ما سبق، يرجى 
إفادتي وتزويدي باآلتي:

١- تســجيل شــركة شاينا 
CCC CHINA National كيبــل 

باآلتي:
١- ما آخر التطورات بشأن 
أعمــال االســتدالل والتحــري 
والتحقيق في عدد (٨) بالغات 
الــوارد ذكرها في إجابتكم عن 

السؤال الوارد ذكره أعاله؟
٢- كشــف تفصيلــي يبني 
كل بالغ ونــوع القضية وآخر 
اإلجراءات التي اتخذت بشأنها 

مع بيان تاريخ البالغ.
وجاء السؤال الرابع كالتالي:
الســؤال  إلــى  باإلشــارة 
البرملاني املوجه إلى وزير العدل 
في تاريخ ٢١/٢/٢٠٢١ رقم ٦٣٣٥٣، 
وبناء على رد الوزارة في تاريخ 
٣١/٣/٢٠٢٢ كتــاب رقم ٣٩٠٣٩

واملتضمن - إن عدد الشكاوى 
والبالغات التي تخص املال العام 
لدى الهيئة قد بلغ ٢٥٢ بالغا، 
وإن هنــاك ٣٦ بالغا انتهت من 
دراســته وإحالته إلــى النيابة 
العامة وعدد ١١٥ بالغا مت حفظها، 

وعدد ١٠١ بالغ قيد الدراسة.
يرجــى إفادتــي وتزويدي 

باآلتي:
١- ما اإلجراءات املتخذة في 
شــأن البالغات (١٠١ بالغ) من 
تاريخ رد الوزارة حتى تاريخ 
ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي 
بجميع املستندات في هذا الشأن.
التطــورات  ٢- مــا آخــر 
واملســتجدات لديكم في شأن 
البالغــات املذكورة فــي البند 

السابق؟
٣- ورد في الكتاب نفســه 
سالف الذكر، وفيما يتعلق بعدد 
اخلاضعني ألحكام كشف الذمة 
املاليــة الذين لم يقدموا إقرارا 
للذمة املالية، جاء الرد بأن هناك 
٣١١٨ شخصا لم يتقدموا بكشف 
ذمتهم املاليــة، فما اإلجراءات 
املتخذة في شــأنهم من تاريخ 
رد الوزارة حتى تاريخ ورود 
هــذا الســؤال؟ مــع تزويــدي 
بجميع املستندات املتعلقة في 

هذا الشأن.
كما وجه سؤالني إلى وزير 
شــؤون مجلس الوزراء براك 
الشــيتان جاء الســؤال األول 

كالتالي:
يرجــى إفادتــي وتزويدي 

باآلتي:
١- مــا األحــكام القضائية 
الصادرة بإلزام الدولة بسداد 
مبالغ مالية ولــم تطعن فيها 
والتشــريع  الفتــوى  إدارة 
باالســتئناف أو التمييــز، مع 
بيان أسباب عدم الطعن وعددها 
وإجمالي هذه املبالغ منذ ٢٠١٠
حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
٢- عدد القضايا املرفوعة 
مــن اإلدارة والتي قضي بعدم 
قبولها بسبب رفعها بعد امليعاد 
منــذ ٢٠١٠ حتــى تاريخ ورود 

هذا السؤال.
وجاء السؤال الثاني كالتالي: 
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١- بيان املهام التي يتوالها 
املكتب الفني اخلاص برئيس 
إدارة الفتوى والتشريع ومهام 
قطــاع الفتــوى ميــا يخــص 
الفتاوى، مع بيــان اإلجراءات 
املتبعة لتولي أي من القطاعات 
الســابقة للموضوعات، وهل 
ترتــب علــى ذلــك تضــارب 

أي مــا يعــادل ١٪ إلــى جانب 
التــي شــهدتها  االرتفاعــات 
العمــالت األخــرى فــي ســلة 
العمــالت كاليــورو واجلنيه 
االســترليني وغيرهمــا، مــا 
األدوات التي اســتخدمها بنك 
الكويــت املركــزي لتالفي أي 
آثــار ســلبية ممكــن أن تطرأ 
علــى االقتصــاد الكويتي من 

هذا الوضع املستجد؟
٢- هل يترتب على ارتفاع 
الــدوالر  الفائــدة على  ســعر 
مقارنــة بالدينــار أي ضغوط 
على العملة احمللية؟ وهل يؤثر 
على سعر صرف الدينار؟ وهل 
يــؤدي هذا الوضع إلى ارتفاع 
قيمة الواردات إلى البالد بعملة 
الــدوالر ما يؤثر على أســعار 
الســلع في السوق احمللي؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، يرجى 
التــي  تزويــدي باإلجــراءات 
اتخذها البنك لتالفي أي منها.

٣- مــا السياســات التــي 
اتخذها البنك ملواجهة التضخم 
فــي البــالد؟ ومــا املســتوى 
املستهدف من البنك للتضخم 

املقبول محليا؟
كما وجه ســؤاال إلى وزير 

الدفاع جاء كالتالي:
وفقا ملا ذكرته وكالة األنباء 
الكويتية (كونا) في ديسمبر 
مــن العــام ٢٠١٧ عــن الوزير 
املعني املمثل عن احلكومة في 
ذلــك الوقت قوله: «بشــأن ما 
أثير في إحدى وسائل اإلعالم 
احمللية حول صفقة مروحيات 
«كاراكال»، تقرر إحالة املوضوع 
ذاتــه إلــى ديــوان احملاســبة 
إلجراء التدقيق على البيانات 
واملســتندات واإلجراءات كافة 
بالصفقة على أن يقدم ديوان 
احملاسبة تقريرا بشأنه في أقرب 

وقت إلى مجلس الوزراء.
وملــا كانــت هنــاك تقارير 
تناقلتها وسائل اإلعالم الكويتية 
ملجلة «ماريان» الفرنسية عن 
حيازتهــا رســالة يطالب فيها 
وســيط محلي رئيس شــركة 
هليكوبتــروز»  «إيربــاص 
الفرنســية املتخصصــة فــي 
تصنيــع وبيــع املروحيــات، 
والتابعة لـ «مجموعة إيرباص»، 
مبا نســبته ٦٪ كعمولة نظير 
إفادتــي  يرجــى  الصفقــة. 

وتزويدي باآلتي:
١- صــورة ضوئيــة مــن 
الصــادر  النهائــي  التقريــر 
عــن ديوان احملاســبة في هذا 
اخلصوص مشفوعا باملستندات 

الالزمة.
٢- هل أحيل املوضوع إلى 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد؟ 
إذا كانت اإلجابة اإليجاب، فما 
اإلجراءات التي اتخذتها الهيئة 
في هذا الشــأن؟ وهل حوسب 
املتســببون؟ مــع تزويــدي 
باملستندات الدالة -إن وجدت-.
التــي  ٣- مــا اإلجــراءات 
الــوزارة بعد صدور  اتخذتها 
البيان املذكور في املقدمة وحتى 

تاريخ ورود هذا السؤال؟
٤- هــل أحيــط مجلــس 
الــوزراء بتقريــر أو ملخــص 
بشــأن نتائج التحقيق؟ وهل 
أصدر توصيات في هذا الشأن؟

استفسر عن فحص الكيبالت وتصنيعها ودراسة التضخم والقضايا املرفوعة على جهات الدولة

مهلهل املضف

.(LTK/T٠٤٧٧/٠٥٣٠٠١) رقم
 وفــي تاريخ (٣٠/٩/٢٠٢١) 
القطــاع املخططــات  اعتمــد 
واملواصفات اخلاصة بكيبالت 
مصنع جدة، وعلى إثر ذلك قام 
مصنع جدة للكيبالت احملدودة 
بتصنيــع وفحــص الكيبالت 
املخصصــة لهــذا العقد حتت 
إشراف شركة فحص محايدة 
(طــرف ثالــث) حســب طلب 
الوزارة وشركة نفط الكويت، 
والتي اعتمدت بدورها تصنيع 
الكيبــالت اخلاصــة  شــحنة 
مبصنع جدة للكيبالت، إال أن 
الوزارة فاجأت اجلميع بإصدار 
كتابها رقم (٢٠٢١٠٧٨٤٠٠٦٦١٢) 
املؤرخ (٨/١١/٢٠٢١) والذي تبلغ 
من خالله شركة نفط الكويت 
بــأن مصنــع جــدة للكيبالت 
احملــدودة غيــر مؤهل ويجب 
عليه تقدمي مستنداته للتأهل 
حتــى يتمكــن مــن تصنيــع 
الكيبالت التي اعتمدت وصنعت 
ســابقا، وعليه رفضت شركة 
نفــط الكويت تســلم كيبالت 

مصنع جدة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١- قائمة بأسماء املصنعني 
واملوردين املعتمدين لدى وزارة 
الكهرباء واملاء والطاقة املجددة 
فيما يخــص تصنيع كيبالت 

ذات اجلهد العالي.
٢- االعتمــاد الصــادر من 
الوزارة ملخططات ومواصفات 
كيبالت مصنع جدة للكيبالت 

احملدودة لهذا العقد.
٣- االعتمــاد الصــادر من 
الــوزارة لصالح شــركة جدة 
للكيبــالت احملــدودة كمصنع 
معتمــد للكيبــالت ذات اجلهد 

العالي لديها.
٤- هــل اعتمــدت الوزارة 
ســابقا مصنع جدة باملشروع 
رقم (ه ط/٢٣٦) إنشاء وإجناز 
وصيانة طرق ومجاري صرف 
أمطار وخدمات أخرى في منطقة 
و٢)   ١) القطعتــني  خيطــان 
لصالــح الهيئة العامة للطرق 
والنقــل البري مبوجب كتابها 
رقــم (وك م/٢١٢٢٦/٨) املؤرخ 
(١٩/١١/٢٠٢٠)؟ وهل نفذ املصنع 

املشروع بنجاح؟
٥- هــل ســمحت وزارة 
الكهربــاء واملاء وشــركة نفط 
الكويــت أن تشــرف شــركة 
فحص محايــدة على تصنيع 
شحنة شــركة جدة للكيبالت 
احملــدودة؟ إذا كانــت اإلجابة 
اإليجــاب، فيرجــى تزويــدي 
الطرف  بفحوصات ودراسات 
الثالث (شــركة محايدة) على 

عبدالكرمي الكندري يكتب عن عقد اجللسات من دون
حضور احلكومة.. «بني االختالف في الرأي وضرورة التطبيق»

أعــد النائــب د.عبدالكرمي الكنــدري  عرضًا 
قانونيًا بعنوان «عقد اجللسات من دون حضور 
احلكومــة بني االختــالف في الــرأي وضرورة 
التطبيق»، جاء نصه كالتالي: مرة أخرى يعود 
اخلالف حول مدى دستورية عقد جلسات مجلس 
األمة دون حضور احلكومة، وحتديدا حول مفهوم 
اشتراط حضورها لصحة اجتماع املجلس ومفهوم 

وجوب أن متثل في جلساته.
اشترطت املادة ٩٧ من الدستور لصحة اجتماع 
مجلــس األمة حضور أكثــر من نصف أعضائه 
«دون متييز بني األعضاء املنتخبني أو من هم في 
حكم األعضاء كونهم وزراء»، أي أن معيار العدد 
هــو الفيصل في صحة االنعقاد، فمتى ما توافر 
النصــاب الرقمي أمر الرئيس ببداية اجللســة، 
وأكدت املــادة ٩٠ أن كل اجتماع يعقده املجلس 
في غير الزمان واملكان املقررين الجتماعه يكون 
باطال، وهنا تطلب املشــرع الدســتوري شرطا 

زمانيا ومكانيا لذلك.
لذلــك وعطفا على هذيــن النصني، يكفي أن 
يتواجد نصف أعضاء املجلس في قاعة عبداهللا 
الســالم وفق دعوة صحيحــة النعقاد املجلس 

وبداية مناقشة جدول األعمال.
وهو ما أكدته املادة ٧٤ من الالئحة الداخلية 

ملجلس األمة التي نصت على أن يفتتح الرئيس 
جلسات املجلس بحضور أغلبية أعضائه، فإذا 
تبني عند حلــول موعد االفتتــاح أن هذا العدد 
ر الرئيس افتتاحها نصف  القانوني لم يتكامل، أخَّ
ســاعة، فإذا لــم يتكامل العدد بعــد ذلك يؤجل 
الرئيس اجللسة. فلم تشر الالئحة الداخلية إلى 
حضور احلكومة من عدمه ولم متيز بني األعضاء.

معارضو هذا الرأي يدفعون بأن املادة ١١٦ من 
الدستور في الفقرة األخيرة منها «عجز املادة» 
أوجبــت أن متثل الوزارة في جلســات املجلس 
برئيســها أو ببعض أعضائهــا، لذلك بنوا على 
هذا الشطر رأيهم بأن اجللسات ال تصح أن تعقد 

دون متثيل وزاري.
وبخالف املــادة ٩٧ التــي أوضحت صراحة 
مصطلح صحة انعقاد اجللسة وربطتها باملعيار 
العددي للحضور دون متييز بني النواب والوزراء، 
فإن املادة ١١٦ ال تتحدث عن صحة اجللسة ولم 
ترد ترتيبا في الدســتور إال بني املواد املتعلقة 
بطريقة ونظام عمل اجللسة بعد أن بدأت وصح 

انعقادها.
وبالرجوع لكامل املادة ١١٦، جندها تنص على 
التالي «يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
فــي مجلس األمة كلمــا طلبوا الــكالم ولهم أن 

يســتعينوا مبن يريدون مــن كبار املوظفني أو 
ينيبوهــم عنهم. وللمجلــس أن يطلب حضور 
الوزير املختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته. 
ويجــب أن متثل الوزارة في جلســات املجلس 

برئيسها أو ببعض أعضائها».
فهــي فــي بدايتهــا تتحدث عن حــق رئيس 

الوزراء والوزراء باحلديث داخل القاعة، وحقهم 
باالســتعانة مبن يريــدون، وختاما أوجبت أن 
متثل الوزارة في جلســات املجلس برئيسها أو 
بعض أعضائها، وهنا يفهم أن هذا النص تنظيمي 
والغرض منه السماح للوزراء بالتواجد بالقاعة 
وعدم جــواز إخراجهم أو منعهــم من دخولها، 
فالتمثيل بالقاعة بكل تأكيد ليس شرطا لصحة 
االنعقاد، بل هو التزام على احلكومة بالتواجد 
بالقاعــة لســماع النواب وممارســة دورهم في 
التصويت والنقاش باحلدود التي رسمها الدستور، 
فال يســتطيع رئيس البرملان أو النواب منعهم 
مــن ذلك، لكن عدم التمثيــل واحلضور تتحمل 
مسؤوليته احلكومة، فإن لم حتضر تكون هي من 
فرطت في حقها باالعتراض والنقاش والتصويت 

والدفاع عن وجهة نظرها.
والدفع بأن عدم حضور احلكومة للجلسات 
قد يــؤدي إلى إقرار قوانني قــد ال ترغب بها أو 
تعارضها مردود عليه بأن عدد الوزراء أساســا 
ال يشــكل ثقال تصويتيا بحــد ذاته في الرفض 
أو املوافقــة ما لم تضاف إليــه أصوات النواب، 
ومع ذلك يبقى حق رد القانون قائما بالدستور 

مبوجب املادة ٦٦ من الدستور.
وملــن يقــول ملاذا ال يتــم اللجــوء للمحكمة 

الدستورية لتفسير النصوص ٩٧ و١١٦، فاإلجابة 
بكل صراحة أن البرملان يستطيع بسوابقه ترجيح 
التفسير وفقا لظروف احلال وواقع التعامل، فال 
داعي للذهاب لتفسير محكمة تدور حول أحكامها 

وقراراتها الكثير من التساؤالت وعدم اليقني.
قد ال يكون هذا اخلالف ذا قيمة قانونية إن 
كانت احلكومات املستقيلة أو املكلفة بالعاجل 
حتضر للجلسات ومتارس دورها دون تعطيل 
للبرملان، أو أنها تشــكل بشــكل سريع مبدة ال 
تتجاوز أســبوعني قياســا على مدة التشــكيل 
كمــا هو احلال فــي بداية كل فصل تشــريعي، 
لكن الواقع العملي بالكويت ومنذ ١٩٦٢ أكد أن 
االســتقالة والتأخر بالتكليــف ورمبا القرارات 
السيادية بعدم حضور احلكومة للجلسات من 
ثــم شــل انعقاده ملدد وصلت إلــى أكثر من ٧٠

يوما، كلها أمور تؤكد أن انعقاد اجللسات دون 
حضور احلكومة ليس رأيا يحتمل الترجيح بل 
هو ضرورة في ظل تفسير النصوص وفي ظل 
سلوك احلكومات وفي ظل عدم سمو سلطة على 
أخرى، فال ميكن أن ترهن السلطة التشريعية 
بيد الســلطة التنفيذيــة، فمن غير املعقول، أن 
يكون الوزراء الذين هم في حكم األعضاء، أقوى 

من األعضاء نفسهم.

د.عبدالكرمي الكندري
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أحمد السعدون يعزي
نظيره التركي بضحايا الزلزال

بعث رئيــس مجلس األمة أحمد الســعدون 
ببرقيــة إلــى رئيس مجلــس األمــة الكبير في 
اجلمهوريــة التركية مصطفى شــانتوب أعرب 
فيها عن خالص التعازي وصادق املواساة ألسر 
ضحايا الزلزال الذي ضرب والية قهرمان مرعش 
في جنوب تركيا، وأسفر عن سقوط عدد كبير 
من الضحايا واملصابني وتدمير واسع للمرافق 

العامة واخلاصة واملمتلكات.

أحمد السعدون

عالية اخلالد: ما وثيقة املخطط
الرئيس اخلاص بقطاع الكهرباء؟

وجهــت النائبة عالية 
اخلالد سؤاال إلى وزيرة 
العامة ووزيرة  األشغال 
الكهرباء واملــاء والطاقة 
املتجددة د.أماني بوقماز، 
بشأن خطط ضمان توفير 
احتياجات البلد من الطاقة 
للســنوات  الكهربائيــة 
املقبلــة، ونص الســؤال 

على ما يلي:
نتيجة للنمو السكاني 
واالقتصادي والعمراني، 
فإن ارتفاع استهالك الطاقة 

الكهربائية سيشكل حتديا كبيرا لوزارة 
الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة في تلبية 
الطلب على الكهرباء في مواسم الصيف 

املقبلة، لذا يرجى إفادتي 
وتزويدي باآلتي:

١- وثيقــة املخطــط 
 (Master Plan) الرئيــس
اخلــاص بقطاع الكهرباء 
في الكويت من اإلنتاج إلى 

االستهالك.
٢- مــا هــي اخلطــط 
الزمنية مقرونة بامليزانية 
واملتوقعــة  املعتمــدة 
لتطويــر القــدرة املركبة 
املطلوبة وتوسعة شبكات 
النقــل والتوزيع وأعمال 
الصيانة الالزمة لضمان توفير احتياجات 
البلــد من الطاقة الكهربائية للســنوات 

املقبلة؟

من اإلنتاج إلى االستهالك

عالية اخلالد

حمد العبيد يسأل عن مناقصة
مشروع إنشاء السكة احلديدية

وجه النائب حمد العبيد 
سؤاال إلى وزير العدل وزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
وزير الدولة لشؤون تعزيز 
النزاهة عبدالعزيز املاجد، 
عن صحة طــرح مناقصة 
ملشــروع أعمال ودراســة 
وتصميم السكة احلديدية، 
ونص السؤال على ما يلي:

نشرت صحيفة اجلريدة 
فــي ١٦ ينايــر ٢٠٢٣ خبرا 
بعنوان «املناقصات» يطرح 
«دراسة الســكة احلديدية 

اخلليجية»، وذلك على خلفية إعالن اجلهاز 
املركزي للمناقصات العامة عن طرح مناقصة 

ملشــروع أعمال ودراســة 
وتصميم السكة احلديدية، 
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١- ما مدى صحة اخلبر 

املذكور أعاله؟
٢- هل ميثل املشــروع 
املطروح املرحلة األولى من 
مشروع القطاع اخلليجي؟
٣- هــل كان من املقرر 
في عام ٢٠١٦ طرح مشروع 
الســكك احلديديــة بنظام 

الشراكة اكتتاب عام؟
٤- هل املشــروع املطروح فقط دراسة 

وتصميم من دون إنشاء وتنفيذ؟

من حيث األعمال والدراسة والتصميم 

حمد العبيد

فارس العتيبي يقترح منح
املوظف إجازة مبرتب كامل

فــارس  النائــب  قــدم 
اقتراحا برغبة  العتيبــي 
لتعديل احكام املادة (٤٥) 
من مرسوم نظام اخلدمة 
املدنية مبنح املوظف إجازة 
تفرغ مبرتب كامل ملرافقة 
مريــض اخلــارج للمــدة 

املقررة للعالج.
وجاء في نص االقتراح: 
إن احلــق في العالج حق 
الدســتور  أصيــل كفلــه 
ونصــت عليــه قوانــني 
الدولة، ولغاية حفاظ هذا 

احلق ورعايته قــرر أن يجعل للمريض 
مرافقا يأنس به ويسعف به من مشقات 
العالج ووحشة االغتراب، وبسبب قصور 
في التشــريع أدى إلى عــدم التزامن بني 
إجازة املرافق ومدة عالج املريض، علما 
أن للمريــض إجازة مدتها ســنتان فيما 

للمرافق إجازة مدتها ستة أشهر.
ولغاية االســتمرار في صرف الراتب 

الذي  الشــهري للموظف 
يوقف مرتبــه بعد مرور 
ستة أشهر، اذا كان مرافقا 
وزارة  قــررت  ملريــض 
الصحة عالجه في اخلارج 
مــع مرافق، وذلــك للمدة 
املقــررة للعالج والتي قد 
متتــد إلى أكثر من ســتة 
أشــهر، لذا فإننــي أتقدم 
باالقتراح بتعديل أحكام 
املــادة (٤٥) من مرســوم 
املدنيــة  نظــام اخلدمــة 
الصادر في ٤ أبريل ١٩٧٩

باآلتي نصه:
«يجــوز للوزير منــح املوظف إجازة 
تفرغ مبرتب كامل ملرافقة مريض قررت 
وزارة الصحة العامة عالجه في اخلارج 
مع مرافق له، وذلك للمدة املقررة للعالج، 
ويضع مجلس اخلدمة املدنية بناء على 
اقتراح ديــوان اخلدمة املدنيــة القواعد 

املنظمة ملنح هذه اإلجازة».

ملرافقة مريض اخلارج للمدة املقررة للعالج

فارس العتيبي

ماجد املطيري يسأل عن شكاوى واستقالة أطباء
في قسم العظام بـ «الرازي» وعمل وحدة األطفال

وجه النائب ماجد املطيري 
ســؤاال إلــى وزيــر الصحــة 
د.أحمد العوضي، عن أســس 
تعيــني رئيس قســم العظام 
في مستشــفى الرازي، ونص 

السؤال على ما يلي:
نظــرا لوجــود العديد من 
شكاوى املواطنني على رئيسة 
قســم العظام في مستشــفى 
الرازي، وذلك لعرقلة املرضى 
املراجعــني والتدخــل مبا هو 
خــارج صالحياته من حتديد 
الطبيــة اخلاصــة  املواعيــد 
بطلبات العــالج باخلارج، ما 
أجبــر عددا مــن األطباء على 
تقدمي استقاالتهم ونقل بعض 
منهم إلــى أماكن أخــرى، لذا 
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- متى عني رئيس قســم 

العظام مبستشفى الرازي؟

في مستشفى الرازي؟ إذا كانت 
اإلجابــة اإليجــاب، فيرجــى 
تزويدي بكشف بجميع األطباء 
العاملني في مستشفى الرازي 
ممن تقدموا بتلك اإلجراءات.

٤- كم عدد األطباء الذين 
تقدموا باستقاالتهم أو نقلوا 
منذ تعيني رئيس القسم املعني 
حتى تاريخ ورود الســؤال؟ 
وما أسباب النقل واالستقالة؟
٥- هــل تقــدم األطبــاء 
بشــكاوى ضــد رئيس قســم 
العظام في مستشفى الرازي؟ 
إذا كانــت اإلجابــة اإليجــاب، 
فيرجــى تزويــدي بصــورة 

ضوئية منها.
٦- مــا اإلجــراءات التــي 
اتخذتهــا الــوزارة حيال تلك 
الشكاوى؟ وهل أجري حتقيق 
إذا كانــت اإلجابــة  حولهــا؟ 

جميع الطلبــات التي وافقت 
عليها اللجان الطبية املختصة 
بجميــع  رفضتهــا  والتــي 
التخصصات التي تندرج حتت 
غطاء رئيس قسم العظام في 
مستشــفى الرازي من تاريخ 
تعيــني رئيــس القســم حتى 

تاريخ ورود هذا السؤال.
١١- عــدد الطلبــات التــي 
رفضها رئيس القســم وعدد 

احلاالت التي وافق عليها.
١٢- عدد اللجان التي تندرج 
حتت غطاء رئيس قسم العظام 
ورؤســاء تلك اللجان، وعدد 
العلمية  األعضاء ومؤهالتهم 

كل على حدة.
١٣ هل تدخل رئيس القسم 
بقرارات اللجان الفنية لتغيير 

القرارات؟

االيجاب فما نتائج التحقيق؟
٧- هل عزل رئيس قســم 
الرازي  العظــام مبستشــفى 
رئيــس وحــدة األطفــال؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى 
تزويدي بصورة ضوئية من 

كتاب العزل ومسبباته.
٨- صــورة ضوئيــة من 
الذاتيــة واملؤهالت  الســيرة 
العلمية لرئيس وحدة األطفال 

في مستشفى الرازي.
٩- هل عني بديل عن رئيس 
وحدة األطفال في مستشــفى 
الــرازي؟ إذا كانــت اإلجابــة 
االيجــاب فيرجــى تزويــدي 
بصــورة ضوئيــة مــن قرار 
التعيني، مع الســيرة الذاتية 
واملؤهالت العلمية لرئيس قسم 

وحدة األطفال املعني.
١٠- صــورة ضوئية عن 

ماجد املطيري

٢- ما األســس واملعايير 
التــي بناء عليهــا عني رئيس 
قســم العظام في مستشــفى 

الرازي؟
٣- هل هناك أي من األطباء 
قد تقدم بتظلم أو رفع قضايا 
على تعيني رئيس قسم العظام 

خالد الطمار: ما مدى صحة أن الناجت احمللي
اإلجمالي في الكويت سيكون األبطأ خليجيًا؟

وجه النائــب خالد الطمار 
سؤالني إلى وزير املالية ووزير 
الدولة للشــؤون االقتصادية 
واالستثمار، عن خطوات زيادة 
الواردات غير النفطية، ووزير 
التجــارة والصناعــة ووزيــر 
الدولــة لشــؤون االتصــاالت 
وتكنولوجيا املعلومات مازن 
الناهض، بشأن إصدار تراخيص 
مخالفة ألنشطة طلبات التوصل 

االستهالكية. 
وجاء في سؤاله إلى وزير 

املالية ما يلي: 
التقريــر احلديــث  وفــق 
الصادر عن بنك اإلمارات دبي 
الوطني توقع البنك أن يكون 
منو الناجت احمللي اإلجمالي في 
الكويت األبطأ بني دول اخلليج 
خــالل عام ٢٠٢٣، وستســجل 
الكويت التي كانت على األرجح 
ثاني أقــوى االقتصادات منوا 

٢- هل توجد دراسة محلية 
أو تقريــر؟ إذا كانــت اإلجابة 
باإليجــاب، فيرجــى تزويدي 

بصورة ضوئية منه.
٣- مــا اخلطــوات املتخذة 
لزيادة الواردات غير النفطية؟ 
مع تزويــدي بصورة ضوئية 
منها. وجاء في سؤاله إلى وزير 

التجارة ما يلي: 
التجــارة  وزارة  التــزام 
والصناعــة بتنفيذ اإلجراءات 
اإلدارية أمر مستحق في جميع 
قطاعاتهــا، إال أن ضعــف تلك 
اإلجــراءات أدى إلــى العديــد 
مــن املخالفــات خصوصا في 
قطاع الشــركات والتراخيص 
التجارية، ما ترتب عليه إصدار 
تراخيص مخالفة فيما يخص 
تراخيــص أنشــطة توصيــل 
الطلبات واملذكورة في تقارير 
ديوان احملاسبة للسنة املالية 

تلك املخالفات اخلاصة بلجنة 
التحقيــق -إن وجــدت؟ مــع 
تزويــدي بصورة ضوئية من 

ذلك الرأي.
٤- هــل توجــد شــكاوى 
مــن بعض املديرين حول تلك 

اإلجراءات؟
٥- ما صحة هذه الشكاوى؟ 
وما اإلجــراءات التــي اتخذت 

حيالها؟
٦- هل اتخذت أي إجراءات 
تعسفية ضد موظفني تقدموا 

بأي نوع من الشكاوى؟
٧- صــورة ضوئيــة مــن 
املراســالت اخلاصــة  جميــع 
بطلبــات التحقيق من القطاع 
القانوني إلى جميع القطاعات 
من تاريخ ١/٦/٢٠٢١ حتى تاريخ 
هذا السؤال والتي أحيلت إلى 
مكتب وكيل الوزارة سواء حقق 

فيها أو حفظت.

٢٠٢١/٢٠٢٢، لذا يرجى إفادتي 
وتزويدي باآلتي:

١- هــل أصدرت تراخيص 
ألنشــطة طلبــات التوصيــل 
االســتهالكية من دون موافقة 
مسبقة من وزارة الداخلية؟ إذا 
كانت اإلجابة باإليجاب، فيرجى 
إفادتي بأســباب ذلك اإلصدار 
على الرغم مــن مخالفته وإذا 
كانت اإلجابة بالنفي، فيرجى 
الواجــب  إفادتــي بالشــروط 
تلــك  الســتخراج  توافرهــا 

التراخيص.
٢- هل أجــري حتقيق في 
إصدار تلك التراخيص املشار 
إليها أعــاله؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجــاب، فيرجــى تزويدي 
بصورة ضوئية كاملة من تلك 
التحقيقات جلميع القطاعات.

٣- هــل هناك رأي للقطاع 
القانونــي فــي الــوزارة حول 

استفسر عن صدور تراخيص ألنشطة طلبات التوصيل االستهالكية من دون موافقة مسبقة من وزارة الداخلية

خالد الطمار

في دول مجلس التعاون العام 
املاضــي أبطأ وتيــرة منو بني 
نظيراتها في ٢٠٢٣، لذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- مــا مدى صحــة اخلبر 
املنشور؟ إذا كان صحيحا، فما 
اإلجراءات التي ستتخذ لعالج 

ذلك األمر؟

أسامة الزيد: هل متلك وزارة الصحة عمارات
خاصة لسكن املمرضات أو تقوم بالتأجير؟

وجه النائب أســامة الزيد 
سؤالني إلى وزير النفط د.بدر 
املال جاء السؤال األول كالتالي:
أطلــب إفادتــي وتزويدي 

باآلتي:
أوال: مــا نســبة اإلجنــاز 
الفعلي لتحقيق إستراتيجية 
الوطنيــة  البتــرول  شــركة 
الكويتيــة ٢٠٤٠؟ وفــي حال 
وجود تأخير نطلب تزويدي 
بتقارير مفصلة عن املشاريع 

املعطلة مع بيان اآلتي:
أ - ما ســبب التأخير  في 

املشاريع؟
ب - كم تبلغ قيمة األوامر 

التغييرية في كل مشروع؟
ثانيا:

١- دراسة اجلدوى ملصفاة 
(كيبيك).

٢- كم تبلغ قيمة األرباح 
التشغيلية ملصفاة (كيبيك)؟
٣- ما مصير زيت الوقود 
املنتج بعد التشــغيل الكامل 

ملصفاة (كيبيك)؟
ثالثا:

١- كــم يبلغ عمر احلقول 
النفطية في الكويت؟

٢- كم يبلغ حجم املخزون 
النفطي في الكويت؟

٣- هــل توجــد مالمــح 
لنضوب احلقول النفطية في 
الكويــت؟ إذا كانــت اإلجابــة 
اإليجاب فما تلك املالمح؟ وما 

آلية التعامل معها؟
٤- كــم تكلفة اســتخراج 

برميل النفط اخلام؟
التكنولوجيــا  مــا   -٥
املستخدمة في استخراج النفط 
اخلام؟ وهل لها آثار ســلبية 

على املكامن النفطية؟
رابعا:

١- دراسة اجلدوى ملشروع 
حقل الدرة.

٢- كم تبلغ نسبة اإلجناز 
في مشروع حقل الدرة؟

٣- كم تبلغ نسبة التشغيل 
الفعلية ملصنع الغاز في مصفاة 

ميناء األحمدي؟
٤- ما مصدر الغاز ملصنع 
الغــاز فــي مصفــاة مينــاء 
األحمدي؟ وما جدوى تشغيل 

املصنع؟
٥- ما مــدى أهمية إجناز 

الثانــي  وجــاء الســؤال 
كالتالي:

ينص قانون حماية البيئة 
رقم (٤٢) لسنة ٢٠١٤ واملعدلة 
بعض أحكامــه بالقانون رقم 
الفصــل  (٩٩) لســنة ٢٠١٥ 
اخلامس مــادة (١١٩) على أن 
تنشأ إدارات متخصصة بالبيئة 
في مؤسسات الدولة لضمان 
متابعــة وتطبيــق القوانــني 
البيئيــة في نطــاق عمل هذه 
املؤسســات ويحــدد املجلس 
األعلــى اجلهات التــي تعنى 
بإنشاء هذه اإلدارات والهيكل 
التنظيمي لها بالتنســيق مع 
اجلهات املختصة بهذا الشأن 
«كما ينص القانون من الفصل 
نفســه مــادة (١٢٠)» يعــني 
املجلس األعلــى عند احلاجة 
مراقبــني بيئيني مــن موظفي 
الهيئــة أو مــن خارجهــا في 
مؤسسات الدولة ملراقبة األداء 
البيئي فيهــا ويحدد املجلس 
األعلى الفترة الزمنية واملهام 
احملددة لعملهــم ومكافآتهم، 
وعلى مؤسسات الدولة التعاون 
مع املراقبني البيئيني وتزويدهم 
بالبيانات كافــة الالزمة ألداء 
عملهم وإجناز مهامهم املطلوبة 
وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا 
القانون اختصاصات املراقبني 
الواجب  البيئيني والشــروط 
توافرها الختيارهم، وفي كل 
األحــوال ال يقــل مؤهلهم عن 
الدرجــة اجلامعيــة وال تقــل 
ســنوات خبرتهــم عــن (١٠) 

سنوات.
أطلــب إفادتــي وتزويدي 
باآلتي، مشفوعا باملستندات:

هــذه  أنشــئت  هــل   (١)
اإلدارات؟ إن كانــت اإلجابــة 
اإليجاب فإنني أطلب تزويدي 
بأسماء املؤسسات التي أنشئت 
هــذه اإلدارات بهــا، وهل هذه 
اإلدارات فعالــة أم التزال قيد 
التســكني؟ وفي حال اإلجابة 
بالنفي فإنني أطلب تزويدي 

باألسباب.
(٢) هل حدد املجلس األعلى 
اجلهات التي تعنى بإنشاء هذه 
اإلدارات؟ ومــا األســس التي 
مبوجبها حدد املجلس األعلى 
هذه املؤسسات دون سواها؟ 

اإلداري الداخلي.
(٣) هــل أرفقت العقوبات 
الصادرة بحقها ضمن مذكرة 
ترشــيحها للنــدب بوظيفــة 
مديــر إدارة العمــل والتحدث 
مع اخلدمات التمريضية خالل 

فترة التقييم الصادر؟
(٤) تزويدي بأي عقوبات 
أخرى تقــررت بحق املوظفة 
الصادر بشأنها قرار الندب منذ 
٢٠١٩/١/١ حتى تاريخ الرد على 

السؤال؟
(٥) بيان التقييم السنوي 
للمذكــورة أعاله بالكفاءة عن 
األعوام ٢٠١٩، ٢٠٢٠؟ مع تقدمي 
بيان مفصل لكل تقييم سنوي 
منفرد مبني به أسباب التقييم 
العام بالكفاءة الذي خلص إليه 

كل تقييم؟
(٦) هــل كانــت هنالك أي 
قضايا بشأن التقييم السنوي 
للموظفة املشــار إليها أعاله؟ 

وما أحكام تلك القضايا؟
(٧) كشف املهمات الرسمية 
املكلفة بها املوظفة املشار إليها 
أعــاله ســواء كانــت مهمــات 
داخلية أو اخلارجية منذ توليها 
املنصب بتاريخ ٢٧-٣- ٢٠٢٢

حتى تاريخ ورود السؤال؟
(٨) هــل كانــت هنالك أي 
شــكاوى بحق املذكورة أعاله 
منذ توليها املنصب حتى تاريخ 
ورود السؤال؟ وما نتائج تلك 
الشكاوى؟ مع تزويدي بصورة 

ضوئية من تلك الشكاوى.
الثانــي  وجــاء الســؤال 

كالتالي:
أطلــب إفادتــي وتزويدي 
باآلتي، مشفوعا باملستندات:

- هل وصلت مجموعة من 
املمرضات من اململكة األردنية 
الهاشمية بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢٢؟ 
إن كانت اإلجابة اإليجاب، فإنني 

أطلب بيان اآلتي:
إقامتهــم فــي  أ - مــكان 

الكويت.
ب - تكلفــة إقامتهــم في 

الكويت.
هــل متلــك وزارة  ت - 
الصحة عمارات خاصة لسكن 
املمرضات أو تقوم بالتأجير؟
أطلــب تزويــدي بكامــل 

التفاصيل.

أطلب تزويدي بهذه األسس.
(٣) هل حددت الهيئة العامة 
للبيئة نطاق عمل هذه اإلدارات 
وهياكلها التنظيمية؟ إذا كانت 
اإلجابة باإليجاب، فإنني أطلب 
تزويدي بنطاق العمل والهياكل 

التنظيمية.
(٤) هــل صــدرت قرارات 
تعيــني املراقبني البيئيني؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، فإنني 
أطلب تزويدي بكشف بأسمائهم 
بكل جهــة وتواريخ تعيينهم 
وبيان إن كانــوا موظفني من 

داخل أو خارج الهيئة.
(٥) هل حدد املجلس األعلى 
الفترة الزمنية واملهام احملددة 
لعمــل املراقبــني ومكافآتهم؟ 

أطلب تزويدي بالتفاصيل.
(٦) ما الشــروط الواجب 
توافرهــا في املراقــب البيئي 
الختياره باإلضافــة للدرجة 
اجلامعية و١٠ سنوات خبرة؟
كمــا وجــه ســؤالني إلــى 
وزيــر الصحة جاء الســؤال 
األول كالتالــي:  أطلب إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
(١) ما السند القانوني في 
ندب إحــدى املوظفات للعمل 
في وظيفة مدير إدارة اخلدمات 
التمريضية بتاريخ ٢٧- ٣- 
٢٠٢٢؟ وهل استوفت الشروط 
املقــررة فــي قانــون اخلدمة 
املدنية واملراســيم والقرارات 
التنفيذية وما يتعلق بشــغل 

وظيفة مدير إدارة؟
(٢) مــا الســند القانوني 
لنــدب املوظفة رغــم صدور 
عقوبة تأديبية بحقها بتاريخ 
٢٠٢٠/٨/١٢ باخلصم يومني من 
راتبها ملخالفتها النظم واللوائح 
املعمول بها في أعضاء جلنة 
اجلــرد وتعمــد عرقلــة عمل 
اللجنــة ما أدى إلــى تأخرها 
عــن إجناز املهام املوكلة إليها 
وصدور عقوبة أخرى بحقها 
بتاريــخ ١٦-٨-٢٠٢٠ بخصم 
أســبوع مــن راتبها بســبب 
مخالفتهــا النظــم واللوائــح 
املعمول بها في العمل وحتدثها 
مع مديرتها بأسلوب غير الئق 
وبألفاظ غير الئقة وإساءتها 
للدولة بإحدى العبارات؟ كما 
أطلــب تزويــدي بالتحقيــق 

استفسر عن عمر احلقول النفطية والغاز املسال

أسامة الزيد

مشــروع حقــل الــدرة علــى 
مصنع الغاز في مصفاة ميناء 
األحمــدي؟ ومــا مــدى تأثير 
إجنازه على جدوى تشــغيل 
مصنع الغاز في مصفاة ميناء 

األحمدي؟
٦- كم تبلغ تكلفة إســالة 
الغــاز فــي مصنع الغــاز في 

مصفاة ميناء األحمدي؟
٧- هــل يباع الغــاز على 
الشــركات احملليــة والدولية 
واجلهات احلكومية وفق سعر 
الغاز العاملي أو يوجد تباين 
بســعر البيع؟ إن وجد تباين 
فإنني أطلب تزويدي بالشركات 
املســتفيدة من اختالف سعر 
البيع عن الســعر العاملي مع 

ذكر األسباب.
خامسا: ١- دراسة اجلدوى 
ملشروع مدينة املطالع لتخزين 

الوقود.
٢- ما سبب اختيار مدينة 
املطالع لتنفيذ هذا املشــروع 
فيها؟ وما اآللية التي على إثرها 

اختيرت املدينة؟
٣- كيف ســينقل الوقود 
من املصافي جنوب البالد إلى 

خزانات مدينة املطالع؟
 سادسا: ١- عدد احملطات 
املزمــع إنشــاؤها للتزود في 

الوقود.
٢- حجم اإلجناز في تنفيذ 
التــزود بالوقــود،  محطــات 
ونسبة التأخير -إن وجدت-، 

مع ذكر األسباب.
٣- مــا نســبة مشــاركة 
القطــاع اخلــاص فــي تنفيذ 

محطات التزود بالوقود؟
٤- ما اخلطة التشــغيلية 

حملطات التزود بالوقود؟

عادل الدمخي يسأل عن خلل
مصنعي في محركات «الكاراكال»

النائــب عــادل  قــال 
الدمخي ان هناك معلومات 
وصلت لنا بأن الشــركة 
الفرنســية أقرت بوجود 
خلل مصنعي مبحركات 
طائرات الكاراكال وأوصت 
بتبديلها بعــد ان أجرت 
فحصا للمحركات بشأن 
احلادث األخير في الكويت.
الدمخــي عن  وأعلــن 
توجيهه سؤاال إلى وزير 
الدفاع بشــأن صحة تلك 
وتزويــده  املعلومــات 

بنتائــج وتقرير الفحص الــذي أجرته 
الشركة الفرنسية بعد حادث الكاراكال 
األخيــر، وكذلك تقرير الشــركة الفني؟ 
وبتقرير آمــر القوة اجلوية املبني على 

تقرير الشركة؟.
ووجه النائب د.عادل 
الدمخي سؤاال إلى وزير 
الدفاع، طالب فيه بتزويده 

باآلتي:
١- مــا نتائج وتقرير 
الــذي أجرتــه  الفحــص 
الشــركة الفرنســية بعد 
الــكاراكال األخير  حادث 
بالكويــت؟ وهل صحيح 
أن الشركة أقرت بوجود 
خلل مصنعي مبحركات 
طائرات الكاراكال وأوصت 

بتبديلها؟
٢- تزويدي بتقرير الشركة الفني؟ 
وبتقرير آمــر القوة اجلوية املبني على 

تقرير الشركة؟

أقرت به الشركة الفرنسية 

عادل الدمخي
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أفقياً:

أحد العلوم من ١٠ 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

الطب البشري

ماريا شارابوفا

امادورزراا

ليلشجشمملا

جزفجبدنيقل

مارالةزقوح

رنوعطلجفىم

لمسةابازال

اشيلقشوبلا

لجةمياحارل

صععحاهـلرمج

بويتسدازحد

حناللماشلا

يرنابارسشب

١ - الصديق - علم مؤنث، ٢ - أغنية ألم كلثوم - 
ود - يوضع على احلصان، ٣ - من األقمشة، ٤
- ضل - سعي وعمل، ٥ - بحر - والدة (معكوسة)، 
٦ - ضجروا (معكوسة) - من الشجر (معكوسة)، 
٧ - اإلقرارات، ٨ - يروي، ٩ - شتم - من العلوم - 
مثيل (معكوسة)، ١٠ - من الزهور - والدته (معكوسة).

احلمل
الشامل
التحمل
الصبح

القوى
ميزان
قياس
رمي

قفز
احلواجز 

الفروسية
شجاعة

دور
شدة
جبل
زمن

مشجعون
بارز

سراب
شاهد

عيان
اجلمر
اجلد

الرمح

١ - طلب بإصرار - حرف هجاء - أصل (معكوسة)، ٢ - خاصتي 
السارق (معكوسة) - جنح   - املال - لإلضراب، ٣  - تقدم 
(معكوسة)، ٤ - للتأوه - نقود (معكوسة) - هل، ٥ - متشابهة 
- منزل (معكوسة)، ٦ - متشابهان - فرح (معكوسة)، ٧ - من 
الفرائض - نائم، ٨ - فرح وسرور - مركب، ٩ - رئيسة العمل 

(معكوسة)، ١٠ - ثواب - السباب (معكوسة).

أفقياً: عموديًا:
١ - الصاحب - مها، ٢ - ليلة حب - سرج، ٣ - حرير، ٤

- تاه - جهد، ٥ - مي - ام (معكوسة)، ٦ - ملوا (معكوسة) 
- السرو (معكوسة)، ٧ - االعترافات، ٨ - يسقي، ٩ - 
سب - طب - ند (معكوسة)، ١٠ - الفل - امه (معكوسة).

١ - ألح - ياء - اس (معكوسة)، ٢ - لي - متول - بل، ٣ - اللص 
(معكوسة) - مال (معكوسة)، ٤ - آه - عملة (معكوسة) - طل، ٥ - ح ح 
ح - بيت (معكوسة)، ٦ - ب ب - سرور (معكوسة)، ٧ - حج - راقد، ٨ - 
مسره - سفينة، ٩ - املديرة (معكوسة)، ١٠ - أجر - الشتام (معكوسة).

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم الصحة

دراسة تكشف عن فوائد جديدة لبذور الكرفس
كشف بحث جديد عن تعزيز فرص التعافي 
من السكتة الدماغية باستخدام دواء مصنوع 
من بذور الكرفس. وكان املرضى الذين تناولوا 
أقل  الدواء يعانون من أعراض عصبية  هذا 
حدة ومهارات عقلية أفضل من أقرانهم الذين 

تلقوا العالج الوهمي.
ومت إعطاء الدواء للمرضى الذين يعانون من 
السكتة الدماغية احلادة والذين كانوا يتلقون 
العالج أيضا الستعادة تدفق الدم إلى الدماغ. 
ويعد بوتيل فثاليد أحد املكونات الكيميائية 
الكرفس املسؤول عن رائحته وطعمه.  في 
الدماغ ويحافظ  أنه يحمي  وسبق أن ثبت 
عليه من أضرار السكتة الدماغية في جتارب 

أجريت على الفئران.
وفي الصني، مت ترخيص استخدام بوتيل 
فثاليد في عالج السكتات الدماغية اإلقفارية 
الدموية. وتدار  الناجتة عن انسداد األوعية 
األقــراص، ولكنها غير  أو  عن طريق احلقن 
معتمدة حاليا في الواليات املتحدة أو اململكة 
املتحدة. ودرس د.جيا وزمالؤه نتائج ٩٠ يوما 
على ١٢١٦ من ضحايا السكتة الدماغية. ومت 
عالجهم في البداية بأدوية تكسير اجللطة أو 
العالج امليكانيكي لإلزالة. وعولج املشاركون 
بني ٢٠١٨ و٢٠٢٢ في واحد من ٥٩ مركزا طبيا 

في الصني.
وقال البروفيسور دانييل الكالند، طبيب 
األعصاب بجامعة كاروالينا اجلنوبية الطبية 
الدراسة: «في حني أن  والذي لم يشارك في 
النتائج مثيرة لالهتمام، فهذه دراسة  هذه 
واحدة صغيرة نسبيا على مجموعة سكانية 
مختارة إلى حد ما في الصني. بوتيل فثاليد، 
الكرفس غير  الدواء املركب أصال من بذور 
جاهز لالستخدام في عالج السكتة الدماغية 
القياسي، ومع ذلك، فإن هذه النتائج تتطلب 
مزيدا من الدراسة. وال يختلف الدواء املستخدم 
الكرفس  الدراسة عن مكمالت بذور  في هذه 
أو خالصة بذور الكرفس. يجب على الناجني 
من السكتات الدماغية دائما استشارة طبيب 
األعصاب أو اختصاصي الرعاية الصحية فيما 
يتعلق بالنظام الغذائي بعد السكتة الدماغية».

هل هناك عالقة بني تناول القهوة وأمراض الكلى؟
أن  اكتشف علماء جامعتي تورنتو وبادو 
القهوة وخطر اإلصابة  العالقة بني استهالك 
بأمراض الكلى يعتمد على تباين اجلينات في 
JAMA Network جسم الشخص. وتشير مجلة

Open، إلى الباحثني خالل ٧٫٥ سنوات، درسوا 
املؤشرات احليوية لضعف وظائف الكلى لدى 
١١٨٠ شخصا يعانون من املرحلة األولى الرتفاع 
مستوى ضغط الدم. واتضح لهم أن املفرطني 
في تناول القهوة الذين لديهم نوع مختلف من 
جني CYP١A٢، كانت هذه املؤشرات أعلى بثالث 
مرات من املعتاد. ويفسر هذا التأثير بأن اجلني 
CYP١A٢ يبطئ عملية التمثيل الغذائي للكافيني، 

لذلك يتراكم بسبب بطء إخراجه من اجلسم.
واتضح للباحثني أن احتمال إصابة هؤالء 
 (Albuminuria) األشخاص مبرض بيلة األلبومني
أعلى بسبع مرات، وفرط الترشيح - ٢٫٥ مرة، 
وارتفاع ضغط الدم-٢٫٨ مرة. ويضيف الباحثون 
أن لكمية القهوة التي يتناولها الشخص أهمية 
كبيرة. فقد أتضح أن الذين يتناولون ثالثة أكواب 
أو أكثر من القهوة في اليوم أي ٣٠٠ مليليتر 
من الكافيني، هم أكثر عرضة لإلصابة باملرض.
ووفقا لهم، هذا االكتشاف يوضح سبب 
تناقض نتائج الدراسات السابقة عن العالقة 
بني القهوة وأمراض الكلى. فقد اكتشف بعض 
العلماء بالفعل أن الكافيني مرتبط به ضعف 
الكلوي، بينما وجد  الكلى والفشل  وظائف 
آخرون أن القهوة ميكن أن حتمي من أمراض 
الكلى. ويعود السبب في هذا التناقض إلى عدم 
أخذ العوامل الشخصية لكل فرد في االعتبار 

في جميع هذه الدراسات.

املصدر: «لينتا. رو»

املصدر: «ديلي ميل»
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«بيتك» يقفز بأرباحه ٤٧٪ إلى ٣٥٧٫٧ مليون دينار في ٢٠٢٢
أعلن رئيس مجلس إدارة بيت التمويل 
الكويتي (بيتك) حمد املرزوق عن حتقيق 
«بيتك» لصافي أرباح للمســاهمني عن عام 
٢٠٢٢ بلغــت ٣٥٧٫٧ مليون دينار، بنســبة 
منو ٤٧٪، وذلك مقارنة بالعام السابق ٢٠٢١، 
وبلغت ربحية الســهم ٣٣٫٥٨ فلســا لعام 
٢٠٢٢، مقارنة بـ ٢٥٫٩٩ فلسا عن عام ٢٠٢١، 

بنسبة زيادة ٢٩٫٢٪.
وأوضح املرزوق في بيان صحافي، أن 
«املتحد - البحرين» ساهم في تلك األرباح 
مببلغ ٦٢٫٥ مليون دينار، وبنسبة مساهمة 
١٧٫٥٪، وهــي متثل نتائج مجموعة األهلي 
املتحــد عــن الفترة من تاريخ االســتحواذ 
في ٢ أكتوبر ٢٠٢٢ حتى نهاية العام املالي 
٢٠٢٢، وذلك ضمن جناح اســتكمال صفقة 
استحواذ «بيتك» على ١٠٠٪ من أسهم «املتحد 
- البحريني»، وإدراج وبدء تداول أسهمه في 
بورصة البحرين في تاريخ ٦ أكتوبر ٢٠٢٢.
وأضاف أن فترة الربع األخير من ٢٠٢٢
شــهدت منوا قياســيا وتاريخيا في أرباح 
مساهمي «بيتك» بلغت نسبته ١٠١٫٧٪، وذلك 
مقارنة بالربع األخير من عام ٢٠٢١، حيث مت 
تضمني أرباح مجموعة البنك األهلي املتحد 
البحريني، كما ارتفعت ربحية الســهم في 
الربع الرابع من ٧٫٧٤ فلوس إلى ١٠٫٧ فلوس، 

بزيادة نسبتها ٣٨٫٢٪.
وأشار إلى أن مجلس إدارة بيت التمويل 
الكويتي «بيتك» قد أوصى مبنح املساهمني 
توزيعات نقدية بنسبة ١٥٪ وأسهم منحة 
بنسبة ١٠٪ عن عام ٢٠٢٢، وذلك بعد موافقة 
اجلمعية العمومية واجلهات املختصة على 

هذه التوصية.

وذكر املرزوق أن صافي إيرادات التمويل 
بلغ ٨٠٠٫٥ مليون دينار في ٢٠٢٢، بنســبة 
منو ٣٦٫٧٪ مقارنة بـ ٢٠٢١، كما ارتفع إجمالي 
إيرادات التشــغيل ليصل الــى ١٫٠٧ مليار 
دينار في ٢٠٢٢ بنســبة منو بلغت ٣٢٫٢٪ 
مقارنة بعام ٢٠٢١، وأيضا بلغ صافي إيرادات 
التشــغيل ٧٢٣٫٣ مليون دينار لعام ٢٠٢٢، 

بنسبة منو ٤٣٫٨٪ مقارنة بـ ٢٠٢١.
وبلغ رصيد أجمالي املوجودات ٣٧ مليار 
دينار فــي ٢٠٢٢، بزيادة قدرها ١٥٫٢ مليار 
دينار، وبنسبة منو ٦٩٫٧٪ عن العام السابق، 
وارتفع رصيد مديني التمويل لعام ٢٠٢٢ إلى 
١٨٫٨ مليار دينار، بزيادة قدرها ٧٫٥ مليارات 
دينار، وبنسبة ٦٥٫٩٪ مقارنة مع ٢٠٢١، كما 
زادت حسابات املودعني لتبلغ ٢٢٫٥ مليار 
دينار، بزيادة ٦٫٦ مليارات دينار، وبنسبة 

منو ٤١٫٧٪ عن ٢٠٢١.
وبلغت حقوق املســاهمني ٥٫٤ مليارات 
دينار لعام ٢٠٢٢، وبنسبة منو ١٧٧٫٤٪ عن 
٢٠٢١، وبلغ معدل كفاية رأس املال ١٧٫٦٦٪ 
متخطيا احلــد األدنى املطلوب من اجلهات 
الرقابيــة، وهو ما يؤكد متانة املركز املالي 

ل «بيتك».
وأضاف املرزوق أن «بيتك» جنح في ٢٠٢٢

مبواصلة نهجه املستدام في حتقيق األرباح 
والنمو في جميع املؤشرات املالية األساسية، 
الفتا الى حتقيق معدالت إيجابية فيما يتعلق 
مبؤشــرات الربحية والعائد على متوسط 
املوجــودات والعائد على متوســط حقوق 
املساهمني، وحتسني مؤشرات جودة األصول 
ومعدالت تغطية الديون من املخصصات، كما 
جنح «بيتك» في احلفاظ على معدالت جيدة 

للتكلفة إلى اإليراد، ما يؤكد مرونة منوذج 
األعمال وجناح استراتيجيته وخططه.

وأوضح أن «بيتك» يتمتع بنسب سيولة 
كبيرة وقاعدة رأســمالية متينة تدعم منو 
أعمالــه، منوهــا باألداء التشــغيلي القوي 
الذي نتج عنه تســجيل منو في اإليرادات 
التشــغيلية وفــي األربــاح وفــي احملفظة 

التمويلية وفي ودائع العمالء.
وقال إن عام ٢٠٢٢ شــهد اكتمال صفقة 
االســتحواذ علــى البنــك األهلــي املتحــد 
البحريني، وجناح مشــروع اســتراتيجي 
واعــد، ما ميثل مرحلة تاريخية ومحورية 
في مسيرة «بيتك»، ليجعل االستحواذ من 
«بيتك» أكبر بنك في الكويت، وثاني أكبر بنك 

إسالمي في العالم، وترتفع قيمته السوقية 
حاليا الى اكثر من ١١ مليار دينار.

ولفت املــرزوق إلى أن «بيتك» يواصل 
متيــزه فــي توفيــر حلــول ماليــة ضمن 
أعلى معايير اجلــودة، مع املضي قدما في 
تبنــي أحدث ابتكارات التكنولوجيا املالية 
(FinTech)، وتوظيف الذكاء االصطناعي في 
املعامالت املصرفية وزيادة االســتثمار في 
التكنولوجيا مبا يعزز مكانة «بيتك» الرائدة، 
وينقل جتربة العميل إلى مستويات جديدة.
وأضــاف أن «بيتــك» هــو أول بنك في 
الكويــت يطبق تقنية الــذكاء االصطناعي 
في العمليات التشــغيلية، وأول بنك يقدم 
خدمة طلب التمويل الشخصي باستخدام 

 ،KFHonline التوقيع الرقمي عبــر تطبيق
ومن أوائل املنضمــني إلى نظام املدفوعات 
اخلليجية «آفاق»، ومن أوائل البنوك التي 
أطلقت خدمــة Apple Pay للعمالء، وانفرد 
بطــرح باقة متنوعة من احللول املصرفية 
الرقمية، وتعاون مع شركات رائدة لتطبيق 
تكنولوجيا أمتته العمليات الروبوتية، إلى 
جانب العديد من املبادرات الرقمية املختلفة.
مــن جانبــه، قــال الرئيــس التنفيذي 
ملجموعــة «بيتك» بالتكليــف عبد الوهاب 
الرشود، إن حتقيق «بيتك» معدالت منو في 
املؤشرات املالية الرئيسية يؤكد قوة األداء 
واملتانــة املالية ويعبر عــن األداء املتوازن 
والنمو املســتدام في جميع بنود امليزانية 

الرئيسية.
وأضاف أن «بيتك» مســتمر في جهود 
تعظيــم الربحيــة والعائــد علــى حقــوق 
املساهمني وحتسني جودة األصول، مع التأكيد 
علــى تعزيــز التناغم بني بنــوك ووحدات 
املجموعــة في تركيا والبحريــن وماليزيا 
وأملانيا والسعودية، مع ترتيب الدخول إلى 
بلدان وأسواق جديدة مثل بريطانيا ومصر 
في ظل جناح اســتكمال استحواذ «بيتك» 
على ١٠٠٪ من أســهم البنــك األهلي املتحد 
البحريني، األمر الذي يســهم في توســيع 
نطاق القدرة على التنافس وتعظيم عوائد 

املساهمني والعمالء.
وذكر الرشــود أن «بيتك» عزز تركيزه 
خالل عام ٢٠٢٢ على مواصلة تطوير املواهب 
واستثمار املعرفة، مشيرا إلى إطالق أكادميية 
KFH Digital Academy الرقميــة «بيتــك» 
التــي تهــدف إلــى بنــاء القــدرات الرقمية 

للموظفــني وفق معايير عامليــة، مبينا ان 
فكرة األكادميية تنسجم مع توجه «بيتك» 
نحو التحول الرقمي، وتوفير بنية حتتية 
من القدرات البشرية املؤهلة خلدمة األهداف 

االستراتيجية لـ «بيتك».
ونوه بالنجاح الذي يحققه «بيتك» في 
استراتيجية اســتقطاب وتطوير املواهب 
الوطنية، مبينــا أن لدى «بيتك» أكبر عدد 
من املوظفني الكويتيني على مستوى البنوك 
الكويتية وكل مؤسسات القطاع اخلاص، وأن 
نسبة استقطاب الكويتيني من التعيينات 
اجلديدة بلغت نحو ١٠٠٪ خالل الســنوات 
األخيــرة.  وأكد الرشــود أن «بيتك» قطع 
أشواطا كبيرة في استراتيجية االستدامة، 
مبينا انه أول بنك في الكويت يحصل على 
شــهادة تقييم االســتدامة GSAS املستوى 
الذهبي، الفتا إلى أن «بيتك» يراعي في أعماله 
املعاييــر البيئيــة واالجتماعية واحلوكمة 
(ESG)، ويواصــل دعــم جهود االســتدامة 
عبر املساهمة الفاعلة في إصدار «الصكوك 
اخلضراء»، وتنفيذ مبادرات مستدامة ضمن 

.«Keep it green» إطار حملة
وذكر الرشود أن «بيتك» حصد ٢٣ جائزة 
مصرفية مرموقة من جهات عاملية، من أبرزها 
جائزة أفضل مؤسســة مالية إسالمية في 
العالم لســنة ٢٠٢٢ مــن مجموعة «غلوبل 
فايننس» العاملية، مبينا أن اجلوائز جاءت 
تقديرا لإلجنــازات املتميــزة التي يحققها 
«بيتك» في مختلف املجاالت، باإلضافة إلى 
متيز منتجاته وخدماته املبتكرة وتوجهاته 
الرقمية ومكانته الرائدة وموثوقيته ومتانة 

مركزه املالي وقوة عالمته التجارية.

٣٣٫٥٨ فلساً ربحية السهم الواحد بنمو ٢٩٫٢٪.. وتوصية بتوزيع ١٥٪ نقداً و١٠٪ أسهم منحة

عبد الوهاب الرشود حمد املرزوق

عبد الوهاب الرشود: حتقيق «بيتك» منوًا باملؤشرات املالية الرئيسية يؤكد قوته ومتانته املالية حمد املـرزوق: ١٠١٫٧٪ ارتفاعًا بأربـاح الربع الرابع نتيجة تضمني أربـاح «املتحد - البحرين» 

١٣ مليار دوالر تداوالت الصكوك٣٢٪ منو احللول املالية الرقمية ريادة باملسؤولية االجتماعيةدعم الشركات الصغيرة
أكد حمد املرزوق أن «بيتك» يواصل 
جهوده في تقــدمي اخلدمات املصرفية 
للشركات، ومساندة الشركات الصغيرة 
واملتوسطة، ودعم ريادة األعمال والشباب 
باعتبارهم أحد عناصر االستدامة ومن 
أبرز محاور استراتيجية «بيتك» خالل 
الفتــرة املقبلــة، وكذلــك ضمن إطار 

املسؤولية الوطنية واملجتمعية.

أعرب املرزوق عن فخره بأن «بيتك» يتميز بسجل حافل في املبادرات املجتمعية، 
حيث قدم مساهمات متنوعة، من أبرزها توقيع مذكرة تفاهم مع بلدية الكويت 
لتصميم وإعادة إعمار املواقع املتضررة بحادث احلريق بسوق املباركية، تشمل 
تطوير السوق بتكلفة تقديرية تبلغ نحو ٨ ماليني دينار، وأشار إلى أن «بيتك» 
أطلق مبادرة سداد مديونيات الغارمني املتعثرين بالتعاون مع وزارة العدل، حيث 
جتاوز املبلغ ٢٠ مليون دينار يســتفيد منه نحو ١٠ آالف مدين متعثر، وساهم 
فــي دعم جمعية الهالل األحمر الكويتي مببادراتها االجتماعية واإلغاثية داخل 

الكويت وخارجها، بقيمة إجمالية بلغت خالل ٢٠٢٢ حوالي ٤٫٥ ماليني دينار.

أوضح عبدالوهاب الرشود أن «بيتك» حقق تقدما ملحوظا في 
استراتيجية التحول الرقمي، وحصل على تصنيف رائد السوق في 
احللول الرقمية من مجموعة يوروموني العاملية، وأشار إلى أن معدل 
الزيادة السنوية في حجم استخدام العمالء للحلول املالية الرقمية 
التي يوفرها «بيتك» عبــر KFHonline يفوق ٣٢٪، ما يؤكد كفاءة 
اخلدمات وجودتها، ســواء تلك التي تقدم عبر املوبايل أو القنوات 
األخرى، مبينا أن موقع KFHonline يوفر أكثر من ١٥٠ خدمة، كما 
تتيح أجهزة XTM وفروع بيتك الذكية KFH GO نحو ٥٠ خدمة أخرى.

قال الرشــود إن مجموعــة اخلزانة واصلت أنشــطتها 
االستثمارية في سوق رأس املال األولي والثانوي، وجتاوزت 
تداوالتها في سوق الصكوك ١٣ مليار دوالر خالل العام، كما 
حافظت مجموعة اخلزانة على مكانتها الرائدة في صناعة السوق 

.(IILM) األولي للمؤسسة الدولية اإلسالمية إلدارة السيولة
وأضاف أن «بيتك» حصل على املركز األول كمتداول رئيسي 
للمرة السادسة واملركز األول كمتداول ثانوي للعام الثاني على 

التوالي من بني العديد من البنوك الدولية واإلقليمية.
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٣٦٫٤ مليون دينار أرباح «األهلي املتحد» في ٢٠٢٢.. بنمو ١٦٫٧٪

أعلن البنك األهلي املتحد عن نتائجه 
املاليــة للســنة املاليــة املنتهية في ٣١

ديسمبر ٢٠٢٢، حيث سجل البنك أرباحا 
صافية بلغت ٣٦٫٤ مليون دينار، مقابل 
٣١٫٢ مليون دينار عن العام ٢٠٢١، محققا 
بذلــك ارتفاعا بنســبة ١٦٫٧٪، في حني 
بلغت ربحية الســهم ١٣ فلســا للسهم 
الواحد عن عــام ٢٠٢٢، مقارنة بـ ١٠٫٩
فلوس للسهم في ٢٠٢١، بنمو ١٩٫٣٪.

وقــال البنك في بيــان صحافي، إن 
رصيد إجمالي املوجودات ارتفع إلى ٤٫٧١
مليارات دينار كما في نهاية ديســمبر 
٢٠٢٢، ومنت محفظة التمويل بنســبة 
٢٫١٪ لتصل إلى ٣٫٤١ مليارات دينار كما 
في نهاية ديسمبر ٢٠٢٢، وذلك مقارنة 

بـ ٣٫٣٤ مليارات دينار في ٢٠٢١.
وأضــاف أن ودائع العمالء ارتفعت 
إلى ٣٫٢٤ مليارات دينار بنسبة ارتفاع 
٤٫٢٪ عــن ٢٠٢١ حيث بلغت آنذاك ٣٫١١
مليارات دينار، كما بلغ إجمالي حقوق 
املســاهمني ٠٫٤٩ مليار دينــار كما في 
نهاية ديسمبر ٢٠٢٢ مقابل ٠٫٤٧ مليار 
دينار في نهاية ٢٠٢١ بنمو ٤٫٣٪، وقد 
اقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح 
نقدية بنسبة ٨٪ ملساهمي البنك بقيمة 
٨ فلوس للسهم، وتخضع هذه التوصية 
ملوافقة املساهمني في اجلمعية العامة 

السنوية للبنك.
مؤشرات أداء قوية 

وفي تعليقه على النتائج، قال رئيس 
مجلس إدارة البنك األهلي املتحد د.أنور 
املضف: «على الرغم مما نعيشه اليوم في 
زمن يصارع فيه العالم حالة مستمرة 
مــن عدم اليقــني، تزامنا مــع صدمات 
عديدة كالتضخم، واحلرب الروســية 
-األوكرانيــة، واضطرابــات سلســلة 
التوريد، والتداعيات الناجمة عن وباء 
كورونــا، والعديد من األزمات األخرى 
املؤثرة التي تفاقم بعضها البعض وما 
تبعها من ارتفاع في أسعار الفائدة، فقد 
واصل البنك تعزيز مكانته في السوق 
الكويتي واستطاع احلفاظ على صالبة 
املركز املالي للبنك وقدرته على حتقيق 

معدالت منو مقبولة».
وتابع املضف، بالقول: حافظ البنك 
األهلي املتحد على صالبة نسبة كفاية 
رأس املال قبل توزيعات األرباح بلغت 
١٨٫٤٪ في ٣١ ديســمبر ٢٠٢٢ متجاوزة 

املســتوى املطلــوب من قبــل اجلهات 
الرقابيــة. كما حافــظ البنك على نهج 
متحفظ إلدارة املخاطر، مما ســاهم في 
حتسني جودة األصول وخفض نسبة 
التمويل غير املنتظم إلى ١٫٧٦٪ مع نسبة 
تغطية بلغت ٢٥٢٪ مع الضمانات كما 

في نهاية العام ٢٠٢٢.
وأوضح «كمــا يعلم اجلميع، فإننا 
في البنــك االهلي املتحد، مســتمرون 
بتأكيد التزامنا الراسخ بتعزيز القيمة 
ملساهمينا، ويظهر هذا االلتزام بشكل 
جلي في نهجنا الرامي إلى تعزيز كفاءة 
وصالبة مركزنا املالي. فضال عن جودة 
إدارة احملفظــة االئتمانيــة للبنك وقد 
ســاهم هذا األمر، باإلضافة إلى اإلدارة 
القوية للسيولة، في حتقيق منو مقبول 
في ربحية البنك، مما أثر بشكل إيجابي 

على جميع املؤشرات املالية».
التطور الرقمي

وأشــار املضف إلى استمرار البنك 
األهلــي املتحد في املضــي قدما بخطى 
متسارعة لتحقيق التطور الرقمي الذي 
يواكــب تطلعات عمالئــه، موضحا أن 
البنك قد سجل منوا سنويا كبيرا عبر 
مقاييس رئيســية، وذلك على خلفية 
تقدمي جتارب وخدمات متطورة لعمالء 
البنك، باإلضافة إلى حمالت ترويجية 
وحمــالت تســويق رقميــة متواصلة 

للتفاعل مع قاعدتهم املتنامية.

وأكــد على االلتــزام القوي بتعزيز 
تنفيذ إطار عمل االستدامة واحلوكمة 
البيئية واملجتمعية، من خالل ممارسات 
تزيد من املردود اإليجابي على البيئة 
واملجتمع الكويتي، كما تنعكس باإليجاب 
أيضا على حتقيــق هدفنا في التنمية 

املستدامة.
رسالة شكر وتقدير

واختتم املضف حديثه، قائال: «أود 
أن أتقدم بجزيل الشــكر والتقدير لكل 
من ســاهم فــي حتقيق هــذه النتائج 
وخصوصا مســاهمينا األعزاء لثقتهم 

املستمرة وموظفينا الذين أظهروا التزاما 
وتفانيا كبيرا، كما أود أن أتقدم بالشكر 
إلــى بنك الكويت املركــزي على دعمه 
املستمر، كما أتوجه بالشكر لعمالئنا على 
والئهم للبنك، مؤكدا على التزام األهلي 
املتحد بتقــدمي أفضل جتربة مصرفية 

لعمالئه».
مكانة فريدة 

من جانبها، قالت عضو مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي للبنك األهلي املتحد 
جهاد سعود احلميضي: «لقد حقق البنك 
األهلي نتائج مالية قوية، حيث يسعدنا 

أن نعلن عن منو فــي األرباح مدفوعا 
بأداء تشــغيلي قوي، واستطاع البنك 
األهلي املتحــد أن يحافظ على مكانته 
الفريــدة في الكويت مــن خالل تقدمي 
حلول ماليــة متويلية مبعدالت أرباح 

تنافسية». 
وأوضحت احلميضي أن أداء البنك 
خالل العام جاء متوازنا محققا معدالت 
منو جيدة في كل قطاعات األعمال ليسجل 
بذلك عائدا أكثر متيزا على السهم حيث 
ارتفع العائد إيجابيا بواقع ١٩٪ بعد أن 
جاء معدل النمو ســلبيا في عام ٢٠٢١
-٧٪ هذا بخالف أن النمو املتوازن في 
محفظة التمويل بني قطاعات األعمال من 
الشركات، التجزئة والدائرة املصرفية 
اخلاصة وإدارة الثروات يعكس حرص 
البنك على حتقيق التنوع القياسي في 
مصــادر الدخل وقاعــدة املخاطر رغم 
تدعيم قاعدة املخصصات بنمو قد بلغ 
٢،٨٪ أعلى مقارنة مبخصصات عام ٢٠٢١.
وأضافت أن مرونــة منوذج أعمال 
البنك وقدرته على التكيف مع مختلف 
الظروف وما يحظي به من مكانة فريدة 
بني عمالئه ومساهميه بفضل تاريخه 
العريق وقدرته الفائقة على االستمرار 
وتخطي الصعاب كان لها الفضل األكبر 

فيما يحققه البنك من منو مستدام.
جتربة مصرفية رائدة 

وأكدت احلميضي أن البنك األهلي 

املتحد يواصل خطواته املتسارعة لتقدمي 
جتربة مصرفية رقمية تواكب التسارع 
الرقمــي فــي كل اخلدمــات املصرفية 
والتمويلية، وذلك بهدف مواكبة تطلعات 
عمالئنا الكرام وتقدمي جتربة مصرفية 
مميزة تتضمن خدمات ومنتجات مالية 
سهلة وآمنة، مع التركيز على تسريع 
وتيرة ابتكار حلــول مصرفية رقمية 

ملواكبة املستقبل.
وفي هذا اإلطار، أوضحت أن البنك 
األهلي املتحد قد أطلق خالل العام ٢٠٢٢

عددا من اخلدمــات املصرفية الرقمية 
والتي تعد مبنزلة إضافة أبعاد مصرفية 
جديــدة، لتحقيق املتطلبــات احلالية 
واملستقبلية للعمالء وتعزيز اخلدمات 
املصرفية الرقميــة التي يقدمها البنك 

لعمالئه.
وتابعت: شــهد العــام ٢٠٢٢ إطالق 
املزيد من اخلدمات املصرفية عبر تطبيق 
البنك األهلــي املتحد للهواتف الذكية، 
كذلك قام البنك بإطالق التطبيق احملدث 
لنظام املتحد B٢B إلدارة النقد للشركات 
عبــر الهواتف الذكية، كمــا قام البنك 
بتقــدمي خدمة «Apple Pay»، وســيلة 
الدفع ذات املســتوي العالي من األمان 

واخلصوصية. 
وأضافــت أن البنــك األهلي املتحد 
مستمر في تطوير وحتسني عمله من 
خالل بيئــة تكنولوجيا فائقة اجلودة 
ملقابلــة تطلعات العمــالء مع التركيز 
على مواكبة التطور السريع واملتنامي 
في مجال الثورة الرقمية وتوافر األمان 
وموثوقية املنصات التكنولوجية املقدمة 

للعمالء واملوظفني. 
وجهة العمل املفضلة

وقالــت احلميضي إن البنك األهلي 
املتحــد قــد واصــل فــي عــام ٢٠٢٢

جهــوده للحفاظ علــى مكانته كوجهة 
العمــل املفضلة في القطــاع املصرفي 
الكويتي، وذلك انطالقا من منهج عمله 
واستراتيجيته التي تعني بانتقاء وجذب 
أفضل العناصر من الكوادر املصرفية 
ثم متابعة العمل على تنمية مهاراتهم 
وقدراتهم مــن خالل برنامــج متكامل 
للتدريــب والتطويــر بهــدف االرتقاء 
مبسيرتهم املهنية ليتمكنوا من القيام 
بدورهــم في نهضة القطــاع املصرفي 

الكويتي.

١٣ فلساً ربحية السهم الواحد بنمو ١٩٫٣٪.. وتوصية بتوزيع ٨٪ نقداً على املساهمني

جهاد احلميضيد. أنور املضف

املالي  مركزه  صالبة  على  وحافظ  الكويتي  بالسوق  مكانته  تعزيز  واصل  البنك  املضف:  التشغيلي أنور  باألداء  مدفوعًا  األرباح  ومنو  قوية..  مالية  نتائج  حقق  «املتحد»  احلميضي:  جهاد 
حافظنا على مكانة البنك الفريدة في الكويت عبر تقدمي حلول مالية مبعدالت أرباح تنافسيةمستمرون في تأكيد التزامنا الراسخ بتعزيز القيمة ملساهمينا وحتقيق منو مقبول بربحية البنك

حصد ٨ جوائز  مرموقةدور بارز بدعم «لنكن على دراية» دور مجتمعي بارز
أكــد د.أنور املضف أن البنــك األهلي املتحد 
باعتباره أول بنك قام بإطالق عملياته في الكويت 
منذ أكثر من ٨٠ عاما، استطاع أن يقوم بدور بارز 
في العمل املجتمعي، وأثبت على مدار هذه السنوات 
قدرته على تقدمي منوذج يحتذى في مجال املسؤولية 
املجتمعية والتنمية املستدامة، ليقدم جتربة رائدة 
ومتميزة في هذا املجال كما هي إجنازاته الدائمة 

على مختلف األصعدة.
وأضاف: إن البنك األهلي املتحد قد اســتمر 
خالل عام ٢٠٢٢ في إطــالق املبادرات املجتمعية 
الهادفة ورعاية األنشــطة االجتماعية واخليرية 
الصحية والتي قدمت مردودا إيجابيا على مختلف 

شرائح املجتمع.

شددت جهاد احلميضي على أن البنك األهلي املتحد 
واصــل خالل ٢٠٢٢ دعمه للحملــة التوعوية املصرفية 
«لنكــن على دراية»، التي أطلقهــا بنك الكويت املركزي 
بالتعاون مع احتاد مصارف الكويت، بهدف تعزيز الثقافة 
املالية بني مختلف شرائح املجتمع، وزيادة الوعي بدور 

القطاع املصرفي.
وأعربت احلميضي عن جزيل الشكر والتقدير لبنك 
الكويت املركزي واجلهات الرقابية األخرى على ما يبذلونه 
من جهود لدعم اجلهاز املصرفي، كما خصت بالشــكر 
مجلس إدارة البنك، ومســاهميه الكرام كما أعربت عن 
شــكرها لفريق اإلدارة التنفيذية وجميع موظفي البنك 
لتفانيهــم وجهودهم احلثيثة في خدمة عمالء البنك مبا 
يليق باملكانة الفريدة التي يحظى بها البنك األهلي املتحد.

قالــت احلميضي ان البنك األهلي املتحد أكد 
حضوره القوي في القطاع املصرفي اإلسالمي في 
الكويت، من خالل حصوله على ٨ جوائز خالل 
العام ٢٠٢٢، من العديد من اجلهات العاملية املرموقة، 
في قطاعات عديدة من قطاعات العمل املصرفي.
وأعربت عن اعتزازها بهذه اجلوائز، مؤكدة 
أنها مبنزلة شهادة استحقاق لنيل ثقة الكيانات 
املالية الدولية املرموقة، ونتاج العمل اجلاد الذي 
قامت به إدارة البنك األهلي املتحد بهدف تقدمي 
أفضل احللول املصرفيــة املتطورة والتي نالت 
ترحيبا وإقباال كبيرا من جانب عمالء البنك الكرام، 
لكونها تلبــى طموحاتهم املصرفية، مما يعكس 

التزامنا الدائم جتاههم.

الكويت تتعافى اقتصاديًا.. لكن بأقل مما قبل «كورونا»
علي إبراهيم

كشــفت بيانــات رســمية أن 
التعافــي االقتصادي فــي الكويت 
بعد جائحة كورونا جاء منخفضا 
مقارنة بالبلــدان األخرى، مدفوعا 
باألداء األولي غير اجليد على مؤشر 
التعافي واملعايير الفرعية، إال أنه 
حتــى قبــل الوباء لم يتفــوق أداء 
الكويت على دول املقارنة، مبعنى 
أن تعافــي الكويــت اقتصاديا جاء 
أقل من مستويات ما قبل اجلائحة، 
في حني شهدت دول املقارنة تطورا 

في التعافي.
ووفقا لتقرير مؤشر «التعافي 
االقتصادي»، الذي حصلت «األنباء» 
على نسخة منه، فإن الكويت حلت 
في املرتبة األخيــرة خليجيا على 
مؤشــر «KRI»، وذلــك مبعدل بلغ 
٠٫٢٩٧، إذ تضــررت مــن الصدمــة 
املزدوجــة التــي ســببتها جائحة 
COVID-١٩ وما تالها من انخفاض 

حاد في أسعار النفط.
وأظهر التقرير أن تلك الصدمة 
املزدوجــة أخرجــت الكويــت عن 
مســارها التنمــوي املأمــول، ومع 
بدء تعافي االقتصاد الكويتي ببطء 
مبعدل منو بلغ ١٫٣٪ في عام ٢٠٢١

وتوقعات بوصولــه إلى ٨٫٧٪ في 
٢٠٢٢، ظهــرت أهميــة تطوير أداة 
ومؤشــر للمراقبة متعددة األبعاد 
لتتبع جودة التعافي االقتصادي.

وعلــى املؤشــر نفســه، حلــت 
اإلمارات باملرتبــة األولى خليجيا 
علــى املؤشــر ذاته بـــ ٠٫٥٦ تليها 
قطر فــي املرتبة الثانيــة بـ ٠٫٤٩١

ثم البحرين التي حلت في املرتبة 
الثالثة بـ ٠٫٤٢٥ تليها الســعودية 
في املرتبة الرابعة بـ ٠٫٤١١ ثم عمان 

خامسا بـ ٠٫٣٦.
وجاء ترتيب الكويت على عينة 
املقارنة في املرتبة األخيرة أيضا، إذ 
حلت في املرتبة األولى سنغافورة 
بـ ٠٫٧٢٥ ثم كوريا بـ ٠٫٦٠١ وثالثا 
اإلمارات بـ ٠٫٥٦، وفي املرتبة الرابعة 
جاءت النرويج بـــ ٠٫٥٠٩ ثم قطر 
في املرتبة اخلامسة بـ ٠٫٤٩١ تليها 
البحريــن في املرتبة السادســة بـ 
٠٫٤٢٥ والسعودية سابعا بـ ٠٫٤١١

ثم عمان ثامنا بـ ٠٫٣٦ لتحل الكويت 
في املرتبة التاسعة بـ ٠٫٢٩٧

وعلــى املعاييــر الفرعيــة جاء 
املعيــار األول املتعلــق باالقتصاد 
املتنوع واملســتدام الذي يستحوذ 
على وزن نســبي يصل إلى ٣٨٫٦٪ 

من مؤشــر التعافي، فقد حلت فيه 
الكويت باملرتبة التاســعة بنسبة 
٠٫٢٨٥، فيمــا جــاءت ســنغافورة 
باملرتبة األولى بـ ٠٫٦٦٤ وقطر في 
املرتبة الثانية بـ ٠٫٥٩٣ وكوريا ثالثا 
بـــ ٠٫٥٦١ والنرويج رابعا بـ ٠٫٥١٨

واإلمارات خامسا بـ ٠٫٤٨٧ والبحرين 
سادسا بـ ٠٫٤٧٢ والسعودية سابعا 

بـ ٠٫٣٨٤ وعمان سابعا بـ ٠٫٣٣٤.
أما املعيار الثاني املتعلق ببنية 
حتتية متطورة وقوية، فجاء ترتيب 
الكويت فيه باملرتبة األخيرة ضمن 
العينة إذ سجلت معدل ٠٫٢٨٤ فيما 
حلت سنغافورة باملرتبة األولى بـ 
٠٫٦٣٤ يليها اإلمارات ثانيا بـ ٠٫٦١٥

ثم كوريا ثالثا بـ ٠٫٥٧٥ والسعودية 
رابعا بـ ٠٫٥٠٥ وقطر خامسا بـ ٠٫٤١٨

والنرويج سادسا بـ ٠٫٤١٢ وعمان 
ســابعا بـــ ٠٫٣٦٦ والبحرين ثامنا 

بـ ٠٫٣٥٢.
وجلهة املعيار الثالث املتعلق بـ 
«رأس املال البشري»، حلت الكويت 
في املرتبة السابعة بـ ٠٫١٧٢ بينما 
جاءت سنغافورة في املرتبة األولى 
بـ ٠٫٩٣٦ وحلت كوريا ثانيا بـ ٠٫٨٢١
والنرويج ثالثا بـ ٠٫٧٨٨ واإلمارات 
رابعا بـ ٠٫٥٣٧ وقطر خامسا بـ ٠٫٤٨١
والبحرين سادسا بـ ٠٫٣٤٤ وعمان 
ثامنا بـ ٠٫١٦٢ والســعودية تاسعا 

بـ ٠٫١٥٢.
أما املعيار الرابع املتعلق بالبيئة 
املعيشية املستدامة، فحلت الكويت 
في املرتبة السادسة ضمن العينة 
بواقــع ٠٫٥٧ بينما جاء في املرتبة 

األولى سنغافورة بـ ٠٫٩٧٩ حل ثانيا 
عمان بـــ ٠٫٧٢٢ وثالثا البحرين بـ 
٠٫٦٦ ورابعا اإلمارات العربية املتحدة 
بـ ٠٫٦ وخامسا السعودية بـ ٠٫٥٩

وجاءت قطر في املرتبة السابعة بـ 
٠٫٤٧٦ وكوريا في املرتبة الثامنة بـ 
٠٫٤٢٩ والنرويج تاسعا بـ ٠٫٣٥٦.

أما بالنســبة للمعيار اخلامس 
اخلاص بـ «املؤسسات القوية»، فقد 
حلت الكويت في املرتبة الســابعة 
ضمــن ٩ دول بواقــع ٠٫٣١٩ بينما 
جاءت ســنغافورة أوال بـــ ٠٫٩٤٨

وكوريا ثانيــا بـ ٠٫٧٥٤ والنرويج 
ثالثــا بـ ٠٫٦٩١ واإلمــارات رابعا بـ 
٠٫٥٨٨ والبحرين خامســا بـ ٠٫٣٩

وعمان سادسا بـ ٠٫٣٧١ وقطر ثامنا 
بـ ٠٫٢٠٢ والسعودية تاسعا بـ ٠٫١٣٢.

«األنباء» تنشر نتائج مؤشر التعافي االقتصادي بعد الصدمة املزدوجة من اجلائحة وانخفاض أسعار النفط

املؤشر يسترشد برؤية ٢٠٣٥العودة إلى املسار الصحيح 
يوفر مؤشر التعافي االقتصادي الذي تقوم 
عليه األمانة العامة للمجلــس األعلى للتخطيط 
والتنمية، يوفر القدرة على حتفيز عمليات اإلصالح 
االقتصادي وتنوير عمليات صنع السياسات في 
الكويت إلعادة البناء االقتصادي بشكل أفضل، 
مع مراعاة اجلوانــب االقتصادية واالجتماعية 
واملرونة والبيئية للتعافــي االقتصادي، إلعادة 
الكويت إلى املسار الصحيح فيما يتعلق بأهداف 

التنمية املتوسطة والطويلة األجل.

يسترشد إطار مؤشر التعافي برؤية الكويت ٢٠٣٥ وخطة 
التنمية الوطنية (٢٠٢٠-٢٠٢٥)، وهو ما يسمح بتلبية احتياجات 
الكويت إلى استجابة لفترة ما بعد اجلائحة إلعادة البالد إلى 
مسار تنموي إيجابي، في الوقت نفسه، يعتمد اإلطار املفاهيمي 
على «العناصر اخلمسة» التي تشكل أهداف التنمية املستدامة 
من خالل تضمني املؤشرات والركائز الفرعية التي تأخذ في 
االعتبار البشر والبيئة واالزدهار والسالم والشراكات، وهذا 
يجعل اإلطار املفاهيمي مناسبا أيضا لدول املقارنة مع احلفاظ 

على تركيز املؤشر على هدف تعافي الكويت.

هيثم الغيص: قرار «أوپيك +» اجلماعي 
بخفض اإلنتاج.. كان صحيحًا

قال األمني العام ملنظمة 
أوپيك هيثم الغيص أمس، 
إن القرار اجلماعي بخفض 
اإلنتاج في أكتوبر ٢٠٢٢ كان 
خطوة صحيحة، موضحا أن 
الفضل يجب أن ينسب إلى 
حتالف «أوپيك+» الذي قام 
بدور بناء في دعم استقرار 

السوق العاملية.
فــي  الغيــص  وقــال 
تصريحات لـ «رويترز» على 
هامش مؤمتر أسبوع الطاقة 
بالهنــد: «يجــب االعتراف 

بدورنا البناء واإليجابي في دعم اســتقرار 
السوق العاملية مبا يتضمن تذكير أنفسنا 
بأن مجموعة العشرين والدول املستهلكة 
الكبرى أشــادت بنا لتحركاتنا التاريخية 

التي اتخذناها منذ ٢٠٢٠».
وفي العام املاضــي وافقت «أوپيك+»، 
وهــي حتالف يضم أعضاء منظمة البلدان 
املصدرة للبترول «أوپيك» ومنتجني آخرين 
مــن بينهم روســيا، على خفض مســتوى 
اإلنتاج املستهدف مليوني برميل يوميا مبا 
يعادل نحو ٢٪ من الطلب العاملي من نوفمبر 
٢٠٢٢ حتى نهاية ٢٠٢٣ بهدف دعم السوق.

فــي البدايــة، أثــار القرار الــذي اتخذه 
التحالف فــي أكتوبر ٢٠٢٢ انتقادات حادة 

املتحــدة  الواليــات  مــن 
ودول غربيــة أخرى، لكن 
ديناميكيات السوق منذ ذلك 
احلــني أثبتــت أن اخلفض 
إذ  شــكل حتــركا حكيمــا 
حومت أسعار النفط قرب ٨٥

دوالرا للبرميل انخفاضا من 
مستويات مرتفعة تخطت 
١٠٠ دوالر للبرميل في ٢٠٢٢.

الغيــص: «عقدنا  وقال 
املراقبة  اجتماعــا للجنــة 
الوزارية املشتركة في األول 
من فبراير اجلاري وراجعنا 
كل شيء بصورة شاملة من وجهة نظر فنية 
بحتة، وخلصنا إلى نتيجة مفادها أن القرار 
الذي مت اتخاذه بشــكل جماعي في أكتوبر 

كان القرار الصحيح».
والرسالة األساسية التي خرجت بها جلنة 
أوپيك+ مفادها أن التحالف سيحافظ على 
املسار نفسه حتى نهاية االتفاق في ٢٠٢٣.

وتابع الغيص: «نراقب في أوپيك+ على 
الدوام وعن كثب السوق مبا في ذلك وضع 
الطلب، وهو يتطور بعد فتح األنشطة في 
الصــني، ونعتقد أن هناك ثقــة كبيرة في 
أوپيك+ وقراراتها إذ أثبتنا مرارا استعدادنا 
للتحرك بشكل فوري واالستجابة للطبيعة 

الديناميكية للسوق».

أكد أن التحالف يقوم بدور بنّاء لدعم استقرار األسواق العاملية

هيثم الغيص

«يو اتش واي بيالزر» نظمت ورشة عن املعيار ١٧
عقــد مكتب «يــو اتش 
لتدقيــق  بيــالزر»  واي 
احلســابات ورشــة عمــل 
حول مراحل تطبيق املعيار 
الدولــي للتقاريــر املاليــة 
رقــم ١٧ «عقــود التأمــني» 
والتحديــات لتطبيــق هذا 
املعيار، علــى مدى يومني 
في فنــدق ومنتجع جميرا 
بحضور أعضاء من وحدة 
تنظيم التأمني وعدد كبير 
التنفيذيني  الرؤســاء  مــن 
واملديريــن فــي شــركات 
التأمني العاملة في الكويت.

ومت تنفيذ ورشة العمل من خالل خبراء 
من مكتب يو اتش واي، الذين لديهم طرق 
متميزة لتطبيق هذا املعيار، وسلط اخلبراء 
خالل ورشة العمل الضوء على أهم التحديات 
التي ســتواجه شركات التأمني في تطبيق 
هــذا املعيــار، وذلك من خالل طــرح أمثلة 
عملية ومشــاركة احلضــور في طرق حل 

هذه األمثلة.
وفي هذا السياق، أكد الشريك التنفيذي في 

مكتب يو اتش واي بيالرز 
لتدقيــق احلســابات وائل 
عرفة، أهمية أن تقوم جميع 
شــركات التأمني بالبدء في 
مراحل تطبيق هذا املعيار في 
أسرع وقت السيما أن املهلة 
النهائيــة من قبــل مجلس 
معايير احملاســبة الدولية 
لتطبيــق املعيار قد انتهت 
بالفعل في األول من يناير 
٢٠٢٣ بعدما مت تأجيله من 
يناير ٢٠٢١ إلتاحة الفرصة 
لشــركات التأمــني لتوفيق 

أوضاعها مع متطلبات املعيار.
وأشــار إلى أهمية أنه ال يقتصر تطبيق 
املعيــار علــى مجــرد االســتعانة مبكاتــب 
استشــارية للمســاعدة في حتويــل أرقام 
البيانات املالية من املعيار ٤ إلى املعيار ١٧، 
مشددا على ضرورة أن تشارك جميع اإلدارات 
في شــركات التأمني للمســاعدة في تطبيق 
هذا املعيار من املنظور احملاسبي واملنظور 
االكتواري واحللول التكنولوجية الرتباط 

العناصر الثالثة معا عند تطبيق املعيار.

وائل عرفة
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«التجاري» ينظم سحب «YOU» ويعلن الرابحني
التجاري  البنــك  أجــرى 
 «YOU السحب على «حساب
يوم األحد املاضي في مبنى 
البنك الرئيسي، بحضور ممثل 
وزارة التجــارة والصناعــة 

عبدالعزيز أشكناني.
وقد قام البنــك بتغطية 
الســحوبات مباشــرة عبــر 
وسائل التواصل االجتماعي، 
حيث أعلن عن فوز كل من: 

نورة حامد الفجي، دعاء محسن عباس ناصر، 
بجائزة نقدية بقيمة ٢٥٠ دينارا لكل منهما.

ومن املعروف أن حساب «YOU» هو حساب 
مخصص لفئة الشباب الذين يحولون املكافأة 
االجتماعية الشهرية إلى البنك التجاري، حيث 
تتاح لهم الفرصة لالستفادة من مميزات عديدة 

عند فتحهم احلساب بقيمة 
١٠ دنانيــر فقط، واحلصول 
على هديــة نقدية بقيمة ٥٠

دينارا عنــد حتويل املكافأة 
االجتماعيــة إلــى التجاري، 
باإلضافة إلى فرص لدخول 
الســحوبات الشهرية للفوز 
بجوائــز قيمة، إلــى جانب 
احلصول على بطاقة مسبقة 
الدفع مجانية للسنة األولى 
للعمالء الذين تزيــد أعمارهم على ١٨ عاما، 
فضال عن االستفادة من اخلصومات والعروض 
الترويجية على مدار العام، حيث سيحصل 
العمالء اجلــدد على فرصتــني للدخول في 
السحب الشهري للفوز بجائزة نقدية بقيمة 

٢٥٠ دينارا. الرضوان: «البترولية املستقلة» حققت أداء قويًا في ٢٠٢٢

«املركزي» يخصص سندات وتورقًا بـ ١٦٠ مليون دينار

عقدت شركة املجموعة البترولية 
املستقلة اجتماع اجلمعية العمومية 
العادية للســنة املالية املنتهية في ٣١

ديسمبر ٢٠٢٢، حيث أقرت العمومية 
توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع 
٣٠٪ أرباحا نقدية على املساهمني مبا 
يعادل ٣٠ فلسا للسهم الواحد، وبإجمالي 
توزيعــات بلــغ ٥٫٤ ماليني دينار عن 

العام املاضي.
وأوضحت الشركة، في بيان صحافي، 
أن هــذه األرباح النقدية ستســتحق 
للمساهمني املقيدين في سجالت الشركة 
بنهاية تاريخ االســتحقاق احملدد بـ ٨

أيام عمل على األقل بعد تاريخ انعقاد 
اجلمعية العامة العادية، على أن يبدأ 
توزيع هذه األرباح بعد يومني عمل من 
نهاية تاريخ االستحقاق، مع تفويض 
مجلس اإلدارة في تغيير تلك التواريخ 
إذا لزم ذلــك، كما اعتمــدت اجلمعية 
العمومية للشركة صرف مكافأة ألعضاء 
مجلس اإلدارة بإجمالي وقدره ١٠٠ ألف 
دينار عن السنة املالية املنتهية في ٣١

ديسمبر ٢٠٢٢.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس 
إدارة شــركة املجموعــة البتروليــة 
املستقلة علي الرضوان إن ٢٠٢٢ كان 
عاما قويا آخر للمجموعة، حيث حققت 
املجموعة إيرادات قوية، لتكشف أرقام 
األداء خالل عام ٢٠٢٢ عن صافي ربح 
قدره ٧٫٦٥ ماليني دينار، يعادل ٤٢٫٣٥

فلسا لكل سهم، أي ان الربح ازداد بنحو 
٦٫٤٢٪ عن ٢٠٢١.

وأضاف «لقد تقلبت أسعار النفط 
اخلــام واملنتجات البترولية بشــكل 
مستمر خالل عام ٢٠٢٢ بسبب احلرب 
املســتمرة مما تســبب في قيود على 
عمليات التمويل والتســويق، وعلى 
الرغم مــن هذه التقلبات اســتطاعت 
املجموعــة املضــي بنجــاح من خالل 
التوجيه واإلرشاد الصائبني من إدارة 

املجموعة».

أعلن بنك الكويت املركزي أنه مت تخصيص آخر إصدار 
لسندات وتورق البنك املركزي بقيمة إجمالية بلغت ١٦٠
مليون دينار ألجل ٣ شهور ومبعدل عائد ٤٫٢٥٠٪. وكان 
بنك الكويت املركزي قد خصص إصدارين لسندات البنك 
والتورق املقابل منذ بداية العام احلالي، حيث طرح اإلصدار 
األول فــي ٣ يناير املاضي بقيمة ٢٤٠ مليون دينار، ألجل 
٦ أشــهر، ومبعدل عائد بلــغ ٤٫٢٥٠٪، فيما طرح اإلصدار 
الثانــي في ٢٤ ينايــر بقيمة إجمالية بلغــت ٢٠٠ مليون 

دينــار، ألجل ٣ أشــهر مبعــدل عائد بلــغ ٤٫١٢٥٪. ليبلغ 
بذلك إجمالي إصدارات البنك للســندات والتورق املقابل 
منذ بداية العام احلالي نحو ٦٠٠ مليون دينار، وذلك في 
صورة ٣ إصدارات. جدير بالذكر أن بنك الكويت املركزي 
يطرح السندات والتورق املقابل للبنوك العاملة بالقطاع 
املصرفي الكويتي، لتنظيم الســيولة وسحب ما يزيد من 
الســيولة في السوق أو ضخ ســيولة إضافية باسترداد 
تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد.

متثل نحــو ١٧٫٢٪ مــن إجمالي حجم 
املبيعات ممثلة أعلى حجم في املبيعات.

وأضاف أن منطقة شــرق أفريقيا 
احتلــت املرتبة األولى فــي املبيعات، 
حيث قامت املجموعة بتسويق أكثر من 
مليوني طن من املنتجات البترولية إلى 
شرق أفريقيا، ومتثل هذه الكمية نحو 
٤٦٪ مــن إجمالي حجم املبيعات، كما 
احتلت منطقة البحر األبيض املتوسط 
املرتبة الثانية باملبيعات بتسويق نحو 
١٫٧ مليون طن من املنتجات، وشكلت 

٣٦٪ من إجمالي املبيعات.
وعلى صعيد الشحن، قال الرضوان 
«لقد وفر عام ٢٠٢٢ ألصحاب الناقالت 
زيادة في عوائد تأجير الناقالت لفترة 
طويلة (TCE) لم نشهده منذ عام ٢٠٠٨، 
وهذه املرة بســبب النزاع بني روسيا 
وأوكرانيــا، وأدى الســوق املتقلــب 
والتوترات اجليوسياسية إلى تقلبات 
كبيرة بأسعار ناقالت املنتجات النفطية 
خالل هذا العام، وقام اسطول املجموعة 
باملساهمة في ٣٠٪ من إجمالي عمليات 

التحميل».
وواصل فريق إدارة املخاطر مهامه 
األساسية في توفير متطلبات التحوط 
ودعــم جميع األنشــطة التســويقية 
للمجموعــة. وقامــت اإلدارة بتقــدمي 
الدراسات التحليلية والفنية ألسواق 

النفــط العامليــة، ومــن خــالل ذلك، 
قامت اإلدارة بتوفير مدخالت تتعلق 
بأفضلية األســعار والبيانات اآلجلة 
وهيكلة الســوق وذلك للمساعدة في 
إعطاء أفضلية في األوضاع التسويقية 

للمجموعة.
كما ساهمت اإلدارة في إعداد التقرير 
الســنوي مليزانيــة املجموعة ملتابعة 
األداء بشكل سنوي، وتعتبر الركيزة 
األساســية لعمل الفريق في احلد من 
املخاطر ومراقبة األوضاع التسويقية 
للمجموعة. هذا، ويقوم الفريق بضمان 
اتباع سياســة التحوط والسياسات 
التسويقية في كل املعامالت التجارية 

للمجموعة.
وقــال الرضــوان إنه متاشــيا مع 
إستراتيجية املجموعة وسعيها إليجاد 
فرص منو ذات قيمة طويلة األمد ودعم 
عمليات التداول في املجموعة، تابعت 
إدارة تطوير األعمال واملشاريع إدخال 
حتسينات على مرافق احملطات احلالية 
وتطوير مشاريع جديدة في األسواق 
االستراتيجية، كما شاركت إدارة تطوير 
األعمال واملشاريع بنشاطات لتطوير 
اخلزانــات واخلدمــات اللوجســتية 
خلطوط األنابيب املرتبطة بها في ينبع 

باململكة العربية السعودية.
إضافة الى ذلك، قامت إدارة تطوير 
األعمال واملشاريع مبتابعة األنشطة 
املتعلقة بتبســيط عمليات تشــغيل 
مرافق احملطات اجلديدة في ميناءي بيرا 
وماتوال في موزمبيق وتطوير مرفق 
لتعبئة وتوزيع غاز البترول املسال في 
ماتوالـ  موزمبيق، ومت تشغيل مصنع 
التعبئة وتوزيع غاز البترول املسال في 
موزمبيق في مايو ٢٠٢٢ والذي ميتلك 
قدرة استيعابية مللء ٥٠٠٠ أسطوانة غاز 
البترول املسال يوميا. وفي السودان، 
تدرس إدارة تطوير األعمال واملشاريع 
القيمــة األولية لبنــاء محطة تخزين 

ومناولة في بورتسودان.

عمومية الشركة أقّرت توزيع ٣٠٪ نقداً على املساهمني بإجمالي ٥٫٤ ماليني دينار

علي الرضوان مترئسا عمومية شركة املجموعة البترولية املستقلة

وشــدد الرضوان على أن مجلس 
إدارة الشــركة حافــظ علــى انتهــاج 
السياسات واللوائح التي حتكم حوكمة 
الشركة، مشيرا إلى أن تقرير حوكمة 
الشركات يسلط الضوء على إجنازات 
املجموعة خالل عام ٢٠٢٢، معربا عن 
شكره وتقديره جلميع املساهمني على 
ثقتهم وكذلك ملوظفي املجموعة على 
عملهم اجلاد والتزامهم جتاه نشاطات 

املجموعة.
وأشــار إلــى ان املجموعة اتخذت 
قــرارا اســتراتيجيا لتكون منافســا 
فاعال فــي جلب أكبر عــدد ممكن من 
الشباب الكويتي لتدريبهم وتأهيلهم 
وبالتالي حتقيق أهدافها الطويلة املدى، 
وخالل عام ٢٠٢٢ مت تعيني ٣١ موظفا 
جديدا، ليصــل إجمالي عدد املوظفني 
إلــى ١٦٩، وفي نهاية عام ٢٠٢٢ بلغت 
نسبة العمالة الوطنية الكويتية ١٩٪ 

من إجمالي القوى العاملة.
ولفت إلى أن املجموعة استطاعت 
تســويق نحــو ٤٫٨٦ ماليــني طن من 
املنتجات البتروليــة خالل عام ٢٠٢٢

مقارنة بـ ٥٫٣٥ ماليني طن في عام ٢٠٢١، 
وذلك على الرغم من ظروف األسواق 
غير املواتية واملنافسة القوية، موضحا 
أن املبيعات باخلليج والبحر األحمر 
سجلت كمية تقترب من مليون طن، 
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«اخلليج» يختتم مشاركته في برنامج «حتدي االبتكار»

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع في يناير ألول مرة منذ ٨ أشهر

اختتــم بنــك اخلليــج، 
ضمــن ٥ بنــوك وشــركات 
كويتيــة مختارة مشــاركته 
فــي النســخة الســابعة من 
برنامج حتدي االبتكار لعام 
الــذي تنظمــه   ٢٠٢٢-٢٠٢٣
الكويــت للتقــدم  مؤسســة 
العلمي سنويا بالتعاون مع 
كلية إدارة األعمال في لندن، 
وهــذا البرنامــج يســتهدف 
االبتــكار وتعزيــز  حتفيــز 
املهارات اإلبداعية في شركات 
القطاع اخلاص، لدعم النمو 
االقتصادي، واملســاهمة في 
حتويل اقتصاد الكويت إلى 

اقتصاد قائم على املعرفة.
وشــارك مجموعــة مــن 
موظفي البنــك املميزين في 
برنامج حتــدي االبتكار من 
السابعة واملطورة،  النسخة 
والــذي ركز هــذا العام على 
اهتمامات الشركات املختارة، 
لتحفيــز القطــاع املالــي في 
الكويت، ليتماشى مع رؤية 
بنــك اخلليج في مــن خالل 

قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني إن أســعار 
النفــط أنهت تداوالت يناير 
املاضي على تراجع في ظل 
اســتمرار حالة عدم اليقني 
بشــأن آفاق منــو االقتصاد 
العاملي، حيث انخفض سعر 
خام برنت بنسبة ١٫٧٪ على 
أساس شهري لينهي تداوالت 
الشــهر عند مســتوى ٨٤٫٥

دوالرا للبرميــل، فيما يعد 
أول تراجع شــهري يسجله 

منذ نوفمبر املاضي.
وفي املقابــل، أنهى خام 
الكويتي تداوالت  التصدير 
الشهر على ارتفاع طفيف عند 
مستوى ٨٢٫٥ دوالرا للبرميل 
(+٠٫٦٪)، ليسجل بذلك أول 

منو شهري خالل ٨ أشهر.
الــى  التقريــر  وأشــار 
أن أســعار العقــود اآلجلة 
ملزيج خــام برنت حتركت 
في نطاق محدود خالل معظم 
الشهر، وذلك على الرغم من 
العديد من املؤشرات الدالة 
على اتخاذه مسار تصاعدي 
خــالل األســابيع األخيرة، 
بدءا من الدالئل التي تشير 
إلى تسارع وتيرة النشاط 
االقتصادي في الصني ومنو 
الطلب على النفط وغيرها 
مــن املؤشــرات الدالة على 
تعافــي االقتصاد األميركي 
بشــكل أفضل من املتوقع، 
وأن مجلــس االحتياطــي 
الفيدرالــي قد يبدأ تخفيف 
وتيرة تشــديد سياســاته 

النقدية.
وظهــر دافع آخر ســاهم 
في تعزيز األســعار مؤخرا 
من جانب العرض، إذ اجتمع 
أعضاء جلنة املراقبة الوزارية 
املشتركة لـ«أوپيك» وحلفائها 
في األول من فبراير، وأوصت 
اللجنة بالتزام الدول األعضاء 
باإلبقاء علــى اتفاق خفض 
اإلنتاج احلالي عند مستوى 
٤٠٫١ مليــون برميــل يوميا 
بدال مــن تغييــر احلصص 
املتفــق عليها وفقا التفاقية 
أكتوبر املاضي، والتي دعت 
الى خفض اإلنتــاج مبقدار 

االبتكار واإلبداع.
وبرنامــج حتدي االبتكار 
الكويــت للتقــدم  ملؤسســة 
العلمــي، الــذي كان متعــدد 
املعرفــة  يقــدم  املراحــل 
األكادميية في إدارة األعمال، 
مــن خــالل أدوات عملية مت 
تبنيها وتطبيقها على أرض 
الواقــع في شــركات عاملية، 
واســتخدامها فــي مواجهــة 
التحديــات أو فــي تطويــر 

الفروق بــني العقود طويلة 
األجل وقصيرة األجل إلى ٢٥٢
ألف عقد في ٢٤ يناير، فيما 
يعد أعلى املستويات املسجلة 
منذ غزو روسيا ألوكرانيا).
من جهة أخرى، زاد عدد 
املراكز املفتوحة خالل شهر 
يناير إلى املســتويات التي 
شهدناها آخر مرة في مارس 
من العام املاضي، وحتولت 
حركة فروق أسعار العقود 
اآلجلة ملزيج خام برنت على 
املدى القريب (تسليم شهر 
أو شهرين على سبيل املثال) 
لتسجل ارتفاعا (ارتفع سعر 
العقود قصيرة األجل مقارنة 
بعقود التســليم في تاريخ 
الحق)، في إشارة على قرب 

تشديد أوضاع السوق.
إال أن مشهد الطلب على 
النفــط آخــذ في التحســن. 
إذ كشــف صنــدوق النقــد 
الدولــي، في أحدث تقاريره 
عن مستجدات آفاق االقتصاد 
العاملــي الصادر فــي يناير 
٢٠٢٣، عن تعديل تقديراته 

اخلدمات املصرفية الرقمية، 
وبقيادة وإشراف نائب املدير 
العام نوره احلوطي من قسم 
اخلدمات املصرفية للشركات.

من جانبها، قالت املدير عام 
إلدارة املوارد البشرية سلمى 
احلجــاج: يقوم بنك اخلليج 
بــدور فاعل بني مؤسســات 
القطــاع اخلــاص واملصرفي 
الكويتــي، في مجال االبتكار 
ورعايــة املواهــب والكوادر 

الوطنية املتميزة.
وبينت أن اســتراتيجية 
بنك اخلليج لعام ٢٠٢٥ تركز 
بشــكل أساسي على التحول 
الرقمي، وتهدف إلى تكريس 
املكانة الريادية لبنك اخلليج 
في الكويت كبنك املستقبل، 
مــع توفيــر خدمات تتســم 
بالسهولة واالبتكار لتسهيل 
حياة العمالء وحتقيق النمو 
املستدام، الفتة إلى أن إحدى 
أهم ركائز هذه االستراتيجية 
هو االســتثمار فــي احللول 

التكنولوجية الشاملة.

املستقلة باستيراده.
الطاقــة  وتقــدر وكالــة 
الدولية أن ميثل اســتهالك 
الصــني مــن النفــط نصف 
منــو الطلب العاملــي البالغ 
١٫٩ مليــون برميــل يوميــا 
وفقا لتوقعات الوكالة للعام 
احلالي، وذلك في ظل حتسن 
الطلب على وقود الطائرات 
(السفر) والديزل (الصناعة) 
بشــكل كبير. كما تتوقع أن 
يصــل الطلــب العاملي على 
النفط ملستوى قياسي قدره 
١٠١٫٧ مليون برميل يوميا في 

عام ٢٠٢٣.
ويتضمــن ذلــك تراجع 
الطلــب على النفــط مبقدار 
٠٫٨ مليون برميل يوميا على 
أساس ربع سنوي في الربع 
األول من عام ٢٠٢٣ وســط 
انكماش النشــاط الصناعي 
في أوروبا، قبل أن يرتفع مرة 
أخرى خالل الفترة املتبقية 
من العــام ليصل إلى ١٠٣٫٥

ماليني برميل يوميا في الربع 
الرابع من عام ٢٠٢٣.

منتجــات أو خدمات جديدة 
مت طرحها في األسواق.

وبنــك اخلليــج فخــور 
باملوظفــني املشــاركني فــي 
هــذا البرنامج، وهــم: روان 
أبواحلســن من قســم املالي 
والســيادي، واحمد اسد من 
قسم املالي، ونور بوعليان من 
قسم التدقيق الداخلي، وأوس 
األنصاري من قسم االبتكار، 
القبنــدي مــن قســم  ومــي 

للنمــو العاملي لعــام ٢٠٢٣
بنســبة ٠٫٢٪ ليصل معدل 
النمو املتوقع اآلن إلى ٢٫٩٪ 
فيما يعد أول تعديل إيجابي 
منذ عام، مستشــهدا بإعادة 
فتح اقتصاد الصني ومرونة 

الطلب األميركي.
وقد يصل منو االقتصاد 
الصينــي إلــى ٥٫٢٪ خالل 
العام احلالــي مقابل ٣٫٠٪ 
في عام ٢٠٢٢، مما قد يعزز 
تعافي الطلب بعد التراجع 
الذي شهده في عام ٢٠٢٢. 
وفــي غضون ذلــك جاءت 
مــن  املبكــرة  املؤشــرات 
الصني مشجعة مع انخفاض 
احلاالت احلرجة والوفيات 
الناجمة عن اجلائحة بأكثر 
من ٧٠٪ مقارنة مبستويات 
الذروة، وارتفعت مبيعات 
البنزين بأكثر من ٢٠٪ على 
أساس سنوي خالل أسبوع 
عطلة رأس السنة القمرية، 
الســلطات بشكل  ورفعت 
كبيــر كميــة النفــط الذي 
التكرير  يســمح ملصافــي 

«الوطني»: بداية مضطربة ألسعار النفط في ٢٠٢٣ واملعنويات بدأت تدريجياً باتخاذ مسار صعودي

املشاركون في برنامج حتدي االبتكار

املتنوعة،  أعماله ونشاطاته 
إذ تقوم الفرق املختارة خالل 
فترة ثالثة أشهر، بالعمل على 
إيجاد حلول ابتكارية لتحديات 
واقعية خاصة بشــركاتهم، 
وستتاح لهم الفرصة للتعرف 
على جتــارب لقيادات أعمال 
جنحت في تطوير مشاريعها، 
األمر الذي من شــأنه أن يعد 
املشاركني ألن يصبحوا قادة 
أعمــال، يتمتعــون بحــس 

مليوني برميل يوميا (مقارنة 
باملستويات املرجعية لشهر 
أغسطس ٢٠٢٢) حتى نهاية 

عام ٢٠٢٣. 
وتتبــع «أوپيــك»، مثل 
غيرهــا مــن املشــاركني في 
أســواق النفط علــى نطاق 
«االنتظــار  نهــج  أوســع، 
والترقــب» فيمــا يتعلــق 
مبسار كل من الطلب العاملي 
وإمدادات النفط العاملية بعد 
قيــام الصني برفــع القيود 
املتعلقــة باحتواء اجلائحة 
واحلظر الذي فرضه االحتاد 
األوروبي علــى واردات من 

النفط الروسي.
معنويــات  وحتســنت 
املستثمرين على كل األصعدة، 
إذ ارتفع حجم املراكز املفتوحة 
التــي تتوقع ارتفاع أســعار 
ســوق العقود اآلجلة ملزيج 
خام برنت ألعلى مستوياته 
في أحد عشر شهرا، إذ قاربت 
العقــود طويلــة األجل نحو 
تســعة أضعاف عدد العقود 
قصيرة األجل (ارتفع صافي 

«نيسان البابطني» تطلق عروض «هال فبراير»

حتتفل شركة عبد احملسن عبدالعزيز 
البابطني، الوكيل املعتمد لسيارات نيسان 
في الكويت، مبوسم األعياد في فبراير من 
هذا العام بطريقة تتسم باإلبداع واألناقة 
من خالل تقدمي عروض استثنائية خاصة 
ال تقبــل املنافســة جلمهور عشــاقها على 
بعض أشهر موديالت نيسان، مبا في ذلك 
نيســان باترول ونيسمو وسوبر سفاري 
ونيسان باثفايندر ونيسان إكس تيرا. كما 
توفر شركة عبداحملسن عبدالعزيز البابطني 
لعمالئها مع هذه الباقات االستثنائية راحة 

البال وضمان اجلودة.
وميكن لعشاق نيســان االستفادة من 
احلزمة الثالثية الرائعة املتوافرة في نيسان 
باترول، الرفيق املثالي في الصحراء، والذي 
مينح سائقيه أداء عاليا على الطرقات، كما 
يوفر لهم أقصى سرعة وقوة ال مثيل لها، 
وتأتي باترول مع حزمة استثنائية تشمل 
اســتردادا نقديا مذهــال بقيمة ٥٠٠ دينار، 
إلــى جانب كفالة ملدة ٥ ســنوات، وخدمة 
مجانية ملدة ٥ ســنوات وخدمة املســاعدة 

على الطريق ملدة ٥ سنوات.
وحتمل باقة نيسمو مزايا إضافية تتضمن 
تأمينا شــامال ملدة عامني، والتظليل للنوافذ 
واحلماية الكاملة لهيكل السيارة. وتعد نيسمو، 
وهي خالصة إبداع نخبة املهندسني وأقسى 
اختبارات السرعة واألداء على املضمار، رمزا 
للهيبة واالحتــرام، ومصدر اعتزاز ملالكيها. 
وبفضل مزايا اخلدمة املجانية ملدة ٥ سنوات، 
والكفالة ملدة ٥ سنوات وخدمة املساعدة على 
الطريق ملدة ٥ سنوات، ستكون نيسمو رفيقة 

دربك املثالية في كل خطوة على الطريق.
وتأتي سوبر سفاري متجاوزة كل توقعات 
سائقي سيارات الدفع الرباعي بتصميماتها 
الداخلية الغنية بالتجهيزات. وميكن للعمالء 
امتالكها من خالل هذا العرض مصحوبة بباقة 
املزايا الـ ٥ الثالثية واملعززة بتأمني الطرف 
الثالث وتسجيل السيارة لدى املرور مجانا. 
وتأتي باثفايندر معززة بالباقة نفسها أيضا، 
باستثناء أن اخلدمة املجانية مدتها ٣ سنوات. 
وقد متت إعادة ابتكار باثفايندر اجلديدة كليا 
من األلف إلى الياء إلتاحة أقصى قدر لك من 
التمتع فــي القيادة والترفيه خــارج املنزل 
بصحبــة العائلة وأنت أكثــر اتصاال وراحة 

من أي وقت مضى.
وفي الوقت نفســه، تتوافر ضمن عرض 
 ،X-Terra هذا املوســم نيســان إكس- تيرا
وهي ســيارة عائلية شــهيرة، لطاملا غيرت 
قواعد اللعبــة عندما يتعلق األمر بالنزهات 
العائلية، حيث ميكن للعمالء االستفادة من 
اخلدمــة املجانية ملدة عامني، والكفالة ملدة ٥

سنوات، وخدمة املساعدة على الطريق ملدة 
٥ سنوات، باإلضافة إلى تأمني الطرف الثالث 
وتسجيل السيارة لدى املرور مجانا. وتقدم 
هذه السيارة األنيقة والواسعة مزيجا ناجحا 
من الهندسة القوية والتكنولوجيا املتقدمة، 

املصممة لتأخذك في مغامرات جديدة.
وتدعو نيسان البابطني العمالء الى زيارة 
معارضهــا املوجودة فــي الــري واألحمدي 
واجلهراء الغتنام الفرصــة لتجربة امليزات 
الديناميكية جنبا إلى جنب مع صفقات راحة 

البال التي تأتي مع املوديالت املختلفة.

KIB يعلن فائزي سحب «الدروازة» األول
أعلــن بنــك الكويت 
الدولــي (KIB) أســماء 
الفائزيــن في  العمــالء 
الســحب الشهري األول 
«الــدروازة»  حلســاب 
اجلديد، وذلك عن أرصدة 
العمالء في شهر يناير، 
حيث مت إجراء السحب 
بحضور ممثل عن وزارة 
والصناعــة  التجــارة 
وموظفــي البنك، حيث 
ربح فواز إبراهيم سالم 
العبيدلي مبلغ ١٠ آالف 
دينــار، باإلضافــة إلــى 
١٠ رابحــني لــكل منهــم 
مبلغ ١٠٠٠ دينار، وهم: 
طــالل مبــارك ســعود 
احلجرف، نــواف بريك 
سليمان العتيبي، ياسر 
صالــح  عبدالرحمــن 
العتيبي، ســعد صالح 
زايــد العجمــي، راشــد 
الظفيري،  كامل سويلم 
حمد مهدي علي العجمي، 
بدر حسن بدر احلجرف، 
عبدالســتار عبداملجيد 

عبداملجيد، علي حسني حسن محمد، مطره 
سهل سمير.

وفــي كلمة مــن مديــر عــام اخلدمات 
املصرفية لألفراد في KIB، عثمان توفيقي، 
قال: يســرنا أن نتوجه بخالــص التهنئة 
لعمالء حســاب الدروازة املميزين، الذين 

حالفهم احلظ ليكونوا أول 
الرابحني فيه منذ انطالقه، 
متمنني لكل من ميلك حساب 
الدروازة في KIB حظا أسعد 
في الســحوبات الشــهرية 
القادمة، فلعل ما نطمح إليه 
هو إرضاء عمالئنا وكسب 
ثقتهــم، مــن خــالل إطالق 
منتجات مصرفية متميزة 
تلبــي احتياجاتهم، مبزايا 
فريدة من نوعها ومتنحهم 
القيمة املضافة التي تالقي 
تطلعاتهم، وتزويدهم مبا هو 
عصري ومبتكر واالستفادة 
مــن األدوات التكنولوجية 
ودراسة متطلبات السوق، 
ومالءمــة كل مرحلــة وكل 
شريحة من شرائح العمالء.
الى أن حساب  وأشــار 
«الــدروازة» وهــو أحدث 
حســاب توفير مبني على 
أساس الوكالة باالستثمار، 
طرحه KIB ضمن منتجاته 
املصرفيــة لألفــراد، وهو 
األقوى من نوعــه لتميزه 
بتوزيــع عائد ســنوي كل 
شــهر بنســبة متوقعة لغاية ٢٪، والتي 
يحصــل العميل عليها ألول ٣ أشــهر من 
فتح احلســاب، ومن ثــم يحصل على ١٪ 
بعد ذلك، علما أن العوائد املتوقعة تودع 
تلقائيا في حساب العميل خالل أول يوم 

من بداية كل شهر.

عثمان توفيقي

«الوطني» يفتتح فرعه اجلديد في منطقة «الصديق»
في إطار حرصه على تقدمي 
خدمات متميزة ومتطورة لكل 
عمالئه أينما كانوا، افتتح بنك 
الكويت الوطني فرعه اجلديد 
في منطقة الصديق، وســط 
جهود البنك لتعزيز موقعه 
الريادي في الســوق احمللي 
من خالل شــبكته املصرفية 
األكبر على مستوى الكويت 
من حيث عدد الفروع ونطاق 

انتشارها.
وحضــر افتتــاح الفــرع 
حولــي  محافــظ  اجلديــد، 
والعاصمــة باإلنابــة علــي 
األصفر، والرئيس التنفيذي 
لبنــك الكويــت الوطنــي - 
الفليــج،  الكويــت صــالح 
ومدير عام مجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية في بنك 
الكويت الوطني محمد العثمان 
وعدد من قيــادات مجموعة 
اخلدمات املصرفية الشخصية 

في بنك الكويت الوطني.
افتتــاح فــرع  ويبرهــن 
الوطني اجلديــد في منطقة 

وبهذه املناسبة، قال مساعد 
مدير عام ومدير إدارة الفروع 
احملليــة فــي بنــك الكويــت 
الوطني علي املال: يحرص بنك 
الكويت الوطنــي دائما على 
توفير كل اخلدمات املتميزة 
لعمالئه، وذلك بفضل شبكة 

وأضاف: نعمل باستمرار 
على إثراء التجربة املصرفية 
لعمالئنــا بابتــكار حلــول 
مصرفيــة وإطــالق خدمات 
جتعل إمتام كل املعامالت أكثر 
سرعة وسهولة توفيرا للوقت 
واجلهد ومبا يضمن حصولهم 

شــرائحهم والتعــرف علــى 
احتياجاتهــم بالتفصيل من 
إلكترونيــة  خــالل قنــوات 
متعددة وأســاليب حتليلية 
متطورة تعتمــد على أحدث 
الــذكاء االصطناعي  تقنيات 

وحتليل البيانات.

الفروع وأجهزة السحب اآللي 
والصراف التفاعلي املنتشرة 
التي  الكويــت  بــكل أرجــاء 
تتكامل مع القنوات الرقمية 
املتنوعــة واألكثر تطورا مبا 
يجعل الوطني دائما األقرب 

لعمالئه.

على جتربة مصرفية فريدة 
الوطنــي  ويعكــس ريــادة 

وإمكاناته الهائلة.
وأكد املال أن استراتيجية 
الوطنــي تركــز علــى تلبية 
احتياجــات عمالئــه اعتمادا 
علــى التواصل الدائم مع كل 

وتضاهي فروع «الوطني» 
اجلديدة املستويات العاملية، 
وتعكــس التغييرات الهائلة 
التــي يدخلهــا البنــك علــى 
التقليديــة، بدايــة  الفــروع 
التصميــم واخلدمــات  مــن 
التفاعلية واحللول املصرفية 
املتطورة التي يقدمها الفرع، 
والتي تتماشى مع التطورات 
املصرفيــة املتســارعة، كما 
تعكس التغيــرات املوجودة 
بالفــروع اجلديــدة تطلعات 
العمالء الذين يتواصل معهم 
البنك ويقف على احتياجاتهم 
وتطلعاتهــم، ويحرص على 
أن يلمسوها أثناء زيارتهم.

وميتد انتشار بنك الكويت 
الوطني من خالل ٦٧ فرعا على 
مســتوى الكويت، باإلضافة 
إلى مــا يتميز بــه البنك من 
امتالكــه ألضخم شــبكة من 
أجهزة السحب اآللي اململوكة 
للبنك على مستوى الكويت، 
بنحو ٤٥٠ جهاز سحب وإيداع 
نقدي داخل الفروع وخارجها.

لتعزيز موقعه الريادي في السوق احمللي

خدمات تفاعلية وحلول مصرفية متطورة محافظ حولي والعاصمة باإلنابة علي األصفر وصالح الفليج ومحمد العثمان وعلي املال حلظة قص شريط االفتتاح

الصديق على اســتراتيجية 
البنــك بــأن يكــون األقــرب 
لعمالئه وحرصه على تلبية 
وتطلعاتهــم  احتياجاتهــم 
وضمان حصولهم على جتربة 
مصرفية استثنائية وشاملة 

في كل مناطق الكويت.

نحـرص على تكامـل ما نقدمه مـن منتجـات وخدمات وإثـراء التجربـة املصرفيـة لعمالئنااملال: «الوطنـي» دائمًا األقـرب لعمالئه بفضل انتشـار فروعـه وقنواته اإللكترونيـة املتنوعة
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«بوبيان» يحصل على شهادة اآليزو لنظام إدارة اجلودة العاملية
أعلــن بنك بوبيــان حصوله 
-٩٠٠١ ISO على شــهادة اآليــزو

٢٠١٥ لنظام إدارة اجلودة العاملية 
عقب اجتياز جميع مراحل التقييم 
بنجــاح، وذلــك ضمن مســاعيه 
املتواصلة لتقدمي أعلى مستويات 
اخلدمــة املميزة تفــوق توقعات 

العمالء في قطاع األعمال.
وبهذه املناســبة، قال مساعد 
التغييــر  العــام إلدارة  املديــر 
والتطوير في بنك بوبيان عبداهللا 
احلســينان: نفتخر بتحقيق هذا 
اإلجناز الذي يؤكــد التزامنا في 
بنــك بوبيــان بتطبيــق رؤيتنا 

املســتهدفة إلــى حتقيــق أفضل 
املمارســات العاملية لنظام إدارة 
اجلودة وفــق املعاييــر الدولية 
األمر الذي رفع ســقف التحديات 
أمامنا لتقدمي مستويات مميزة من 

اخلدمة تفوق توقعات العمالء.
وأوضــح ان حصولنــا علــى 
شــهادة اآليــزو يأتــي بالتزامن 
مع شــدة التنافســية فــي قطاع 
األعمــال املصرفيــة قــد زاد من 
قدراتنا التنافســية والتشــجيع 
على مواصلة حتقيق املتميز في 
جميع منتجاتنا وخدماتنا تلبية 

الحتياجات عمالئنا.

وأضــاف ان التزامنا بتطبيق 
القيــم اخلمــس األساســية التي 
يضعها البنك على رأس أولوياته 
ساعدنا كثيرا في تكوين شخصية 
بوبيان املتميزة بني مختلف قطاعات 
األعمال ومنها التركيز على العمالء، 
التركيــز علــى املوظفــني، العمل 

اجلماعي، الشفافية، واالبتكار.
وأكد ان منحنا شهادة اآليزو  
يعد اعترافا دوليا مبطابقة معايير 
اجلــودة من جهــة معتــرف بها 
دوليــا ومؤشــرا واضحا لنجاح 
البنــك املمنهجــة  اســتراتيجية 
لتطبيق ومتابعة أفضل املعايير 

الدوليــة إلدارة اجلودة، مشــيرا 
الــى ان هــذا النجــاح يرجع إلى 
احترافيــة إدارة بوبيــان وفريق 

العمل املتكامل.
ولفــت إلى ان تطبيق بوبيان 
طبقــا  اجلــودة  إدارة  لنظــام 
-٩٠٠١ ISO للمواصفات الدولية

٢٠١٥ سيسهم في تطوير األداء مبا 
يضمن احلصول على أقصى درجة 
من مستويات رضا العمالء واتباع 
منهجيات العمــل لتحقيق أعلى 
مستويات التميز بجانب حتديد 
األهــداف والتخطيــط لتنفيذها 
وقياس أداء العمليات الرئيسية 

وحتسينها، باإلضافة إلى زيادة 
وتعزيز كفــاءة اخلدمات املقدمة 

ملختلف شرائح العمالء.
مــن ناحيــة أخــرى، لفــت 
احلســينان إلى ان إتقــان العمل 
وإتقــان اخلدمــة وتقدميهــا إلى 
العميل بصورة مكتملة ومميزة 
تتناســب مع متطلباتــه تعتبر 
الركيزة األساسية لبنك بوبيان، 
السيما مع ما حققه خالل األعوام 
األخيرة من إجنازات على مختلف 
قطاعات العمل املصرفي وما يصبو 
إليه من حتقيق املزيد خالل الفترة 

املقبلة. عبداهللا احلسينان

١٠٫٣٧ ماليني دينار أرباح «التسهيالت»«املركز» أول من يطلق خدمة «إقراض األسهم»
في ٢٠٢٢.. وتوصية بتوزيع ١٦٪ أرباحاً نقدية

عبداهللا احلميضي: استطعنا حتقيق نتائج جيدة واستقطاب عدد كبير من العمالء.. رغم التحديات

أعلن املركز املالي الكويتي 
«املركز» عن إطالق خدمات 
إقراض واقتراض األســهم 
في أســواق املال الكويتية 
بعد حصوله على املوافقة 
النهائية من هيئة أســواق 
املــال. وســيقدم «املركــز» 
اخلدمــة اجلديدة من خالل 
صنــدوق «فرصــة» املالي 
ووفقــا للقواعــد واللوائح 
املنصــوص عليها من قبل 
الشركة الكويتية للمقاصة 
الكويت وهيئة  وبورصــة 

أسواق املال.
وتعزيزا لسجله احلافل 
في تقدمي أدوات استثمارية 
مبتكــرة للعمــالء، فــإن 
«املركز» هو أول مؤسســة 
إقــراض  تطلــق خدمــات 
واقتــراض األســهم فــي 
الكويت. وبعد تقدمي اخلدمة 
اجلديدة في منتصف العام 
الشــركة  التزمــت   ،٢٠٢٢
بضمان االمتثال للمعايير 
واللوائــح التــي وضعتها 
اجلهات التنظيمية احمللية 
لتكــون على أمت اســتعداد 

إلطالق اخلدمة. 
وفــي تعليــق لــه بهذه 
املناسبة، قال أحمد الشلفان 
نائب رئيس إدارة استثمارات 
األســهم في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا في 
«املركز»: يسرنا إطالق خدمة 

أعلنت شركة التسهيالت 
التجارية عن نتائجها املالية 
املاليــة  املجمعــة للســنة 
املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، 
حيث حققــت صافي أرباح 
بقيمــة ١٠٫٣٧ ماليني دينار، 
وبلغت ربحية السهم الواحد 
٢٠ فلســا، فيما بلغ إجمالي 
اإليرادات التشغيلية ١٣٫٢٧

مليون دينار، كما بلغ إجمالي 
حقوق املساهمني ١٦١٫١ مليون 

دينار.
وأوضحــت الشــركة في 
بيــان صحافــي أن مجموع 
أصولهــا بلغ ٢٨٦٫٠٢ مليون 
دينــار، وقــد أوصى مجلس 
العمومية  اإلدارة للجمعيــة 
بأن يتم توزيــع ١٦٪ أرباحا 
نقدية للمســاهمني بواقع ١٦
فلسا للسهم عن العام ٢٠٢٢.
وفــي إطــار تعقيبه على 
النتائج املالية للشركة عن عام 
٢٠٢٢، قال نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيــس التنفيذي 
للشــركة عبداهللا احلميضي 
ان «التســهيالت» استطاعت 
حتقيــق نتائج جيــدة على 
الرغم من التحديات، بدعم من 

للمستثمرين بالقيام بالبيع 
على املكشوف، مما ميكنهم 
من فرصة اكتساب األرباح 
في كال االجتاهني في السوق. 
كما سيساعد ذلك في حتسني 
مســتويات الســيولة وسد 
الفجوة بني العرض والطلب. 
وتعــد خدمــات إقراض 
أداة  األســهم  واقتــراض 
مهمة في أسواق رأس املال، 
حيث تتيح للمســتثمرين 
إمكانية االقتراض والتداول 
فــي الســوق الكويتي، مما 
يساهم في تطوير وتطبيق 
استراتيجيات االستثمار عند 

بفضل التزامها بتقدمي أفضل 
احللول واملنتجات التمويلية 
في الســوق الكويتي لتمنح 
عمالءها أكبر قدر من املرونة 

لتمويل احتياجاتهم.
وفي نهاية حديثه، وجه 
احلميضي الشكر إلى جميع 
عمالء الشركة ولكل من ساهم 
معها في إجناز أغراضها من 

إدارة محافظهم، األمر الذي 
يســاهم في حتقيق عوائد 

موزونة املخاطر. 
ويلعب إقراض األســهم 
دورا مهما في تسهيل البيع 
على املكشوف. كما ستساعد 
اخلدمة اجلديدة على إمكانية 
احلد من تقلبات الســوق، 
وحتقيــق قــدر أكبــر مــن 
السيولة والكفاءة في السوق 

واملساهمة في تطويرها. 
واجلدير بالذكر أن إطالق 
هذه األداة اجلديدة يؤكد على 
التزام «املركــز» مبواصلة 
ابتكار املنتجات واخلدمات 
لتلبية احتياجات الســوق 
واملســتثمرين. وعلــى مر 
السنني، كان «املركز» رائدا 
في حتقيق نقــالت نوعية 
بإضفاء معنى جديد ملفهوم 
االبتكار في مجال اخلدمات 
املاليــة مــن خــالل إطالق 
أدوات اســتثمارية منهــا، 
املركــز للعوائد  «صندوق 
املمتازة - ممتاز»، وهو أول 
صندوق أسهم محلي مشترك 
و«صندوق فرصة املالي»، 
الصنــدوق األول والوحيد 
للخيارات في منطقة اخلليج 
منذ عام ٢٠٠٥، باإلضافة إلى 
إطالق خدمات صانع السوق 
وإدارة مجموعــة متنوعة 
مــن الصناديــق واحملافظ 

االستثمارية.

الرســمية والبنوك  اجلهات 
واملؤسسات املالية والتجارية، 
كمــا وجه تقديــره وامتنانه 
إلدارة الشركة وموظفيها على 
اجلهد الــذي بذلوه لتحقيق 

تلك النتائج.
جديــر بالذكر أن شــركة 
التســهيالت التجاريــة هــي 
األولى من نوعها في متويل 
الســلع االســتهالكية علــى 
مستوى دول مجلس التعاون 
اخلليجي، حيث تأسست عام 
١٩٧٧ لتتبــوأ منذ ذلك احلني 
مكانة رائدة في قطاع التمويل 

امتدت ألكثر من ٤٥ عاما.
وقد ترسخت مكانتها في 
الســوق بفضل ما تقدمه من 
خدمــات ومزايــا، وحرصها 
على تقدمي أفضل مستويات 
خدمة العمالء، مع الســرعة 
والسهولة في إجراء املعامالت. 
وتلعب «التســهيالت» دورا 
رئيسيا في قطاع السيارات 
االســتهالكية،  والســلع 
وهــي الشــركة الرائــدة في 
متويــل الســيارات اجلديدة 
واملستعملة والقروض النقدية 

واإلسكانية.

٢٠ فلساً ربحية السهم الواحدلتطوير أنشطة التداول وتعزيز السيولة في بورصة الكويت

أحمد الشلفان

عبداهللا احلميضي

إقراض األســهم مــن خالل 
املالي  صنــدوق «فرصــة» 
كجزء مــن جهودنا الرامية 
إلى تطوير منتجات «املركز» 
في أسواق رأس املال. وتأتي 
هذه اخلطوة لتعكس التزامنا 
املســتمر بتزويد املتداولني 
واملســتثمرين مبجموعــة 
واسعة من األدوات والتقنيات 
املبتكــرة إلدارة املخاطــر 
وتنمية ثرواتهــم وتنويع 
اســتثماراتهم. وسيســاهم 
ذلــك فــي تطويــر ســوق 
املــال الكويتي. وستســمح 
خدمة إقراض األسهم لدينا 

وجهود العاملني فيها وقد كان 
للحمالت التسويقية املتعددة 
التي قامت بها الشــركة دور 
كبير في احملافظة على إيرادات 

التسهيالت االئتمانية.
وأضاف ان الشركة جنحت 
في اســتقطاب عدد كبير من 
العمالء ســواء على مستوى 
الشــركات أو األفــراد، وذلك 
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السيسي ونظيره الكرواتي بحثا القضايا اإلقليمية والدولية
القاهرة - خديجة حمودة

أكــد الرئيــس عبدالفتاح 
السيســي ان الزيــارة األولى 
الكرواتــي زوران  للرئيــس 
ميالنوفيتش إلى مصر ستسهم 
في االرتقاء بآفاق العالقات إلى 
مستوى أرحب وأكثر متيزا، 
منوهــا بالعالقات التاريخية 
املمتــدة بــني البلديــن والتي 
شهدت استضافة مصر حوالي 
٣٠ ألف الجئ كرواتي مبخيم 
«الشط» أثناء احلرب العاملية 

الثانية.
وشــدد السيســي - فــي 
كلمة خالل املؤمتر الصحافي 
املشترك مع نظيره الكرواتي، 
بقصــر االحتاديــة امس على 
أهمية العمل من أجل النهوض 
بالتعاون االقتصادي وزيادة 
حجــم التبادل التجــاري مع 
كرواتيا، وقال إن «حجم التبادل 
التجاري ال يتناسب حاليا مع 
مستوى العالقات السياسية 
املتميــزة بني اجلانبني والتي 
نتطلــع لتطويرهــا خاصــة 
بعد أن أصبحت كرواتيا أحد 
األبــواب اجلنوبيــة لالحتاد 
األوروبــي، ممــا يســاهم في 
زيادة حجم التبادل التجاري 
من جانب وتعزيز أمن الطاقة 
فــي منطقة جنوب ووســط 

أوروبا من جانب آخر».
ورحب السيسي في مستهل 
املؤمتــر بنظيــره الكرواتي، 

جلنــة  عضــو  أعــرب 
العالقــات اخلارجيــة فــي 
الشــيوخ األميركي  مجلس 
السيناتور كريس فان هولني 
عن قلقه من تفجر األوضاع 
فــي األراضي الفلســطينية 
انتفاضة  احملتلة، وانــدالع 
جديدة بسبب االستفزازات 

اإلسرائيلية املتزايدة.
وقــال هولــني فــي لقاء 
خاص أقيم بنادي الصحافة 
الوطني بواشنطن، ونظمه 
موقع «املونيتور» إن التحدي 
الكبير الذي تواجهه الواليات 
املتحدة حاليــا في األراضي 
احملتلة هو وجــود حكومة 
نتنياهو اجلديدة التي لديها 
عناصــر ميينية وعنصرية 
الفلسطينيني،  للغاية جتاه 
مشــيرا إلــى االســتفزازات 
األخيرة السيما اقتحام وزير 
األمــن القومي اإلســرائيلي 
إيتمــار بن غفير للمســجد 
األقصى، مشيرا إلى أن مثل 
هذه االستفزازات التي وقعت 
في السابق أدت إلى احتدام 

الصراع.
وأوضــح السيناتـــــور 
الدميوقراطــي أن الواليــات 
املتحدة تراقب األمر لتعرف 
إلى أي مدى يستطيع نتنياهو 
ان يحكــم الســيطرة علــى 
تصرفات حكومته، وسنرى 
إلى أي مدى ميكنه كبح جماح 
أشخاص مثل بن غفير، على 
األقل في خطواته االستفزازية 

جتاه األماكن املقدسة.
وردا علــى ســؤال حول 
االختالفــات داخــل احلزب 
الدميوقراطي بشأن القضية 
الفلســطينية والتعامل مع 
حكومــة نتنياهــو احلالية، 
هولــني  الســيناتور  قــال 
أعتقــد أن املرء فــي احلزب 
الدميوقراطي ميكنه أن يكون 
مؤيــدا إلســرائيل، دون أن 
يكون معاديا للفلسطينيني، 
كما ميكنــك أن تكون مؤيدا 
إلسرائيل وأن تكون مناهضا 
لالحتالل في الوقت ذاته، وهذا 
هو موقف الغالبية العظمى 
مــن الشــعب األميركي مبن 
في ذلك اليهود األميركيون، 
إلــى أن املجتمــع  مشــيرا 
اليهودي في الواليات املتحدة 
يدعم بقوة حل الدولتني وهذا 
هو أيضا موقف إدارة الرئيس 

جو بايدن.
وقــال هولــني إن «عالقة 
الواليات املتحدة بإسرائيل 
مبنية على املصالح والقيم 
املشتركة، لكن من الواضح 
أن الواليات املتحدة ال تشارك 
وزير األمن القومي بن غفير 
في قيمه، ولهذا السبب قالت 

الهيدروجني  لتوطني صناعة 
األخضر، والنهــوض بقطاع 
الطاقة املتجددة، مثل محطات 
الطاقة الشمسية في «بنبان» 
بأسوان وكذا نشاطها في مجال 
طاقة الرياح، وإنشاء محطات 
عمالقة ببعض املناطق، ومن 
بينهــا منطقة «جبل الزيت»، 
كمــا مت بحث ســبل التعاون 
بني البلدين في مجال الطاقة، 
وتشجيع الشركات الكرواتية 
علــى العمل واالســتثمار في 

مصر، في هذا املجال.
وأشار السيسي إلى أنه مت 
خــالل مباحثاته مع الرئيس 
الكرواتي عرض مجمل جهود 
الدولــة املصريــة فــي مجال 
جذب االستثمارات األجنبية 

واســتدرك بأن هذا احلل 
ميكن إنقاذه إذا لم تكن هناك 
إجراءات أحادية اجلانب على 
األرض لتغيير الوضع الراهن 
في األراضي احملتلة، وهذا هو 
ما أكدت عليــه إدارة بايدن، 
معربا عن اعتقاده أن سياسات 
احلكومة اإلسرائيلية الراهنة 
ســتغير من الوضع الراهن 
بشــكل كبير، وبالتالي فإن 
اإلدارة األميركية حتتاج الى 
التفكير بوضوح شديد فيما 
ستفعله مســتقبال مع هذه 
احلكومة إذا نفــذت بالفعل 

ما تنوي فعله.
ال حلول سهلة للمسألة اإليرانية

فيمــا يخص إيــران، قال 
السيناتور األميركي كريس 
فــان هولــني إنــه ال توجــد 
حلول وال إجابة سهلة فيما 
يتعلــق بالشــأن اإليرانــي، 
مشيرا إلى أن اإليرانيني هم 
الذيــن ابتعدوا عن االقتراح 
الذي طرحه األوروبيون في 
أغسطس ٢٠٢٢ حلل املوضوع 
النووي، كما أن تعامل طهران 

الشرعية، حيث مت استعراض 
اجلهود املصرية ذات الصلة، 
مع التنويه إلى أهمية تكثيف 
التعاون بني مصر ومؤسسات 
االحتاد األوروبي املعنية، لدعم 
اجلهود املصرية املبذولة في 

هذا الصدد.
من جهتــه، أكــد الرئيس 
الكرواتي، سعي بالده لتعزيز 
التعاون مــع مصر في مجال 
السياحة والتعاون العسكري.
وقال خــالل املؤمتــر، إن 
الســياحة من أهــم املجاالت 
التي تسعى بالده للتعاون مع 
مصر فيها، ألن كرواتيا قامت 
باالســتثمار في هــذا القطاع 
وتعتبر نفسها دولة عظيمة 
بهذا املجال، مؤكدا حرصه على 
تقدمي خبــرة بالده ملصر في 

مجال السياحة.
وشدد الرئيس الكرواتي، 
على ضــرورة احملافظة على 
البيئة والنمط احلياتي للسكان 
من أجل النهوض بالسياحة.

القطــاع  وفيمــا يخــص 
العسكري، قال ميالنوفيتش، 
إن كرواتيا ليست دولة كبيرة 
ولكن لديها شركات وخبرات 
جيدة في الصناعة العسكرية 
التــي تتنافس مع الشــركات 
العاملية األخرى، مشيرا إلى أنه 
تباحث مع الرئيس السيسي 
في هذا األمر وسوف يناقش 
التعاون العسكري مع احلكومة 

املصرية أيضا.

الشيـــــوخ األميركــــــي 
الدميوقراطي  الســيناتور 
كريــس فــان هولــني أن 
الواليــات املتحدة ترى أن 
الصــني حتاول اســتخدام 
ما لديها مــن موارد وقوة 
لتصديــــــر  اقتصاديــة 
منوذجها إلى جميع أنحاء 
العالم، وهذا األمر ملحوظ 
فــي أفريقيــا على ســبيل 
املثال، نظرا حلاجة الدول 
األفريقية للموارد، لكن األمر 
مختلف فيما يتعلق مبنطقة 
الشرق األوســط التي لها 
خصوصيتها السياســية 

واالقتصادية.
وأعــرب هولــني عــن 
اعتقــاده أنه علــى الرغم 
من ان الصني تعمل بشكل 
جاد في الشــرق األوسط، 
الواليــات  إال أن عالقــات 
املتحدة طويلة األمد في هذه 
املنطقة مبا في ذلك العالقات 
األمنية جتعل من الصعب 
على الصني أن حتل محلها 
على األقل خالل املستقبل 

املنظور.

املباشرة، وذلك من خالل إنشاء 
املناطق االقتصادية اخلاصة، 
مثل املنطقة االقتصادية بقناة 
الســويس، وإصــدار رخصة 

االستثمار الذهبية.
وأوضــح أن املباحثــات 
تطرقت كذلك إلى تبادل الرؤى 
ووجهات النظر، حول عدد من 
القضايا اإلقليمية والدولية، 
ذات االهتمام املشــترك سواء 
علــى صعيد منطقة الشــرق 
األوســط، الســيما القضيــة 
واألوضــاع  الفلســطينية 
في ليبيــا، كمــا مت التباحث 
في عــدد من قضايــا منطقة 
شــرق وجنــوب أوروبا، مع 
التركيز على األزمات الدولية 
الراهنة، وكذا ملف الهجرة غير 

الداخلية  مع االحتجاجــات 
وتزويدها روسيا بطائرات 
مــن دون طيار تســتخدمها 
األخيرة في احلرب بأوكرانيا، 
كل ذلك جعل احملادثات بني 
إيران وأوروبا متر بحالة من 

اجلمود البارد.
وأشــار هولــني إلى أن 
الواليات املتحدة أوضحت 
إيــران  امتــالك  أن  مــرارا 
النــووي غيــر  للســالح 
مقبول، وهي تريد حتقيق 
ذلك مــن خالل الوســائل 
الديبلوماسية وبعدة طرق، 
مبينا أن الواليات املتحدة 
انخرطــت مــع إســرائيل 
فــي الفتــرة األخيــرة في 
عــدة تدريبات مشــتركة، 
معتبرا أن دخول واشنطن 
في صراع آخر في الشرق 
األوســط «سيكون وضعا 
رهيبــا للواليات املتحدة» 

على حد وصفه.
الصني منافس قوي في الشرق 

األوسط.. ولكن
اعتبــر عضــو مجلس 
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رئيس مركز «ريكونسنس» عبدالعزيز العنجري والسيناتور فان هولني أندرو باراسيليتي رئيس «املونيتور» محاورا السيناتور كريس فان هولني

وتوجه بالتهنئة جلمهورية 
كرواتيــا رئيســا وحكومــة 
وشــعبا، علــى انضمامهــا 
مؤخرا ملنطقتي «الشــنغن» 
و«اليــورو»، اعتبارا من أول 
الذي  ينايــر املاضــي األمــر 
يأتي تتويجا ملسيرة كرواتيا 
وجناحاتهــا، علــى صعيــد 
االندمــاج داخــل مؤسســات 

االحتاد األوروبي.
ولفت إلى التقدم امللحوظ 
الذي أحرزته مصر، في مجال 
إنتاج الطاقة ومواردها سواء 
كان ذلك من خالل اكتشافات 
الغاز مبنطقة شرق املتوسط، 
وإنشــاء منظمة «منتدى غاز 
شــرق املتوسط» ومقرها في 
مصر أو سعيها اجلاد حاليا، 

إدارة بايــدن إنها ســتراقب 
ما تفعله حكومــة نتنياهو 
وليس ما يقوله وزراؤه، لذلك 
ســنراقب إلى أين يتجه في 

هذا األمر».
وأكد أن الواليات املتحدة 
كانت واضحة متاما بشــأن 
معارضة التوسع االستيطاني 
الشــرعية  منــح  وعــدم 
للمســتوطنات، مؤكــدا أن 
الدميوقراطيــــــة  اإلدارات 
واجلمهورية كانت دائما مع 
حل الدولتني، مشيرا الى ان 
مــا حــدث مــع إدارة ترامب 
اجلمهورية كان خروجا عن 

املألوف.
مسار تصادمي مع «حل الدولتني»

واعتبر السيناتور هولني 
أن إدارة بايدن ستواجه بعض 
التحديات إذا اتبعت حكومة 
نتنياهو اليمينية السياسات 
التي تتحدث عنها، ألن هذه 
السياســات تسير في مسار 
تصادمي مع سياســة «حل 
الدولتــني» التي تؤكد عليها 

الواليات املتحدة.

مشروع بحثي ملواءمة تعامل
االقتصاد املصري مع األوضاع العاملية

القاهرة - هالة عمران

كلف رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى 
مدبولي مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار 
في مجلس الوزراء بتنفيذ مشروع بحثي 
متكامــل، بهدف صياغة الســيناريوهات، 
وبدائل السياسات الالزمة لتعامل االقتصاد 
املصري مع الوضع االقتصادي العاملي خالل 

عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤.
وأكد مدبولي بحســب بيــان امس، أن 
الهدف من هذا املشروع البحثي هو االستماع 
إلــى أكبر قدر من األفــكار واآلراء ملواجهة 
التحديــات االقتصاديــة احلالية وحتقيق 

أكبر قدر من املشاركة املجتمعية.
ويأتي تكليف رئيــس مجلس الوزراء 
في إطار اهتمــام الدولة املصرية بصياغة 
السياسات املالئمة لتعزيز مرونة االقتصاد 
املصري في مواجهة املخاطر التي مير بها 
االقتصــاد العاملــي، والتي شــهدت تناميا 
واضحــا خالل الســنوات األخيرة في ظل 
األزمــات املتعاقبة واملتشــابكة، بداية من 
جائحة كورونا (كوفيد-١٩) وما نتج عنها 
من أزمات في سالســل التوريــد العاملية، 
وصوال لألزمة الروسية - األوكرانية، وما 
أسفر عنها من تهديدات خطيرة ألمن الغذاء 

والطاقة العامليني.
وقال أسامة اجلوهري، مساعد رئيس 
مجلس الوزراء رئيــس مركز املعلومات، 
إن املشــروع البحثــي يســتهدف حتديد 
التدابير العملية التي من شأنها املساهمة 
في احلد من املخاطر االقتصادية احملتملة، 
وحتويل األزمات التي يشــهدها االقتصاد 
العاملي إلى فرص يستفيد منها االقتصاد 
املصري في تعزيــز قدرته على الصمود، 
وذلك باالستعانة بآراء عدد كبير من اخلبراء 
االقتصاديني املرموقــني على النحو الذي 

يدعــم عملية صنع القرار في مصر خالل 
عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤.

وأوضح رئيس مركز املعلومات ودعم 
اتخــاذ القــرار، أنه في ســياق العمل على 
هــذا املشــروع يقوم املركز بإعــداد أوراق 
عمل تســتند إلى نتائج عقد سلســلة من 
حلقات (Focus Groups) التي ينظمها مركز 
املعلومــات ودعم اتخاذ القــرار، تتضمن 
آراء نخبة من أبــرز اخلبراء االقتصاديني 
حول آليات تعامــل االقتصاد املصري مع 
السيناريوهات احملتملة لالقتصاد العاملي 
خــالل عامــي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤، وذلك في عدد 
مــن املجاالت ذات األولوية لتعزيز مرونة 
االقتصاد املصري وعلى رأسها: آفاق النمو 
االقتصادي، وأوضاع التشغيل، وأزمة غالء 
النقدية،  املعيشــة، واجتاهات السياســة 
والسياســة املالية واستدامة الدين، وأمن 
الطاقة، واألمن الغذائي، والتجارة اخلارجية، 
واالستثمار، وسالسل التوريد، والتنمية 
املستدامة، والصناعة، والزراعة، وتعزيز 
املتحصالت من النقد األجنبي، واإلصالحات 

الهيكلية.
وقال اجلوهري إنه من املقرر أن يشارك 
في هذه اجللســات التي ســتعقد ٣ مرات 
أســبوعيا بالتنسيق مع الوزارات املعنية 
ومراكــز األبحاث الوطنية مــا يفوق ٣٥٠

خبيــرا محليــا ودوليا في املجــاالت ذات 
األولوية السابق اإلشارة إليها، بحيث يتم 
رفع التوصيات بشكل فوري عقب انعقاد كل 
جلسة إلى رئيس مجلس الوزراء لتوجيه 
اجلهات املعنية لالستفادة من تلك التوصيات 
مبا يســهم في اتخاذ التدابير والسياسات 
املالئمة في كل مجال من هذه املجاالت، ومبا 
يعــزز من آليات اســتفادة الدولة من آراء 
اخلبراء احملليني واخلبراء من املؤسسات 

الدولية املعنية.

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

العنجري: ملاذا يستمر تهريب األسلحة للحوثيني رغم املراقبة األميركية للمنطقة؟
حتدث خالل اللقاء عبدالعزيز العنجري ممثال عن مركز 
«ريكونسنس للبحوث والدراســات» كمركز بحثي كويتي 
مســتقل وغير حكومي، وتســاءل: كيف ميكن إليران أن 
تســتمر في تهريب األســلحة واملعدات للحوثيني رغم أن 
الواليات املتحدة تقوم بالتعاون مع احللفاء مبراقبة املجاالت 
البرية واجلوية والبحرية في تلك املنطقة؟ وما دالالت ذلك 
بشأن القدرات األميركية التكنولوجية أو قدرتها على العمل 

والتعاون اجلماعي؟
ورد السيناتور هولني على ذلك قائال: إن ما حدث في اليمن 
طوال سنوات عديدة كان أزمة إنسانية كبيرة، ويسعدني أن 
أرى صمود وقف إطالق النار هناك رغم انتهائه رسميا في 
أكتوبر املاضي، حيث كانت هناك جهود ديبلوماسية كبيرة 
وراء ذلك. والســؤال حول تهريب األسلحة للحوثيني سؤال 

جيد لكن ال ميكن ضمان أن تنجح جهود منع انتقال األسلحة 
من مكان إلى آخر ١٠٠٪.

وأضــاف: نحن نعمل بجد حملاولة قطع الطريق على أي 
شحنات أســلحة من إيران إلى احلوثيني واعترضنا شحنة 
مؤخــرا، وأعتقد أن الواليات املتحــدة جنحت بالتعاون مع 

شركائها في املنطقة في إبطاء تدفق مثل هذه األسلحة.
وتابع: ينبغي على الواليات املتحدة بذل املزيد من اجلهد 
من أجل إبطاء الكثير من نقل التكنولوجيا والتقنيات احلساسة 
إلى اخلارج، فعلى ســبيل املثال فإن الطائرات اإليرانية من 
دون طيار التي مت استخدامها في احلرب ضد أوكرانيا، بعض 
مكوناتها من أصل أميركي ومشــمولة بقائمة احلظر، ومع 
ذلك يتم تهريبها إليران وهذا ال يعني أننا يجب أن نتوقف 
أو ال نبذل اجلهد، لكن يعني أنه اليزال بإمكاننا بذل املزيد.

السيناتور األميركي فان هولني: استفزازات حكومة نتنياهو 
املتطرفة تزيد احتمال اندالع انتفاضة فلسطينية جديدة

أكد خالل لقاء خاص أقيم في نادي الصحافة الوطني بواشنطن معارضة الواليات املتحدة للتوسع االستيطاني

الهزات الزلزالية عّطلت املواعيد الرسمية
واحلكومة قررت االعتمادات املالية املطلوبة

بيروت - عمر حبنجر

سيطرت الزالزل وارتداداتها التي ضربت 
تركيا وسورية، وصوال إلى السواحل اللبنانية 
شماال وجنوبا، على اجلو الشعبي والسياسي 
العام في لبنان، وغيبت العاصفة القطبية التي 
انحســر زخمها اعتبارا من ظهر أمس، بعدما 
أغرقت طرقات سواحله بسيولها اجلارفة، ومع 
ذلك لم تسجل أضرارا مادية جسدية أو مادية، 
إمنا تســببت في تعطيل املــدارس واحتجاز 
بعض الناس مع سياراتهم في زحمة الطرق أو 
حتت األنفاق الغرقى مبياه السيول املتدفقة.
ويبقى هول الكارثة، حيث استيقظ آالف 
اللبنانيــني خصوصــا في طرابلــس وعكار، 
وحتــى في قلب بيروت وجبــل لبنان، جراء 
اهتزاز بيوتهم بهم وقد هرعوا إلى الشــوارع 
املفتوحــة، حتــت ثلــج العاصفــة ومطرها، 
وانطلقت التكبيرات في شوارع طرابلس وجلأ 
سكان األحياء املكتظة واملتداعية الى املساجد، 
والكنائس، وهذا حصل في بيروت، حيث أطلقت 
النداءات من املآذن بطلب الرحمة من اهللا. وقد 

استمرت الهزات االرتدادية طوال يوم امس.
وباحلصيلة، لقد عطلت الهزات الزلزالية 
الكثير من املواعيد االستحقاقية امللحة أمس 
االثنني، عدا جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت 
بالسراي احلكومي، وكانت مخصصة للبنود 
التربويــة والصحية، وقد اســتهلها الرئيس 
جنيــب ميقاتي بتهنئة اللبنانيني بالســالمة 

من الزالزل.
وهذه اجللســة الثالثة حلكومة تصريف 
األعمال وقد تأخر اجتماعها الصباحي بسبب 
دعوة ميقاتي هيئة مواجهة الكوارث لالنعقاد، 
برئاســة اللواء محمد خير، الذي دعا رؤساء 
الهيئات اإلنســانية إلى االلتحــاق مبراكزهم 
ومواجهة تداعيات الهــزات األرضية، إضافة 
الى أضرار العاصفة القطبية، وطلب ميقاتي 
من وزير األشــغال العامة والنقل علي حمية 
التواصل مع اجلانب السوري من أجل تقدمي 
الدعم واملساندة. كما كلف ميقاتي وزير البيئة 
ناصر ياسني االتصال باجلانب التركي لتقدمي 
املســاعدة. وفي كلمته، أمــل رئيس احلكومة 
ان يوفق مجلــس النواب الى انتخاب رئيس 

جديد للجمهورية.
وتقدم بالتهنئة الى الطائفة املارونية بحلول 
عيد القديس مارون وخص بالتهنئة بشــكل 
خاص الوزراء الذين حضروا اجللسة والغائبني 
أيضا، وجدد دعوته للجميع للتعاون والتالقي 
في ســبيل معاجلة امللفات الكثيرة والداهمة 

التي تتطلب ان نكون معا لتمرير هذه املرحلة 
الصعبــة. وتابع ميقاتي: «يبدو أن الشــغور 
احلالــي ال أفق واضحا إلنهائه بعد، وهانحن 
بدأنا الشهر الرابع من شغور في منصب رئيس 
اجلمهورية، يتزامن مع واقع مالي واقتصادي 

واجتماعي في غاية اخلطورة».
وقال: «من غيــر املنطقي وال األخالقي أن 
ننكفــئ عن املهمــات املطلوبة منــا أو نتعمد 
االستقالة العملية من مسؤولياتنا. من هنا أجدد 
دعوتي الى جميع الوزراء للعودة الى املشاركة 
في اجللسات احلكومية، كلما اقتضت احلاجة 
لعقدها. ونحن في هذا الصدد ال نتحدى أحدا 
وال نصادر صالحيات أحد، بل نلتزم بأحكام 

الدستور وروحيته.
وبالعــودة الى مقــررات اجللســة، يقول 
وزيــر التربية ان مجلــس الوزراء وافق على 
جميع البنــود التربوية، وقد حصر بدل نقل 
جلميع موظفي وأساتذة اجلامعة والتربوية 
وســيخصص مســاهمة من الدولة بصندوق 

تقاعد معلمي املدارس اخلاصة.
فــي هــذه األثناء، تــرأس رئيــس القوات 
اللبنانيــة ســمير جعجــع اجتماعــا لتكتــل 
«اجلمهوريــة القوية» في معراب أعلن بعده، 
«اذا أراد كل منا التصرف على أنه ال دســتور 

في لبنان، فهذا يعني نهاية اجلمهورية».
وأضــاف عبر إذاعة «لبنــان احلر»: هناك 
من يعطل جلسات انتخاب الرئيس، والبعض 
يقدم له املســاعدة، بينما املفترض من هؤالء 
ان يكونوا الساهرين على حسن سير العمل 

في املجلس النيابي».
وأوضح جعجع «ان حزب اهللا بعدما تأكد من 
ان جبران باسيل لن يصوت لسليمان فرجنية، 
اآلن يجــول على النواب املســتقلني اآلخرين 
كافة، موزعا األدوار بينه وبني الرئيس نبيه 
بري، محاوال مللمة األصوات من هنا وهناك، من 
أجل إيصال سليمان فرجنية، لكن مشاوراتهم 
حتى اآلن لم تؤد الى نتيجة، وأعتقد انها لن 

تؤدي الى أي نتيجة.
MTV وذكــرت مصادر متابعــة ان قناة الـ

لم تعرض برنامج الوثائقي الفرنسي املتعلق 
بتفجير املرفأ، بالتزامن مع محطة (فرنسا ٥) 
الرســمية عند العاشــرة والنصف من مساء 
األحد، بناء لتدخل مباشــر من الرئيس نبيه 
بري مع أصحاب احملطة، ومع جهات رسمية 
سياسية، حتسبا الرتدادات مثل هذا االمر، كما 
ان املجلس الوطنــي لإلعالم نبه الـ MTV من 
مغبة هذا األمر، بداعي انه ميس السلم األهلي 

ويثير النعرات.

ميقاتي هنّأ اللبنانيني بالسالمة آمالً أن يوفق مجلس النواب بانتخاب رئيس

رئيس احلكومة جنيب ميقاتي مترئساً جلسة مجلس الوزراء في السراي  (محمود الطويل)
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كارثة زلزالية تضرب تركيا وسورية

األمير عّزى الرئيس التركي بضحايا الزلزال: نأمل أن يتمكن 
املسؤولون من احتواء وجتاوز هذه الكارثة الطبيعية 

أصدر صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد توجيهات ســامية بإنشــاء جســر جوي 
إلرســال مســاعدات وطواقم طبية عاجلة باسم 
الكويت إلى جمهورية تركيا الصديقة جراء الزلزال 
الــذي ضرب محافظة كهرمان مرعش في جنوب 
تركيا، وذلك مبشــاركة كل من وزارة اخلارجية 
وقوة اإلطفاء العام والهالل األحمر ووزارة الصحة 

واجليش الكويتي.
في هذا الســياق، بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس 
رجب طيب أردوغان رئيس اجلمهورية التركية 
الصديقة أعرب فيها ســموه عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته له وألسر ضحايا الزلزال الذي 
ضــرب والية قهرمان مرعش فــي جنوبي تركيا 
وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا واملصابني 
وتدمير واسع للمرافق العامة واخلاصة واملمتلكات، 
ســائال ســموه املولى تعالى أن يتغمد الضحايا 
بواســع رحمته وأن مين على املصابني بســرعة 
الشفاء والعافية، وأن يتمكن املسؤولون في البلد 
الصديق من احتواء وجتاوز هذه الكارثة الطبيعية.
داعيــا ســموه املولى عز وجــل أن يدمي على 
اجلمهورية التركية وشعبها الصديق نعمة األمن 

واألمان واالستقرار.
هذا، وبناء على توجيهات صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد إلى سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد فقد أمر سموه بإيقاف االحتفالية 
املصاحبة للمباراة النهائية على كأس سمو ولي 
العهد وذلك تضامنا مع جمهورية تركيا وشعبها 
الصديق والشــعب السوري الشقيق إثر الزلزال 
املدمر الذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا 
واملصابني، سائال سموه املولى تعالى أن يتغمد 
الضحايا بواســع رحمته وأن مين على املصابني 

بسرعة الشفاء والعافية. 
 إلى ذلك، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمــد ببرقية تعزية إلــى الرئيس رجب طيب 
أردوغــان رئيس اجلمهوريــة التركية الصديقة 
ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته له 
وألسر ضحايا الزلزال الذي ضرب والية قهرمان 
مرعش في جنوبي تركيا، مبتهال سموه إلى الباري 
تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته 
وأن يســكنهم فسيح جناته ومين على املصابني 

بالشفاء العاجل. 
كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمــد نواف األحمد الصبــاح ببرقية تعزية إلى 
الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس اجلمهورية 
التركية الصديقة ضمنها ســموه خالص تعازيه 
وصادق مواساته له وألسر ضحايا الزلزال الذي 
ضرب والية قهرمان مرعش في جنوبي تركيا. 

وفيما يتعلق بتفاصيل اجلسر اجلوي الذي 
يأتــي بتوجيهات ســامية، ذكر مركــز التواصل 
احلكومــي في بيان صحافي أن وزارة اخلارجية 
ســتتولى التنســيق لتفعيــل هذا اجلســر الذي 
ســيتولى اجليش الكويتي فيه مســؤولية نقل 

الكوادر واآلليات واملعدات جوا.
وقال إن اجلســر اجلوي الكويتي سيتضمن 
مشاركة لقوة اإلطفاء العام التي تبادر في املشاركة 
بالتعامل مع آثار الزلزال واملساهمة في عمليات 
البحث واإلنقاذ عن الضحايا واملصابني واملنكوبني 
عبــر فرقة مــزودة باآلليات واملعــدات والكوادر 
البشرية املتخصصة إلى جانب تقدمي املساعدات 
الالزمة مبشاركة فريق البحث واإلنقاذ الكويتي.
كما ستشارك وزارة الصحة وجمعية الهالل 
األحمر الكويتي في تقدمي الدعم الطبي والدوائي 

والرعاية الصحية العاجلة الالزمة.

صاحب السمو وّجه بإيقاف االحتفالية املصاحبة للمباراة النهائية على كأس ولي العهد

جانب من الدمار الذي خلفه الزلزال في منطقة قهرمان مرعش  (رويترز)

توجيهات سامية بإنشاء جسر جوي إلرسال مساعدات وطواقم طبية عاجلة إلى تركيا ولي العهد ورئيس الوزراء عزيا الرئيس التركي: صادق املواساة ألسر الضحايا والشفاء للمصابني

«الهالل األحمر»: تقدمي مساعدات عاجلة 
للمتضررين جراء الزلزال

«اخليرية اإلسالمية» تطلق 
حملة عاجلة إلغاثة ضحايا الزلزال

أعلنــت جمعيــة الهــالل 
االحمــر تقــدمي مســاعدات 
عاجلــة للمتضرريــن جراء 

زلزال تركيا وسورية.
العــام  االمــني  وقالــت 
البرجــس  للجمعيــة مهــا 
تواصلــت  اجلمعيــة  ان 
مــع جمعية الهــالل االحمر 
التركي واملنظمات اإلنسانية 
االخرى للوقــوف واالطالع 
علــى االحتياجــات امللحــة 
للمتضرريــن فــي املناطــق 
التي أصابها الزلزال. وأكدت 

البرجــس ان اجلمعيــة تتابــع بقلق شــديد 

التداعيات التي خلفتها كارثة 
الزلزال املدمــر وما يواجهه 
الســكان هناك مــن ظروف 
إنسانية قاسية، معربة عن 
تضامن اجلمعية وتعاطفها 
مــع املتضررين جــراء هذا 
الزلزال الذي أسفر عن سقوط 
عدد من الضحايا واجلرحى. 
وأشارت الى ان اجلمعية تقوم 
بواجبهــا اإلنســاني إلغاثة 
األشقاء واألصدقاء جتسيدا 
حلرص الكويت املستمر على 
عون املنكوبني وإنقاذ ضحايا 

الكوارث الطبيعية في العالم.

الكويت ـ كونا: أطلقت 
الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية حملة إغاثة عاجلة 
تسهم باحتواء آثار الزلزال 
املدمــر الذي ضرب جنوب 
تركيــا ومناطــق الشــمال 

السوري.
وقال املدير العام للهيئة 
بدر الصميط، في تصريح 
صحافي، إن الهيئة تابعت 
منــذ الصباح الباكــر آثار 
الزلزال العنيــف والهزات 
األرضية التابعــة له التي 

ضربــت بعض املــدن والواليــات التركية 
ومناطق الشمال السوري وخلفت خسائر 

هائلة في األرواح واملمتلكات.
وأضاف أن الهيئة رأت ضرورة االستجابة 
العاجلة من منطلق رســالتها اإلنســانية 
ونخــوة أهــل الكويــت إلغاثــة املنكوبني 
واملتضرريــن جــراء الزلزال، مشــيرا الى 
تواصــل الهيئة مــع اجلهــات املعنية في 
تركيا منذ اللحظة األولى من وقوع الزلزال 
للوقوف على حجم االحتياجات األساسية 

والضرورية للمنكوبني.
وأشار الصميط إلى أن 
هذه الكارثة التي تسببت 
بانهيار آالف املباني جاءت 
بالتزامن مع هبوب عاصفة 
بــاردة  ثلجيــة وأجــواء 
وصعبة جدا على مختلف 
أنحــاء تركيا مــا يزيد من 
حجــم الكارثــة واملعاناة، 
مشــيرا الى جلــوء تركيا 
إلى رفع حالــة اإلنذار إلى 
املستوى الرابع الذي يشمل 

طلب املساعدة الدولية.
ووجــه الصميط نــداء إنســانيا ألهل 
اخلير واحملســنني من املواطنني واملقيمني 
في الكويت لالستجابة اإلنسانية العاجلة 
لتداعيات هــذه الكارثــة وتكاتف اجلهود 
للعمل على تخفيف معاناة املتضررين من 
الزلزال. وأشار إلى استقبال الهيئة للتبرعات 
https://www.iico. عبر موقعها اإللكتروني
.١٣٥٢٠٥-product/٤٥٢-org/ar/category

html واملقر الرئيسي لها في جنوب السرة 
وفروعها باحملافظات.

مها البرجس

بدر الصميط

وزير اخلارجية: إرسال طائرة خاصة
 إلجالء املواطنني الكويتيني مبنطقة الزلزال

أسامة دياب

الزلــزال املدمر  إثر  على 
الــذي وقع شــمال ووســط 
اجلمهورية العربية السورية 
وجنوب اجلمهورية التركية، 
والذي أدى إلى مقتل املئات من 
الضحايا وأسفر عن اآلالف من 
املفقودين، وإصابة الكثير من 
األشخاص، وتدمير منازلهم 
التحتية،  واملرافق والبنــى 
أعرب وزير اخلارجية الشيخ 
سالم العبداهللا، عن تعاطف 
الكويت وتضامنها مع ضحايا 
هــذه الكارثة، مقدما خالص 
تعازي ومواساة الكويت إلى 
أسر الضحايا في هذا املصاب 
األليم، ومتنياتها للمصابني 
بالشفاء العاجل والعثور على 

املفقودين.
وأعلــن انــه وبأمــر من 
القيادة السياسية مت إرسال 
طائرة خاصــة لتتوجه إلى 
تلك املنطقة إلجالء املواطنني 

الكويتيني املتواجدين فيها، 
مؤكــدا أن وزارة اخلارجية 
وعبــر بعثتيهــا فــي أنقرة 
وإســطنبول، تتابع بشــكل 
مباشــر أحــوال املواطنــني 
املتواجدين في  الكويتيــني 
املناطق املتضررة، وتعكف 
ســالمتهم  ضمــان  علــى 
وعودتهم إلى البالد ساملني.

الشيخ سالم العبداهللا

اخلالد عّزى وزير الدفاع التركي: 
تغمد اهللا الضحايا بواسع رحمته

بعــث النائــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزيــر الداخلية ووزير الدفاع 
باإلنابة الشيخ طالل اخلالد ببرقية تعزية 
إلى نظيره وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكار، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق 

مواساته بضحايا الزلزال الذي ضرب والية 
قهرمان مرعش في جنوبي تركيا، سائًال 
املولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع 
رحمتــه ومغفرته ومين علــى املصابني 

خلوصي أكاربالشفاء العاجل. الشيخ طالل اخلالد

أمني «التعاون» معزيًا: 
دول املجلس تتضامن مع 
الشعبني التركي والسوري

الريــاضـ  كونا: أعرب األمــني العام ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية جاسم البديوي أمس، عن تعازيه 
في ضحايا الزلــزال الذي وقع جنوب تركيا ما أدى إلى 
عــدد من الوفيات واإلصابــات. وأكد البديوي، في بيان، 
تضامن ووقوف دول مجلس التعاون مع الشعبني التركي 

والسوري، متمنيا للمصابني الشفاء العاجل.

جاسم البديوي

أعرب عن تعاطف الكويت وتضامنها مع ضحايا هذه الكارثة وقدم التعازي ألسرهم

سفارتنا لدى تركيا ملواطنينا
 في احملافظات اجلنوبية: احليطة 

واحلذر والتقيد بالتعليمات
دعت ســفارتنا لــدى اجلمهورية التركيــة املواطنني 
الكويتيني املتواجدين في احملافظات اجلنوبية إلى ضرورة 
أخذ احليطة واحلذر والتقيــد بالتعليمات الصادرة عن 
اجلهات الرسمية التركية وذلك عقب الزلزال الذي ضرب 

محافظة كهرمان مرعش جنوب تركيا.
وأهابت السفارة باملواطنني الكرام إلى التواصل معها 
ومع القنصلية العامة في إسطنبول في حال احلاجة وطلب 
املســاعدة، وذلك على األرقام التالية: السفارة في أنقرة: 
٠٠٩٠٥٣٣١٦٤٨٤٧٩ - القنصليــة العامة في إســطنبول: 

عدد من مواطنينا في تركيا بانتظار الصعود إلى طائرة اإلجالء٠٠٩٠٥٣٠٦٩٠٢٠٩٧.



18
الثالثاء ٧ فبراير ٢٠٢٣

كارثة زلزالية تضرب تركيا وسورية

«كأنه يوم القيامة».. سلسلة زالزل تضرب تركيا وارتداداتها تصل «غرينالند»
عواصــم ـ وكاالت: «كأنــه 
يــوم القيامــة»، هكــذا وصف 
أحــد الناجــني املنتشــلني من 
حتــت االنقــاض فــي حلــب، 
الذي  الزلزالــي الطويل  اليوم 
شــهدته املنطقــة برمتهــا إثر 
الهزات االرضيــة املدمرة التي 
متركــزت في منطقــة كهرمان 
مرعــش التركية، وشــعر بها 
معظم ســكان الشرق األوسط 
واليونان وقبرص، بل امتدت 
ارتداداتها إلى جزيرة غرينالند. 
فقد أفاق ســكان جنوب تركيا 
وشمال سورية على انهيارات 
ابنية مدمرة واصوات استغاثة 
وجثث ومصابني حتت االنقاض، 
حيث اعلنت السلطات الصحية 
التركية ارتفاع عدد الضحايا إلى 
أكثر مــن ١٥٤٠ قتيل وما يزيد 
على ٩ آالف مصاب، فيما جتاوز 
عــدد الضحايا اكثــر من ١٠٠٠

وفاة وأضعافهــا من اجلرحى 
فــي عموم ســورية. وتوقعت 
منظمة الصحــة العاملية قفزة 
كبيرة فــي أعداد القتلى، وقال 
مسؤولون إن الزلزال الذي بلغت 
قوته ٧٫٨ درجات وضرب جنوب 
تركيــا فجر أمس هو األســوأ 
الذي تشــهده البالد على مدى 
هذا القرن. وأعقب هذا الزلزال 
هزة أرضية كبيرة أخرى بلغت 
قوتها ٧٫٧ درجات، فيما جتاوز 
عدد الهزات االرتدادية الـ ٢٢٠، 
بحســب مركز رصــد الزالزل 

األوروبي - املتوسطي.
وقــال ريــك برينــان مدير 
مكتب املنظمة اإلقليمي للطوارئ 
بشرق املتوسط لـ «رويترز»: 
«أعتقد أنه ميكننا توقع زيادة 
أعــداد القتلــى بشــكل كبير.. 
انهــارت العديد مــن البنايات 
وســيزداد ذلك بشكل ملحوظ 

في محيط مركز الزلزال».
وذكــر أن منظمــة الصحة 
العاملية ستزيد من عدد موظفيها 
في مدينة غازي عنتاب بجنوب 

الهزتــان الكبريــان. وقالت ان 
الهــزات االرتدادية ستســتمر 
لتصــل قوتهــا إلــى ٦٫٥ ـ ٦٫٧

درجات، ودعت املواطنني للبقاء 
بعيدين عــن االبنية والتجمع 
في االماكن اخلاصة او املناطق 
املفتوحة، ما يشير الى احتمال 
تدمير املزيد مــن االبنية التي 
تضررت نتيجة الهزات السابقة، 

الهــزات  تتوقــف  ولــم 
االرتدادية التي اجبرت سكان 
١٠ واليات تركية ومعظم سكان 
شمال ســورية على البقاء في 
الشــوارع واألماكــن املفتوحة 
ودور العبادة خوفا من الهزات 
الرئيس  االرتدادية. ووصــف 
التركي رجب طيــب أردوغان 
الزالزل بأنها أكبر كارثة تشهدها 

انفجار وحريق هائل  حصول 
فــي منطقــة كهرمــان مرعش 
حيث تبني انه نتيجة النفجار 
انبوب غاز، كمــا اندلع حريق 
فــي مينــاء اســكندرون جراء 
الــزالزال، ورصــدت عدســات 
الكاميــرا وقوع هزة اثناء عقد 
وزير النقــل والبنية التحتية 
عادل كارا مؤمترا صحافيا مما 

لكنها طمأنت من عدم امكانية 
حدوث سونامي بحري في املدن 
املطلــة على البحر املتوســط، 
فيما واصلت فــرق االنقاذ في 
جميع املناطق بحثها عن ناجني 
او جثــث لضحايــا في ظروف 
مناخية شديدة الصعوبة نتيجة 
األمطار والثلوج التي تعصف 

باملنطقة منذ ايام. 

البــالد منذ عام ١٩٣٩. وأعلنت 
تركيا حالة الطوارئ من الدرجة 
الرابعــة والتــي تشــمل طلب 
املساعدة الدولية، فيما توقفت 
حركــة الطيران في احملافظات 
اجلنوبية. وقالت وزارة الدفاع 
انها اقامت جسرا جويا مباشر 
إليصــال االغاثــات واالمدادات 
الى املناطق املتضررة. وسجل 

دفعه واحلاضرين الى االحتماء 
بالطاوالت قبل مغادرة املكان.

التركية  وأعلنت السلطات 
إغــالق مطــار أضنــة بجنوب 
البــالد أمام الرحــالت اجلوية 
حتى إشــعار آخر، وعملت كل 
املطارات التركية األخرى على 
نقل املساعدات للمناطق املنكوبة 
بالزلــزال. وشــارك اكثر من ٣
آالف جندي في عمليات االنقاذ.
التربيــة  وأعلنــت وزارة 
التركيــة تعطيل املــدارس في 
عموم تركيا حتى يوم اإلثنني 
أعلنــت وزارة  القــادم، فيمــا 
التعليم التركي العالي تعليق 
الدراســة في جامعات واليات 
كهرمان مرعش وأضنة ومالطيا 
وأدميان وهاتاي وشانلي أورفا 
وديــار بكــر وغــازي عنتــاب 
وكيليس وعثمانية وذلك حتى 
اشعار آخر، كما تقرر الغاء كل 
األنشــطة الرياضية في تركيا 

حتى اشعار آخر.
وقالت إدارة اقليم كردستان 
العــراق إنــه علــق صادراتــه 
النفطيــة عبر تركيــا كإجراء 

احترازي بعد الزلزالني.
وأعلــن املعهد اجليولوجي 
الدمناركي، ان سكان غرينالند 
شــعروا بالهزات الناجمة عن 
زلزال تركيا، ما يشير الى شدته.
باســم  متحــدث  وقــال 
املفوضية األوروبية للصحافيني 
إنه مت نشــر أكثــر من ١٠ فرق 
للبحث واإلنقاذ من دول االحتاد 

األوروبي في أعقاب الزلزال.
وأفادت املفوضية األوروبية 
في بيان «مت بسرعة نشر عشرة 
فرق للبحث واإلنقاذ باملدن من 
بلغاريــا وكرواتيا والتشــيك 
وفرنسا واليونان واملجر ومالطا 
وهولندا وپولندا ورومانيا لدعم 

املسؤولني على األرض».
كما عرضت إيطاليا وإسبانيا 
وسلوڤاكيا على تركيا إرسال 

فرق إنقاذ.

دمار هائل وآالف الضحايا وحرائق في أعنف هزة أرضية خالل القرن.. وعدد الهزات االرتدادية يتجاوز الـ ٢٢٠

جانب من عمليات اإلنقاذ في ديار بكر  (رويترز)

تركيا قرب مركز الزلزال وتبحث 
خيارات إرســال فــرق طوارئ 
طبيــة إلــى املنطقــة، وقال إن 
الزلــزال األول تعرقل  توابــع 

جهود اإلنقاذ.
الكــوارث  ادارة  وحــذرت 
والطــوارئ التركية (افاد) من 
«نشاط زلزالي خطير في منطقة 
كهرمان مرعش»، حيث وقعت 

دول العالم تعزي وتعرض املساعدات لدعم سورية وتركيا
عواصم - وكاالت: أعربت 
دول عربية وأجنبية عن خالص 
تعازيهــا في ضحايــا الزلزال 
املدمر الذي ضرب جنوب تركيا، 
بالقرب من احلدود السورية، 
والذي أسفر عن مصرع املئات 
في كل من سورية وتركيا، إلى 
جانب إصابة اآلالف مؤكدة انها 
على استعداد لتقدمي املساعدات 

الالزمة للبلدين.
ففي االمارات، أكد صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان رئيس االمارات، وقوف 
وتضامن بالده قيادة وشعبا 
مع سورية جراء الزلزال املدمر.
وشدد الرئيس اإلماراتي- 
خالل اتصال هاتفي بالرئيس 
الســوري بشــار األســد على 
أن بــالده على أمت االســتعداد 
ملساعدة الشعب السوري على 
جتاوز آثار هذه الكارثة، معربا 
عن خالص تعازيه لســقوط 
مئات الضحايا واملصابني، وفقا 
لوكالة األنباء السورية، أمس.
العمليات  وأعلنت «قيادة 
الدفاع  املشــتركة» في وزارة 
اإلماراتية بدء عملية «الفارس 
الشهمـ  ٢» لدعم سورية وتركيا 
مبشــاركة القــوات املســلحة 
ووزارة  الداخليــة  ووزارة 

والطواقم واملعدات الطبية.
كما أكــد الرئيس املصري 
عبدالفتاح السيســي تضامن 
بــالده الكامــل مع الشــعبني 
الســوري والتركي واستعداد 
مصــر لتقدمي املســاعدة لهما 
ملواجهــة آثار الزلــزال. وعبر 
السيسي عن خالص التعازي 
وألســر  البلديــن  لشــعبي 

الضحايا.
وفي السياق، بعث العاهل 

ببرقيتي تعزية ومواساة إلى 
الرئيسني السوري والتركي، 
معربــا عــن خالــص تعازيه 
وصادق مواســاته للرئيسني 
وشعبيهما وأســر الضحايا، 
داعيــا اهللا تعالــى أن يتغمد 
الضحايا بواسع رحمته، وأن 
ميــن بالشــفاء العاجــل على 
بــدوره،  املصابــني. وأعــرب 
العاهل األردني امللك عبداهللا 
الثاني بن احلسني عن تعازيه 
بضحايا الزلزال، موجها بتقدمي 
املســاعدات ألســر الضحايــا 
البلديــن،  وللمصابــني فــي 
خالل برقيتي تعزية وجههما 
للرئيسني السوري والتركي.

وعبر امللك عبداهللا الثاني 
فــي البرقيتــني عــن خالص 
التعازي واملواساة للرئيسني 
وألســر الضحايــا، ومتنياته 

للمصابني بالشفاء العاجل.
وفي الرياض، أعربت اململكة 
العربية السعودية عن تضامنها 
ومواساتها وتعازيها لألشقاء 
في سورية وتركيا ومتنياتها 
العاجل  للمصابــني بالشــفاء 
الســعودية. وذكــرت وزارة 
اخلارجية السعودية - في بيان 
أنهــا تتابع عن كثب مجريات 
األحداث املؤســفة في كل من 

على تضامن منظمة التعاون 
اإلسالمي مع أســر الضحايا، 
داعيــا اهللا العلــي القدير أن 
يتغمد بواسع رحمته من لقي 
حتفــه منهــم، وأن مين على 

اجلرحى بعاجل الشفاء.
الرئيس األميركي  وأعرب 
جو بايدن عن «حزنه الكبير» 
واعدا بتقدمي املساعدة وكتب في 
تغريدة «طلبت من أجهزتي أن 
تواصل متابعة الوضع عن كثب 
بالتنسيق مع تركيا وتقدمي كل 
املساعدة الضرورية أيا كانت».
من جهتــه، أعلن الرئيس 
الروسي ڤالدميير بوتني إرسال 
مسعفني الى تركيا وسورية، 
بحسب ما أفاد «الكرملني» بعد 
محادثات مع رئيسي البلدين.
وقالت الرئاســة الروسية 
بعد اتصــال بوتــني بنظيره 
الســوري بشار األسد «توجه 
مســعفون مــن وزارة حاالت 
الطوارئ الروسية الى سورية». 
وأكد الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، بحسب «الكرملني»، 
أنه سيأمر «الهيئات املعنية في 
بالده بقبول مساعدة املسعفني 

الروس».
من ناحيته، أعلن الرئيس 
الفرنســي إميانويــل ماكرون 

البحريني امللك حمد بن عيسى 
ببرقيتي تعزية إلى الرئيسني 
السوري بشار األسد والتركي 
رجــب طيــب أردوغــان، في 
ضحايا الزلزال، متمنيا الشفاء 
العاجــل للمصابــني، مؤكــدا 
تضامن بالده حكومة وشعبا 
مع سورية وتركيا في جتاوز 

هذه الكارثة الطبيعية.
كما بعــث ســلطان عمان 
الســلطان هيثــم بــن طــارق 

تركيا وسورية، إثر الزلزال.
وفي السياق، أعربت وزارة 
اخلارجية وشؤون املغتربني 
األردنيــة عــن أحــر التعازي 
وصادق املواســاة لســورية، 
وتركيــا، بضحايــا الزلــزال. 
الــوزارة -في بيان-  وأكدت 
تضامــن األردن وتعاطفه مع 
الشــعبني الســوري والتركي 
الشقيقني بهذا املصاب األليم، 
معربــة عــن تعازيهــا ألســر 
الضحايا والتمنيات بالشفاء 

العاجل للمصابني.
وفي بغداد.. قدم الرئيس 
العراقي عبد اللطيف رشــيد، 
التعــازي في ضحايا الزلزال، 
وقال في تغريدة «نتابع بحزن 
بالغ نبأ سقوط ضحايا جراء 
الزلزال، وأقــدم أحر التعازي 
لعائالتهــم ومشــاعرنا مــع 
الشعبني الصديقني بهذا احلادث 
املفجــع، الرحمــة للضحايــا 
والصبــر والســلوان لذويهم 
ومحبيهــم والشــفاء العاجل 
للمصابــني». وأعــرب األمــني 
العام ملنظمة التعاون اإلسالمي 
حسني إبراهيم طه، عن صادق 
تعازيه ومواساته للضحايا، 
وأكد في بيــان أوردته وكالة 
األنباء الســعودية (واس) - 

أن فرنســا «مســتعدة لتقدمي 
مســاعدات طارئــة للشــعب 
التركــي والســوري»، علــى 
خلفيــة الزلزال وقال ماكرون 
في تغريدة «نرى صورا مروعة 
تأتينــا بعد زلــزال بقوة غير 
مسبوقة». وقالت بريطانيا إنها 
سترسل متخصصني في البحث 
واإلنقاذ وفرق طوارئ طبية إلى 
تركيا، وقالت وزارة اخلارجية 
البريطانية إن لندن ارسلت ٧٦

متخصصا في البحث واإلنقاذ 
وأربعــة كالب بحث ومعدات 
إنقــاذ. وقال جيمس كليفرلي 
وزير اخلارجية البريطاني في 
بيان «نقف مستعدين لتقدمي 
مزيد من الدعم حسب اقتضاء 

احلاجة». 
من جانبــه، أعلن مفوض 
إدارة األزمات باالحتاد األوروبي 
جانيز ليناركيتش أن االحتاد 
األوروبي أرسل فرق إنقاذ إلى 

تركيا.
من جهته، قال املستشــار 
األملاني أوالف شولتس إن أملانيا 
سترسل مساعدات للبلدين.. 
وأضــاف «نتابــع بصدمة نبأ 
الزلزال.حيــث يســتمر عــدد 
القتلــى في االرتفاع. نأســف 
ونعرب عن تعازينا لألهالي».

اإلمارات تطلق عملية «الفارس الشهم ـ ٢» .. وبايدن يعد بتقدمي املساعدة

(أ.ف.پ) سوريون يبحثون عن الضحايا والناجني وسط أنقاض املباني املنهارة في إدلب 

اخلارجية والتعــاون الدولي 
و«مؤسســة خليفة بــن زايد 
آل نهيان لألعمال اإلنسانية» 
و«مؤسســة زايد بن سلطان 
آل نهيــان لألعمــال اخليرية 
واإلنســانية» والهالل األحمر 

اإلماراتي.
وقــد أقلعــت أول طائــرة 
مساعدات من العاصمة أبوظبي 
إلى مطار أضنة جنوب تركيا 
البحــث واإلنقاذ  تقــل فــرق 

جانب من عمليات اإلنقاذ والبحث عن ناجني في أضنة  (أ.ف.پ) الدمار بعد الزلزال الثاني في كهرمان مرعش

ملشاهدة الڤيديو
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كارثة زلزالية تضرب تركيا وسورية

شمال سورية « منطقة منكوبة» ودمشق ُتناشد العالم مّد يد العون
عواصمـ  وكاالت: واصل 
عداد الضحايا في سورية، 
كمــا فــي جارتهــا تركيــا، 
تسجيل الوفيات واجلرحى 
منذ الزلزال املدمر األول الذي 
ضرب منطقة كهرمان مرعش 
جنوب شــرق تركيا بشدة 
٧٫٧ درجات مبقياس ريختر، 
وصوال الــى الزلزال الثاني 
الــذي ضــرب املنطقة ذاتها 
وبالشدة نفسها تقريبا بعد 
ساعات وما بينهما وبعدهما 
هــزات ارتداديــة بدرجــات 

متفاوتة.
وتداولت مواقع اخبارية 
تســجيالت مصورة مرعبة 
االبنيــة  انهيــار  للحظــات 
فــي حلــب وريــف ادلــب، 
وعمليات االنقاذ وانتشــال 
الناجني وجثث الضحايا في 
احملافظات االخرى، واظهرت 
صــور جويــة حيــا مدمرا 
بأكملــه في منطقة ســرمدا 

بريف ادلب.
وانهار مبنى سكني على 
طريق الشاطئ في الالذقية 
نتيجة الهزة الثانية، بعدما 
مت إخالؤه عند الهزة األرضية 
األولى فجرا، حيث اقتصرت 
املاديــات،  األضــرار علــى 
االنبــاء  وكالــة  بحســب 

السورية (سانا).
الدفاع  واعلنت منظمــة 
املدنــي (اخلــوذ البيضاء) 
العاملة في مناطق سيطرة 
املعارضــة، شــمال غــرب 
سورية منطقة منكوبة، مع 
ارتفاع عدد الوفيات الى اكثر 
من ٤٥٠ واضعافهم اجلرحى 
وسط مخاوف من ان تكون 
االعداد اكبر بكثير من ذلك 
لوجود مئات العائالت حتت 
األنقــاض، ونظــرا للتوزع 
اجلغرافي الواســع لألبنية 
املنهارة وآالف املباني التي 
تصدعــت في كامل شــمال 
غرب ســورية، مــع وجود 
نقــص شــديد فــي الكوادر 
الالزمــة لالنقاذ  واملعــدات 

املركــز الســوري للــزالزل 
د.رائد أحمد إنه مت تسجيل 
٢٥ هزة أرضية ارتدادية على 

األقل.
الرئيــس  وقــد تــرأس 
السوري بشار األسد اجتماعا 
طارئا ملجلس الوزراء لبحث 

تداعيات الزلزال.
ومت خالل االجتماع وضع 
خطــة حتــرك طارئــة على 
الوطني تقودها  املســتوى 
غرفة عمليات مركزية تعمل 

هذا، ومت توجيه احملافظني 
حلشــد كل اإلمكانــات لدى 
القطاعــني العــام واخلاص 
وتعبئة جميع اآلليات لتنفيذ 
عمليات اإلنقاذ واملساهمة في 
رفع األنقاض. ومت التوجيه 
أيضا بتأمــني أماكن اإليواء 
والغذاء للمتضررين بشكل 
عاجــل وتأمــني املشــتقات 
النفطيــة لتزويد العمليات 
الفنية الطارئة في احملافظات 

املتضررة.

واملؤسسات العسكرية تشارك 
في عمليات االنقاذ والبحث عن 
مفقودين واسعاف املصابني.
وأعلنــت وزارة التربية 
السورية تعطيل املدارس في 
جميع احملافظات السورية 
باقي أيام األسبوع اجلاري.
وقال وزير التربية دارم 
طباع انه بعد االطالع على 
املــدارس، واحلالة  أوضاع 
العامــة للمواطنــني، قررت 
الــوزارة إيقاف الــدوام في 

على مدار الساعة باإلضافة 
الى فرق ميدانية على األرض 
واســتنفار جميع الوزارات 
واملؤسسات واجلهات املعنية 
وكل الفرق واإلمكانات لدى 
املدنــي واإلطفــاء  الدفــاع 
والصحة وشركات اإلنشاءات 
العامة وفروعها باحملافظات 
وجميع املؤسسات اخلدمية 
ومديريات اخلدمات العامة 
للقيام بعمليات إنقاذ األرواح 

وإزالة األنقاض. 

واطلقت الوزارات السورية 
تباعا خطط الطوارئ اخلاصة 
بالكارثة، حيث فتحت وزارة 
األوقــاف صــاالت وخدمــات 
املساجد في األماكن املتضررة 
الستقبال املتضررين، وبدأت 
جمع التبرعات في صناديق 
املســاجد لصالح املتضررين 
ضمن حملة التبرعات الوطنية 
التي أطلقتها األمانة السورية 
للتنميــة، كمــا أعلنت وزارة 
الدفاع ان وحدات من اجليش 

األطفــال  ريــاض  جميــع 
العامة واخلاصة  واملدارس 
والشرعية واملهنية لنهاية 

األسبوع اجلاري.
وأشار الوزير طباع إلى 
أنــه مت إبقــاء الــدوام فقط 
لعــدد مــن الــكادر اإلداري 
لتقدمي اخلدمات اإلغاثية إن 
تطلب األمر، وتهيئة املدارس 
املتضررة للعودة للدوام مع 
بداية األسبوع القادم. وأكدت 
وزارة التعليم العالي تأجيل 
االمتحانات التي كانت مقررة 

في االيام الثالثة املاضية.
بدورهــا، ناشــدت وزارة 
اخلارجية واملغتربني السورية 
الــدول األعضاء فــي منظمة 
األمم املتحدة واألمانة العامة 
للمنظمة ووكاالتها وصناديقها 
املختصــة واللجنــة الدولية 
للصليب األحمر وغيرها من 
شــركاء العمل اإلنساني من 
منظمات دولية حكومية وغير 
حكومية، مد يد العون ودعم 
اجلهود التي تبذلها احلكومة 
الســورية في مواجهة كارثة 

الزلزال املدمر.
شــكر  عــن  وأعربــت 
احلكومــة وتقديرها للدول 
واملنظمــات التي عبرت عن 
تضامنها مع سورية وشعبها 
وتعازيهــا بضحايا الزلزال 
املدمــر وأبدت اســتعدادها 
لتقدمي املســاعدة للشــعب 
الســوري في هذه الظروف 

الصعبة.
الســوري  املركز  وذكــر 
للــزالزل، فــي بيــان نقلته 
«سانا»، أن محطات الشبكة 
الســورية للرصد الزلزالي 
ســجلت زلــزاال بقــوة ٧٫٨

درجات على مقياس ريختر 
عند الساعة الواحدة والنصف 
وســط تركيــا، وتأثرت به 
ســورية بعــد ســاعات من 
الزلزال االول، موضحا أنه 
وقع على خط عرض ٣٨٫٠٩
وخط الطــول ٣٧٫٢٠ وعلى 

عمق ١٠ كيلومترات.

مئات القتلى واجلرحى وانهيارات مباٍن سكنية باجلملة وتعطيل احلياة..  واحلكومة السورية تضع خطة طوارئ

رفع األنقاض والبحث عن ناجني حتت األبنية املدمرة في حماة  (أ.ف.پ)

ورفع االنقــاض، فضال عن 
الظروف اجلوية االستثنائية 
واالمطار والثلوج ودرجات 

احلرارة املنخفضة.
من جهتها، أعلنت وزارة 
الصحة السورية ارتفاع عدد 
ضحايــا الزلزال في مناطق 
ســيطرة احلكومة إلى أكثر 
من ٥٤٠ وفاة و١٢٨٤ إصابة 
اكثرها في محافظات حلب 

وحماة والالذقية.
بــدوره، قال مديــر عام 

بؤس على بؤس.. الزلزال بعد العواصف يفاقم معاناة السوريني
رويتــرز- أ.ف.پ: نحيــب 
املدمــرة  واملبانــي  األطفــال 
واملستشفيات املليئة باجلثث.. 
آالم ناجتــة عن الزلــزال املدمر 
املزدوج مع هزاتهما االرتدادية 
بــدت مألوفــة  أمــس االثنــني 
للعائالت السورية وعمال اإلنقاذ 
الذين أنهكهم القصف والنزوح 

على مدى ١٢ عاما.
ودفــع الزلــزاالن والهــزات 
االرتدادية بالناس إلى الشوارع 
في شــمال غرب البــالد، حيث 
أصابــت الضربــات اجلويــة 
والقصــف الســكان بصدمــات 
بالفعل وأضعفت أساسات العديد 

من املباني.
وفي بلــدة جندريس، التي 
يسيطر عليها مقاتلو املعارضة 
في محافظة حلب، لم يتبق من 
مبنى متعدد الطوابق إال كومة من 
اخلرسانة والقضبان الفوالذية 
واملالبس. وقال شاب نحيف وهو 
مذهــول من وقع الصدمة ويده 
مغطاة بضمادات «هناك ١٢ عائلة 
حتــت (األنقاض) هنــاك... لم 
يخرج أحد. ال أحد... كنا نخرج 

الناس بأنفسنا صباحا».
وهــم  الشــباب  وشــوهد 
يسيرون عبر احلطام ويزيلون 
اخلرسانة بوسائل بدائية بحثا 
عن ناجني. وكانت خزانات املياه 
واأللواح الشمسية املنبعجة قد 
تطايرت فوق األسطح وسقطت 

على األرض الرطبة.
وقــال رائــد الصالــح مدير 
الدفاع املدني «اخلوذ البيضاء»، 
وهي خدمة إنقاذ تأسســت في 
األراضــي اخلاضعة لســيطرة 
املعارضة، لرويترز عبر الهاتف 
«نحن نسابق الزمن إلنقاذ حياة 
الناس حتت األنقاض. حتى وإن 
كانت فرقنا منهكة، فليس لدينا 

وقت للراحة».
وذكــر أن الضربات اجلوية 
علــى مر الســنني تركت هياكل 
املباني هشة وبالتالي «انهارت 
على الفــور» وأدت في النهاية 

إلى سقوط املزيد من القتلى.
تقول األمم املتحدة إن ماليني 
األشــخاص فــي شــمال غــرب 
سورية باتوا معرضني للخطر 
بسبب الصراع الذي تسبب في 
نزوح ٢٫٩ مليون شــخص في 
املنطقة وإقامــة ١٫٨ مليون في 

املخيمات.
لكن طقس الشتاء البارد مع 
استمرار العاصفة القطبية منذ 
ايام، شــكل حتديــا آخر لعمال 
اإلنقاذ الذين قالوا إن العائالت 

صفارات اإلسعاف في كل مكان. 
الناس في الشوارع مصدومة... 
في خوف كتير ولســه بنشعر 

بارتدادات».
وفي مستشــفى الرحمة في 
بلدة دركوش، ال يقوى أســامة 
عبداحلميد على حبس دموعه 
بينمــا تعلــو جــروح جبينه، 
جراء تهــدم املبنى الذي يقطن 
فيه مع عائلته فوق رؤوســهم 

بعد جناتهم بأعجوبة.
ويقول الرجل بينما يرتدي 
عباءة شتوية بنية اللون بتأثر 
شديد لوكالة فرانس برس «كنا 
ننــام بأمــان وإذ شــعرنا بهزة 

أرضية قوية جدا».
ويضيــف «أيقظت زوجتي 
واصطحبنــا أوالدنــا وركضنا 
باجتاه باب املنــزل في الطابق 
الثالث، وما ان فتحنا الباب حتى 
ســقطت البناية كلهــا». خالل 

ساعات الصباح األولى.
وشاهد مراسل فرانس برس 
ســيارات إســعاف تصل تباعا 
وتقل جرحــى بينهم عدد كبير 

من األطفال.
داخل قاعة في املستشــفى، 
متــدد املصابــون علــى أســرة 
متجاورة، بعضهم لفت رؤوسهم 
بضمائد وآخرون عوجلوا بعد 
إصاباتهم بكسور أو رضوض.

وفــي غرفــة أخــرى، يعلو 
صــراخ طفلــة صغيــرة بينما 
تتلقى حقنة مصابة بكسر في 
يدها. وبالقرب منها يجلس فتى 

مضمد الرأس.
ويقول طبيب اجلراحة العامة 
في املستشــفى مجيــد إبراهيم 
لفرانس برس «الوضع ســيئ 
للغايــة مــع وجود أشــخاص 
كثيريــن حتت أنقــاض املباني 
الســكنية». ورجحــت «اخلوذ 

البيضاء» ارتفاع عدد الوفيات 
بشــكل كبيــر لوجــود مئــات 

العائالت حتت األنقاض.
وفــي مستشــفى الرحمــة، 
يتلقى محمد بركات (٢٤ عاما) 
وهو أب ألربعــة أطفال العالج 

بعد إصابته بكسر في رجله.
ويقول لفرانس برس بينما 
يتمــدد على الســرير وجروح 
تغطي وجنته وأنفه «ســحبت 
أوالدي وخرجنا من املنزل ألنه 
منزل أرضي وقدمي، وإذ بجدران 
األبنية املجاورة بدأت تســقط 
علينا ونحن نقف في الشارع».
وأصيب بركات بكســر في 
رجله جراء سقوط جدار عليه 

بينما جنا أفراد عائلته.
في مدينة ســرمدا في ريف 
إدلب الشمالي، دمرت كتلة أبنية 
متالصقة وسويت باألرض، بينما 
بقيت ألواح الطاقة الشمســية 
وخزانات املياه صامدة فوقها. 

وتناثرت الفرش واألغطية.
وشاهد مصور فرانس برس 
عمال إنقاذ يحاولون رفع الركام 
ويعملون على استحداث فتحات 
عبر استخدام املعاول واملطارق، 
بحثــا عن ناجــني، بينما تعمل 
آليات وجرافة على رفع األسطح 

واجلدران.
ضرب الزلــزال الذي بلغت 
قوتــه ٧٫٨ درجــات قرب غازي 
عنتاب في جنوب شــرق تركيا 
الســاعة ٠٤٫١٧ االثنــني عنــد 
بالتوقيــت احمللــي (٠١٫١٧ ت 
غ) علــى عمق نحــو ١٧٫٩ كلم، 
وفــق املعهد األميركي للمســح 
اجليولوجي. وشعرت به دولة 
عدة مجاورة، أبرزها ســورية، 

السيما املناطق احلدودية.
عند شعوره بالهزة األرضية، 
حمل أنس حبش (٣٧ عاما) طفله 
وطلــب من زوجتــه احلامل أن 
جتاريــه في الركض الى مدخل 
شــقتهما الواقعــة فــي الطابق 
الثالــث واألخير فــي مبنى في 
مدينــة حلــب (شــمال)، التي 
صدعت ســنوات احلرب مئات 

األبنية فيها.
الــدرج  «نزلنــا  ويقــول 
كاملجانــني بعدمــا غطيت وجه 
طفلي بوشاح حلمايته، وما ان 
وصلنا إلى الشارع حتى رأينا 
عشرات العائالت وهي في حالة 

خوف ورعب».
ويضيف «ثمة من ركع على 
األرض وبــدأ الصالة، وثمة من 
كان يبكــي، كمــا لــو أنــه يوم 

القيامة».

حلظات، وجد عبداحلميد نفسه 
حتــت ركام املبنــى املؤلف من 
أربع طبقات في قريته عزمارين 
احلدوديــة، لكن «اهللا احلامي» 
أنقذ حياته وعائلته بأعجوبة. 
ويضيف بتأثر شديد «سقطت 
اجلدران علينا، لكن ابني متكن 
من اخلــروج وبــدأ الصــراخ، 
جتمع النــاس حينها ملعرفتهم 
أن ثمــة أحيــاء وأخرجونا من 
حتــت األنقــاض». وبينما جنا 
عبداحلميــد مــع عائلتــه، قتل 

جميع جيرانه في املبنى.
إلــى  عبداحلميــد  ونقــل 
مستشــفى الرحمة الذي يبعد 
نحــو تســعة كيلومتــرات من 
قريته، وقد ضــاق بضحايا مت 
نقلهم تباعا مبا فاق قدرة الطاقم 
الطبي على االســتجابة مبجرد 
وصــول أكثر من مائــة جريح 
وجثث ثالثني شخصا إليه خالل 

مدنيون ينقذون طفلة من بني أنقاض أحد األبنية املدمرة في بلدة جندريس بريف إدلب  (أ.ف.پ)

تركت في درجات حرارة شــبه 
متجمدة وأمطار غزيرة.

وقال أحمد الشيخ، وهو من 
سكان بلدة حدودية قريبة في 
ريف محافظة إدلب، إن الزلزال 
دمر املبانــي املتواضعــة التي 
أقيمــت في مخيمــات النازحني 
التي تســتضيف سوريني فروا 

من احلرب على مدى سنوات.
وإلى الغرب، كان املستشفى 
الرئيسي في مدينة عفرين، يعج 
باجلرحى على األرض فيما تكافح 
النســاء للوصول إلى أحبائهن 
عبــر الهاتف إذ كانت اخلطوط 

معطلة.
ويضــع املســعفون أكياس 
اجلثــث الســوداء علــى أرض 
ملطخة بالدماء بينما كان األطفال 

الصغار يصرخون.
وقال إبراهيم عبيد، وهو أحد 
ســكان عفرين «بنسمع صوت 

بابا الڤاتيكان «حزين للغاية» 

مصدر سوري ينفي طلب مساعدة 
من إسرائيل في جهود اإلغاثة

أضرار كبيرة تلحق مبواقع 
أثرية سورية جراء الزلزال

عواصــم - وكاالت: قــال بابا الڤاتيكان فرنســيس أمس 
إنه «حزين للغاية» بســبب الزلزال القوي الذي ضرب تركيا 

وسورية وأودى بحياة املئات من األشخاص في البلدين.
وأفاد وزير خارجية الڤاتيكان الكاردينال بييترو بارولني، 
ثاني أكبر مســؤول فــي الڤاتيكان، أن البابا فرنســيس كان 
حزينا للغاية عند معرفة اخلسائر الفادحة في األرواح التي 
سببها الزلزال، وهو يرسل تعازيه الصادقة ألقارب الضحايا.

وكاالت: نقلت صحيفة الوطن املوالية لدمشق عن مصدر 
رسمي سوري نفيه «بشكل قاطع» ما اعلنه رئيس احلكومة 
االســرائيلية بنيامني نتنياهو من أن دمشق طلبت املساعدة 

من إسرائيل في جهود اإلغاثة عقب الزلزال.
وقال نتنياهو أنه «وافق» على إرسال مساعدة إلى سورية، 
بعد تلقي طلب من احلكومة السورية عبر قنوات «ديبلوماسية»، 

علما بانه ال عالقات رسمية بني البلدين.
وأضاف نتنياهو أمام نواب حزبه «الليكود» إن إسرائيل 
«تلقت طلبا عبر مصدر ديبلوماسي لتقدمي مساعدة إنسانية 
لسورية ووافقت على ذلك». وأضاف أنه سيتم إرسال املساعدة 
قريبا. ورفض مكتبه اإلدالء مبزيد من التفاصيل بشأن «املصدر 
الديبلوماسي». وقال املصدر السوري «إذا كان نتنياهو قد تلقى 
طلبا من هذا القبيــل فهو بالتأكيد من حلفائه وأصدقائه في 
تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة» واملنظمات اإلرهابية األخرى.

(أ.ف.پ): طالــت األضرار الناجتة عــن الزلزال العنيف 
الذي ضرب ســورية ومركزه في محافظــة كهرمان مرعش 
التركية، مواقع أثرية عدة أبرزها قلعة حلب، على ما أعلنت 
املديرية العامة لآلثار واملتاحف في سورية. وأفادت املديرية 
العامة لآلثار في بيان سقوط «أجزاء من الطاحونة العثمانية 
داخل قلعة حلب وحدوث تشــقق وتصدع وسقوط ألجزاء 
من األســوار الدفاعية الشمالية الشــرقية». وسقطت كذلك 
«أجــزاء كبيرة من قبة منارة اجلامع األيوبي» الواقع داخل 
القلعة، التي تضررت مداخلها وسقطت أجزاء من حجارتها 

«ومنها مدخل البرج الدفاعي اململوكي».
وفي املدينة القدمية في حلب، حدثت انهيارات وتصدعات 
في مبان سكنية عدة متاخمة لألسوار التاريخية والتي تضرر 
الكثير منها نتيجة احلرب والقصف اجلوي والصاروخي.

ونشــرت املديرية عبر حسابها الرســمي على فيسبوك 
صورا تظهر تضرر قبة منارة اجلامع األيوبي واألضرار التي 
حلقت بواجهة التكية العثمانية، وأضرارا طفيفة ومتوسطة 

مبناطق متفرقة داخل قلعة حلب.
وفي محافظة حماة، كشف املسح األولي الذي أجرته فرق 
اآلثار عن تضرر «بعض املباني داخل قلعة املرقب» األثرية في 
مدينة بانياس، وسقوط أجزاء من حجارة اجلدران وكتلة من 
برج دائري. كذلك، سقطت واجهات تاريخية في مدينة حماة.

وسقط جرف صخري في محيط قلعة قدموس في محافظة 
طرطوس، وانهارت مبان ســكنية في حرم القلعة. والتزال 

فرق اآلثار تقيم األضرار.

ملشاهدة الڤيديو
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الثالثاء ٧ فبراير ٢٠٢٣ رياضـة

 كأس ولي العهد «تبي» العربي

ناصر العنزي

بركالت الترجيح وتألق من حارسه سليمان 
عبدالغفور، جنح العربي في التتويج بكأس سمو 
ولي العهد للمرة التاسعة في تاريخه بعدما متكن 
من التغلب على الساملية ٤-١، عقب انتهاء املباراة 
بالتعــادل ٢-٢ فــي احتفالية غالية على ســتاد 
«جابر الدولي»، إذ تألق عبدالغفور في التصدي 
لركلتي ترجيح، واحتفل بعدها مؤازروه باللقب 
مــع العبيهم حتى الوصول الــى مقر النادي في 

املنصورية.
تعامل الســاملية مع فرصــه بصورة ايجابية 
فسجل هدفا في الشوط األول، فيما أخفق العربي 
في التعامل مع فرصه ولم يســجل، وجاء هدف 
السماوي بقدم الكولومبي كارلوس ريفاس، ولكن 
الفضل يرجع ملبارك الفنيني الذي تالعب بالكرة 
من حتت قدميه ثم مرر كرة خطرة انتهت بهدف 
جاء في محله «٢٨»، أما العبو العربي فال يلوموا 
إال أنفسهم بعدما اهدروا فرصتني ثمينتني تصدى 
لهما احلارس احمد عادي بيقظة، األولى كانت من 
كينسجلي أيدو والثانية من قدم سيف احلشان 

فضال عن تدخالت ايجابية من النشط علي خلف 
والذي مرر كرتني عرضيتني لم جتدا من يتابعهما، 
فيما اختفى متاما جناحا العربي السنوسي الهادي 
ومحمد صولة بعد أن أطبق ظهيرا الساملية بدر 

جمال وحمد القالف اخلناق عليهما.
وقاد مدرب الساملية محمد ابراهيم فريقه بأمان 
في الشــوط االول ودفع بثالثي هجومي ســريع 
جدا في حتركاته وهم مبارك الفنيني وكارلوس 
وجمعة ســعيد، ومتكن بفضل حماســة العبيه 
وقتالهــم داخل امللعب مــن احملافظة على مرماه 
والتقــدم بهدف، وعادة ما يحتــاج أي فريق إلى 
العب من طراز «صناعة فارق» ومبارك الفنيني 
كان العالمة الفارقة بالفريقني، وميكن القول ان 
الشــوط االول كان متكافئــا بني الفريقني، وظهر 
جليــا عنصر املباغتة لدى بعض الالعبني الذين 

أظهروا مجهودا شخصيا لتهديد املرميني.
وفي الشوط الثاني، أنقذ حارس الساملية أحمد 
عادي فريقه من هدف محقق بعدما تصدى لقذيفة 
من علي خلف وهو على خط الستة وحولها إلى 
ركنية «٥٧»، وقبلها حصل الساملية على فرصة 

تعزيز هدفه لم يحسن كارلوس التعامل معها.

 وأجرى مدرب العربي سفيكو تغيرين بزجه 
بسام الصرارفي وحسني اشكناني، فيما دعم محمد 
ابراهيم صفوفه مبحمد الهويدي، وسعيا إلدراك 
التعادل نظم العربي هجمات متتالية اصطدمت 
بصالبة دفاع الساملية الذي قام بدوره على اكمل 
وجه ومعهم ساجن بيير وخلفهم احلارس أحمد 
عادي الذي ذاد عن مرماه ببسالة، أما األخضر فقد 
عابه التركيز وكأنه في عجلة من أمره ويبدو أن 
تصريح مدربه البوســني روسمير سفيكو قبل 
املباراة بشأن إرهاق العبيه وضح على بعضهم 
مثل السنوسي وصولة رغم ان الثاني بذل جهدا 
طيبــا، فيما كان علي خلــف األخطر في صفوف 

األخضر.
وحينما كانت املباراة تلفظ أنفاسها األخيرة 
وحتديدا في الدقيقــة ٨٨ كان جلمعة عبود رأي 
آخر وكلمة مسموعة بهدف جميل «لوب»، بعدما 
تلقــى كرة عائدة من أحمد عادي فركلها بطريقة 
احترافيــة من خارج منطقة اجلــزاء في الزاوية 

العليا.
وجلــأ الفريقــان بعدهــا لشــوطني إضافيني 
اقتسماهما فسجل الساملية في الشوط االضافي 

األول عن طريق فهد مرزوق «هدف جميل» (١٠١) 
فيما سجل العربي في الشوط االضافي الثاني عن 
طريق السنوســي الهادي برأسية جميلة (١٠٧) 
ليحتكما بعدها الى ضربات الترجيح التي ابتسمت 

لألخضر ٤ - ١.
أدار املباراة طاقم حكام مكون من أحمد العلي 
وعبدالهــادي العنزي وســيد محمــود وعبداهللا 
الكنــدري (رابعــا) وعبداهللا جمالــي حكم الڤار 
وفارس الشــمري مســاعدا، وقاد العلي املباراة 

بثقة وجناح.
مثل العربي: سليمان عبدالغفور، عيسى وليد، 
طارق بوعبطة، حسن حمدان، جمعة عبود، سلطان 
العنزي، سيف احلشان، السنوسي الهادي، محمد 
صولة، علي خلف، كيسنجي إيدو. بسام الصرارفي، 

حسني اشكناني، بدر طارق، خالد املرشد.
مثل الساملية: أحمد عادي، بدر جمال، ليما، 
فهد املجمد، ســاجن بيير، حمــد القالف، مهدي 
دشتي، فواز العتيبي، مبارك الفنيني، كارلوس 
منديس، جمعة سعيد، محمد الهويدي، عذبي 
شــهاب، فهــد العتيبــي، عبدالهــادي خميس، 

عبدالرحمن الفضلي.

فرحة العبي العربي بكأس سمو ولي العهد للمرة التاسعة  (هاني الشمري) سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مسلما الكأس الغالية لعبدالعزيز عاشور بحضور عبداهللا الشاهني

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مصافحا الشيخ فهد الناصر والوزير عبدالرحمن املطيري سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ورئيس مجلس األمة أحمد السعدون وسمو الشيخ ناصر احملمد والشيخ علي اخلليفة والشيخ علي العبداهللا سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد محيياً احلضور

العبو العربي يحتفلون بالفوز الغالي مع اجلماهيرمبارك الفنيني مير بالكرة من سيف احلشان

من أجواء النهائي
٭ وصل موكب سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد وكان في استقباله 
وزيــر اإلعالم ووزير الدولة لشــؤون الشــباب عبدالرحمن املطيري 
ورئيس اللجنة األوملبية الشــيخ فهــد الناصر ورئيس مجلس إدارة 
احتاد كرة القدم عبداهللا الشاهني ورئيس النادي العربي عبدالعزيز 

عاشور ورئيس نادي الساملية الشيخ تركي اليوسف.
٭ ألغــى احتاد كــرة القدم االحتفاليــة اخلاصة املصاحبــة للنهائي 
التزامــًا بتوجيهات القيــادة العليا بإلغاء مظاهــر االحتفال تضامنا 
مع الشــعبني التركي والسوري جراء ما تعرض له البلدان من زلزال 

مدمر صباح أمس.
٭ رفع حكام املباراة والالعبون الفتة معبرة بالدعاء للبلدين والشعبني 

التركي والسوري.
٭ نال االســتوديو التحليلي من أرض ستاد جابر بقيادة د.عبداهللا 
االنصاري واحمللالن عادل املشري وعلي بولند استحسان اجلماهير 

الرياضية ورجال اإلعالم.
٭ كان احلضور اجلماهيري جيدا، حيث تناسب مع أهمية احلدث، كما 
جنح احتاد كرة القدم بتنظيمه وإدارته ما ساهم في جناح النهائي.

السجل الذهبي 
 البطلاملوسم الكروي 

الكويت١٩٩٣-١٩٩٤
كاظمة ١٩٩٤-١٩٩٥
العربي ١٩٩٥-١٩٩٦
 العربي ١٩٩٦-١٩٩٧
القادسية ١٩٩٧-١٩٩٨
العربي ١٩٩٨-١٩٩٩
العربي ١٩٩٩-٢٠٠٠
الساملية ٢٠٠٠-٢٠٠١
القادسية ٢٠٠١-٢٠٠٢
الكويت ٢٠٠٢-٢٠٠٣
القادسية ٢٠٠٣-٢٠٠٤
القاسية ٢٠٠٤-٢٠٠٥
القادسية ٢٠٠٥-٢٠٠٦
العربي ٢٠٠٦-٢٠٠٧
الكويت ٢٠٠٧-٢٠٠٨
القادسية ٢٠٠٨-٢٠٠٩
الكويت ٢٠٠٩-٢٠١٠
الكويت ٢٠١٠-٢٠١١
العربي ٢٠١١-٢٠١٢
القادسية ٢٠١٢-٢٠١٣
القادسية ٢٠١٣-٢٠١٤
العربي ٢٠١٤-٢٠١٥
الساملية ٢٠١٥-٢٠١٦
الكويت ٢٠١٦-٢٠١٧
القادسية ٢٠١٧-٢٠١٨
الكويت ٢٠١٨-٢٠١٩
الكويت ٢٠١٩-٢٠٢٠
الكويت ٢٠٢٠-٢٠٢١
العربي ٢٠٢١-٢٠٢٢
العربي٢٠٢٢-٢٠٢٣
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٭  الساحل: حمد الحبسي.
٭  السالمية: عذبي شهاب.

٭  العربي: السنوسي الهادي.
٭  الكويت: ياسين العمري.

٭  الفحيحيل:فواز الرشيدي - يعقوب الطراروة (٢) - لويز فيرناندو.
٭ النصر: غوستافو ألميدا.

٭ كاظمة: شبيب الخالدي - جاي ديمبلي.
٭  القادسية: محمود المرضي.

٭  الجهراء: طالل العجمي.

٭  التضامن: عبداهللا ماوي.

منو سجل؟

٭ حافظ مهاجم الكويت ياسني اخلنيسي على صدارة هدافي 
الدوري برصيد ١١ هدفا، وجاء خلفه مهاجم النصر محمد 
دحام بـ ٨ أهداف، ومن ثم محمد الصولة (العربي) وأبودو 
أساكا (اجلهراء) بـ ٧ أهداف، ويتساوى بعدهما بـ ٦ أهداف 
كل من: شبيب اخلالدي (كاظمة)، جيوفاني سيلفا (الساحل)، 

يوسف بن سودة (الفحيحيل).
٭  شــهدت اجلولة ٥ حاالت طرد منها اثنتان في مواجهة 
العربي والكويت واحدة ملهاجم «األخضر» سلمان العوضي 
والثانية لالعب وسط «األبيض» مهدي برحمة، كما تعرض 
العبا النصر خالد شامان وناصر فالح للطرد في مواجهة 
الفحيحيل، وكانت آخر احلاالت لالعب كاظمة عبداهللا الفهد 

أمام القادسية.
٭  جميع الفرق متكنت من التسجيل في هذه اجلولة، وهو 

أمر يحدث ألول مرة منذ انطالق الدوري.
٭  هجوم الكويت هو األقوى بتسجيله ٢١ هدفا، فيما يعتبر 

هجوم التضامن األضعف بتسجيله ١٢ هدفا.
٭  دفاع التضامن يعتبر األفضل باستقباله ١٢ هدفا، بينما 

يعتبر دفاع الساحل األضعف بدخول مرماه ٢٢ هدفا.

في املرمى

حتســن واضــح 
في أرضيات عدد من 
املالعب بعد شكاوى 
من الالعبني من تكرار 
اإلصابــات، ونتمنى 
استمرارية صيانتها 
لســالمة  حفظــا 

الالعبني.
«شغلكم زين»

تصرفات مرفوضة 
خرجــت مــن بعــض 
العبي اخلبرة في مباراة 
كاظمة والقادسية وما 
صاحبها من شد عصبي 
الطرفني  وخشونة من 
نتج عنها عدد كبير من 

اإلنذارات.
«الركادة زينة»

اختار القسم الرياضي فريق «األنباء» للجولة الـ ١٢ من دوري زين الممتاز، 
والذي ضم كال من:

احلارس: سليمان عبدالغفور (العربي). ٭
الدفاع: اينيس ســيبوفيتش (اجلهراء)، مشاري الكندري  ٭

(الفحيحيل)، عبدالرحمن الديحاني (الساحل).
الوسط: مبارك الفنيني (الساملية)، السنوسي الهادي (العربي)،  ٭
محمد مرهون (الكويت)، إبراهيما تانديا (القادسية)، جاي 

دميبلي (كاظمة).
الهجوم: يعقوب الطراوة (الفحيحيل)، شبيب اخلالدي (كاظمة). ٭

فريق «األنباء» للجولة الـ ١٢غلط X غلطصح لسانكستان جنم األسبوع

احلكام في امليزان

اســتحق مدرب كاظمة ايلي ستان أن يكون 
جنم األســبوع لهذه اجلولــة بعدما حقق فوزا 
مهما على القادســية ســاهم من خالله في بقاء 
الفريق ضمن دائرة املنافسني، حيث قدم الفريق 
شــوطا أول مميزا خصوصا من ناحية التنظيم 

في وسط امللعب.

الشباب للتخلص من خيطان في «األولى»
مبارك اخلالدي

تعود منافسات دوري زين للدرجة 
األولى مساء اليوم مع انطالق اجلولة 
العاشرة من املسابقة التي توقفت منذ 
٢٢ ديســمبر املاضي بســبب بطولة 
خليجي ٢٥، وذلــك بإقامة مباراتني 
حيث يسعى فريق الشباب املتصدر 
بـ ١٧ نقطة للتخلص من فريق خيطان 

صاحب املركز الثالث بـ ١٠ نقاط عندما 
يلتقيان على ستاد علي صباح السالم.

وفي اللقاء اآلخر الذي يجري على 
ستاد مبارك العيار يلتقي الصليبخات 
برصيد ٥ نقــاط مع برقان بنقطتني 
وتقام املواجهتان في متام الساعة الـ 
٤٫٤٠. ويغيب عن منافسات اجلولة 
الوصيف فريق اليرموك بـ ١٥ نقطة 

بداعي الراحة.

وحتظــى املواجهــة األولــى بني 
الشــباب وخيطان بأهميــة خاصة، 
السيما ألبناء األحمدي الذين يحدوهم 
األمــل فــي حتقيق الفوز وتوســيع 
الفارق مع الوصيف، وفي املقابل يأمل 
خيطان مواصلة عروضه اإليجابية 
في األسابيع األخيرة بقيادة املدرب 
الوطني إبراهيم عبيد واالقتراب من 

خط املنافسة.

«ما تغير شي».. الكويت بالقمة
كاظمة املستفيد األكبر.. والقادسية والنصر يعانيان.. والفحيحيل ضرب بقوة

@azizإعداد وحتليل: عبدالعزيز جاسم - ٩٩٥

لم يفز ولم يخسر لكنه لم يقرب منافسه املباشر من الصدارة.. 
هذا ما فعله الكويت في اجلولة الـ ١٢ من دوري زين املمتاز عندما 
تعــادل مع الوصيف العربي ١-١ في مبــاراة تعتبر األجمل، حيث 
حملــت الكثير من النديــة واإلثارة منذ بدايتهــا حتى النهاية، في 
املقابــل لم يترك كاظمة هذا التعادل مير مرور الكرام ليحقق فوزا 
مهما وثمينا على القادسية ٢-١، بينما اكتفى اجلهراء بالتعادل مع 
التضامن ١-١ وهي النتيجة نفسها التي آلت إليها مواجهة الساملية 
مع الساحل، فيما حقق الفحيحيل النتيجة األكبر في اجلولة بفوزه 

على النصر ٤-١.
األبيض.. انتفض بالثاني

لم يكن الكويت حاضرا في الشــوط األول في مواجهة العربي 
وكان متفرجا على هجمات منافسه دون أن تكون له أي ردة فعل، 
لكن يحسب للمدرب علي عاشور تبديالته سواء بالشوط األول أو 
بالثاني، والتي ساهمت في تغيير شكل الفريق متاما خصوصا من 
الناحية الهجومية والتي منحته التعادل ومن ثم كان قريبا جدا من 
االنتصار، لذلك على عاشور الذي أشدنا بتبديالته أن يدخل املباراة 

بتشكيلة مثالية مستقبال حتى ال يقع باحملظور.
األخضر.. ضيع مجهوده

قدم العربي مســتوى مميزا أمام الكويت وكان الطرف األفضل 
في كل شيء بالشوط األول إال انه لم يتمكن من التسجيل حتى بعد 
طرد العبه ســلمان العوضي، غير أنه دخل الشوط الثاني بتركيز 
عال وحصل على ركلة جزاء تسببت في تساوي الكفة مع منافسه 
بعد طرد مهدي برحمة، لكن ما حدث بعد هدف التقدم أمر غريب، 
حيث تراجع األخضر بشكل كبير وحدثت فوضى بني صفوفه زاد 
عليها تبديالت خاطئة وغير مدروسة من املدرب، ليتعادل األبيض 
الذي كاد أن يخطف املباراة في أكثر من فرصة لوال تألق احلارس 

سليمان عبدالغفور.
البرتقالي.. استعاد عافيته

يحسب ملدرب كاظمة الروماني إيلي ستان إشراك جميع عناصر 
القوة في بداية املباراة أمام القادسية خصوصا الثالثي أحمد العرسان 
وجاي دميبلي وشبيب اخلالدي ما ساهم في تشكيل خطورة على 
املنافس وتسجيل هدفني كانا سببا في حتقيق البرتقالي االنتصار 
واالقتــراب من فرق الصدارة لكن على املــدرب احلذر من التراجع 

الكبير بعد التقدم الذي كاد أن يتسبب في فقدان نقطتني.
اجلهراء.. ما هاجم بقوة

لم يواصل اجلهراء هجومه القوي في مواجهة التضامن وعلى 
عكس «عوايده»، بعد أن سجل هدفا مبرمى املنافس تراجع مبكرا 
في وســط ملعبه ما كلفه دخول هــدف التعادل مبرماه، ويبدو أن 
النتيجة كانت مرضية للفريق الذي اكتفى مبحاولة منع تســجيل 
التضامن لهدف آخر ما أنســاه مهامه الهجوميــة، لذا على الفريق 

استعادة مستواه الهجومي سريعا ألنه كان مميزا في ذلك األمر.
السماوي.. تراجع بعد الهدف

ظهر الساملية أمام الساحل بشكل جيد في الشوط 
األول وأكمل ذلك بالدقائق األولى في الشــوط الثاني 
حتى متكن من تسجيل هدف التقدم ليتراجع أداء 
الفريق بشكل عام واستقبل هدفا وكاد أن يخسر 
نقــاط املباراة كاملة حتى انــه لم يتمكن من 
شن هجمات مرتدة بصورة مميزة، كما كان 
يفعل في املباريات الســابقة وقد يكون له 
العــذر في ذلك بســبب التفكير في نهائي 

كأس ولي العهد.
الفحيحيل.. لعبها صح

ما مييز الفحيحيــل مع املدرب فراس 

اخلطيــب أن الفريق بات يلعــب كرة هجومية من البداية ويصنع 
فرصا ويســجل وهو ما فعله أمام النصر، كما يحسب للفحيحيل 
اســتغالله للنقص العددي لدى املنافس فبعد كل هدف يبحث عن 
تسجيل آخر وهو أمر مهم جدا فعامل املواجهات أو فارق هدف قد 
ينقذ الفريق مع نهاية القســم الثاني، واذا استمر على هذا املنوال 
فقد جنده ضمن الفرق الـ ٦ ليس كمنافس ولكن لكي يضمن البقاء 

ملوسم آخر في املمتاز.
األصفر.. بداية غلط

عندما تدخل املباراة بتشكيلة وطريقة لعب خاطئتني 
فــإن النتيجة غالبا ما تكون ســلبية وهذا ما حدث مع 
القادســية في مواجهته أمام كاظمــة، فاملدرب الصربي 
بوريــس يونياك لــم يتعلم من أخطائه الســابقة كأنه 

يصر علــى ذلك من خالل التشــكيلة التي يلعب بها 
وبعد التأخر يحاول تصحيح املسار وبالفعل 

يظهر األصفر بشكل جيد ويسجل ويشكل 
خطورة لكن ال يحقق النتيجة املرجوة 

ويخسر نقاط املباراة.
التضامن.. عاد ووقف

من األمور املميــزة في التضامن 
هذا املوسم أنه يستطيع العودة إلى 
املباريــات عندمــا يتأخــر بالنتيجة 
وهو بالفعل ما حدث بشــكل ســريع 
في مواجهة اجلهراء فبعد التأخر بهدف 
في منتصف الشوط األول لم ينته هذا 
الشوط إال وقد متكن من حتقيق التعادل، 

لكن عندما نشيد في كل مرة بقوة دفاع 
الفريــق يجب أن نقف مع هجومه الذي 
يعجز عن ترجمة بعض الفرص إلى أهداف 
ما جعله مع ختام اجلولة الدفاع األفضل 

لكنه في املقابل أضعف خط هجوم.
العنابي.. طردين بالراس يوجع

ما يحــدث مع النصــر فيما يخص 
حاالت الطرد أمــر غريب جدا ويحتاج 
لوقفة من قبل اجلهازين اإلداري والفني، 
فبعد حاالت الطرد الثالث املبكرة في 
الشــوط األول باجلوالت الســابقة ها 
هو الفريق يتعرض لطردين جديدين 
في شــوط واحد فكان من الطبيعي أن 
ينهار العنابي بالشوط الثاني ويستقبل 
٣ أهداف ويستقبل في املجمل العام ٤ ، 
وهو أمر غير مقبول في هذا التوقيت 
اذا كان الفريق يطمح للبقاء ضمن الـ 

٦ األوائل.
الساحل.. دائمًا ردة فعل

السؤال الذي يحير الكثيرين من 
متابعي فريق الساحل هو: ملاذا ال يبادر 
للهجوم ويكون هو الفعل وليس ردة 
الفعل؟! فهو عندما يســتقبل هدفا 
يتغير حاله ويهاجم بطريقة مميزة 
ويصل ملرمى املنافس ويسجل كما 
حدث في مباراة الســاملية، وعلى 
الرغم من أنه حصد نقطة جيدة 
أمام فريق قوي لكن كان باإلمكان 
أكثر مما كان ألنه الساحل أثبت أنه 
فريق ميتلك العبني مميزين لكنهم 
بحاجة لالنتصارات للخروج من  

املركز األخير.

دابس: «النقطة ُمرة» 
من ملعب اجلهراء

يحيى حميدان

اعتبر عضو مجلس إدارة نادي التضامن رئيس جهاز الكرة 
فهد دابس ان «النقطة ُمرة» من ملعب اجلهراء بعد التعادل بهدف 
ملثله في ختام اجلولة ١٢ من دوري «زين» املمتاز. وأضاف دابس، 
في حديــث خاص مع «األنباء»: طموح «العنيد» كان احلصول 
على النقاط الـ ٣ لكن التعادل ليس سيئا كون ان تفادي الهزمية 

في اجلوالت األخيرة يعد إيجابيا بالنسبة لنا.
وأشار إلى أن أرضية امللعب السيئة لم تساعد التضامن على 
تقدمي مستواه املعهود، وكنا نتمنى نقل املباراة إلى ملعب آخر. 
وبني دابس أن العبي «العنيد» حصلوا على راحة من التدريبات 
أمس، على أن يعاودوا تدريباتهم ابتداء من اليوم للقاء العربي 

اجلمعة املقبل ضمن اجلولة الـ ١٣ من «دوري األضواء».
وأوضح أن التضامن جاهز ملواجهة «األخضر» وأن الالعبني 
على قدر املسؤولية لتحقيق نتيجة إيجابية. وذكر أن صفوف 
التضامن ستشهد غياب املدافع فيصل سعيد لتراكم اإلنذارات 

(٣ بطاقات صفراء)، فيما بقية العناصر في أمت اجلاهزية.

جانب من لقاء التضامن واجلهراء

برقان يشطب تايلون ويبحث عن بديل
يحيى حميدان

يضــع اجلهازان االداري والفني لفريق الكرة بنادي برقان 
اللمســات األخيرة قبل االعالن عن ضم محترف أجنبي جديد 
في مركز الهجوم ليعوض شطب البرازيلي تايلون نيكوالس 

لإلصابة وحاجته الجراء عملية جراحية في الترقوة.
وتسمح قوانني الكرة بتبديل أحد احملترفني األجانب عقب 
إغالق سوق االنتقاالت الشتوية في حال تعرضه إلصابة بليغة 
تبعده عن املالعب لفترة طويلة. هذا، وأكد مساعد مدرب برقان 
نواف زياد أن لقاء اليوم امام الصليبخات ضمن اجلولة العاشرة 
من دوري «زين» للدرجة األولى سيكون في غاية الصعوبة «اذا 
لم نقدم األداء املنتظر منا». وأضاف زياد لـ «األنباء» أن جميع 
مباريات «الذهبي» ســتكون أشبه بـ «النهائيات» وذلك لعدم 
وجود مجال للتعثر وأيضا لدخول جميع الفرق في املنافسة 
بعد الوصول ملنتصف املسابقة وهناك قسمان متبقيان بإمكان 
كل فريق حتسني مركزه فيهما اذا حقق النتائج اإليجابية. هذا، 
ويفتقــد برقان في مباراة اليوم جهود األردني حمزة الصيفي 

تايلون نيكوالس خالل مشاركة سابقة امام السامليةوفرحان سعد بداعي اإليقاف.

مباريات اجلولة الـ ١٣

التوقيتامللعبالفريقاناليوم

األربعاء
٢/٨

٤:٤٠ثامرالساملية – الفحيحيل

٧:١٠الكويتالكويت – الساحل

اخلميس
٢/٩

٤:٤٠علي صباح السالمالنصر – كاظمة

٧:١٠محمد احلمدالقادسية – اجلهراء
اجلمعة
٤:٤٠التضامنالتضامن – العربي٢/١٠

ترتيب الفرق بعد نهاية اجلولة الـ ١٢

النقاطالفارقعليهلهخسارةتعادلفازلعبالفريق

١٢٦٥١٢١١٣٨٢٣الكويت

١٢٤٧١٢٠١٥٥١٩العربي

١٢٥٤٣٢٠١٧٣١٩كاظمة

١٢٥٢٥١٥١٥٠١٧اجلهراء

١٢٣٦٣١٤١٣١١٥الساملية

١٥-١٢٥٠٧١٧١٩٢الفحيحيل

١٥-١٢٤٣٥١٥٢٠٥القادسية

١٢٣٥٤١٢١٢٠١٤التضامن

١٤-١٢٣٥٤١٦٢٠٤النصر

٩-١٢٢٣٧١٦٢٢٦الساحل

ظهر الساملية أمام الساحل بشكل جيد في الشوط 
األول وأكمل ذلك بالدقائق األولى في الشــوط الثاني 
حتى متكن من تسجيل هدف التقدم ليتراجع أداء 
الفريق بشكل عام واستقبل هدفا وكاد أن يخسر 
نقــاط املباراة كاملة حتى انــه لم يتمكن من 
شن هجمات مرتدة بصورة مميزة، كما كان 

٨

علي احلرز (الساحل -الساملية): 
على الرغم مــن عدم وجود أخطاء مؤثرة 
وإدارته السليمة للمباراة لكن يؤخذ عليه 
عدم إشهار البطاقات الصفراء لبعض الالعبني 

بسبب احتجاجهم املبالغ فيها.

٩

 اليوناني أريس ديامانتوبولس (العربي - الكويت): 
أدار املباراة بصــورة مميزة وكان موفقا في 
جميع القرارات احلاسمة واملهمة منها إشهار 
بطاقتني حمراوين، واحدة ملهاجم العربي سلمان 
العوضي والثانية لالعب وسط الكويت مهدي 
برحمة.. وكذلك احتساب ركلتي جزاء صحيحتني، 

واحدة لـ «األخضر» وأخرى لـ «األبيض».

٨٫٥
 عبداهللا الكندري (الفحيحيل - النصر): 

أدار املباراة بصورة مميزة وكانت قراراته 
سليمة باحتساب ركلة جزاء للفحيحيل.. 
كما أشهر بطاقتني حمراوين صحيحتني 
لالعبي النصر خالد شامان وناصر فالح.

٨٫٥
 اليوناني أريس ديامانتوبولس (كاظمة - القادسية): 

كان موفقا في إدارة املباراة وأشهر بطاقات صفراء 
في مكانها السليم، كما كان قراره صحيحا بطرد 

العب كاظمة عبداهللا الفهد.

٨
 محمد العطار (اجلهراء - التضامن): 

لم تكن هنــاك أخطاء مؤثرة تذكر وتعامل 
مع الالعبني بصورة جيدة.

 حافظ مهاجم الكويت ياسني اخلنيسي على صدارة هدافي 

كل من: شبيب اخلالدي (كاظمة)، جيوفاني سيلفا (الساحل)، 

٭  ٭  

٭  

ينقذ الفريق مع نهاية القســم الثاني، واذا استمر على هذا املنوال 
 ليس كمنافس ولكن لكي يضمن البقاء 

األصفر.. بداية غلط
عندما تدخل املباراة بتشكيلة وطريقة لعب خاطئتني 

فــإن النتيجة غالبا ما تكون ســلبية وهذا ما حدث مع 
القادســية في مواجهته أمام كاظمــة، فاملدرب الصربي 
بوريــس يونياك لــم يتعلم من أخطائه الســابقة كأنه 

يصر علــى ذلك من خالل التشــكيلة التي يلعب بها 
وبعد التأخر يحاول تصحيح املسار وبالفعل 

يظهر األصفر بشكل جيد ويسجل ويشكل 
خطورة لكن ال يحقق النتيجة املرجوة 

من األمور املميــزة في التضامن 
هذا املوسم أنه يستطيع العودة إلى 
املباريــات عندمــا يتأخــر بالنتيجة 
وهو بالفعل ما حدث بشــكل ســريع 
في مواجهة اجلهراء فبعد التأخر بهدف 
في منتصف الشوط األول لم ينته هذا 
الشوط إال وقد متكن من حتقيق التعادل، 

لكن عندما نشيد في كل مرة بقوة دفاع 
الفريــق يجب أن نقف مع هجومه الذي 
يعجز عن ترجمة بعض الفرص إلى أهداف 
ما جعله مع ختام اجلولة الدفاع األفضل 

لكنه في املقابل أضعف خط هجوم.
العنابي.. طردين بالراس يوجع

ما يحــدث مع النصــر فيما يخص 
حاالت الطرد أمــر غريب جدا ويحتاج 
لوقفة من قبل اجلهازين اإلداري والفني، 
فبعد حاالت الطرد الثالث املبكرة في 
الشــوط األول باجلوالت الســابقة ها 
هو الفريق يتعرض لطردين جديدين 
في شــوط واحد فكان من الطبيعي أن 
ينهار العنابي بالشوط الثاني ويستقبل 
 أهداف ويستقبل في املجمل العام  أهداف ويستقبل في املجمل العام  ، 
وهو أمر غير مقبول في هذا التوقيت 
اذا كان الفريق يطمح للبقاء ضمن الـ 

السؤال الذي يحير الكثيرين من 
متابعي فريق الساحل هو: ملاذا ال يبادر 
للهجوم ويكون هو الفعل وليس ردة 
الفعل؟! فهو عندما يســتقبل هدفا 
يتغير حاله ويهاجم بطريقة مميزة 
ويصل ملرمى املنافس ويسجل كما 
حدث في مباراة الســاملية، وعلى 

عدم إشهار البطاقات الصفراء لبعض الالعبني 

بطاقتني حمراوين، واحدة ملهاجم العربي سلمان 

برحمة.. وكذلك احتساب ركلتي جزاء صحيحتني، 

كان موفقا في إدارة املباراة وأشهر بطاقات صفراء 
في مكانها السليم، كما كان قراره صحيحا بطرد 
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«األصفر» يواجه اجلهراء 
للتحليق بصدارة «الطائرة»

يعقوب العوضي

يسعى القادســية اليوم ملواصله صدارة الترتيب العام 
لدوري الكرة الطائرة حني يلتقى اجلهراء في الـ ٥:٠٠ على 
صالة مجمع الشيخ سعد العبداهللا مبقر احتاد الكرة الطائرة 
في ضاحية صباح السالم، إذ يتطلع «األصفر» بقيادة املدرب 
جوليان وبرصيد ٢١ نقطة، إلى حصد ٣ نقاط جديدة واالبتعاد 
عن الكويت أقرب املنافسني، رغم صعوبة املهمة أمام اجلهراء 

صاحب الـ ١٣ نقطة.
وفي مباراة ثانية، يلتقى العربي برصيد ١٧ نقطة مع الكويت 
صاحب الـ ٢٠ نقطة، حيث ســيحاول «األخضر» استعادة 
جادة االنتصارات بعد تراجع ملحوظ في القسم الثاني من 
البطولة، بينمــا يتطلع «األبيض» ملواصلة صحوته واعتالء 
صدارة الترتيب العام للبطولة في حال أي اخفاق للقادسية.

القادسية يعزز صدارته لدوري 
اليد.. والكويت «طاف» العربي

يعقوب العوضي

 فاز الكويت على العربي بنتيجة ٣٥-٢٥ ضمن منافسات 
اجلولة الـــ ١١ من دوري اليد املمتاز، ليرفع رصيده إلى ٢٠

نقطة باملركز الثانــي، بينما ظل رصيد العربي ١٠ نقاط في 
املركز الرابع. وامس االول فاز نادي القادسية على اليرموك 
(٣٠ - ٢٣)، وبذلك واصل «امللكــي» صدارته للترتيب العام 
برصيد ٢٢ نقطة فيما توقف رصيد اليرموك عند ٥ نقاط.

وفي لقاء آخر، تفوق برقان على الساملية بصعوبة بنتيجة 
( ٣٢ -٣١ ) ورفــع رصيده إلى ١١ نقطــة، بينما ظل رصيد 

الساملية على ١٤ نقطة.
وضمن منافسات دوري الدرجة األولى، فاز النصر على 
الشــباب ( ٤٠ -٢١) ورفع رصيده الى ١٥ نقطة، فيما توقف 
رصيد الشباب عند ٨ نقاط وذلك في اجلولة ١٢ من البطولة، 
كمــا فاز خيطان على اجلهراء ( ٣٢ - ١٦) ورفع رصيده الى 

١٨ نقطة، فيما بقي اجلهراء على ٥ نقاط.
من جانب آخر، وصل الى األردن منتخبنا الوطني للسيدات 
متهيدا للمشــاركة في بطولة رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة 
اليــد واملقرر انطالقها اليوم وتســتمر حتى ١٤ من فبراير 
اجلاري، حيث يلتقي في الـــ ٤٫٠٠ مع منتخب الهند، فيما 
سيواجه املنتخب العراقي في ثاني مبارياته، ثم مع منتخب 
األردن. وتقام البطولة بنظام الدوري من مرحلتني يتوج فيها 

املنتخب صاحب العدد األكبر من النقاط.

الكويت عبر العربي واستقر ثانيا مبمتاز اليد

الهالل لكتابة التاريخ أمام فالمنغو
صعبة، لكن أعدكم بتقدمي مباراة كبيرة. 
نعلــم أن فالمنغــو لديه ميــزة خوض 
البطولة مــن نصف النهائي مباشــرة، 
لكن نحن ســنقدم أقصى ما لدينا». أما 
فالمنغو فيســعى إلــى أن يصبح ثالث 
فريق برازيلي يبلغ النهائي في آخر أربع 
نسخ بعد خسارته أمام ليڤربول ٠-١ بعد 
التمديد في ٢٠١٩ وسقوط بامليراس أمام 
تشلســي ١-٢ بعد التمديد في النسخة 
األخيرة، علما بأن آخر فريق من أميركا 
اجلنوبيــة أحرز لقب هذه البطولة كان 
مواطنه كورينثيانز عام ٢٠١٢، عندما بدأت 
هيمنة أوروبية شــهدت تتويج أنديتها 

تسع مرات تواليا.

بلغا نهائي هذه البطولة وهما كاشــيما 
أنتلرز الياباني والعني اإلماراتي وخسر 
كالهمــا أمام ريال مدريد اإلســباني في 
٢٠١٦ و٢٠١٨ تواليا. ولن يستطيع مدرب 
الهالل األرجنتيني رامون دياز االعتماد 
على عنصرين مؤثرين في الفريق هما 
العبا الوســط البيروڤــي اندري كاريو 
بداعي اإلصابة وكنو لطرده أمام الوداد، 
في حني تشــير التوقعــات الى إمكانية 
حلول الشاب مصعب اجلوير ابن التاسعة 
عشرة والكولومبي غوستافو كويار بدل 
الغائبني. واعترف دياس بصعوبة مهمة 
فريقه في مواجهة فالمنغو بقوله «ميلك 
فالمنغو هجوما قويا واملباراة ستكون 

يســعى الهالل الســعودي 
إلى ضــرب عصفورين بحجر 
واحد من خالل الثأر من فالمنغو 
البرازيلــي وبلــوغ نهائي كأس 
العالم لألندية للمرة األولى في تاريخه، 
بعد محاولتني فاشلتني عامي ٢٠١٩ و٢٠٢١، 
عندما يلتقي منافسه في مدينة طنجة 
املغربية اليوم. وبلغ الهالل الدور نصف 
النهائي للمرة األولى عام ٢٠١٩ في قطر 
وخسر أمام فالمنغو بالذات ١-٣ بعد أن 
تقدم عليه بهدف ســالم الدوسري قبل 
أن يتلقــى ثالثيــة في الشــوط الثاني، 
وعــام ٢٠٢١ في اإلمارات أمام تشلســي 
٠-١ بهــدف البلجيكي روميلو لوكاكو. 
وكان الهالل في طريقه لتوديع البطولة 
في ربع النهائي عندما تقدم عليه الوداد 
البيضاوي املضيف بهدف، قبل أن يدرك 
العب الوسط الدولي محمد كنو التعادل 
فــي الدقيقــة الرابعة مــن الوقت بدل 
الضائــع من نقطة اجلــزاء، ليفرض 
وقتا إضافيا حسمه «الزعيم» بركالت 

الترجيح ٥-٣.
وســبق لفريقــني آســيويني ان 

يلتقيان في نصف نهائي كأس العالم لألندية الليلة

إنتر يعّمق جراح ميالن.. وبايرن يستعيد صدارة «األملاني»
إثر ركلة ركنية نفذها العب ميالن السابق التركي 
هاكان تشالهان أوغلو، رافعا رصيده الى ١٢ هدفا 
فــي الدوري هذا املوســم. كما أنه الهدف الســابع 
لألرجنتيني في دربي ميالنو، باملركز الثاني على 
الئحة أفضل هدافــي إنتر في مرمى اجلار اللدود 
بعد املجري ستيفانو نييرس (١١ بني ١٩٤٨ و١٩٥٤).

بايرن يستعيد الصدارة
عــاد بايــرن ميونيــخ حامل اللقب الى ســكة 
االنتصــارات التي حاد عنها لـ ٣ مراحل متتالية، 
وذلــك بفــوزه الكبير على مضيفه ڤولفســبورغ 
٤-٢ رغــم النقص العددي فــي صفوفه بعد طرد 
كيميتش في املرحلة التاسعة عشرة من الدوري 
األملاني لكرة القدم، ما سمح له باستعادة الصدارة.

ودخل فريق املدرب يوليان ناغلسمان إلى اللقاء 
علــى خلفية ٣ تعــادالت متتالية في الدوري منذ 
بدايــة ٢٠٢٣ وفي املركــز الثاني بعد فوز أونيون 

برلني على ماينز ٢-١.

عمق إنتــر جراح جاره اللــدود ميالن بالفوز 
عليه ١-٠، وذلك ضمن منافســات املرحلة ٢١ من 

الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وبعدما أذله في نهائي الكأس السوبر في الرياض 
بالفوز عليه ٣-٠، جدد إنتر الفوز على جاره اللدود 
ميالن وزاد الضغط على مدرب األخير ســتيفانو 
بيولي الذي شــاهد فريقه يتلقى الهزمية الثالثة 
تواليــا في الــدوري ومن دون انتصــار للمرحلة 
اخلامسة تواليا، في سلسلة تخللها أيضا خروجه 
من ثمن نهائي الكأس على يد تورينو (٠ -١ بعد 

التمديد) وخسارته نهائي الكأس السوبر.
ويجد حامل اللقب نفســه في املركز السادس 
بفــارق ١٨ نقطة عن نابولي املتصــدر، ما يجعل 
أهدافــه محصــورة باحلصول علــى مركز مؤهل 
إلى دوري األبطال املوســم املقبل (يتخلف بفارق 

األهداف عن التسيو الرابع).
واستثمر «نيراتسوري» األفضلية بتقدمه في 
الدقيقة ٣٤ عبر رأسية األرجنتيني الوتارو مارتينيز 

قرعة دورة «التعليم العالي» 
الثانية اليوم

تعقد اللجنة العليا لدورة األلعاب الرياضية الثانية للتعليم 
العالي، والتي ينظمها االحتاد الكويتي الرياضي املدرســي 
والتعليم العالي في الساعة الـ ١٠ من صباح اليوم في مسرح 
الهيئة العامة للرياضــة بالرقعي، املؤمتر الصحافي اخلاص 
بالبطولة وقرعة منافســات النسخة اجلديدة التي ستنطلق 
يوم ١٢ اجلاري مبشاركة ١٤ مؤسسة من مؤسسات التعليم 
العالي تتخللها ٧ ألعاب رياضية للجنسني. وستتضمن الدورة 
منافسات الرجال في ألعاب كرة القدم العشبي مبشاركة ١٢

فريقا، كرة القدم صاالت ١٣ فريقــا وكرة الطائرة ٨ فرق، 
والبادل ١٣ فريق، بينما األلعاب النسائية كرة قدم الصاالت 

٥ فرق، كرة السلة ٤ فرق، وكرة الطائرة ٨ فرق.
وفي هذا الصدد أكد نائــب رئيس اللجنة العليا للدورة 
للشؤون اإلدارية فهد اخلليفة، أن اللجنة وضعت كل اللوائح 
التي تتضمن حتديد مشاركة العبي األندية مع الفرق املشاركة 
بجانب عدد الالعبني اخلريجني، على أن يكون الالعب متخرجا 
قبل سنتني من بداية املوسم الرياضي، مضيفا: «يجب على 
جميع الفرق املشاركة إحضار شهادة «الئق صحيا» معتمدة، 

باإلضافة إلى دعم اللجنة للمشاركة النسائية».

«رابطة املمتاز» تتهم «سيتي» 
بارتكاب مخالفات مالية

أعلنــت رابطة الدوري اإلجنليــزي املمتاز في كرة 
القــدم إحالة نادي مان ســيتي حامل اللقب إلى جلنة 

مستقلة، بسبب انتهاكات مزعومة لقواعده املالية.
وتعود االنتهاكات املزعومة إلى الفترة بني موسمي 

٢٠٠٩-٢٠١٠ و٢٠١٧-٢٠١٨.
وأوضحــت الرابطة أن حامــل اللقب الدوري متهم 
بانتهاك قواعد الدوري التي تتطلب «توفير بحســن 
نية معلومات مالية دقيقة تعطي رؤية حقيقية وعادلة 

للوضع املالي للنادي».
وأضافــت ان املعلومــات املالية الدقيقــة املطلوبة 
تتعلق «باإليرادات (بينها إيرادات الرعاية) واألطراف 

ذات الصلة وتكاليف التشغيل».
وتابعت أن اجلــزء الثاني من االنتهاكات املذكورة 
يتعلق بخرق القواعد «التي تتطلب من النادي العضو 
تضمــني التفاصيل الكاملــة ملكافأة املديــر الفني في 
العقــود ذات الصلــة» املتعلقة بالفترة بني موســمي 
٢٠٠٩-٢٠١٠ و٢٠١٢-٢٠١٣. كمــا يتعلق اجلزء الثاني 
مــن االنتهاكات املزعومة باملتطلبــات املفروضة على 
األندية «لتضمني التفاصيــل الكاملة ألجور الالعبني 

في العقود ذات الصلة».
ويتناول اجلزء الثالث االنتهاكات املزعومة لقواعد 
الدوري املمتاز التي تتطلب من األندية االمتثال لقواعد 
اللعب املالي النظيف اخلاصة باالحتاد األوروبي للعبة 

(ويفا).

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
١٠SSC١فالمنغو - الهالل

إيطاليا (املرحلة الـ ٢١)
١٠:٤٥play appساليرنيتانا - يوڤنتوس Star٢

كأس االحتاد اإلجنليزي (الدور الـ ٤)
١٠:٤٥beIN SPORTS Premium٢شيفيلد يونايتد - ريكسهام

قطار «البارسا» يعبر إشبيلية بالثالثة
ابتعد برشلونة بثماني نقاط في صدارة الدوري اإلسباني لكرة القدم بفوزه 
٣-٠ على ضيفه إشبيلية، مقابل سقوط غرميه ومطارده املباشر ريال مدريد 

بالنيران الصديقة أمام مضيفه ريال مايوركا ٠-١ ضمن املرحلة العشرين.
على ملعب كامب نو، حقق برشلونة انتصاره اخلامس تواليا في الدوري 

بأهداف جوردي ألبا (٥٨) وغافي (٧٠) والبرازيلي رافينيا (٧٩).
ورفع النادي الكاتالوني رصيده إلى ٥٣ نقطة مقابل ٤٥ لريال مدريد، 
علما أن املرحلة شهدت فشل الفرق اخلمسة جميعها خلف برشلونة في 

حتقيق الفوز. 
وهذا الفوز العاشر لبرشلونة في آخر ١١ مباراة في الدوري ولم يخسر 

في آخر ١٥ مباراة بجميع املسابقات. 
وأجــرى املدرب تشــافي هرنانديــز تغييرا واحدا على التشــكيلة التي 
بدأت بالفوز ضد ريال بيتيس (٢-١)، مشركا ألبا في مركز الظهير األيسر 
بــدال مــن أخلاندرو باالديه، إال أنه تعرض النتكاســة مبكرة بإصابة القائد 
سيرجيو بوسكيتس في كاحله ليحل بدال منه العاجي فرانك كيسييه في 

الدقيقة الثامنة. 
وقال برشلونة في بيان طبي: «أظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم 
على بوســكيتس معاناة الالعب مــن التواء في الربــاط اجلانبي لكاحله 
األيســر». وأضاف: «ســيغيب بوســكيتس عن املباريات، وموعد عودته 

يعتمد على إيقاع تعافيه من اإلصابة».
ووفقــا لصحيفــة «موندو ديبورتيفو» اإلســبانية، فــإن فترة غياب 
بوسكيتس ســتتراوح من أسبوعني إلى ٣ أسابيع، وبالتالي فإن الالعب 

خارج مواجهتي مان يونايتد بالدوري األوروبي.
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عبداهللا عبدالرسول: الورش املسرحية ال تصنع ممثًال أو مخرجًا أو مؤلفًا !
لتأهيل كوادر مسرحية تعمل بحماس 
جماعي لالشتغال على كل ما له عالقة 
باملسرح، وان جدية الشباب الهواة 
للمشاركة في الورش املسرحية لها 
أســبابها، كــون الفتــرة املخصصة 
للورش محددة ومركزة على التدريب 

في أحد عناصر املسرح.
وأفاد عبدالرســول بأنه كما يعد 
االشــتراك فــي الــورش املســرحية 
بالنســبة للكثيريــن، خروجا على 
املألوف، وذلك من خالل تشكيل فريق 
عمل مســرحي جماعــي، ينتظم في 
برامج التدريب النظرية والتطبيقية 
وتقدمي املشاريع املسرحية اخلاصة 
بالهواة، وهذا يجعله يشعر بنشوة 
تطوير قدراته املســرحية وحتقيق 
الشغف الذي بداخله، مؤكدا ان الورش 
املسرحية، هي الراصد والباحث عن 
املواهب، وتعمل على صقلها ومنحها 
تأشــيرة الدخول إلى عالم املسرح، 
كما أن هذه الــورش، ليس بإمكانها 
منفــردة أن تصنع ممثال أو مخرجا 
أو مؤلفا، بل هي تضع قدم املوهوب 

على أول الطريق.

مفرح الشمري 

استضافت وزارة الثقافة باململكة 
العربيــة الســعودية املخرج القدير 
عبــداهللا عبدالرســول للحديث عن 
جتربة الورش املســرحية للمواهب 
والهواة. والكاتب واملخرج والباحث 
القدير د.سامح مهران، حول جتربة 
أكادمييات املسرح في العالم العربي.
وفي هــذا اجلانب حتدث املخرج 
عبداهللا عبدالرسول عن محور الورش 
املسرحية للمواهب والهواة حيث أكد 
ان الورش املسرحية منوذج وأسلوب 
لرؤية متقدمة على مســتوى العمل 
املســرحي، وتصاحب هــذه الورش 
جتارب حتظى باجلدية واالشــتغال 
على عناصر املســرح املختلفة، فهي 
معمل تصنيع كوادر مسرحية بشرية، 
إذ يجتمع عدد من محبي املسرح في 
كيان يشبه املختبر، لتوجيه الطاقات 
الكامنة واملواهب وحتويلها إلى املسار 
الصحيح، ومن ثم إلى خشبة املسرح 

إلنتاج جتارب مسرحية.
وأضــاف أن الورش وســيلة من 
املخرج القدير عبداهللا عبدالرسول مكرما من قبل وزارة الثقافة السعوديةوسائل املســرح املعاصر والتجديد 

«ماردين» للمسرح الشعبي متّثل الكويت 
في مهرجان املنصورة املسرحي ٢

متثــل فرقــة املســرح 
فــي  الكويــت  الشــعبي 
مهرجان املنصورة املسرحي 
بدورتــه الثانية، وذلك من 
خــالل عرضها املســرحي 
«مارديــن» تأليف وإخراج 
نصار النصار ومن متثيل 
الطبــاخ  الفنانــة فاطمــة 
النصار وشــاهني  ونصار 
النجار وإسماعيل مسعود 

وآخرين.
هذا، وتعرض املسرحية 
فــي املهرجــان ١٣ اجلاري. 
ويتضمن املهرجان العديد 
من العروض املسرحية من 
شــتى الدول باإلضافة الى 
عدد من الندوات والتكرميات 
للعديد من جنوم املســرح 

في مصر.

ينطلق من ٨ إلى ١٥ اجلاري

فاطمة الطباخ

علي احلسيني: دائرة الثالثني حلقة 
وضعت املؤلفني واملنتجني في مأزق!

عبداحلميد اخلطيب

حتدث النجم الشاب علي 
احلســيني لـــ «األنبــاء» عن 
مشــاركته في خماسية «حد 
فاصل» ضمن مسلسل «منطقة 
آمنة»، كتابة محمد حسن أحمد 
وإخراج حسني دشتي، والذي 
 «MBCانطلــق عرضه على «١
ومنصة «شــاهد»، وتشاركه 
البطولة الفنانة شوق الهادي، 
وعدد آخر من الفنانني، وقال: 
«منطقــة آمنــة» بشــكل عام 
رائع، وفيه «ثيمة» جتمع كل 
اخلماسيات وهي «االنفصال»، 

أعطاهــا حقهــا فــي الرؤيــة 
اإلخراجية.

وحول تعاونه مع الفنانة 
شــوق الهادي في اخلماسية، 
وهل سيشــكل معها «دويتو 
فنيــا» بعد جنــاح ثنائيتهما 
من قبل في مسلســل «نبض 
مؤقــت» الذي عرض رمضان 
٢٠٢١ وحصــد نســب متابعة 
عالية، رد احلسيني: أستمتع 
عندمــا أقف أمام فنــان لديه 
إمكانات متثيلية عالية، فنان 
حقيقي يعطي من قلبه، فهذا 
بالتأكيــد ســيخلق حالة من 
التركيــز فــي األداء ليكــون 

يكون مضطــرا ملط وتطويل 
االحداث حتى يصل الى احللقة 
الثالثــني، بعكــس االعمــال 
القصيرة التي تتميز بكثافة 
األحداث فــي احللقة الواحدة 
وكأننا نشاهد فيلما سينمائيا. 
وأكمل: اليوم ال نســتطيع ان 
نتدخــل في ذائقــة اجلمهور، 
لكن أتوقع أن اجلميع سيحب 
القصص التي يتم تقدميها في 
«منطقة آمنة»، فكل حكاية لها 
«جوها» وتعتبــر فيلما بحد 
ذاتها، وأمتنى أن تنال خماسية 
«حد فاصــل» إعجاب كل من 

يشاهدها.

مقنعا وســيصدقنا اجلمهور 
اكثر، مستدركا: لقائي بشوق 
في «حد فاصل» لم يكن مرتبا 
له أو هو امتداد لعمل سابق، 
لقد مت ترشيحنا معا لبطولة 
اخلماسية، وقد جتمعنا أعمال 
أخرى مستقبال، وارى انه كلما 
تعددت جتارب املمثل اصبح 

صاحب خبرة اكبر.
فكــرة  عــن  وبســؤاله 
اخلماســيات ومــدى تأثيرها 
علــى اجلمهور، أجاب: أنا مع 
هــذه الفكــرة متامــا، فدائرة 
الثالثني حلقة وضعت املؤلفني 
واملنتجني في مأزق، فالكاتب 

أكد لـ «األنباء» أنه مع فكرة «اخلماسيات» 

علي احلسيني وشوق الهادي في خماسية «حد فاصل» ضمن مسلسل «منطقة آمنة»

قد يكــون انفصاال روحيا أو 
نفسيا أو اجتماعيا، أو غيرها 
من املشكالت التي تالمس حياة 

الناس.
كل  احلســيني:  وتابــع 
خماسية تسلط الضوء على 
موضوع مختلف واألســباب 
التي جتعل البيت هشــا «اي 
شيء يخترقه»، مضيفا: العمل 
مكتــوب بطريقــة متميــزة، 
ويتصــدى إلخراجه حســني 
دشتي وهو مخرج واع، متمكن 
مــن أدواتــه، يحمــل طموح 
الشــباب، فكره جديــد، لديه 
شــغف بالفن، وكل خماسية 

أستمتع عندما أقف أمام فنان لديه إمكانات متثيلية عاليةحسني دشتي مخرج واٍع متمكن من أدواته وفكره جديد

الثنائيات الفنية تعود إلى الدراما الرمضانية
القاهرة ـ محمد صالح

يشهد سباق الدراما الرمضانية القادم 
ظاهــرة تتكرر كثيرا على الشاشــة وهي 
تواجــد الثنائيــات الفنية التي ســبق ان 
حققت جناحات في اعمال درامية سابقة. 
«األنبــاء» ترصد باالســماء الدويتوهات 
الفنية والنجوم الذين يكررون جتاربهم 

في السطور التالية:
بعد جناحهما معا في مسلســل «اللي 
ملوش كبير» وقبله مسلسل «آلخر نفس» 
ارتبط اجلمهور بدويتو ياسمني عبدالعزيز 
وأحمد العوضي، وطالبوهما بتكرار الظهور 
معا، وسيقدمان معا في رمضان مسلسل 
«ضرب نار» والذي جتســد فيه ياســمني 
شخصية «مهرة» وهي فتاة من شبرا تدخل 
قصة حب مع الكومندا (أحمد العوضي)، 

والعمل تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري. أبرز الثنائيات 
التي ينتظرها اجلمهور في رمضان منة شــلبي وإياد نصار مبسلسل 

«تغيير جو» والذي يتم تصويره في لبنان، 
والعمل تأليف منى الشيمي وإخراج مرمي 
أبو عوف، وهو ليس األول الذي يجمعهما 
بل جمعهما مسلسل «حارة اليهود» الذي 
حقق جناحا ملحوظــا في رمضان ٢٠١٥، 
وجمعهما أيضــا فيلم «تراب املاس» عام 
٢٠١٧، والفيلم القصير «شوكة وسكينة».
ويتعــاون هبة مجــدي وحمادة هالل 
بعد جناحهما من قبل في مسلسلي «املداح 
٢ - ولي العهــد» للمرة الثالثة من خالل 
مسلسل «املداح ٣»، وهما ثنائي ناجح فنيا 
وجماهيريا، ويضم العمل عددا كبيرا من 
النجوم أبرزهم: سلمى أبو ضيف ولوسي 
وأحمد ماهر، ومن إخراج أحمد سمير فرج. 
ومن الثنائيات خفيفة الظل التي تظهر في 
دراما رمضــان كل من أمينة خليل وعلي 
قاسم بعد ان حققا جناحا رائعا مبسلسل 
«خلي بالك من زيزي» في رمضان ٢٠٢١ ليعودا مرة اخرى في رمضان 

املقبل مبسلسل «الهرشة السابعة».

حمادة هالل وهبة مجديياسمني عبد العزيز وأحمد العوضي

إياد نصار ومنة شلبي

كشفت الفنانة منة فضالي عن تعرضها 
لوعكة صحية مفاجئة، من دون أن تكشف 
أسباب أو تفاصيل مرضها، وقالت في منشور 
لها على حسابها اخلاص بـ«فيسبوك»: «أنا 
مبــوت بقالــي ٣ أيام بجــد»، وعلى الفور 
انهالت عليها التعليقات من قبل جمهورها، 
متمنني لها الشفاء العاجل، حتى تتخطى هذه 
احملنة، وتعود لكل محبيها في أقرب وقت.
وكانت منة قد تصدرت مؤخرا «ترند» 
مواقــع التواصــل االجتماعي، بعــد أزمة 
مســاعدتها األخيرة، التي اتهمت بســرقة 
مجوهرات الفنانة دينا الشــربيني، وأنها 
تعاونــت مــع شــقيقتها من أجل ســرقة 

مجوهرات األخيرة.
وبعدها علقت فضالي على األمر، خالل 

ڤيديو لهــا عبر «إنســتغرام»، قالت فيه: 
«املساعدة كويسة، وخرجت بالسالمة، وأنا 
تواصلت مع دينا الشربيني، ودينا جميلة 
وأنا بحبها على املستوى الشخصي، وممكن 
حد يكون عمل املشكلة دي في االتنني، وهي 
مشكورة راحت وطلعت املساعدة، وبرأتها».
وتابعت: «املســاعدة بتشتغل مع دينا 
الشــربيني مــن ســنني، دي مســاعدتها 
الرئيســية، والبنت مظلومــة، ما أقدرش 
أقول أكتر من كده، وممكن يكون حد عمل 
كده عشان يقطع عيشها مع دينا أو ألسباب 
تانية، الست كويسة وكفاية إنها فقدت أمها 
أغلى حاجة عندنا كلنا، فما ينفعش جنرح 
في الناس ونقول إنها حرامية، فيه ساعات 

كالم بيتكب ما بيكونش صح».

منة فضالي: 
«أنا مبوت»
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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق
كويتية يومية سياسية شاملة،

تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»
تصدر عن

شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥
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الثالثاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«تخلصت من سياراتي الفاخرة»
كريستوفر ناسيتا، رئيس فنادق 
هيلتون األميركية، يؤكد أن شــراء 
سيارات فخمة باهظة الثمن كان أسوأ 
قرار في حياته، ألنه ظل ينفق عليها 
مصروفات ضخمة لصيانتها سنويا، 

إلى أن قرر بيعها جميعها.

«أرتدي مجوهرات زائفة»
الكرة  شــاد جونســون، العب 
األميركي، يؤكد أنه لم يرغب يوما في 
شراء ساعات أو مجوهرات أصلية بآالف 
الدوالرات، لكن املظاهر حتمت عليه أن 
يشتريها مزيفة كي يبدو كأنه يرتدي 

مجوهرات جريا على عادة أقرانه.

«البوتوكس أفقدني الســيطرة على تعبيرات 
وجهي»

نيكول كيدمان، املمثلة األسترالية 
تعترف بأنها جربت حقن البوتوكس 
علــى وجهها، ثم ندمت بعد أن فقدت 
السيطرة على تعبيرات وجهها، وهي 

رأسمالها كممثلة.

«ال أستمتع بأفالم هاري بوتر ألن صنعها أتعبني»
روبرت غنــت، املمثل البريطاني 
املشهور بدوره في فيلم هاري بوتر، 
يؤكد أنه ال يستمتع مبشاهدة أفالم 
هاري بوتر ألنه يعلم كيف مت تصوير 

كل مشهد فيها.

أبعد من الكلمات

العظمى: ١٩
الصغرى:  ٠٨

أعلى مد: ٢:١٣ م
أدنى جزر: ٧:٤١ ص ـ ٧:٢١ م

٥:١٣الفجر
٦:٣٤الشروق

١٢:٠٢الظهر
٣:٠٨العصر

٥:٣١املغرب
٦:٤٩العشاء

جسر جوي إلرسال 
املساعدات والطواقم الطبية 
العاجلة إلى املناطق املنكوبة 

جراء الزلزال.

كارثة زلزالية تضرب تركيا 
وسورية تودي بحياة اآلالف.

اللهم ادفع عنهم البالء.

 دعواتنا لهم وقلوبنا معاهم.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك راضية مرضية  
فادخلي في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

حصه عايض صويان العتيبي: (أرملة عبداهللا غزاي هالل العتيبي) 
٨٢ عامــا - العزاء في املقبرة - ت: ٥١١٣١١٣٩ - ٩٩٧٦٦٩١٨

- شيعت.
٨٣ عاما - الرجال: مســجد البحارنه -  حيدر محمد علي خان:
منطقة الدعية - ت: ٩٩٠٥٩١٥٥ - النســاء: العمرية - ق٢

- ش٢ - م١٥ - ت: ٦٦٦٥٢٢٢٧ - شيع.
وليد علي جابر املوســى: الرجال: العزاء فــي املقبرة - ت: 
٥٠٦٠٧٧٧٧ - النســاء: فهد األحمد - ق١ - ش١٠٥ - م٤٠ - 

ت: ٩٧٩٩٤٠٤٦ - شيع.
٣٧ عاما - الرجال العزاء في  عبداهللا خالد عبــداهللا أبوعجيم:
املقبرة - ت: ٩٧٦٨٥٥٥٥ - النساء: النهضة - قطعة ٣ - شارع 

٣٠٣ - منزل ١٥ - ت: ٦٧٦٠٠٦٦٨ - ٥١٠٧٧٧٣٧ - شيع.
٤٨ عاما - الرجال: القادسية - ق٤ - ش  هاني جاسم محمد املويل:
محمــد حبيب البدر - م٧ - ت: ٦٥١١٦٥٨٣ - ٥٠٣٩٨٠٨٧ - 
النساء: القادسية - ق٨ - ش٨٦ - م١١ - ت: ٩٩٩٠٤٤٣٢ - شيع.

٨١ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة - ت:  بدريه علي مبارك الدوب:
٩٩٦٦١٩٠٦ - ٩٧٨٢٧١٦٦ - النساء: حطني - قطعة ٢ - شارع 

٢٢٣ - منزل ٢ - ت: ٦٦٢٧٠٧٧٦ - شيعت.
٦٥ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  سمير بدر سليمان القناعي:
- ت: ٦٦٢٢٣٧٨٨ - النســاء: القرين - قطعة ٣ - شارع ٣٣

- منزل ٢ - ت: ٥٥٢٦٦٢٦٩ - شيع.
فاطمة عبداهللا العبداهللا احلداد: (أرملة حســني موسى العلي) 
٩١ عاما - الرجال: املنصورية - حســينية آل ياسني - ت: 
٩٩٠٣١٨٧٤ - ٩٠٩٠٧٦٦٧ - النساء: صباح السالم - قطعة 
١٠ - شــارع ٢ - جادة ١٠ - منــزل ٢ - ت: ٦٦٤٧٨٨٥٥ - 

٦٦٣٦٣٠٣٥ - شيعت.
٤٢ عاما - الرجال: العزاء في  محمد عبداهللا درمييــح العتيبي:
املقبرة - ت: ٥٠٤٠٤٢٤٢ - النساء: العدان - ق٤ - ش١٦ - 

م٢٦ - ت: ٦٦٠٩٩٩٠٠ - شيع.
حســني راضي مهنا احلمدان: الرجال: العزاء في املقبرة - ت: 
٩٩٧٦٥١٩٥ - النســاء: الفنطاس - ق٢ - ش١٠ - م٤ - ت: 

٢٣٩٠١١٣١ - شيع.
٨٤ عامــا - الرجال: العزاء في  محمد علي عبدالرحمن املنير:
املقبرة - ت: ٩٩٤٣٠٩١٠ - النساء: ال يوجد عزاء - شيع.

٧٠ عاما - الرجال: العزاء في  عبدالعزيز سعود سالم احلمدان:
املقبرة - ت: ٩٩٤٤٤٨٩٦ - ٩٩٧١٧٣٦٤ - ٩٩٤٢٨٢٢٥ - النساء: 

القصور - ق٥ - ش١ - م١٦ - ت: ٢٥٤٢١٥٩٦ - شيع.
٤٠ عاما - الرجال: العزاء في  غدير عبدالقادر أحمــد البرجس:
املقبرة - ت: ٦٧٧٥٥٤٩٤ - ٦٥٨٥٧٧٧٧ - النســاء - النزهة 
- قطعــة ٣ - شــارع ٣٥ - منــزل ٨ - ت: ٩٩٧٥٤٢٠٨ - 

٩٩٠٥٥٩٨٨ - شيعت.

بيونسيه حتطم الرقم القياسي في جوائز «غرامي»
لوس اجنيليس - رويترز: 
حطمت جنمة البوب بيونسيه 
الرقم القياسي في حفل توزيع 
جوائز غرامي بحصولها على 
عــدد من هــذه اجلوائــز فاق 
مــا فازت بــه أي فنانة أخرى 
لكنها لم تنل مرة أخرى جائزة 
ألبوم العام التي فاز بها املغني 

البريطاني هاري ستايلز.
وأضافت بيونســيه األحد 
إلــى  أربــع جوائــز غرامــي 
مجموعتهــا ليصــل إجمالــي 
عدد اجلوائز التي نالتها خالل 
مسيرتها إلى ٣٢ متفوقة على 
الراحــل جــورج  املايســترو 
سولتي. ومت ترشيحها لتسع 
جوائز هذا العام. وعلى الرغم 
من جناحها على مر السنني، لم 
تفز مغنية (بريك ماي سول) 
أو «حطم روحي» البالغة من 
العمــر ٤١ عاما مطلقا بجائزة 
ألبــوم فــي أي مــن  أفضــل 
ترشيحاتها األربعة لهذه الفئة.
وصعــدت بيونســيه إلى 
خشبة املسرح وحطمت الرقم 
القياسي اخلاص بجوائز غرامي 
حني حصلت على جائزة أفضل 
ألبــوم راقص/إلكتروني عن 
«عصــر  أو  (رينيســانس) 

النهضة».

أمن

١٤ مركبة خليجية
ضبطت لالستهتار

إبعاد «مرتٍش» و١٢ مخالفًا ومخالفة

محمد اجلالهمة

أحالت اإلدارة العامة للمرور ١٤ مركبة خليجية 
لإلبعاد عن البالد بعد جتاوزها الفترة املسموحة 
ببقائها بالبالد. وقال مصــدر أمني لـ«األنباء» ان 
املركبات التي أبعدت امس ضبط أغلبها كذلك على 

خلفية االستهتار.

منصور السلطان

أُحيل الى اإلبعاد اإلداري يوم امس ١٣ وافدا ووافدة ضبطوا 
على هامش حملة لمباحث اإلقامة على المخالفين وعلى مكاتب 

خدم تشغل الخادمات باليومية أو بالساعة في الجهراء.
وقال مصدر امني لـ «األنباء» إن من بين المبعدين آسيويا 
أوهم ٣ وافدين بقدرته على إطالق سراحهم وتسلم منهم مبالغ 
مالية لرشوة رجال المباحث، ليتم ضبـــطه مـــتلبسا بتقديم 
رشوة ليلحق بزمالئه في اإلبعاد، على الرغم من أنه يـمـتـــلك 

إقامة صالحة.
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