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غير مخصص للبيع

قبول ١٥٥ كويتيًا جامعيًا  من أصحاب 
التخصصات اإلدارية في «النفط» 

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر نفطية مســؤولة أن مؤسسة البترول 
الكويتية أعلنت عن املقبولني من املتقدمني إلعالن التوظيف املوحد من 
حملة الشــهادة اجلامعية حديثي التخرج للتخصصات اإلدارية الذي 
نشر خالل شهري سبتمبر وأكتوبر ٢٠٢٢، حيث مت قبول ١٥٥ مواطنا 
فــي إعالن التوظيف. وأتاحت «البترول» للمتقدمني إلعالن التوظيف 
الدخــول عبر موقعها اإللكتروني وإدخال الرقم املدني للحصول على 
النتيجة.وقالت املصادر ان «مؤسسة البترول» سوف تقوم بعمل قرعة 
لتوزيع املوظفني اجلدد على الشركات النفطية خالل الفترة املقبلة.

«دستورية» جلسة ٨ مارس.. ليست لألحكام 
مرمي بندق 

علمت «األنباء» أن جلسة احملكمة الدستورية 
املقررة في ٨ مارس املقبل لن تكون إلصدار األحكام 
في الطعون املقدمة في الدوائر اخلمس، واملتضمنة 
طعنني على مرسومي ضرورة استخدام البطاقة 

املدنية وإضافة املناطق اجلديدة. 
وأوضحــت مصــادر مطلعة فــي تصريحات 
خاصة لـــ «األنباء»، أن قــرار احملكمة نص على 
تأجيل النظر في الطعون إلى جلسة تعقد في هذا 
التاريخ، وســتكون جلسة إجرائية تستمع فيها 
احملكمة وتتســلم أي  طلبات من الدفاع، وحتجز 
القضية إما للحكم أو لعقد جلسة إجرائية الحقة.

وزادت املصادر قائلة: تأتي هذه اخلطوة بعد 
إتاحة احملكمة إجراءات اطالع الطاعنني أو الوكالء 
عنهم على محاضر الفــرز والتجميع في الدوائر 

األولى والثانية والثالثة والرابعة واخلامسة. 
هذا، وتنشر «األنباء» تعميما صادرا من أمانة 
مجلس الــوزراء إلى جميع الوزراء حصلت على 
صورة منه نص فــي البند ثالثا على: «إلغاء كل 
ما - إجراء أو قرار - يخالف قرار وقف التعيني 
والنقل والندب واإلعارة صدر بعد تقدمي احلكومة 

استقالتها في ٢٣ يناير املاضي». 
ويستعد مجلس وديوان اخلدمة املدنية ملتابعة 
إجــراءات اجلهات والوزارات لتنفيذ قرار مجلس 
الــوزراء، وأيضا متابعة مجلــس اخلدمة املدنية 
الــذي أصدر قرارات نقل اعتمادا على االســتثناء 

املمنوح له.

احملكمة تستمع خاللها لطلبات الدفاع وتتسلمها وحتجز القضية للنطق باحلكم أو لعقد جلسة إجرائية أخرى بعد إتاحة اطالع الطاعنني أو الوكالء عنهم على محاضر الفرز والتجميع 
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شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت PDF الصفحة

الظفيري لـ «األنباء»: ١٣٠٠ مقّيد من طلبة املنح 
باجلامعة و٢٢٠ استفادوا من «صندوق الطالب» 

ثامر السليم

أكد عميد شؤون الطلبة د.محمد 
الظفيــري وجــود ١٣٠٠ مقيــد من 
طلبــة املنح بجامعــة الكويت عبر 
اتفاقيات ثقافية لـ ٥٠ دولة لدراسة 
البكالوريوس، مشيرا إلى أن الكويت 
حتــرص علــى تعزيــز عالقاتهــا 
اخلارجية والتي توليها اجلامعة من 
خالل تطبيق الكثير من االتفاقيات 

الثقافية. وكشــف عن السعي لعدم 
تفعيل الشكاوى بحق الطلبة نتيجة 
آرائهم عبر مواقع التواصل االجتماعي 
واالكتفــاء بالنصح واإلرشــاد من 

منظور تربوي.
وذكر أن عدد الطلبة املستفيدين 
من مكافأة صندوق الطالب حتى شهر 
ينايــر ٢٠٢٣ بلغ ٢٢٠ طالبا وطالبة 

من مختلف الكليات اجلامعية.

ال جلسات أمس واليوم وغدًا.. لعدم حضور احلكومة
عمار العجمي أبلغ السعدون عدم احلضور.. وموعد اجللسة املقبلة ٢١ و٢٢ اجلاري.. و٣٩ نائباً يصدرون بياناً لسرعة إعالن التشكيل

النواب في قاعة املجلس قبل رفع اجللسة 

تعميم من «أمانة مجلس الوزراء»على جميع الوزراء: إلغاء كل ما يخالف قرار وقف التعيني والنقل والندب واإلعارة صدر بدءًا من تقدمي احلكومة استقالتها في ٢٣ يناير املاضي

سامح عبداحلفيظ

فــي تأكيد على العرف البرملاني 
املرتبط باملادة ١١٦ من الدستور رفع 
رئيس مجلس األمة أحمد السعدون 
جلســة املجلس العاديــة التي كان 
مقــررا عقدهــا أمــس بســبب عدم 
حضور احلكومة. وقال الســعدون: 
تفتتح اجللســة والنصــاب مكتمل 
لكــن وزير الدولة لشــؤون مجلس 
األمة ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
والتطويــر العمراني عمار العجمي 
أبلغني أمس، وقال إن احلكومة قررت 
عــدم حضور جلســة اليوم (أمس) 
وجلسة غد األربعاء (اليوم)، وكذلك 
جلســة اخلميس اخلاصــة، ولذلك 
ترفع اجللسة إلى املوعد احملدد في 
الالئحة يومــي الثالثــاء واألربعاء 

٢١ و٢٢ فبرايــر. وكان من املقرر أن 
ينظر املجلس في بنود جدول األعمال 
املكون من ١٤ بندا و٤١ فقرة. وفي هذا 
اإلطار، أصدر ٣٩ نائبا بيانا صحافيا 
بعنــوان «حتى ال نعــود إلى املربع 
األول» دعوا فيه إلى ســرعة تكليف 
رئيــس احلكومة واالســتعجال في 
تشــكيلها. وقال النواب في بيانهم: 
«إن االلتفــاف الشــعبي ال يدوم إال 
مــع الباريــن بقســمهم واملخلصني 
فــي عملهــم واملؤمنــني بحقوقهــم 
وواجباتهم والقادرين على ترجمة 
أقوالهم إلى أفعــال». وقالوا: «لذلك 
فإن احترام النصوص الدســتورية 
واإلرادة الشــعبية يستدعي سرعة 
تكليف رئيس احلكومة واالستعجال 
فــي تشــكيلها، حفــظ اهللا الكويت 

التفاصيل ص١٠و١١وشعبها».

ولي العهد ألردوغان: الكويت تتضامن مع تركيا لتجاوز الكارثة
سموه أجرى اتصاالً هاتفياً مع الرئيس التركي بتوجيهات من صاحب السمو ونقل له خالص التعازي .. وأكد توفير مساعدات فورية وطواقم إغاثية وحملة تبرعات عاجلة

شرطي تركي يحضن ابنته بعد إنقاذها في هاتاي            (ا.ف.پ)

وحدة العناية املركزة في مستشفى اسكندرون وقد دمره الزلزال         (رويترز)إنقاذ طفل من حتت األنقاض في مدينة األتارب شمال سورية   (رويترز)

الزلزال املدمر .. اجلرح مازال مفتوحًا .. وأنقرة تعلن ١٠واليات منطقة كوارث .. ومئات األسر العالقة حتت األنقاض شمال سورية

التفاصيل ص١٨و١٩

«فنية البلدي» أوصت باملوافقة 
على مشروع  واجهة اجلهراء 

واملركز الترفيهي غرب الدائري السادس
بداح العنزي

أوصت اللجنة الفنية في املجلس البلدي خالل 
اجتماعها برئاسة د.حســن كمال باملوافقة على 
مشروع الواجهة البحرية باجلهراء. كما وافقت 

اللجنة على طلب املؤسســة العامــة للتأمينات 
االجتماعيــة تخصيص أرض ملشــروع ترفيهي 
تعليمــي تثقيفي في محافظــة اجلهراء واملضي 
بتنفيذ املشــروع مبساحة ١.٤ مليون متر غرب 

التفاصيل ص٤الدائري السادس.

بتوجيهــات من صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد، أكد سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد للرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان خالل اتصال هاتفي تضامن 
الكويت مع تركيا لتجاوز احملنة التي تعرضت 
لهــا جــراء الزلزال املدمر الــذي خلف آالف 

الضحايا واملفقودين واملصابني.
ونقــل ســموه الــى الرئيــس التركــي 
التوجيهــات الســامية بتوفير املســاعدات 
الفورية للبلد الصديق وإنشاء جسر جوي 
باسم الكويت يضم آليات ومعدات وكوادر 

بشرية وطواقم طبية وإغاثية.
كما أكد ســموه على توجيهات صاحب 
السمو بإطالق حملة تبرعات عاجلة مبساهمة 
اجلمعيات واللجان اخليرية وجمعيات النفع 
العام ومؤسســات الدولــة. إلى ذلك، قدرت 
منظمة الصحــة العاملية أن عدد املتضررين 
بالزلزال املدمر، قد يصل إلى ٢٣ مليونا، في 
وقت صنفت تركيا ١٠ واليات منطقة كوارث، 
أعلنت حالة الطوارئ فيها ملدة ثالثة أشهر. 
ومنــذ اللحظات األولى للزلــزال الذي بلغت 
شــدته ٧٫٨ درجات في كهرمان مرعش فجر 
االثنــني والهزات االرتدادية، لم يتوقف عداد 
اإلصابات عن االرتفاع، حيث جتاوز الـ ٣٤١٩

قتيال ونحــو ٢٠ ألف جريح علــى األقل في 
تركيا وأكثر من ١٧٠٠ قتيل في ســورية مع 
مخاوف من ارتفاع كبير في هذه األعداد مع 
مضــي الوقت وتضاؤل فــرص العثور على 

ناجني، حيــث تعاني املنظمــات احمللية من 
نقص شديد في املعدات والكوادر رغم اتساع 

رقعة املناطق املتضررة.
وقالت منظمة الصحة العاملية إنها تتوقع 
األســوأ وتخشــى أن تكون «احلصائل أعلى 
بثماني مرات من األرقام األولى» املنشورة.

وأعلن جيمس إلدر املتحدث باسم صندوق 
األمم املتحدة للطفولة (يونيسف) أن الزلزال 
والهزات االرتدادية التي أعقبته ودمرت آالف 
املباني في تركيا وسورية «رمبا قتلت آالف 
األطفال». وأكد إلدر أن هذا الزلزال هو أقوى 
زلــزال يضرب املنطقة منذ ما يقرب من ١٠٠
عام، وجاء في أسوأ وقت ممكن للضعفاء.

وبعد يوم من وقوع الكارثة، كابد عمال 
اإلنقاذ النتشال احملاصرين حتت أنقاض 
مبان منهارة في «سباق مع الزمن» متحدين 
ظروف الطقس القاسية، حيث يعرقل سوء 
األحوال اجلوية عمــل فرق اإلنقاذ ويزيد 
من معاناة الناجني الذين يعانون البرد في 
العراء وحتت اخليام التي نصبت وحول 
مواقــد النيــران التي أقيمت فــي املناطق 
املنكوبة. وفي شمال سورية، أعلنت األمم 
املتحدة توقف املساعدات التي تقدمها عبر 
احلدود لتضرر معبر باب الهوى، في الوقت 
الذي حذرت منظمة الدفاع املدني (اخلوذ 
البيضاء) من أن مئات العائالت بقيت عالقة 
حتت األنقاض لليوم الثاني في شمال غرب 

سورية أمس. 

التفاصيل ص٥
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ومضات

عاجزون أمام 
الزالزل واملوت!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

طغى خبر حدوث زالزل في تركيا وسورية 
على كل األخبار حلجم األضرار في البلدين 
والشعبني الشقيقني، وإن تناقلت األخبار في 

أكثر من جهة عن موجات زلزالية جديدة!
يقف اإلنســان عاجزا أمام هذا الزلزال 
الرباني الطبيعي الذي يسبب تشقق األرض 
وحدوث تصدعات في القشــرة األرضية، 
املمتلكات ومأســاة  انهيارات في  وبالتالي 
حقيقية في عــدد األرواح، خاصة اذا كان 
البلد ال ميلك األجهزة التي تساعد في رفع 
األنقاض، ألن العاملني يسابقون الزمن في 
محاولة إنقاذ الضحايا على وجه الســرعة، 
ويتألم املرء عندما يرى في أجهزة التلفاز ان 
آلية واحدة متهالكة تزيح األنقاض السورية، 
وحتما املنظر مروع ومؤثر أمام هذه اجلبال 
مــن األنقاض والتي حتمــا حتتها أناس ال 
يعلم بحالهم إال اهللا، ويحتاجون على وجه 
السرعة الى فرق إنقاذ وأدوية وطعام وسكن 

وإغاثة شاملة.
شكرا للقيادة السياسية بدءا من صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو ولي 
العهد األمني الشيخ مشعل األحمد ورئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح على املساعدات احلكومية العاجلة، 
كما نشكر املوقف البرملاني املتمثل مبجلس 
األمة الكويتي، والشكر أيضا موصول الى كل 
اجلمعيات الكويتية اخليرية واإلنسانية التي 
أسرعت بتشكيل فرقها التطوعية ومشاريعها 
اإلغاثية لتقدمي مساعدات عاجلة إلى إخواننا  
املنكوبني في تركيا وسورية، واألمر يحتاج 
الى تعاون دولي شامل لتخفيف وطأة هذه 
الكوارث على املصابني وأسر الضحايا والناجني 
من هذه الكوارث اإلنسانية التي تستوجب 
جمع اجلهد لتحقيق أفضل النتائج اإلغاثية 

العاجلة.
٭ ومضة: هناك علم الزالزل وهناك مراكز في 
العالم متخصصة في دراســة هذه الزالزل 

ونتائجها والتوقع بها.
آن األوان أن يكــون هناك مركز عربي 
للزالزل شعبي حيادي يقدم خدماته بعيدا 

عن سياسات الدول.

رسولنا محمد ژ يقول: «ال تقوم الساعة 
حتى يقبض العلم وتكثر الزالزل ويتقارب 
الزمان وتظهر الفنت ويكثر الهرج وهو القتل، 

وحتى يكثر فيكم املال فيفيض».
٭ آخر الكالم: يقال إن أول زلزال حدث في ١٣

يناير ١٩١٥ بالقرب من مدينة الكويال اإليطالية 
وكان مركز الزلزال في بلدة افيتسانو وأودى 
بحياة أكثر من ٣٠ ألف شخص، وأدى إلى 
تدمير كامل للمنطقة وكانت قوته ٧٫٥ درجات 

على (مقياس ريختر)!
٭ زبدة احلچي: احلمدهللا على كل حال، موقف 
الكويت أميرا وحكومة وشــعبا كالعادة في 
املدلهمــات والكوارث دائمــا يبيض الوجه 
ومشرف، وهكذا هي الكويت ديرة املكرمات 
وشعب العلياء والكرم في أحلى صوره، شعب 
يبادر من نفسه دون توجيه إلى مد يد العون 
ألســر أكثر من ٥٠٠٠ قتيل وأضعافهم من 
اجلرحى واملصابني، وإلى كل معوز ومتضرر 

دون ِمنّة أو حسابات وأجندات.
مشاركة ودعاء

أشــارك أبناء العم الكرام وفاة املغفور 
له بإذن اهللا العم، اخلال العزيز عبداحملسن 
عبدالرحمــن الهريس الذي ُدفن في مقبرة 
الصليبخات صباح امس الثالثاء املوافق ١٦

رجب ١٤٤٤هـ - ٧ فبراير ٢٠٢٣، وكان اخلال 
طوال حياته حامال للكتاب والســنة واصال 
لألرحام كلهــا، يحث على اخلير، عامال به، 
وتشهد له عشرات املواقف واألدلة ملن عاشره 

وعايشه.
إني داٍع فأمِّنوا.. اللهم ارحمه واغفر له 
وأوسع مدخله وأكرم نزله ونقِّه من اخلطايا 
كما ينقى الثوب األبيض من الدنس واجعل 
قبره روضة من رياض اجلنة ومنزلته في 
الفردوس األعلى من اجلنة في جنات النعيم 
يا رب العاملني.. ال تنسوه من دعائكم، بارك 
اهللا فيكم.. سيخلو ديوان الضاعن من ذاك 
الوجه الصبوح الذي يشع نورا.. إنا هللا وإنا 

إليه راجعون.
للعزاء الرجال - محمد: ٥١١٤٤٤٩٢

..في أمان اهللا.

دشتي لـ «األنباء»: إجراء ١١ عملية
استخراج حصاة الكلى بواسطة املنظار

عبدالكرمي العبداهللا

 اختتم مستشفى مبارك الكبير 
ومستشفى الفروانية ممثال بقسم 
املســالك البوليــة ورشــة عمــل، 
أقيمت على مدار ٤ أيام وبحضور 
د.جوميــز رئيس قســم املســالك 
البولية مبستشفى فيجنوفا ميالن 

في ايطاليا.
وقال اختصاصي جراحة املسالك 
البوليــة فــي مستشــفى مبــارك 
الكبير د.محمد دشتي في تصريح 
لـــ «األنباء» إن الورشــة شــملت 

العديــد من احملاضرات النظرية وعمليات 
عن التقنيات احلديثة الستخراج احلصى 

(supine pcnl) الكلى عن طريق املنظار
 وكشــف عن اجراء ١١ عملية متثلت في 
اســتخراج حصاة الكلى عن طريق اجللد 
بواسطه املنظار، بحيث يجرى إنشاء ممر 
من جلد البطن إلى الكلى، ويستخدم اجلراح 

أدوات خاصــة متر عبر أنبوب صغير في 
البطن لتحديد موقع احلصوات وإزالتها.

 وشكر د.دشــتي رئيس قسم اجلراحة 
د.جاسم العباد وود.عادل احلنيان ود.حمدي 
عبــد احلليم ود.فيصل الهاجري ود.ماجد 
حســبو، ود.طالل العنزي ود.أحمد جابر 
على ما بذلوه من جهود إلجناح الورشة.

د.محمد دشتي و د. جوميز والفريق الطبي

انطالق فعاليات مسابقة فادية السعد العلمية
مبشاركة ٤٥ مدرسة من املراحل التعليمية الثالث

أعلنت مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي 
عن إطالق مسابقة الشيخة فادية السعد العلمية 
للعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣ في نسختها الـ ٢٤ للطالبات في 
جميع املراحل الدراسية محليا وعربيا مبشاركة 

واسعة من املدارس.
وقالت مدير عام املسابقة د.عائشة الهولي إنه 
سيتم إخضاع الطالبات املشاركات البالغ عددهن 
٩٠ طالبة ميثلن ٤٥ مدرسة في املراحل الدراسية 
االبتدائية واملتوسطة والثانوية لدورات تدريبية 
تســتمر على مدى ٣ أيــام لصقل املهارات التي 
تؤهلهن للمشاركة في أداء متطلبات املسابقة.
ولفتــت الى أن طالبات املرحلــة االبتدائية 

سيشــاركن في ورشــة عمل فــن كتابة القصة 
القصيرة واألنشطة االبداعية في تأليف القصص 
وحتديدا اخليال العلمي، أما املتوسطة فسيكون 
برنامجهن التدريبي هو كيفية إعداد املشاريع 
العلمية وفق منحى ستيم، باإلضافة الى دورة 
مهارات العرض واإللقاء ودورة األنشطة االبداعية 
في اعداد املشاريع العلمية. وقالت الهولي مبا 
يخص املرحلة الثانوية فســتكون هناك دورة 
في مهارات العرض واإللقاء وأخرى في اإلبداع 
واالبتكار، وثالثة حول مهارات البحث العلمي، 
مشيرة الى أنه سيكون هناك بث مباشر للبرنامج 
التدريبي جلميع املشاركات في الوطن العربي.

«اخلدمة املدنية» لـ «األوقاف»: يجوز جمع العمل
خالل فترتني على بند التكليف «أجر مقابل عمل»

العتل: وضع كود بناء خاص بالزالزل للحّد من آثارها املدمرة

الصالح: ٤٠ - ٦٥٪ ارتفاعًا في نسبة الوعي
مبخاطر أمراض السرطان خليجيًا

«التطوعية النسائية» تؤكد أهمية الدعم اإليجابي ملرضى السرطان

أسامة أبوالسعود

وجه رئيس ديوان اخلدمة 
املدنيــة د.عصــام الربيعان 
خطابا الى وزير العدل ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
ووزير الدولة لشؤون تعزيز 
النزاهة عبدالعزيز املاجد أكد 
فيه جواز جمع العمل خالل 
فترتني على بند التكليف «أجر 

مقابل عمل».
وجاء في اخلطاب، الذي 
تلقت «األنباء» نسخة منه، 
بشأن طلب اإلفادة عن مدى 
جــواز أن يجمــع املكلفــون 
بفترتني صباحية ـ مسائية 
بــني قيمــة املكافــأة املقررة 
بالئحة نظام التكليف خالل 

تقــدم رئيــس جمعيــة 
املهندســني م.فيصــل العتل 
بأحــر التعــازي للشــعبني 
التركي والســوري بضحايا 
الزلزال والنكبة اإلنســانية 
الكبيرة في البلدين الشقيقني.
وقال العتل: ونحن نقدم 
التعازي لألشقاء في البلدين 
ونشــيد بســرعة جتــاوب 
قيادتنا السياسية مبد جسور 
اإلغاثة واإلنقاذ ونحمد اهللا 
عز وجــل أن بلدنا ومنطقة 
اخلليج العربي ليست على 
خــط الــزالزل إال أننا ندعو 
إلى االســتفادة والعمل على 

حنان عبد املعبود

أكــد أمــني عــام االحتاد 
اخلليجي ملكافحة السرطان 
د.خالد الصالح أن الدراسات 
املتتابعة ألنشــطة األسبوع 
اخلليجي املشترك للتوعية 
بالســرطان خــالل األعــوام 
املاضية بينت أن هناك حتسنا 
كبيرا في ثقافة الوعي الصحي 

فيما يتعلق بالسرطان.
ولفــت فــي كلمــة ألقاها 
في ختام أنشــطة األسبوع 
اخلليجــي املشــترك الثامن 
للتوعية بالسرطان، والذي 
أقيــم حتــت رعايــة وزيــر 
الصحة د.أحمد العوضي، إلى 
أن نســبة الوعي من عوامل 
املخاطرة من أمراض السرطان 
ارتفعــت مــن ٤٠٪ لتصبح 
٦٥٪، وكذلك انخفضت نسبة 
املفاهيــم اخلاطئة  انتشــار 
والنظرة الســلبية ألمراض 
الســرطان وأنهــا غير قابلة 
للشفاء من ٨٧٪ لتصبح ٤٧٪، 

أكدت اجلمعية التطوعية 
النســائية لتنمية املجتمع 
الدعــم اإليجابــي  أهميــة 
ملرضى السرطان وأسرهم 
أفضــل رعايــة  وتوفيــر 
آمنــة وخدمــات  صحيــة 
عالجية متميزة فاعلة لكل 
مريض ورفع الوعي بجميع 
أنواع السرطان والتثقيف 
الصحي ألفراد املجتمع من 
خالل األنشــطة املجتمعية 

واإلعالمية.
وقالــت عضــو مجلس 
اإلدارة أمــني الســر د. منى 
«نــدوة  خــالل  القطــان 
الدعــم اإليجابــي ملرضــى 
السرطان» ضمن فعاليات 
األســبوع اخلليجي الثامن 
للتوعية مبرض السرطان 
إن اجلمعيــة حريصة على 
القيــام بدورهــا التوعوي 
من خــالل اقامة العديد من 
النــدوات والفعاليات التي 
تصب في مجاالت التوعية 

٢ لسنة ٢٠٢٢ املنعقد بتاريخ 
٢٠٢٢/٨/٢١ على صرف املكافآت 
املقررة من قبل مجلس اخلدمة 
املدنيــة باجتماعــه رقــم ٣

لســنة ٢٠٠٦ املنعقد بتاريخ 

واملمتلكات التي حتدثها مثل 
هذه الظواهر الطبيعية.

وأوضح العتــل أنه بات 
لزامــا علينــا كمهندســني 
وفنيني حث اجلهات املعنية 
فــي بلدية الكويــت ووزارة 
العامــة وبيــوت  األشــغال 
واالستشــارات  التصميــم 
الهندســية املعنيــة بإصدار 
تراخيص البناء لوضع كود 
خاص بالزالزل وإلزام املالك 
التصميم والتنفيذ،  به عند 
موضحــا أنه البد من تغيير 
أسس ومواصفات األساسات 
واألعمدة واجلســور بشكل 

إيجابــا علــى املجتمعــات 
اخلليجيــة، مشــيرا إلى أن 
شــعار هذا العــام «خليجي 
واعي» قد حتقق بفضل هذه 
اجلهود املشتركة في الكويت، 
وكذلــك على مســتوى دول 
التعــاون اخلليجي  مجلس 
التــي تقــام فيها العشــرات 
من األنشــطة تزامنا مع هذا 

األسبوع املهم.

وأوضحــت أن اجلمعية 
توعويــة  رســالة  حتمــل 
داعمــة تهدف إلى اإلســهام 
في رفع مســتوى اخلدمات 
الطبيــة الوقائيــة املقدمــة 
للمرضى وتوفير االحتياجات 
األساسية املمكنة لهم، فضال 
عن السعي لتثقيف املجتمع 
وتوعيته باملرض واحلد من 

مسببات انتشاره.
وأكدت أن الدعم النفسي 

٣ لسنة ٢٠٠٦ املنعقد بتاريخ 
الفتــرة  ٢٠٠٦/٣/٢٨ خــالل 
الصباحية والفترة املسائية 
بحيث يكون الصرف عن كل 

فترة على حدة.
وأشــارت مصادر خاصة 
الى ان خطاب رئيس ديوان 
اخلدمة املدنية ينهي العديد 
مــن املشــاكل واملعاناة التي 
واجهــت العاملــني على بند 
التكليــف «أجر مقابل عمل» 
وخاصة من فئة البدون (غير 
محددي اجلنسية) وحتديدا 
محفظــي ومحفظــات كتاب 
اهللا العاملني على هذا البند، 
والذيــن اعتصمــوا أكثر من 
مرة بســبب وقــف رواتبهم 

في السابق.

وزاد العتــل قائال: إننا 
ندعــو أيضا الــى ضرورة 
تدريــب وتطويــر مهارات 
الكوادر الهندسية الوطنية 
علــى أســاليب التصميــم 
والتنفيذ احلديث واالستفادة 
من جتــارب الدول األخرى 
فــي هــذا املجــال كاليابان 
وغيرها، مؤكدا أننا منتلك 
كل املتطلبات لتوفير وإيجاد 
كوادر وطنيــة قادرة على 
التعامل مع وتنفيذ أسس 
احلــد مــن اآلثــار املدمرة 
للزالزل في مرحلة ما قبل 

وقوعها.

بوستات وطباعة كتيبات 
توعوية وعمل لقاءات عبر 

وسائل اإلعالم املختلفة.
وأشادت الشاهني باملشاركة 
الفاعلة من املتعافني واملتعافيات 
من السرطان خالل هذا األسبوع 
والذين يعتبرون جزءا مهما في 
هذه املنظومة، مؤكدة أن هذه 
النجاحات تتكرر كل عام من ١

حتى ٧ فبراير في كل دولة من 
دول مجلس التعاون اخلليجي.

وشكرت االحتاد اخلليجي 
الســرطان واملركز  ملكافحة 
اخلليجي ملكافحة السرطان 
على هذه الفرصة التي تبرز 
املتميــز  التطوعــي  العمــل 
على مستوى دول اخلليج، 
مؤكدة أن جميع املشــاركني 
بهــذه االحتفالية الســنوية 
حريصون على حتقيق الهدف 
مــن ورائها، وذلــك من أجل 
رفع معــدل الوعي للمواطن 
اخلليجــي حــول عوامــل 
املخاطــرة وأهمية الكشــف 

املبكر ألمراض السرطان.

خاصة فــي بدايات مراحل 
املرض األولى نتيجة الشعور 
بالعجــز وعدم القدرة على 
التنبؤ مبا هو قادم، لذا مهم 
في هذه املرحلة تقدمي الدعم 
املعنوي والنفسي للمريض.

وتناولت كيفية التعامل 
مع ردود األفعال والصدمة 
النفســية وما تشــكله من 
ضغط نفسي على املريض 

وأسرته.
أنــه بعــد  وأوضحــت 
تشــخيص حالة السرطان 
وخالل مراحــل العالج من 
املهم بالنسبة إلى املريض 
االنفتــاح علــى اآلخريــن 
إليهم حســبما  والتحــدث 
يراه مناسبا وقد يكون مفيدا 
التحدث لعدة أشخاص من 
العائلة أو األصدقاء أو زمالء 
العمل أو اجليران، الفتة الى 
أن كال منهم ميكن أن يلعب 
دورا في دعم املريض وتلبية 

احتياجاته العاطفية.

٢٠٠٦/٣/٢٨ للمكلفني خارج 
أوقات الدوام الرسمي خالل 
الفترة الصباحية للوحدات 
التنظيمية التي تعمل خالل 
الفترة املســائية، وللمكلفني 
خارج أوقات الدوام الرسمي 
املســائية  الفتــرة  خــالل 
للوحــدات التنظيميــة التي 
تعمل خالل الفترة الصباحية 

وذلك لكل فترة على حدة.
وجــاء رد رئيــس ديوان 
اخلدمة املدنية: انه في ضوء 
موافقة مجلس اخلدمة املدنية 
املشار إليها أعاله، فإنه يجوز 
أن يجمــع املكلفون بفترتني 
صباحية ـ مسائية بني قيمة 
املكافأة املقررة من قبل مجلس 
اخلدمة املدنية باجتماعه رقم 

خاص وااللتزام بها.
وأشار العتل إلى ضرورة 
استخدام مواد بناء متطورة 
حتد من نســب الــركام عند 
االنهيــارات غيــر املتوقعة، 
مضيفا أنه البد من السماح 
باستقدام ونقل تكنولوجيا 
متطورة فــي مجال تصنيع 
مواد البناء املســتخدمة في 
كل أنواع املباني والعمل على 
توعية املواطنني بجودة هذه 
املواد وأهميــة أن يواكبون 
املتطلبــات اجلديــدة عنــد 
تصميــم وتنفيــذ بيوتهــم 

ومبانيهم.

ألقت رئيســة  بدورها، 
التنفيذية د.حصة  اللجنة 
الشــاهني كلمــة أوضحت 
خاللها أن اللجنة التنسيقية 
أعدت لهذا العــام برنامجا 
متكامال مت فيــه تنفيذ ٤٠
فعاليــة مختلفــة شــملت 
مجــاالت علميــة، فنيــة، 
الى  ورياضيــة، باإلضافة 
إقامــة مســابقات ونشــر 

واالجتماعي يساعد مريض 
السرطان على التعامل مع 
اإلجهاد النفسي والتقليل من 
مستويات االكتئاب والقلق 
واألعراض املرتبطة باملرض 
كتدهــور صورتــه الذاتية 
وثقته بنفسه، ولذلك يحتاج 
من األسرة والطبيب النفسي 
وكل من هم في دائرته الى 
مساعدته وتشجيعه أثناء 

مراحل العالج.
من جانبها، استعرضت 
النفســية أسماء  املرشــدة 
أبوعلي سبل تبليغ املصاب 
باملرض أو أســرته باخلبر 
وإعطــاء املريــض الوقــت 
الكافي لفهم ما أصابه وعدم 
تركــه وحيــدا وتوضيــح 
أن للمــرض عالجــا وانــه 

سيتخطى تلك املرحلة.
وقالــت أبوعلــي إن مــا 
يقــارب ٣٥٪ مــن املرضى 
يعانون من الضغط النفسي 
وقــد تصــل إلــى االكتئاب 

بحيث يكون صرف املكافأة لكل فترة على حدة

استخدام مواد بناء متطورة وتأهيل كوادر هندسية للتعامل معها

خالل اختتام فعاليات «األسبوع اخلليجي املشترك الثامن للتوعية بالسرطان»

نّظمت ندوة ضمن فعاليات األسبوع اخلليجي الثامن للتوعية باملرض

د. عصام الربيعانعبدالعزيز  املاجد

م.فيصل العتل

د. خالد الصالح ود. حصة الشاهني مع املشاركني في حفل ختام فعاليات األسبوع اخلليجي للتوعية مبرض السرطان

د.منى القطان وأسماء أبوعلي خالل الندوة

الفترة الصباحيــة والفترة 
املسائية بحيث يكون الصرف 
عن كل فترة على حدة وذلك 
فــي ضــوء موافقــة مجلس 
اخلدمة املدنية باجتماعه رقم 

االرتقاء بأساليب البناء لدينا 
للحد من اخلسائر في األرواح 

مبينا أنها مؤشرات مهمة تدل 
على دور التوعية في نشــر 
الثقافة الصحيحة فيما يتعلق 
باألمراض السرطانية، على 
مستوى دول مجلس التعاون 

اخلليجي.
وحتدث عن أهمية التعاون 
القطاعــني احلكومــي  بــني 
واألهلي في إجناح مثل هذه 
املبادرات املهمة التي تنعكس 

والدعم اإليجابي للمرضى.
وأشارت الى أن الهدف من 
التوعية  هذه األنشطة هو 
بأعراض وعالمات السرطان 
وأهمية الكشــف املبكر عن 
هذا املــرض، باإلضافة إلى 
التوعيــة بأهميــة االلتزام 
بعوامل الوقاية من السرطان 
واتبــاع منط حياة صحي، 
وأثــر ذلك في إنقــاذ حياة 

الكثير من األفراد.

الصايغ يجري أكثر من ١٠٠ عملية ناجحة 
للعمود الفقري في مستشفى مبارك

منذ بداية األلفية عملت الكوادر الطبية في الكويت على إيجاد 
حلول للتدخل اجلراحي البســيط آلالم العمود الفقري باستخدام 
تقنيات حديثة مبستوى عاملي. وأعلن رئيس اللجنة العلمية لرابطة 
األشــعة في الكويت د.محمد الصايغ انه متكن من توفير خدمات 
التدخل احملدود للعمود الفقري في كل من مستشفى مبارك الكبير 
ومستشفى ابن سينا ومستشفى حسني مكي جمعه لالورام واجرى 
اكثر من ١٠٠ عملية ناجحة للعامود الفقري في مستشــفى مبارك 
خالل عام، كما جنح في عالج مضاعفات عرق النســاء في مدة ال 
تتجاوز ١٠ دقائق حتت التخدير املوضعي، هذا باإلضافة إلى جناحه 
بالتعاون مع اختصاصي اول أشــعة تداخلية د.حسني جراغ  في 
إزالة ثالثة أورام حميدة خالل سنة ٢٠٢٢ عن طريق تقنية املايكرو 
احلرارية. وقدم د. الصايغ الشكر لوزارة الصحة على دورها الفعال 

د.محمد الصايغوتوفيرها طاقم متريض محترفا وتقنيات عالية الدقة.
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األمير هّنأ حاكم 
عام غرينادا 

بالعيد الوطني

ولي العهد هّنأ 
حاكم عام غرينادا 

بالعيد الوطني

رئيس الوزراء استقبل األمني العام ملنظمة املدن 
العربية وهّنأ حاكم عام غرينادا بالعيد الوطني

استقبل رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح في 
قصر بيــان امس األمني 
العام ملنظمة املدن العربية 
العصفور،  م.عبدالرحمن 
وذلــك مبناســبة توليه 

منصبه اجلديد.
كما بعث سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح 
الوزراء  رئيس مجلــس 
ببرقية تهنئة إلى سيسيل 
ال غريناد حاكم عام غرينادا 
العيد  الصديقة مبناسبة 

الوطني لبالدها.

بعث صاحب الســمو 
الشــيخ نــواف  األميــر 
األحمد ببرقية تهنئة إلى 
سيسيل ال غريناد حاكم 
عام غرينادا الصديقة، عبر 
فيها ســموه عن خالص 
تهانيــه مبناســبة العيد 
الوطني لبالدها، متمنيا 
سموه لها موفور الصحة 
ولغرينــادا  والعافيــة 
وشــعبها الصديــق كل 

التقدم واالزدهار.

بعث ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تهنئة إلى سيسيل ال غريناد 
حاكم عام غرينادا الصديقة، 
ضمنها سموه خالص تهانيه 
الوطنــي  العيــد  مبناســبة 
لبالدهــا، راجيــا لهــا وافر 

الصحة والعافية.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

صباح الناصر: دعم املبدعني الستمرار عطاءاتهم
في إثراء احلركة الفنية مبا يليق بتاريخ الكويت

حنان عبد املعبود

أكد وكيل الديوان األميري لشــؤون األســرة 
احلاكمة الشــيخ صباح ناصر صباح األحمد أن 
الفنون تلعب دورا مهما في املجتمع االنســاني، 
حيث جتعل االنســان أكثر رقيا، وتكمن أهميتها 
في إشباع الرغبات الروحية، فالفنون افراز لثقافة 
املجتمــع والتي تعد مرآة عكســية ونتائج لهذه 

الفنون.
كالم الشيخ صباح الناصر جاء في كلمة ألقاها 
في افتتاح مهرجان الكويت الـ ١٥ لإلبداع التشكيلي 
الــذي أقيــم حتت رعايته مبشــاركة أكثر من ٩٠

فنانــا وفنانــة وبتنظيم من اجلمعيــة الكويتية 
للفنون التشكيلية.

ولفت إلى مشاركة عدد كبير من املبدعني الى 
جانب املواهب من الشباب الذين قدموا إسهامات 
ومشاركات عالية اجلودة تستثمرها الكويت لبناء 
تنمية مستدامة ترتقي بالبنية التحية وجتعل من 

الثقافة خطابا إنسانيا يصل الى أفراد املجتمع.
وشــدد على احلرص على مواصلة دعم أبناء 
الكويت املبدعني في شتى املجاالت بغية استمرار 
عطاءاتهم وإبداعاتهم في كل املجاالت إلثراء احلركة 
الفنيــة مبا يليق بتاريخ الكويت العريق في هذا 

املجال.

من جانبه، قال رئيس احتاد التشكيليني العرب، 
رئيس اجلمعية الكويتية للفنون التشكيلية عبد 
الرسول ســلمان إن «املهرجان ينقلنا الى عوالم 
تشــكيلية جديدة ونتطلع بــكل ثقة الى االبتكار 
والتجديد»، الفتا الــى أن االعمال الفنية تنوعت 
فيها األســاليب واالجتاهات في قوالب تشكيلية 
إبداعيــة تســعى إلبراز اجلمال مــن حيث اللون 

واألشكال املتناغمة.
وقال ان العمل الفني في هذا املعرض اكتسب 
قيمة ذاتيــة وتخطى النمــوذج التقليدي ليقدم 
منوذجا جديدا لتأمــالت مختلفة تتعدى الزمان 
ليكــون مرآة صادقة لعصرنــا مبختلف أنواعه، 
معتبرا اجلمعية مهد الفن واجلمال ونبعا ال ينضب 

لإلبداع الفني.
بدوره، أعرب أحــد الفائزين باجلائزة الفنان 
التشــكيلي هاشــم كرم عن ســعادته باملشاركة. 
وأوضح أنه شــارك باملعرض بلوحتني، إحداهما 
اجلنة على األرض، وتضم كل العناصر احلية على 
األرض من طيور وفراشات، بينما اللوحة الثانية 
جنة الفردوس بالسماء والفضاء واملالئكة، الفتا 
الــى أن الوحي وااللهام هو اخليال الذي يحيا به 

الفنان ويحوله إلى واقع باللوحات.
مــن جهتــه، قال الفنــان علي شــيرازي الذي 
فــاز أيضا بإحدى اجلوائز إن لوحاته عبارة عن 

«فــن غرافيتي يدمج بــني الديجيتال والتصوير 
والتركيــب»، للوصــول الــى لوحة بعــد عملها 
«اسكتش»، لتخرج بنموذج وفكرة نوصلها بصورة 
من خالل الديجيتال، وكانت فكرة اللوحة األولى 
كيفية معاجلة النفس بالنفس، أما الثانية فـ«األرض 
امللهمة» التي تســاعد وتنعش الروح وترمز الى 
العطــاء ومهما بدت أنها ضدنا اال أنها في النهاية 

تكون معنا ولنا.
وقد شهدت قاعة العرض باجلمعية الكويتية 
للفنون التشــكيلية نحــو ١٤٠ عمال فنيا ركز 
أغلبها على الرسم التشكيلي في شتى مجاالته 
ومدارسه ومواضيعه وسعى من خاللها الفنانون 
إلظهــار إلهاماتهم في األعمــال الفنية التي مت 
عرضها، وســيتمر العرض حتى نهاية شــهر 

فبراير اجلاري.
ومت خالل احلفل توزيع اجلوائز على الفائزين، 
وكانت اجلوائز متنوعة، حيث اشتملت على جائزة 
باسم املغفور له أمير البالد الراحل الشيخ صباح 
األحمد فازت بها الفنانة فاطمة الفضلي، وجائزة 
باسم املغفور له الشيخ ناصر صباح األحمد فاز 
بها الفنان هاشم كرم، إضافة الى جائزة الشيخة 
ســلوى الصباح وحصلت عليها الفنانة سهيلة 
العطية، وجائزة الشيخة فتوح الصباح ونالتها 

الفنانة منى مبارك.

افتتح مهرجان الكويت الـ ١٥ لإلبداع التشكيلي مبشاركة أكثر من ٩٠ فناناً وفنانة

الشيخ صباح ناصر صباح األحمد خالل جولة على اللوحات املشاركةالشيخ صباح ناصر صباح األحمد وحرمه وعبدالرسول سلمان والسفير العماني خالل افتتاح مهرجان الكويت لإلبداع

«القوى العاملة» حتدد مخصصات دعم العمالة 
الوطنية ملختلف الفئات التعليمية

بشرى شعبان

حــددت الهيئة العامة للقــوى العاملة 
جــداول العالوات االجتماعيــة والزيادات 
ألصحاب املهن واحلرف والعاملني في اجلهات 
غير احلكوميــة ودعم العمالــة الوطنية. 
وجاء الطب والصيدلة والهندسة في مقدمة 
التخصصات التي حصلت على املخصصات 

األعلى.
 وحصلــت «األنباء» علــى صورة من 
اجلــداول التي حددت وفــق التخصصات 
واملســتوى التعليمي اجلامعــي والدبلوم 
والثانوي واملتوسط، وحازت التخصصات 
الطبيــة والصيدلــة والهندســة أعلــى 
املخصصات، حيث بلغ إجمالي الدعم املالي 
من دون عالوة األوالد لألعزب ٧٩٠ دينارا 
واملتزوج ٨٩٨ دينــارا، وعالوة األوالد ٥٠

دينارا بحد أقصى ٧ أوالد، بينما قيمة العالوة 
االجتماعية لألعــزب ١٩٠ دينارا واملتزوج 
٢٧٨ د.ك، وقيمــة التخصص ٣٣٠ دينارا، 
والزيادة واملكافأة والغالء ٢٢٠ دينارا، فيما 
بلــغ فرق العالوة االجتماعية بزيادة ٢٥٪

لألعزب ٥٠ دينارا واملتزوج ٧٠ دينارا.
أما حاملو الشهادة اجلامعية للتخصصات 
التالية (قانون - محاسبة - نظم معلومات 
إحصــاء اقتصاد - متريــض - متويل - 
متويل منشآت مالية - إدارة مالية - تأمني 
- جتــارة خارجيــة - علــوم مصرفية - 

تعاون - تدريس) فقد بلغت قيمة العالوة 
االجتماعية إجمالي الدعم دون عالوة األوالد 
لألعزب ٧٤٠ دينارا واملتزوج ٨٤٨ دينارا.

وبلغــت قيمة الدعم فــي التخصصات 
اجلامعيــة املتبقيــة لألعــزب ٦٩٠ دينارا 
واملتزوج ٧٩٠ دينارا، بينما فئة احلاصلني 
على دبلوم أو شهادة ثانوية، باإلضافة الى 
دورة تدريبية ال تقل عن ســنتني فقد بلغ 
إجمالي الدعم املالي دون عالوة األوالد ٦٢٩

دينارا لألعزب واملتــزوج ٧٢٣ دينارا، أما 
حاملو الشهادة الثانوية مع دورة تدريبية 
ال تقل عن ســنة واحــدة أو ما يعادلها من 
اخلبــرة فبلــغ إجمالي الدعــم دون عالوة 
األبناء لألعــزب ٥٧١ دينارا واملتزوج ٦٦٣
دينارا، واملتوســط مع دورة ال تقل عن ٣
سنوات لألعزب ٥٧١ دينارا واملتزوج ٦٢٣

دينارا من غير عالوة األوالد.

الطب والصيدلة والهندسة األعلى براتب ٧٩٠ ديناراً لألعزب و٨٩٨ للمتزوج

مدير عام «كونا» بحثت تعزيز التعاون اإلعالمي 
مع مدير وكالة أنباء الشرق األوسط

«األشغال» تعيد تشكيل فريق «االتصال» 
مع املراقبني البيئيني

بحثت املدير العــام لـ «كونا» د.فاطمة 
السالم مع مدير مكتب وكالة أنباء الشرق 
األوسط املصرية لدى الكويت طارق حمدي 
العالقات الثنائية في املجال اإلعالمي وسبل 
تعزيــز التعاون بني وكالتي أنباء البلدين 

الشقيقني.
واستعرض اجلانبان العالقات الثنائية 
بني الوكالتني التي تعود إلى ستينيات القرن 

املاضي وســبل تطويرها وتوسيع آفاقها 
وتبــادل الزيارات واخلبــرات واملعلومات 

مبا ينعكس على كفاءة عملهما.
وأكــد اجلانبــان أهميــة تقــدمي جميع 
التسهيالت واإلمكانات للعاملني واملراسلني 
في الوكالتني مبا يضمن االرتقاء مبستوى 
العمــل وإبراز الوجــه اإلعالمي الصحافي 

للبلدين الشقيقني في مختلف املجاالت.

عاطف رمضان

أصدرت وكيلة وزارة األشغال العامة 
م.مي املسعد قرارا إداريا بشأن إعادة تشكيل 
فريق عمل ضابط اتصال مع فريق املراقبني 
البيئيني بعضوية ٩ أعضاء وملدة ٣ اشهر.

ويختــص الفريــق بتســهيل االعمال 
املطلوبة من املراقبني البيئيني مبا يخص 
الوزارة دون اإلخالل باختصاصاتها، والقيام 
بالتنسيق مع قطاعات وإدارات الوزارة مبا 
يخص القانون البيئي ومتطلباته والتأكد 
من وجــود جميــع االعتمــادات اخلاصة 
بالقانون البيئي لتزويدها للمراقب في حال 
الطلب. ومن مهام الفريق متثيل الوزارة مبا 

يخص القانون البيئي دون اإلخالل باالعمال 
واالختصاصات املنوطة بإدارات الوزارة 
والتحقــق من صحة املعلومــات البيئية 
التي تقدمهــا اإلدارات مبا يخص القانون 
البيئي قبل تزويدها للمراقبني البيئيني.

ويرفع الفريق تقريرا شهريا باإلجنازات 
موضحــا فيــه املعوقــات ان وجــدت مبا 
يخــص املتطلبات ومدى التــزام اجلهات 
داخــل الوزارة مبا يخص القانون البيئي 

وطلبات املراقبني.
ووفق القرار ترفع للجنة الفنية لتطبيق 
نظــام فرق العمل واللجــان تقرير دوري 
شهريا عن أعمال الفرق محددا به خطة العمل 

الشهرية وما مت اجنازه ونسبة اإلجناز.

لتمثيل الوزارة مبا يخص القانون البيئي والتحقق من صحة املعلومات البيئية

د. فاطمة السالم مستقبلة مدير مكتب وكالة أنباء الشرق األوسط املصرية طارق حمدي

الكويـت تسـتثمر مبدعيهـا لبنـاء تنميـة مسـتدامة ترتقـي بالبنيـة التحتيـة وجتعل مـن الثقافـة خطابًا إنسـانيًا

عبد الرسول سلمان: األعمال الفنية باملعرض اكتسبت قيمة ذاتية وتخطت النموذج التقليدي لتقدم اجلديد لتأمالت مختلفة تتعدى الزمان

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح مستقبال 
م. عبدالرحمن العصفور

وزير اخلارجية بحث مع سفير الصني  التعاون الثنائي 
وتطوير مشروع ميناء مبارك الكبير

التقــى وزيــر اخلارجية 
الشيخ ســالم العبداهللا في 
ديوان عام الوزارة مع سفير 
جمهورية الصني الشــعبية 
لدى الكويت تشانغ جيانوي.
اللقــاء ترجمــة  ويأتــي 
لرؤى القيادة السياسية في 
الكويت وتنفيــذا ملخرجات 
املباحثــات الرســمية التــي 
أجراها ممثل صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل 

وجمهورية الصني الشعبية 
وســبل تعزيزها وتنميتها 
في مختلف املجاالت السيما 
االقتصادية والتنموية منها 
ومناقشــة آليــات التعــاون 
الثنائــي فــي إطــار تطوير 
مبــارك  مينــاء  مشــروع 
الكبير واألعمال اإلنشــائية 
اخلاصــة  والتشــغيلية 
باملشــروع وبحــث عدد من 
املواضيــع محــل االهتمــام 

املشترك في هذا اإلطار.

األحمد مع رئيس جمهورية 
الصني الشعبية الصديقة شي 
جني بينغ على هامش القمة 
اخلليجية - الصينية التي 
عقدت في ٩ ديســمبر ٢٠٢٢

مبدينة الرياض.
وبتوجيهات سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح 
رئيــس مجلس الــوزراء مت 
اللقــاء اســتعراض  خــالل 
اإلســتراتيجية  العالقــات 
الوثيقة التي تربط الكويت  السفير الصيني تشانغ جيانويالشيخ سالم العبداهللا

«التربية» لإلدارات املدرسية: عدم طلب أي مبالغ نقدية 
أو تبرعات من املعلمني والطلبة جتنبًا للمساءلة القانونية

عبدالعزيز الفضلي

حــذرت وزارة التربية اإلدارات املدرســية من 
تكليف املعلمني والطلبــة وكذلك أولياء أمورهم 
مبا ليس مفروضــا عليهم من متطلبات تبرعات 
أو طلب مبالغ نقدية أو غيرها، مشــددة على انه 
من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية.

جاء ذلك في نشرة عممها مدير منطقة الفروانية 
التعليمية محمد عايض العجمي وتلقت «األنباء» 
نسخة منها والتي قال فيها: انه حرصا على االلتزام 
مبا تقتضيه مصلحة العمــل، يرجى من مديري 
املدارس ومديرات رياض األطفال االلتزام مبا يلي:

١ - عدم تكليف املعلمني بإعداد وسائل تعليمية 

أو تصوير أوراق عمل أو تزيني الفصول واملدرسة 
أو توفيــر أجهزة أو أدوات أو أي مواد ما لم تقم 

اإلدارة املدرسية بتوفير نفقاتها.
٢ -عــدم تكليف املتعلمــني أو أولياء أمورهم 
صراحة أو إيحاء بأي أعمال ال تعد من واجباتهم 
سواء كان ذلك إعداد وسائل تعليمية أو تصوير 
أوراق عمل أو تزيني الفصول واملدرسة أو توفير 

أجهزة أو أدوات أو أي مواد للمدرسة.
٣ - عدم طلب أي مبالغ نقدية أوتبرعات عينية 
سواء من املعلمني أو املتعلمني أو أولياء أمورهم.

٤ - توفير كل املتطلبات التعليمية واملدرسية 
من حســاب الصندوق املالي أو حســاب املقصف 
املدرســي واملوارد األخرى وفق اللوائح والنظم 

املتبعة حيال ذلك.
٥ - ســيتعرض للمســاءلة القانونية كل من 

يخالف النظم واللوائح املشار إليها.
من جانب آخر، أغلقت منطقة األحمدي التعليمية 
مركز عبداهللا بن الزبير املشترك املسائي (رجال) 
اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني للعام احلالي.

وأوضحــت املنطقة في قــرار أصدرته وتلقت 
«األنباء» نسخة منه انه سيتم نقل الدارسني في 
مركز عبداهللا بــن الزبير املشــترك (رجال) إلى 
مركــز عمر بن اخلطاب الثانوي (رجال) مع نقل 
جميع ملفات الدارسني والعهدة إلى املركز اجلديد 
وعلى جميع جهات االختصاص االطالع والعمل 

على ما جاء بالقرار.

«تعليمية األحمدي»: إغالق مركز عبداهللا بن الزبير املسائي

.. وجتري ممارسة لدعم وصيانة بوابتها اإللكترونية
عاطف رمضان

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة أن 
وزارة األشغال العامة طرحت ممارسة 
لدعم وصيانة بوابتها اإللكترونية مع 
تطوير اخلدمات املدرجــة عليها طبقا 

لشروط ومواصفات.
وقالت املصادر ان آخر موعد لتقدمي 

العطاءات للوزارة هو ٢٨ اجلاري ومدة 
تنفيذ العقد عامان ويبقى العطاء ساري 
املفعــول ملدة ٩٠ يوما مــن تاريخ فتح 

ظروف العطاءات.
وسيعقد اجتماع متهيدي للراغبني 
في االشــتراك في املمارسة للرد على 
االستفسارات في مبنى الوزارة في ٢٠

فبراير ٢٠٢٣.
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إقرار «واجهة اجلهراء» و١٫٤ مليون م٢ إلقامة مركز ترفيهي غرب «السادس»
بداح العنزي

أوصت اللجنة الفنية خالل 
اجتماعها برئاســة د.حســن 
كمال باملوافقة على مشــروع 
الواجهــة البحريــة باجلهراء 

(الكورنيش). 
وتضمن الرأي الفني التالي:

أوال: املوافقة على تخصيص 
املوقع املمتد بني حدود محطة 
الدوحــة الغربيــة (مــن جهة 
الشرق) وحدود محمية اجلهراء 
الطبيعية (مــن جهة الغرب) 
والبالغ مساحته ٥٫٧٩٤٫٧١٥م٢
حتى يتم طرحه على القطاع 
القوانــني  وفــق  اخلــاص 
واالجراءات املتبعة بهذا الشأن 
لتطوير واســتثمار مشــروع 
الواجهــة البحريــة باجلهراء 

(الكورنيش) شريطة:
والتقيــد  االلتــزام  ـ   ١
باشتراطات وزارات اخلدمات 
والتنسيق معها قبل التنفيذ.

٢ـ  تخويل االدارة املختصة 
بالزحزحة او تعديل أبعاد او 
شكل او مساحة املوقع في حال 
تعارض املوقع مع خدمات بنية 
حتتيــة قائمــة او ألي دواع 

تنظيمية.
٣ـ  االلتزام والعمل بقوانني 
واشــتراطات الهيئــة العامــة 
للبيئة املذكورة في كتابهم رقم 

املقدمة من قبل االستشــاري 
املرفقة وشــريطة االلتزام مبا 

ورد وفقا ملكونات املشروع.
ثالثا: التنســيق مع وزارة 
ازالــة  املاليــة للعمــل علــى 
الشــاليهات املوجــودة ضمن 
حدود موقع مشروع الواجهة 
البحرية باجلهراء (الكورنيش) 
وذلك بناء على االشــتراطات 
املطلوبة من قبل الهيئة العامة 

للبيئة.
رابعا: تتم اضافة مساحة 
تعادل ١٥٠٠٠م٢ بحيث تكون 
هذه املساحة تكفي الستيعاب 
احلاجة املســتقبلية النشطة 
بسيطة مثل االنشطة اخلاصة 
بالعربــات املتنقلة وانشــطة 

واملضــي بتنفيــذ املشــروع 
مبساحة ١٫٤٠٠٠٠ مليون غرب 
الدائري الســادس. ويتضمن 

الرأي الفني التالي: 
أوال: إلغــاء قــرار املجلس 
ج  ل  ب/  (م  رقــم  البلــدي 
٦/ ٣١٨ / ١٣ / ٢٠١١) بتاريــخ 
٢٠١١/٧/١١ اخلاص بتخصيص 
موقع حلديقة احليوان الكبرى 
مبحافظــة اجلهراء مبســاحة 
١٫٤٠٠٫٠٠٠ متــر مربــع غرب 
الدائــري الســادس مبحافظة 
اجلهراء لصالح الهيئة العامة 

للزراعة والثروة السمكية.
ثانيا: تنفيذا لقرار مجلس 
الوزراء رقم ٢٠٢٢/١٠٥٤، املوافقة 
على تخصيص األرض الكائنة 

خاصة باملعارض والفعاليات 
ومكائن اخلدمات ذات املردود 
املادي املتنوع، ويتم استغاللها 
بعد احلصول على ترخيص من 
بلدية الكويت، وسيتم استخدام 
املساحة املطلوبة في املساحات 
اخلضــراء واملمرات واملناطق 
املكشوفة ومواقف السيارات 
في املشــروع وغير املستغلة 

جتاريا.
خامســا: إلغاء أي قرارات 
ســابقة تتعــارض مــع موقع 
املشروع. كما وافقت اللجنة على 
طلب املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعيــة تخصيص أرض 
ملشــروع ترفيهــي تعليمــي 
تثقيفــي في محافظة اجلهراء 

املرافق واخلدمات واســتيفاء 
االشتراطات قبل التنفيذ.

وقــال د.كمــال إن اللجنة 
وافقت على االقتراح املقدم من 
العضو د.حســن كمال، بشأن 
ترخيص املبــرات في املباني 
االستثمارية، كما متت املوافقة 
على االقتراح املقدم من العضو 
م.منيرة األمير بشأن تخصيص 
أماكــن إعالنيــة علــى الطرق 
العامة والرئيسية الستخدام 

اجلهات احلكومية.
اللجنــة علــى  ووافقــت 
االقتــراح املقدم مــن العضو 
م.علياء الفارســي، بشأن نقل 
وتخصيــص موقــع جديــد 
واألنشــطة  لالســتعماالت 

في غرب اجلهراء (غ رب الدائري 
الســادس مبحافظة اجلهراء) 
إلقامة مشروع ترفيهي تعليمي 
تثقيفي لصالح املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية، شريطة 

االلتزام بالتالي:
١ – أن يتــم تقدمي املخطط 
الهيكلي للمشــروع إلى إدارة 
املخطــط الهيكلــي للدراســة 
واالعتماد بنــاء على اجلدول 
اخلــاص باألنشــطة ونســب 

االستغالل.
٢ – أن يتــم التنســيق مع 
وزارة الكهربــاء واملاء بشــأن 
مواقــع امليــاه اجلوفيــة قبل 

التنفيذ.
٣ – جتديــد عــرض جلنة 

املتواجــدة مبنطقتــي شــرق 
الضجيــج وجنــوب ضاحية 
خيطان اجلنوبي شمال القاعة 

األميرية في املطار.
وكذلك املوافقة على االقتراح 
املقدم من العضو م.عبداللطيف 
الدعــي، بشــأن عمــل جلنــة 
استشارية مشّكلة من مختلف 

اجلهات احلكومية.
اللجنــة علــى  ووافقــت 
االقتــراح املقدم مــن العضو 
الدعي، بشــأن  م.عبداللطيف 
عمل دليل استرشــادي شامل 
لتخصيص األراضي والقسائم.

وأبقت على جدول أعمالها 
اقتراح العضو فهد العبداجلادر 

بشأن أرقام الطرق.

د.حسن كمال مترئسا اجتماع اللجنة بحضور االعضاء عبداهللا العنزي وم. علياء الفارسي وناصر اجلدعان

«هـ.ع.ب/م.ع/٤٤٩٧» بتاريخ 
٢٠٢٢/٧/٧ وان تتــم مراجعــة 
الهيئــة قبــل واثنــاء مرحلة 
التنفيذ للحصول على املوافقة 

البيئية.
٤ـ  التقيد بالدراسة املرورية 
املعتمدة من قبل االدارة العامة 

للمرور ـ وزارة الداخلية.
ثانيا: املوافقة على اعتماد 
العــام التفصيلــي  املخطــط 
للمشــروع واعتماد املكونات 
واالستعماالت ومساحات البناء 
واملساحات التأجيرية ملشروع 
الواجهــة البحريــة باجلهراء 
(الكورنيــش) واملقســم الــى 
ثالث مناطق A وB وC حسب 
الكروكــي والتقارير النهائية 

جدول بأنشطة ونسب استغالل
املشروع الترفيهي باجلهراء

نسبة االستغاللالنشاط

احلياة البرية/
٥٣٪حديقة احليوان

١٢٪النشاط التجاري

٢٠٪النشاط الترفيهي

١٥٪املنتجع/ الفندق

جدول يوضح مكونات مشروع كورنيش اجلهراء

املساحة التأجيرية (م2)مساحة البناء اإلجمالية (م2)املساحة اإلجمالية (م2)املناطق

A 335.423م413.9802م2.285.2542م2املنطقة

B 391.626م471.3062م2.356.6292م2املنطقة

C 34.068م40.0802م1.152.8312م2املنطقة

املساحة 
اإلجمالية

5.794.715م2
761.117م5292. 663م2تقريبا

املطيري يسأل عن املباني املهملة في منطقة العارضية
قدم نائب رئيس المجلس 
البلدي خالد المطيري سؤاال 
المباني المهملة في  بشأن 
منطقة العارضية الحرفية.

وقال المطيري في سؤاله: 
نظرا ألهميــة الحفاظ على 
الدولة واستغاللها  أراضي 
في المشاريع الصناعية أو 
الحرفيــة أو التجاريــة بما 
يعــود بالنفع على اقتصاد 
الدولة، لوحظ عدم االستغالل 
األمثــل لعــدد مــن المباني 

الموقــع في  المهملــة فــي 
منطقة العارضية الحرفية، 
األمر الذي نتج عنه تحولها 
إلى موقــع غيــر حضاري 
ومكان لتجمــع الحيوانات 
الضالة والنفايــات، فضال 
مــأوى  اســتغالله  عــن 
لبعض ضـعـــاف النـفوس 
والمجرميــن، ومــن غيــر 
المقـبـــول أن يســتمر هذا 
اإلهـمـــال لـلـمـــوقع عــدة 
ســنوات حتى وصل األمر 

يضم كافة النشاطات؟
٣ـ  ما األنشطة المسموحة 
والمصرح لها للعمل في هذا 

الموقع؟
٤ ـ موعــد البدء بتنفيذ 
والمــدة  المشــروع  هــذا 
الالزمــة إلنجازه واالنتهاء 

من تنفيذه؟
ســيخصص  هــل  ـ   ٥
المشروع للشباب الخريجين 
أم سيتم استغالله من قبل 

شركات خاصة؟

إلى الوضع المؤسف الحالي.
أتقــدم باألســئلة  لــذا 

التالية:
١ـ  يرجى موافاتنا بالجهة 
التابع لها هذا الموقع وقرار 

التخصيص المتعلق بها.
٢ ـ مــا تصــور الجهــة 
الموقــع  لهــا  المخصــص 
وخطتها الســتغالله، وهل 
سيتم تقسيمه الى قسائم 
حرفية منفصلة أم ســيتم 
إنشاء مجمع واحد متكامل  خالد املطيري

العبداجلادر يسأل عن عقود النظافة ونقل النفايات
قــدم عضــو المجلــس 
البلــدي فهــد العبدالجادر 
ســؤاال بشــأن عقــود نقل 

النفايات.
العبدالجادر في  وقــال 
النفايات  ســؤاله: تعتبــر 
الصلبــة التــي تجمــع من 
والمؤسســات  المنــازل 
والمجمعات التجارية، ثروة 
وطنية، تنافس النفط، إذا 
التخلص منها بطريقة  تم 
علمية غير تقليدية، بحيث 
تســهم في إنتاج الكهرباء 
بــدال من حــرق أطنان من 
النفط الذي يعتبر المصدر 
الوحيد لدخلنا في الكويت. 
وقد سبقتنا دول عديدة في 
استخدام التقنيات الحديثة 
إلنتاج الطاقة الكهربائية من 

النفايات الصلبة.
الكويت  وأضــاف: فــي 
توجــد عــدة مواقــع لردم 
النفايــات، يتــم فيهــا ردم 
مالييــن مــن األطنــان من 
النفايــات الصلبة بطريقة 

محطــات الكهرباء وتحلية 
الميــاه، علما أن نســبة ما 
يستهلك يوميا من وقود في 
محطات القوى يعادل ١٢٪ 
من اإلنتاج اليومي للنفط. 
إن اســتخدام تقنية حرق 
النفايات سيسهم أيضا في 
معالجــة أطنــان النفايات 
الصلبة التــي تردم يوميا 
بطريقــة بدائية ومشــاكل 
الهــواء والتربــة  تلــوث 
وتنشر الروائح الكريهة عند 

طاقة وفقا ألعلى المعايير 
العالميــة  والمواصفــات 
وتشــجيع االســتثمار في 
مجال إعادة التدوير وإلغاء 
التعاقد مع الشركات الحالية 
التي مهمتها فقط نقل وردم 

النفايات.
وإلــى أن تتحقــق هذه 
المطالــب، فإننــي أتوجه 

باألسئلة اآلتية:
١ - مــا أســباب عــدم 
تزويدنــا بعقــود النظافة 

بعد توقيعها؟
٢ - مــا االشــتراطات 
المفروضــة فــي عقد ناقل 
الخدمات  النفايــات؟ ومــا 

التي يقدمها؟
٣ - ما الجهة التي تضع 
االشتراطات والمواصفات 
للناقل؟ وما تلك المواصفات 

واالشتراطات؟
٤ - ما المعدات واآلليات 
المستخدمة لنقل النفايات 
ومدى جودتها وهل تتواكب 

مع عصر التقنية؟

تحللها. ومن فوائد تقنية 
حرق النفايات أنها ستعمل 
على تقليل كميات الكربون 
المنبعثــة من حرق النفط 
أو الغاز في محطات القوى 
بنسبة ٣٥٪، ما يعود بالنفع 
على البيئة والصحة العامة 
ألفراد المجتمع. واستطرد: 
من هذا المنطلق نوصي بأن 
تضع الدولــة تقنية حرق 
النفايات إلنتاج الكهرباء من 
ضمن أولوياتها في خطط 
التنمية، حيث تكون نظم 
توليد طاقة مكملة لتزويد 
المدن الجديدة التي تنوي 
تشييدها لتصبح النفايات 
فعال ثــروة وطنية بجانب 
النفــط قبــل أن تصبــح 
تحديــا بيئيــا مــع مــرور 
الوقــت ويكون ذلك بطرح 
مزايــدة عامــة للحصــول 
علــى المخلفات والنفايات 
مــن جميع مناطق الكويت 
بهدف إعادة تدوير ومعالجة 
إلى  النفايــات وتحويلهــا 

فهد العبداجلادر

عشــوائية غيــر صحيــة، 
بحيث تكب النفايات في حفر 
غير عميقة، وتتم تغطيتها 
بطبقة من الرمــل. والردم 
العشوائي للنفايات يؤدي 
إلى تلــوث التربة، والمياه 
الجوفية، وانتشار الروائح 
الكريهة فــي الجو مع غاز 
الميثان الذي ينتج عن تحلل 
تلك النفايات، ما يسهم في 
تفاقــم مشــكلة االحتباس 
الحــراري. وممــا يجــدر 
ذكــره أن هناك عدة مواقع 
أخرى كانت تستخدم لردم 
النفايات أغلقت، واستمرار 
هذه السياسة في التعامل مع 
النفايات سيقلل من مساحة 
األراضي الصالحة للسكن 

في الكويت.
وتابــع العبدالجادر: إن 
استخدام التقنيات الحديثة 
في حــرق النفايات يؤدي 
إلــى توفير كميــات كبيرة 
من النفط والغاز الطبيعي 
المســتخدمين حاليــا في 

«النجاة اخليرية»: نواكب توجهات 
القيادة في العمل اإلنساني

إدارة املوارد  أشــاد مدير 
واحلمالت بجمعية النجاة اخليرية 
عمر فالح الشقراء بجهود أهل 
اخلير وأصحاب األيادي البيضاء 

من احملســنني من أهل الكويت الكرام وذلك 
لتفاعلهم القوي من خالل مساهماتهم وتبرعاتهم 
حلملة إغاثة منكوبي الزالزل في سورية وتركيا 
والتي اطلقتها «النجاة» حتت شعار «اهللا.. في 
غوث اخوانكم»، الفتــا الى أن جمعية النجاة 
اخليريــة تواكب توجهات القيــادة في العمل 
االنساني واستجابة للنداءات االنسانية للكويت. 
وقال الشقراء ان «النجاة» طرحت حملة إغاثة 
عاجلة فوجدت تفاعال كبيرا، حيث كان الهدف من 
احلملة كمرحلة أولى جمع مبلغ ٢٠ ألف دينار، 
ومع تزايد االقبال الذي فاق التوقعات قررت 
اجلمعية رفع سقف احلملة إلى ٦٠ ألف دينار، 

ملا وجدناه من سوء اوضاع وأن أضعاف هذا 
املبلغ ال تكفي، ولكن كعادتها، «النجاة» تسارع 
في ان تكون من أولى املؤسسات اخليرية في 
قلب األحداث إلغاثة املنكوبني وجندة املتضررين، 
مضيفا: بدأنا التوزيع امليداني بني انقاض املنازل. 
وبني الشقراء ان الكارثة مازالت تلقي بظاللها على 
كل املناطق املنكوبة في تركيا وسورية. وختم 
الشقراء تصريحه بتوجيه الشكر للمتبرعني 
واحملســنني الذين تفاعلوا مع احلملة، مؤكدا 
أن احلملة مستمرة أمام أهل اخلير وأصحاب 
األيادي البيضاء وذوي القلوب الرحيمة لتقدمي 

دعمهم اإلنساني إلخوانهم املنكوبني.

عمر الشقراء

الفارسي تسأل عن عقود مشاريع البلدية واملبادرات
قدمــت عضــو املجلــس البلدي 
م.علياء الفارسي سؤاال حول أنواع 
العقــود اخلاصة مبشــاريع البلدية 
التنمويــة  العمرانيــة واملشــاريع 

واملبادرات.
وقالت م.الفارســي في ســؤالها: 
باإلشــارة إلى أنــواع العقود ودور 

البلدية في تطوير املشاريع العمرانية 
من خالل وضع استراتيجية متكاملة 
عن طريق االستغالل األمثل للمرافق 
واخلدمات وتبني مشروعات محورية 

في عملية تطوير البالد.
أتوجه بالسؤال:

ما أنــواع العقــود التــي تخص 

مشاريع البلدية العمرانية، واملشاريع 
العمرانية التنموية، واملبادرات؟

أرجــو ذكر ٥ مشــاريع لكل نوع 
من أنواع العقود املبرمة مع البلدية 
مع توضيح حالة املشروع (تصميم 
وتنفيذ وتشــغيل)، يرجى التفضل 

م.علياء الفارسيبتقدمي اجلواب على شكل جدول.

١٣٥٦ شكوى تلقاها 
قسم الطوارئ باخلدمات 

العامة في يناير
كشــفت البلدية عن تلقي 
قســم طوارئ اخلط املباشــر 
النقليــات  مبراقبــة   «١٣٩»
العامــة  اخلدمــات  بــإدارة 
وخدمة «٢٤٧٢٧٧٣٢» واتساب 
الشــكاوى ١٣٥٦ شــكوى من 
جميع احملافظــات، وذلك من 
خــالل إحصائية صــادرة من 
إدارة اخلدمــات العامــة عــن 
شهر يناير املاضي. وأوضحت 
البلدية أن  الشــكاوى تتعلق 
بوجود مخلفات قمامة وأثاث 
مستعمل في الساحات وأمام 
املنازل وســكن عــزاب ورمي 
أنقاض تعيق الطريق وسقوط 
أشجار وباعة جائلني وسيارات 
مهملة وقوارب فضال عن تزويد 
املواطنني بأرقام وهواتف مراكز 

البلدية باحملافظات.

b-alenzi@hotmail.com إعداد: بداح العنزي
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Studio 8.. أول منصة إعالمية رقمية في الكويت.. خطوة نحو املستقبل

@Doua_khattab دعاء خطاب

في اطار مواكبة التغيرات املستمرة 
جــاءت فكرة انشــاء «ســتوديو 8» 
باعتبارهــا أول منصــة إعالميــة 
رقمية في الكويت تبث عبر منصات 
«شاشــا» يوميــا طــوال األســبوع، 
وتقدم للمستمعني واملشاهدين على 
حد ســواء باقة منوعــة من البرامج 
املباشــرة واملســجلة واألغاني على 
مدار الساعة دون احلاجة إلى اشتراك 
أو تسجيل في التطبيق، فكرة فريدة 
قادتها خبرة إعالمية طويلة جتاوزت 
الـ 15 عاما في مجال اإلذاعة واإلعالم 
وبشغف تشارك به عدد من االسماء 
الالمعة فــي مجال االنتــاج اإلذاعي 
والتلفزيوني ليقدموا للمســتمعني 
برامج مميزة، منها برنامج «طابور 
الصبــاح»، «صحصــح»، «موضوع 
عائلــي»، «ديوانيتنا» باإلضافة الى 
بــث برامــج بودكاســت منوعة من 
إنتاج شاشا وذلك تواكبا مع احلدث 
العاملي وتوجه اجلمهور الســتخدام 
التكنولوجيا عبر احملمول متاشــيا 
مع الرأي السائد بأن املستقبل يتوجه 

نحو اإلذاعات الرقمية.
«األنبــاء» تواجــدت فــي مقــر 
«ســتوديو 8» تلبية لدعــوة فريق 
البرنامج في اجواء طغت عليها روح 
الفكاهة واملرح، حيث التقينا بطاقم 
العمل وتعرفنا منهم على البرامج التي 
يقدمونها وما يجري خلف الكواليس 
واختيارهــم للموضوعات وطريقة 
طرحها ورؤيتهم املستقبلية في توجه 
اإلذاعات الى الرقمنة وردود األفعال 
التي تلقونها بعد 3 أشــهر من طرح 
املنصة، وإلى التفاصيل في السطور 

التالية:
كانت البدايــة مع صاحبة الدور 
األساسي في قيادة وتوظيف الكفاءات 
اإلعالمية في املجال اإلذاعي شــعلة 
القرشي التي أكدت أن «ستوديو 8» 
أول منصة اعالمية رقمية تبث مباشرة 
في الكويــت، تعرض برامج وأغاني 
طــوال اليــوم، ومهمتها األساســية 
هــي مراقبــة جــودة العمل ســواء 
شــكل اإلنتاج أو األعمال اإلذاعية أو 
األغانــي أو محتوى البرامج، إضافة 
إلى االســتمرارية في خلق محتوى 

مناسب وذي جودة عالية.
وعن البرامج التي تبثها اإلذاعة 

ويعد إطالق إذاعة «ستوديو 8» عبر 
احملمول خطوة نحو املستقبل، وهذا 

أمر نشهده حول العالم.
التوجه للمستقبل

وحول ايقاف إذاعة BBC العريقة 
بعد 85 عاما من إطالقها وان كان لهذا 
دور في إطالق «ستوديو 8»، اجاب 
خاجة: نحن ابتعدنا عن التردد حتى 
ال يرتبط متابعة املستمعني لإلذاعة 
بوجود ســيارة وراديــو، وميكنهم 
املتابعة طوال اليوم من خالل احملمول، 
وكان ذلك كله قبل اإلعالن عن وقف 

.BBC إذاعة

واضاف ان النجاح الذي حققته 
إذاعــة «ســتوديو 8» فــور إطالقها، 
يرجع للســمعة اجليدة التي يتمتع 
بها العاملــون باإلذاعة، خاصة أنهم 
كانوا مبتعدين عن الظهور بالبرامج 
املباشرة ملدة عامني، ولذا فإن اجلمهور 
كان ينتظــر ظهور اإلذاعة، وكان رد 
الفعل ممتازا جدا، رغم حتديات عدم 
اعتياد املستمعني على متابعة اإلذاعة 
من خــالل التلفون احملمول بدال من 
ضبط التــرددات، وهذا أمــر نقدره 
ونراعيه، ولكن النتائج اليوم تتماشى 
مع توقعاتنا، ونتمنى حتقيق نتائج 

أفضل الفترة املقبلة.

املستمعني للبرنامج تزيد، وأصبحت 
تصلنا اتصاالت من دول اخلليج ومن 
الدول العربية، مما يشير إلى أن قاعدة 
املســتمعني للبرنامج تتزايد بشكل 
كبير، خاصة أننا نقدم أخبارا وقصصا 
ليست في الكويت فقط ولكن باخلليج 
والوطن العربي والعالم كله بشــكل 
كوميدي لتوصيلها للمواطن بعفوية.

روح الفريق

وعن املنافسة بني املقدمني الثالثة 
خلف الكواليس، أجاب بشار اجلزاف 
بطريقتــه الكوميدية املعهودة: علي 
خاجة أكثر مذيع بالبرنامج يحاول 
دائما مقاطعتنا، ويلعب دور الصح 

أمام املستمعني.
وواصــل: علــي خاجة متمســك 
بالقواعد اإلذاعية، وأنا وخالد نقدم 
األخبــار بشــكل عفــوي وبطريقــة 
كوميدية، ونعمل خالل الفترة املقبلة 
على تطوير البرامج وإطالق برامج 
جديدة، كما ســنقدم محتوى جديدا 
ألول مــرة خالل احتفــاالت الكويت 

باالعياد على مدار اليوم.
برنامج «صحصح»

 اما املذيع طالل ملك مقدم برنامج 
«صحصح»، فقال ان البرنامج يبث 
صباحا يوميا ملدة ساعتني مباشر، 
وميكن للمستمعني متابعته في أي 
وقت عبر تطبيق «شاشا»، والذي 
يتيــح متابعــة كل برامــج إذاعــة 
«ستوديو 8» في أي وقت ومن أي 
مــكان، ويهدف برنامــج صحصح 
من اســمه إلى إفاقة املستمع سواء 
كان باملنزل أو بالســيارة أو في أي 
مكان من ثباته وإنعاش عقله، عبر 
تقدمي أغــاٍن وموضوعات مختلفة 
وعفوية كذلك، ويعتمد على تفاعل 
املســتمعني مــن خــالل االتصــال 

والرسائل والتدوينات.
وزاد: أقدم البرنامج باملشاركة مع 
نوف سلطان، ولكنها حاليا متواجدة 
في أبوظبي لتصوير مسلسل رمضاني 
باسم «ملح وسمرة»، وتشاركني في 
التقــدمي حاليا الكاتبــة مرمي نصير 
والتــي تعــد هذه املــرة األولــى لها 
في التقــدمي، وقدمــت أداء جيدا في 
أول أســبوعني من مشاركتها، ويعد 

البرنامج حسني مال جمعة.
من ناحيته، قال حسني مال جمعة 

فكرة «ديوانيتنا»

بــدوره، قــال خالــد بن حســني 
ان برنامــج «ديوانيتنــا» يناقــش 
موضوعــات وقضايا متعــددة، كما 
يقدم للمســتمعني املعلومات بشكل 
ســلس، لسهولة اســتيعابها، لذا مت 
إطالق اسم «ديوانيتنا» على البرنامج 
لينقل األخبار احمللية بأسلوب سلس 
ومــرح حتى املعلومــات يتم ذكرها 
بأسلوب سهل ليتم استيعابها، ونطمح 
الستمرار البرنامج مبزيد من النجاح 

والتطور.
وأكمــل: يــوم عــن يــوم قاعدة 

معد برنامــج «صحصح»: اعمل مع 
الفريــق منــذ ســنوات، لــذا اعرف 
املوضوعــات املفضلــة لــكل مذيع، 
ونتشاور كفريق حول املوضوعات 
قبل طرحها بكل حلقة، وأتواجد يوميا 
في اإلذاعة منذ الساعة 5 صباحا إلعداد 
كل األخبار التي ستذاع في احللقة، 
وكذلك األبراج الفلكية، والتي حتظى 
باهتمام من املستمعني بسبب طريقة 
كتابتها وإضافة أغاٍن عنها وشخصيات 

كرتونية تناسبها.
الطفل والعائلة

في ســياق ذات صلة، قالت منار 
صنقور انها تقــدم برنامج «طابور 
الصبــاح»، وهو البرنامــج الوحيد 
املســجل بإذاعة «ستوديو 8»، وهو 
خاص باألطفال ويذاع من يوم األحد 
حتى اخلميس من 6.30 إلى 7 صباحا 
وهو من تقدميها وإعدادها، ومونتاج 
عمر العليان، ويشاركها في التقدمي 
الطفل جاسم اجلعفر، والذي يتميز 
بخفة الظل، ويعرض البرنامج قصصا 
غنية باملعلومات وممتعة للترفيه، 
كمــا يتفاعل األطفــال معه من خالل 
إرسال أســئلة عبر رسائل صوتية 
عبر الواتساب ونقوم باإلجابة عنها، 
كما يتم عرض أغاٍن لتنشيط األطفال 

قبل الذهاب للمدرسة.
من جانبها، قالت سارة شلهوب 
مخرجة برنامج «موضوع عائلي»، 
وهو من تقدمي منار صنقور ورشــا 
شلهوب، انه يركز على كل املوضوعات 
التي تهــم املرأة وفي بعض األحيان 
الرجل مثل املوضوعات العائلية التي 
تناقش قضايا األطفال سواء الصغار 
أو الكبار، إضافة إلى موضوعات أخرى 

متنوعة تربوية ومجتمعية.
وأضافت: نحــاول التعمق داخل 
املوضوعــات خالل الفتــرة املقبلة، 
فــي موضوعات العالقــة بني الزوج 
والزوجــة، والتي تشــهد العديد من 
املشاكل وتؤثر على حياة املرأة بشكل 
خاص، كما سنتناول موضوعات عن 
الرياضة، والفن، واملوضة، ونقدم فيها 
آراءنــا، واهتم كذلك بطرح كواليس 
التصوير والتي تظهر التعاون والروح 
الفكاهية بني اعضاء الفريق وهو ما 
ينتقل بصدق الى املتابعني واملستمعني 
ونالحظه مــن خــالل تفاعلهم عبر 

االتصاالت ورسائل والتدوين.

البرامج متاحة للمستمعني على تطبيق «شاشا» دون اشتراك

جانب من االستوديو

فريق برنامج «ديوانيتا» خالد بن حسني وبشار اجلزاف وعلي خاجة حسني مال جمعة وطالل ملك (متني غوزال) شعلة القرشيمن اليمني منار صنقور والزميلة دعاء خطاب وسارة شلهوب  

ومواعيد عرضها، قالت القرشي: تبدأ 
إذاعة «ســتوديو 8» يومها ببرنامج 
طابور الصباح، وهو برنامج يومي 
موجه لألطفال يذاع خالل الفترة من 
6.30 إلى 7 صباحا، وبعده يتم إذاعة 
برنامج صحصح من الســاعة 7 إلى 
9 صباحــا، يليه برنامــج موضوع 
عائلــي خــالل الفتــرة مــن 12 إلى 1
الظهر، يعقبــه برنامج «ديوانيتنا» 
من الســاعة 1 إلى 3 ظهــرا، كما يتم 
بث برامج البودكاست املتنوعة والتي 
يقدمها نخبة من اإلعالميني منهم هيا 
عبدالسالم وعلي جنم ونوف املضيان 
ودانة العويصــي وبيبي اخلضري 

وهي إنتاجات خاصة بـ «شاشا».
وعن البرامج اجلديدة التي تعتزم 
املنصة إطالقها خالل الفترة املقبلة 
أجابت: ان منصة «ســتوديو 8» مت 
إطالقها منذ 3 اشهر، وحققت جناحا 
كبيرا، ولدينا مشاريع جديدة خالل 
الفترة املقبلة أبرزها إتاحة الفرصة 
ألي أحد يرى في نفسه موهبة لتقدمي 
أي عمل إذاعي للتقدم لإلذاعة، ونحن 
نتيح كل برامجنا على تطبيق شاشا 
حتى ميكن للمستمعني متابعتها في 

أي وقت دون اشتراك.
واضافــت: نتميــز فــي منصــة 
ستوديو 8 بوجود فريق لديه خبرة 
طويلة تتجاوز 10 سنوات، ورغبتنا 
في تقدمي محتوى بجودة عالية عبر 
منصة شاشا، ألننا نرى أن املستقبل 
لإلذاعة الرقمية، لذا نحن سعداء أننا 

أول إذاعة رقمية في الكويت.
وعــن اقــرب البرامج لهــا، قالت 
القرشــي: برنامج «موضوع عائلي» 
ألنني أفضل املوضوعات االجتماعية، 

خاصة موضوعات املرأة.
مــن جانبــه، حتــدث الصحافي 
واملذيــع علــي خاجــة، الــذي يقدم 
برنامــج «ديوانيتنا» الى جانب كل 
من بشار اجلزاف وخالد بن حسني، 
عن فكرة إطالق «ستوديو 8»، قائال: 
كانت هذه الفكرة نابعة من شــغف 
العاملني بها بأن يتم إطالق منصات 
إعالمية تواكب احلدث احلالي بالعالم، 
وهــو أن كل املســتخدمني يتجهون 
التكنولوجيا ويعتمدون  الستخدام 
علــى الهاتف احملمول بشــكل كبير، 
ولذا مت إطالق املنصة االعالمية لتبث 
مباشرة على مدار اليوم برامج وأغاني 
عبر تطبيق «شاشــا» للمستمعني، 

برامج االستوديو
٭ «طابور الصباح» من تقدمي منار صنقور.
٭ «صحصح» من تقدمي طالل ملك ومرمي نصير.
٭ «موضوع عائلي» من تقدمي منار صنقور 

ورشا شلهوب.
٭ «ديوانيتنا» من تقدمي علي خاجة وبشار 

اجلزاف وخالد بن حسني.

ملشاهدة الڤيديو

إلينا لالنضمام  اإلذاعي  التقدمي  في  املوهوبني  وندعو  ملحوظًا..  جناحًا  حققنا  خاجة: «ستوديو 8 عبر احملمول» بدًال من ضبط الترددات نفذناها قبل إيقاف BBCالقرشي: 
الوطنيةبن حسني: نسعى في«ديوانيتنا» إلى تقدمي املعلومات بسالسة وجمهورنا من كل اخلليج باألعياد  احتفالنا  وترقبوا  اإلذاعية  بالقواعد  متمسك  خاجة  علي  اجلزاف: 

املستمعني تفاعل  على  ويعتمد  ساعتني  ملدة  يوميًا  يبّث  «صحصح»  ملك: 

صنقور: «طابور الصباح» موجه للصغار ويشاركني به الطفل احملبوب جاسم اجلعفر
جمعة: األبراج حتظى باهتمام املستمعني بسبب كتابتي واألغاني والكرتون

شلهوب: «موضوع عائلي» يتصدى للقضايا االجتماعية األسرية وينحاز للمرأة

د.محمد الظفيري لـ «األنباء»: ١٣٠٠ مقيد من طلبة املنح بجامعة 
الكويت عبر اتفاقيات ثقافية مع ٥٠ دولة لدراسة البكالوريوس

ثامر السليم

الطلبــة  أكــد عميــد شــؤون 
أ.د.محمــد الظفيــري وجود ١٣٠٠

مقيد من طلبة املنح بجامعة الكويت 
عبر اتفاقيــات ثقافية لـ ٥٠ دولة 
لدراسة البكالوريوس، مشيرا إلى 
أن الكويــت حتــرص على تعزيز 
عالقاتهــا اخلارجية والتي توليها 
جامعــة الكويت من خالل تطبيق 

الكثير من االتفاقيات الثقافية.
وشــدد فــي لقــاء خــاص مع 
«األنباء» على اتباع مبدأ الشفافية 
واملساواة بني جميع الطلبة ما يشاع 
عــن خضــوع التشــغيل الطالبي 
للواسطة أو احملسوبية، حيث يتم 
وفق آلية محددة، الفتا إلى أن طلبة 
جامعة الكويت على قدر كبير من 
املسؤولية، حيث يتم التعامل مع 
عدد قليل من القضايا الســلوكية 
واللفظية خالل الفصل الدراسي. 

وفيما يلي التفاصيل:

ما أبرز القضايا والشكاوى الطالبية 
التي تعاملت معها العمادة؟

٭ حرصت عمادة شــؤون الطلبة 
علــى التعامل بشــكل خــاص مع 
جميــع القضايا والشــكاوى على 
الطلبة والتي كانت بســبب الرأي 
فــي مواقع التواصــل االجتماعي، 

وذلــك من منظــور تربوي انتهت 
مــن خالله إلــى عــدم تفعيل تلك 
القضايا مع النصح واإلرشاد، كما أن 
العمادة لديها قسم مختص للقضايا 
والشــكاوى يتلقى بشكل مستمر 
جميع الشكاوى الطالبية، ونؤكد أن 
طلبة جامعة الكويت على قدر كبير 
من املسؤولية، فالعمادة تتعامل مع 
عدد قليل من القضايا الســلوكية 
واللفظية بني طلبة اجلامعة خالل 

الفصل الدراسي.
رعاية املتفوقني

أين العمادة من رعاية الطلبة املتفوقني؟ 
وهل يتم حثهم وتشجيعهم؟

٭ تولي جامعــة الكويت اهتماما 
كبيرا بالطلبة املتفوقني وتشجيعهم 
علــى مواصلة تفوقهم الدراســي، 
حيــث توجــد مكافأتــان، مكافأة 
التفــوق املقطوعة وهــي فصلية، 
ومكافأة أوائــل الطلبة املتفوقني، 
وحترص إدارة الشؤون الطالبية 
علــى نشــر ثقافة أهميــة التفوق 
وشروطه من خالل زيارة الفصول 
الدراســية للطلبة وكذلك نشرها 
عبر مواقــع التواصل االجتماعي، 
باإلضافة إلى نشــر أســماء أوائل 
الطلبة املتفوقني وعمل حفل خاص 
بهم خالل الفصل الدراسي الثاني 
برعاية وزير التربية ووزير التعليم 

وتخصيصها ملن هم بحاجة اليها فقط؟
٭ عمــادة شــؤون الطلبــة تطبق 
القانون الصادر بشأن صرف املكافأة 
الطالبية جلميع الطلبة الكويتيني 
وأبناء الكويتيات، والنظام احلالي 
املتمثل في صرف املكافأة الطالبية 
جلميع الطلبة ســاهم بشكل كبير 
في تخفيف األعباء املالية على أبناء 
الطلبة وأولياء أمورهم للتفرغ في 
حتصيلهم العلمي، وبالتأكيد هذا 
ينعكس بشــكل مباشــر على أداء 
الطلبة الدراسي ويحقق املتطلبات 
الالزمة لهم، حيث يرصد صندوق 
ميزانيــة  االجتماعــي  التكافــل 
تقديرية للمبالغ املقدر صرفها من 
صندوق املكافأة االجتماعية للطلبة 
املستحقني، لذلك فتعتبر املكافأة حقا 

تولي أبناءها من فئة ذوي اإلعاقة 
اهتمامــا كبيــرا وتوفــر لهــم كل 
االحتياجات الالزمة، حيث يختص 
قســم ذوي اإلعاقة التابــع إلدارة 
الرعاية االجتماعية بعمادة شؤون 
الطلبة بالطلبة من هذه الفئة، حيث 
يسهل على الطالب احتياجاته من 
خالل عمل تقارير صحية فصلية 
ترسل ألساتذة املقررات الدراسية 
تبني فيها احتياجات كل طالب من 

فئة ذوي اإلعاقة.

يلقي الكثير اللوم على قسم األنشطة 
الثقافية والفنية في العمادة لقلة األنشطة 
والفعاليات التي يقوم بها، فما ردك؟

٭ العكس متاما، فهناك العديد من 
األنشــطة تنظمها إدارة األنشطة 
الثقافية والفنية بعمادة شــؤون 
الطلبة على مدار العام الدراســي 
مــا بني أنشــطة طالبيــة وثقافية 
ومعارض تراثية وندوات توعوية، 
وأنشطة ومعارض فنية وللتصوير 
الفوتوغرافــي ومســرح جامعــي 
واملســابقات الدينية، والعديد من 
األنشطة املتنوعة التي تستقطب 
الطلبة املوهوبني في جامعة الكويت، 
باإلضافة إلى نشــاط اليونيسكو 
بجميــع  واالحتفــال  الطالبــي 
املناســبات الوطنية واالجتماعية 

واألدبية بجامعة الكويت.

العالي سنويا.

ما األسباب وراء تأخر صرف مكافأة 
التخصص النادر للطلبة؟

٭ حترص عمادة شــؤون الطلبة 
علــى صــرف املكافآت فــي وقتها 
دون تأخــر وندرك متاما أولويات 
والتزامات الطلبة، ونتابع باستمرار 
إجراءات الصرف من خالل متابعة 

اجلهات املختصة.
الطلبة غير الكويتيني

الطلبة؟  من املستفيد من صندوق 
وكم عددهم؟

٭ حتــرص جامعــة الكويت على 
الدراسية لبعض  تخفيف األعباء 
الفئات من الطلبة الذين ال تشملهم 
املكافأة الطالبية من خالل إنشــاء 
صنــدوق الطالــب الــذي يعنــى 
باســتقبال طلبــات هــذه الفئات 
وتشــمل الطلبة غيــر الكويتيني 
الذين ال يتلقون مكافأة من قســم 
املنح الدراسية، حيث تتم دراسة 
بحث حالة وطلب مستندات خاصة 
وبعد استيفاء املتطلبات يتم قبول 
الطالب، وعددهم ٢٢٠ طالبا حسب 

آخر إحصائية يناير ٢٠٢٣.

املطالبات بعدم صرف  ما رأيك في 
املكافأة الطالبية لكافة الطالب والطالبات 

من حقوق الطالب، كما أن احتياجات 
الطلبة الدراسية تتطلب ذلك.

الشفافية واملساواة

كيف تردون على من يقول إن هناك 
واسطة ومحسوبية في التشغيل 
الطالبي، ويتم استبعاد املستحقني 

من التشغيل الطالبي؟
٭ تتبع عمادة شؤون الطلبة مبدأ 
الشفافية واملساواة بني جميع الطلبة 
وغير صحيح أن التشغيل الطالبي 
يقوم على الواسطة أو احملسوبية، 
بل إن عملية التشغيل الطالبي تتم 
وفــق آلية محددة بالتنســيق بني 
عمادة شؤون الطلبة ممثلة بإدارة 
الرعاية االجتماعية ومراكز العمل 
املختلفة بجامعة الكويت، والهدف 
مــن التشــغيل الطالبــي بجامعة 
الكويت من خالل خلق فرص عمل 
للطلبة داخل اجلامعة هو إعطاؤهم 
خبرات عملية، باإلضافة إلى دعم 
مركز العمل بكوادر طالبية شبابية 

تساعدهم على إجناز أعمالهم.

الطلبة من ذوي  العديد من  يعاني 
اإلعاقة من تذليل املصاعب واملعوقات 
أمامهم خاصة فيما يتعلق بالتحصيل 
الدراسي، فأين دور قسم ذوي اإلعاقة 

من هذه املشاكل؟
٭ ال شك أن عمادة شؤون الطلبة 

التبادل الطالبي

ما عدد الطالب والطالبات ممن تشرف 
الطلبة ضمن  عليهم عمادة شؤون 
الدراسة ومن كم دولة؟ وهل  املنح 

من أنشطة تقام لهم؟
٭ ال شك أن الكويت حترص على 
تعزيز عالقاتهــا اخلارجية والتي 
توليها جامعة الكويت، ممثلة بعمادة 
شــؤون الطلبة، أهميــة كبيرة من 
خالل تطبيق الكثير من االتفاقيات 
الثقافية مع الكثير من الدول الشقيقة 
والصديقة من خالل التبادل الطالبي 
واملنح الدراســية، حيث توجد في 
جامعــة الكويت منح ثقافية لـ ٥٠

دولة لدراسة البكالوريوس باإلضافة 
الى وزارة األوقاف والهيئة اخليرية 
اإلسالمية واليونيسكو، و٥٧ جهة 
مانحة لدراسة اللغة، وتتميز جامعة 
الكويت بعدد من العالقات الثقافية 
املمتدة مــع العديد مــن الدول من 
تعاون علمــي وثقافــي وأكادميي 
وتبــادل طالبي، حيــث يبلغ عدد 
طلبة املنح ما يقــارب ١٣٠٠ طالب 
مقيــد بجامعــة الكويــت، كمــا أن 
هناك قســم أنشطة للطلبة وقسم 
أنشطة للطالبات يتبع إدارة اإلسكان 
الطالبي وشؤون الطلبة الوافدين 
وينظم أنشطة طالبية متنوعة على 

مدار العام الدراسي.

عميد شؤون الطلبة أكد السعي لصرف املكافآت ملستحقيها في وقتها دون تأخر

أ.د.محمد الظفيري

مكافأتان خالل الفصل الدراسي «التفوق املقطوعة» وهي فصلية وأخرى ألوائل املتفوقنيعدم تفعيل الشكاوى بحق الطلبة نتيجة آرائهم عبر «التواصل االجتماعي» واالكتفاء بالنصح واإلرشاد
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ضمان ترعى ماراثون طب العائلة

اتفاقية تقدمي خدمات رعاية صحية مع اجلمعية الكويتية لرعاية املعاقني «ضمان» تشارك في شهر التوعية بسرطان الثدي

«ضمان» تتبنى فلسفة العناية املسؤولة لتحقيق التنمية الصحية املستدامة
تواصل شركة مستشفيات 
الضمــان الصحــي (ضمان) 
التنميــة  فــي  مســاهماتها 
القيــام  عبــر  املســتدامة 
مبســؤولياتها االجتماعيــة 
املتصلــة بنــواح مجتمعيــة 
متعددة، حيث تركز مبادرات 
املسؤولية االجتماعية لشركة 
ضمان على مجــاالت تتعلق 
بقطــاع عملها وهــي الصحة 
والتعليــم والبيئة واحلرص 
على أن تقــوم بأعمالها وفق 

أفضل املمارسات.
وقالت شــركة ضمان في 
بيــان صحافــي «إن مبادرات 
وأنشطة ضمان شملت شرائح 
واسعة من املجتمع في سياق 
مسيرة الشركة نحو حتقيق 
الريادة فــي خدمة املجتمع»، 
مبينــة ســعيها للنهــوض 
بدورها االجتماعي والصحي 
بشــكل بارز يتســم بالتنوع 
والشــمولية، وتعزيز مكانة 
ضمان كشركة يعتمد منوذج 
عملهــا علــى مبــدأ الوقايــة 
التوعيــة  الصحيــة ونشــر 
الصحيــة، مبا يعــزز تنفيذ 
معايير االســتدامة ويرســي 
أسســا جديدة لــدور القطاع 
اخلاص الصحي في التنمية.

املسؤولية االجتماعية وثقافة 
ضمان

تتبنى شركة ضمان فلسفة 
العناية املسؤولة، حيث تؤمن 
الشركة وتتصرف وفق ثقافة 
العطــاء والدعــم النابعة من 
الرغبة في بناء مجتمع مبادر 
ومفيــد جلميع أفــراده. وهو 
مــا ظهر واضحــا وجليا منذ 
البداية في التعاون واألنشطة 

بتبنــي وتطبيــق إجــراءات 
جتارية مسؤولة.

وقالت الشركة في بيانها: 
إننا من خــالل انضمامنا إلى 
امليثاق العاملي لألمم املتحدة 
نعمل على دعم حقوق اإلنسان، 
وهو ما تتضمنه مدونة قواعد 
الســلوك وسياســة املــوارد 
البشرية وكل أنظمة وسياسات 
الشــركة املوجــودة بالفعل، 
فنحــن فــي ضمــان نحتــرم 
ونقدر كل موظفينا ونتعامل 
معهم على قدم املساواة دون 
أي شكل من أشكال التمييز. 
وتابعت أن من املبادرات التي 
تبنتها شــركة ضمــان إعداد 
الذي  دليل خــاص للحوكمة 
يعد إحدى الركائز األساسية 
في تطبيق وممارســة مبادئ 
حوكمة الشركات داخل الشركة 
لتعزيــز ثقــة املســتثمرين 

واملتعاملني معها.
مبادرات الصحة الوقائية 

املجتمعية

ضمــان  شــركة  تدعــم 
املبـــــادرات املجتمـعــيـــــة 

التطويــر املهنــي، فتهتــم 
شــركة ضمــان بالتعليــم 
الطبي املستدام  والتدريب 
من أجل تهيئة كوادر وطنية 
محلية قادرة على االرتقاء 
بالقطاع الصحي، خصوصا 
بعد أن أظهرت أزمة جائحة 
كورونا أهمية تأهيل الكوادر 
الطبية احملترفة، حيث قدمت 
التدريب العملي ملجموعات 
من طلبــة جامعة الكويت 
والهيئــة العامــة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، إضافة 
إلى التعــاون مع اجلمعية 
فــي  الكويتيــة  الطبيــة 
مجال دعم التعلم املستمر 
جلميع األطباء العاملني في 
مجــاالت الرعاية الصحية 
فــي القطاعــني احلكومــي 
واخلــاص، حيــث قامــت 
بتمكــني  شــركة ضمــان 
أعضــاء اجلمعيــة الطبية 
الكويتية من االشتراك في 
موقــع (UpToDate) مقابل 
جزء بســيط من الرسوم، 
وتعتبر هذه املنصة مصدرا 
لدعم التوصيات والقرارات 

عبــر العديد مــن املبادرات 
اخلاصــة بالرعاية الصحية 
بالتعاون مع عدد من جمعيات 
النفع العام واجلهات اخلاصة، 
فقــد نظمت الشــركة زيارة 
للجمعيــة الكويتية لرعاية 
املعوقــني وقامــت بإجــراء 
فحوصات دورية ألصحاب 
الهمــم من املقيمــني في مقر 
اجلمعيــة وتدريــب طاقــم 
التمريض على إجراء بعض 
الفحوصــات، وذلــك تنفيذا 
التفاقيــة قائمة بني شــركة 
ضمان واجلمعيــة منذ عام 
٢٠٢١. كمــا مت تنظيــم يــوم 
فحــص صحــي مجاني في 
مراكز ضمان للرعاية الصحية 
األولية لفئة العمال في عدد من 
الشركات اخلاصة بالتعاون 
مع شركة بيت املوارد الكويتي 
ومجموعة املال وشركة طارق 
الغامن، شمل الفحص الطبي 
استشــارة عامــة مجانيــة، 
وفحوصــات الدم والســكر، 
ومراجعــة التاريــخ الطبي 
واألدويــة احلاليــة، إضافة 
إلى تنظيم يوم فحص طبي 
مجاني ملوظفي شركة أوريدو 
شــمل أيضا استشارة عامة 
مجانية، وفحوصات األمراض 
املزمنــة، ومراجعة التاريخ 

الطبي واألدوية احلالية.
علــى صعيد آخــر، وفي 
مظهــر مــن مظاهــر تنــوع 
املشاركات املجتمعية الهادفة 
لتعزيــز الوعي الصحي في 
املجتمع، قدمت الشركة الدعم 
جلمعية الهندسة والبترول، 
كما رعت ماراثون طب العائلة 
٢٠٢٢ الــذي نظمتــه رابطة 
أطبــاء العائلة واملمارســني 

لدعــم  أشــكالها  مبختلــف 
الوقائيــة للمجتمع،  الصحة 
مــع التركيــز علــى التوعية 
الثقافــة  ونشــر  الصحيــة 
الصحية عبر تنظيم برنامج 
من احملاضــرات اإللكترونية 
التوعويــة حــول العديد من 
املواضيع مثــل أهمية فحص 
وتشخيص سرطان الثدي في 
شهر التوعية بسرطان الثدي، 
وسرطان البروستاتا مبناسبة 
شهر التوعية بصحة الرجال، 
كوليســترول  ومضاعفــات 
الدم العالي، واآلثار الســلبية 
الســتهالك مشروبات الطاقة، 
ونصائح ملرضى الربو وغيرها 
من األمراض املزمنة، إلى جانب 
املواضيــع الصحيــة املهمــة 
األخرى، وتقوم الشركة بإصدار 
النشرات والكتيبات  عدد من 
التي حتتــوي على معلومات 
طبية توعوية حــول العديد 
من املشاكل الصحية الشائعة 

في املجتمع.
مبادرات التعليم والتدريب الطبي

أمــا بالنســبة ملجاالت 

الطبيــة املبنية على األدلة 
والتطوير املهني.

بناء ثقافة ضمان

تهتم شركة ضمان بشكل 
كبيــر برفاهيــة موظفيهــا 
وصحتهم، وتقــوم بالعديد 
من األنشــطة بغرض متكني 
التنوع املجتمعي واملساواة 
واإلنصاف واالندماج في إطار 
شعار «فريق واحد.. ورؤية 
واحدة». وفي هذا الســياق، 
نظمت الشركة مجموعة من 
األنشطة واملبادرات الداخلية 
للموظفــني شــملت تنظيــم 
سلسلة من األنشطة الرياضية 
منهــا مباريــات كــرة القدم 
األسبوعية، وإقامة املناسبات 
االجتماعية وتكرمي مجموعات 
واسعة من املوظفني، وإطالق 
املبادرات التي من شأنها أن 
تعزز من الترابط بني املوظفني 
وتسهم في بناء ثقافة الشركة.

رفع الوعي الصحي في املجتمع

تدعم شركة ضمان بشكل 
واسع تعزيز صحة املجتمع 

العامــني الكويتية بدعم من 
الكويتية،  الطبية  اجلمعية 
كما شاركت في حملة التبرع 
بالدم في برج الداو بالتعاون 
مــع مجموعة االمتياز وبنك 

الدم الكويتي.
وفي السياق ذاته، تستمر 
الشــركة فــي التواصــل مع 
اجلاليات املقيمة والعاملة في 
الكويت عبر وسائل مختلفة، 
أبرزها برنامج التواصل مع 
سفارات الدول األجنبية في 

الدولة.
استقطاب العمالة الوطنية

تأخذ ضمان على عاتقها 
وضمن أهدافها املساعدة في 
إيجاد فــرص عمــل جديدة 
الستيعاب القوة العاملة في 
املجتمــع، وذلــك عبر خلق 
فرص عمل في قطاع صحي 
جديــد، حيــث مــن املتوقع 
توفيــر نحــو  ســبعة آالف 
وظيفة فــي القطاع الصحي 
خــالل الســنوات  اخلمــس 
القادمــة، يتوقــع أن ميثــل 
املواطنون نســبة ١٥٪ منها 
فــي البدايــة، علــى أن تتم 
زيادة هذه النســبة بشــكل 
تصاعدي متدرج لتصل إلى 
٢٥٪ من إجمالي عدد العاملني، 
ولتحقيــق هذا الهدف قامت 
ضمان بالتنظيم واملشاركة 
في عدد من الفعاليات، منها 
يــوم التوظيف فــي الهيئة 
العاملــة  للقــوى  العامــة 
لتوظيف الكويتيني حديثي 
التخــرج، واملشــاركة فــي 
معارض التوظيف املقامة في 
جامعة الكويت للقاء وجذب 

اخلريجني اجلدد.

سعياً للريادة في خدمة املجتمع وبتركيز مبادراتها للمسؤولية االجتماعية على مجاالت الصحة والتعليم والبيئة
فريق «ضمان» للصحة الوقائية

برنامج فحص العمالة وتعزيز الصحة الوقائية

املشتركة التي قامت بها شركة 
ضمان أثنــاء جائحة كورونا 
مع وزارة الصحة ومؤسسات 
املدنــي واجلمعيات  املجتمع 
اخليريــة ملواجهــة اجلائحة 
وتقــدمي املســاعدة لشــرائح 
مختلفة من املجتمع لتجاوز 
آثارها. وبينت أن شركة ضمان 
رائدة في مجال تقدمي الرعاية 
الصحيــة، من خــالل اعتماد 
وتنفيذ منوذج احملافظة على 
الصحة، حيث تؤمن باحلفاظ 
على البيئة، وتعزيز الشفافية 

والنزاهة وتكافؤ الفرص.
ممارسات عمل مستدامة

القطــاع  أن  وأوضحــت 
الصحــي يعد مــن القطاعات 
املهمة التــي التزمت بأهداف 
التنميــة املســتدامة لــألمم 
املتحــدة، من خــالل احلرص 
على توفير الرعاية الصحية 
ملاليني األشــخاص في أنحاء 
العالــم. ولذلك تبنت شــركة 
ضمان ممارسات عمل مستدامة 
عبر االنضمام إلى مبادرة األمم 
املتحــدة لتطويــر وتطبيــق 
واإلفصاح عن ممارسات األعمال 
املسؤولة. وهي منصة قيادية 
تطوعية للتطوير والتطبيق 
واإلفصــاح عــن ممارســات 
األعمال املســؤولة للشركات 
من خالل دعم التعاون الدولي 
واملؤسســي لبناء شــراكات 
حقيقية، وإيجاد حلول مبتكرة 
للتحديات املشتركة، وممارسة 
األعمــال بطريقة مســؤولة. 
وتضم مبادرة امليثاق العاملي 
لألمم املتحدة آالف الشركات 
واملؤسســات على مســتوى 
العالــم، التي تبــدي التزامها 

احلب ُيزهر في «فور سيزونز» الكويت برج الشايع
stc تطلق حملتها لألعياد الوطنية 

حتت شعار «الكويت.. عشق ما يتكرر»
يــوم احلب هو مناســبة 
لالحتفــال معــا وال يوجــد 
مكان أفضل لذلــك من فندق 
فورســيزونز الكويت، حيث 
جتتمع الرومانسية والرفاهية 
في تناغم تام لتمنحكم جتربة 
ال تنســى على اإلطالق حتت 

مفهوم: سحر احلب.
ســحر احلب، هو مفهوم 
يحيط بكل جوانب الفندق في 
هذه املناسبة بطريقة مبتكرة 
جتمع بني صخب إضاءة النيون 
فــي التســعينيات واملظهــر 
املعاصر اليوم. ويشرح مارتن 
كيبينــغ، املدير العام لفندق 
فورســيزونز، املفهوم قائال: 
«مت التفكير بهذا املفهوم مرة 
أخرى بشكل مثالي ومتكامل 
ليقــدم جتــارب متنوعة كي 
تختــار مــن بينهــا التجربة 
التي تناســبك لــدى املطاعم 
الفاخــرة واملصممــة بعناية 
لهذه املناســبة كي تستمتع 
بأمسية مليئة باحلب». ففي 

إلى مشروبات غير محدودة 
من املياه واملشروبات الغازية 
والكوكتيــالت  والعصائــر 
الشــاي. تبــدأ  أو  والقهــوة 
الباقات من ١٠٠ د.ك للشخص 

الواحد. 
وفي سينتوهو الطابق ٢١، 
النكهات املميزة مثل اللحوم من 
روباتا جريل أو باو دامبلينغز 
أو أطبــاق التبنياكي، جتعل 
هذا املكان محط أنظار الكثير 
الطعام اآلسيوي.  من محبي 

استمتع بنكهات آسيا في ليلة 
ال تنسى مليئة باملذاق الغني 
واملشاعر والعزف احلي. تبدأ 
الباقات من ١٠٠ د.ك للشخص 

الواحد.
وملــن يبحــث عــن مكان 
مختلــف متاما لقضــاء يوم 
عيد احلب، فندق فورسيزونز 
الكويت يقدم لك احلل املثالي، 
باإلضافــة إلى تقدمي خيارات 
متنوعــة لتختــار منهــا مــا 
يناســبك. اســتمتع بتجربة 
الكابانــات املصممــة علــى 
طراز املنتجع بجوار املسبح 
- املكان املثالي لالســترخاء 
معا وتذوق الطعام اإليطالي 
الرائــع واحللويات احملضرة 
مباشرة أمامكم. تتضمن الباقة 
٣٠ وردة، وقائمــة مخصصة 
من توقيع الشيف التنفيذي، 
باإلضافة إلى عزف موسيقى 
حــي ملزيد مــن الروعة، تبدأ 
الباقات من ٤٠ د.ك للشخص 

الواحد.

األنشــطة العملية للمشــاركني لصقل 
مهاراتهم بعد ورشة العمل والتدريب 
على التقاط صور ذات مستوى احترافي. 
وانطلقت أول ورش عمل مجانية حتت 
عنوان «أبرز التقنيات احلديثة في الـ
Photoshop - الذكاء االصطناعي» مع 
املبــدع عبدالعزيز الدويســان بومنر، 
كما مت إطالق ورشــة عمل «تعامل مع 
صورة. كاملبدعني» مع د. محمد الكندري 

في تاريخ ٧ فبراير ٢٠٢٣. 
من جهتها، تقدمت دانة اجلاسم مدير 
عام اتصاالت الشــركات في stc بأرقى 
التهانــي والتبريكات من أهل الكويت 
قيادة وشــعبا وجميــع املقيمني على 
هذه االرض الطيبة في عيدها الوطني 
ويوم التحرير يومي ٢٥ و٢٦، معربة 
عن متنيات stc بدوام الفرح والسعادة 
واألمن واألمان مبناســبة االحتفاالت 

باألعياد الوطنية.

أعلنت شركة االتصاالت الكويتية 
stc، الرائدة في متكني التحول الرقمي 
وتقدمي اخلدمــات املبتكرة واملنصات 
املتكاملــة للعمالء فــي دولة الكويت، 
عن إطالق احتفاالتها باألعياد الوطنية 
خــالل شــهر فبراير لهــذا العام حتت 
شــعار «الكويت.. عشــق ما يتكرر»، 
حيث نظمت stc، بالتعاون مع شريكها 
االســتراتيجي «دورات»، ورشة عمل 
stc للتصويــر الفوتوغرافي فــي مقر
الرئيســي في أول مبادرة يتم إطالقها 

في إطار احلملة.
وقالــت stc فــي بيان لهــا، ان هذه 
الفعالية تعد أولى األنشطة التي تطلقها 
الشركة احتفاال باألعياد الوطنية، واعدة 
باملزيد مــن الفعاليات التي تهدف الى 
نشــر الفرحة والبهجة وإضفاء روح 
األعيــاد الوطنيــة بني أهــل الكويت. 
وتضمنــت ورشــة العمــل العديد من 

الشركة تستقبل احتفاالت فبراير بورشة عمل للتصوير الفوتوغرافي

الكويت.. عشق ما يتكرر

ورشة عمل مع د.محمد الكندريفريق العالقات العامة في الشركة مع املشاركني في دورة عبدالعزيز الدويسان - بو منر

مطعــم داي فورنــي الطابق 
٢١، اســتمتع بتناول الطعام 
الرائــع فــي داي  اإليطالــي 
فورنــي مع البيتــزا املطهوة 
علــى احلطــب واملعكرونــة 
املعدة بإتقان أطباق احللوى 
املثالية. توفر لك الباقة املاسية 
مقعدا بجوار النافذة مع قائمة 
محددة من ٣ أطباق، تتضمن 
مجموعة مختارة من املقبالت 
وطبــق املعكرونــة والطبق 
الرئيسي واحللوى، باإلضافة 

«العجيري العلمي» ُيطلق قريبًا تطبيقًا ذكيًا
لالستفادة من الطاقة الشمسية في تشغيل الكهرباء

قــال املدير العــام ملركز 
العجيــري العلمي يوســف 
العجيري، إن املركز يعمل على 
جتهيز تطبيق ذكي للهواتف 
بالتعاون مع احدى الشركات 
السويسرية لالستفادة من 
الطاقة الشمسية في تشغيل 
الكهرباء باملنازل أو املزارع 
أو حتــى الشــاليهات دعما 
وتوفيرا لالستهالك ومحافظة 

على البيئة.
وأكــد العجيــري، فــي 
تصريــح لـ «كونــا» أمس، 
التطبيــق سيســهم في  أن 
خدمة املواطنني الراغبني في 
حتويل الطاقة مبنازلهم إلى 
طاقة مستمدة من الشمس، 
السيما أن املوقع اجلغرافي 
للكويت متميــز من ناحية 
سقوط أشعتها عليه في أغلب 

أوقات السنة.
وأوضح أن البيانات التي 
سيوفرها التطبيق ستوجه 
املستخدم إلى حتديد املوقع 
املناســب لوضــع األلــواح 

املوقــع اجلغرافــي  فعليــا 
واملكانــي للكويت ونســب 
الغبــار فيهــا اضافــة إلــى 
دراسات اخرى قام بها املركز 
بشأن تتبع مسار الشمس.

وافاد بأن دراســة املركز 
الشــمس وحركتها  ملســار 
متت خالل ظاهرة االنقالبني 
الصيفــي والشــتوي، اذ مت 
تتبعهــا فــي الكويت ملدة ٦
أشهر وتصويرها وتوثيق 
أعلى وأدنى نقطة تصل إليها 

خــالل فصول الســنة وفق 
دراسة علمية توثيقية تعد 
األولى من نوعها نفذها املركز 
من خالل الباحثني العلميني.
العجيــري أن  وأضــاف 
التطبيــق ســيوفر بيانات 
مســار الشــمس ونســبة 
سقوطها على املواقع املراد 
تطبيــق مشــاريع الطاقــة 
الشمســية فيها اضافة إلى 
بيانات الدراسات السويسرية 
بشأن الغبار، إذ ستوفر على 
شكل خيارات مختلفة متكن 
املستخدم من حتديد موقعه 
اجلغرافــي ومنحه خيارات 
التركيب الصحيح لأللواح 
وادارة مشــروعه الشمسي 
بنجاح. وذكر العجيري أن 
الشــمس في الكويت خالل 
االنقــالب الصيفــي يصــل 
أقصى ارتفاع لها بزاوية شبه 
عمودية مقدارها ٨٤ درجة، 
وفي االنقالب الشتوي تبلغ 
ادنى ارتفاع لها بزاوية مائلة 

مقدارها ٣٧ درجة.

العلمي  العجيري  العام ملركز  املدير 
يوسف العجيري

الطاقة  الشمســية لتوليــد 
واالجتاه الصحيح الســيما 
أنه سيكون قائما على دعم 
اخلرائط املكانية اضافة إلى 
مســتوى الغبار العالق في 
اجلو وتواجدها خالل املواسم 
اضافة إلى توجيه النصائح 
في آلية احلفاظ عليها لتوريد 

الطاقة بالشكل الصحيح.
ولفــت إلــى أن التطبيق 
جرى العمل عليه مع الشركة 
السويســرية التي درســت 

جلنة شبابية خليجية تبحث تعزيز العمل 
اخلليجي املشترك في مجال اإلعالم الشبابي

الريــاض ـ كونــا: بحثت 
اللجنــة اإلعالمية الشــبابية 
اخلليجيــة التابعــة للجنــة 
الشــباب والرياضــة  وزراء 
بــدول مجلــس التعــاون في 
اجتماعها التاسع عبر االتصال 
املرئــي أمــس تعزيــز العمل 
اخلليجي املشــترك في مجال 
اإلعالم الشبابي للمساهمة في 
حتقيق تطلعات وآمال الشباب 

للفتــرة مــن ٢٠٢٣ إلى ٢٠٢٥
املناســبة  اآلليات  وتضمــني 

لتنفيذها.
واستعرضت اللجنة وفق 
البيان جهود وزارات الشباب 
بــدول املجلــس  والرياضــة 
بشأن احتفائها بيوم الشباب 
اخلليجي يوم ٦ يونيو ٢٠٢٢

في نسخته األولى وبحثت في 
التصور اخلاص بيوم الشباب 

اخلليجي لعام ٢٠٢٣ الذي أعد 
من قبل اللجنة الفنية الشبابية 
التابعة للجنة وزراء الشباب 

والرياضة بدول املجلس.
وأكدت اللجنة ضرورة إبراز 
جهود وزارات الشباب بدول 
مجلــس التعــاون واهتمامها 
بفئة الشباب من خالل تنظيم 
العديد من الفعاليات واألنشطة 
والبرامج املصاحبة لهذا اليوم.

اخلليجي. وقالت االمانة العامة 
ملجلس التعاون اخلليجي، في 
بيان، إن ذلــك يأتي لتحقيق 
الســامية ملجلــس  األهــداف 
التعاون من خالل استحداث 
برامــج وفعاليــات خليجية 
مشتركة يراعى فيها النظرة 
الشباب  املستقبلية واهتمام 
في املجال اإلعالمي وحتديث 
اخلطــة التشــغيلية للجنــة 
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مهربو املخدرات.. 
ومن يدعمهم؟!

وجهة نظر

aljalahmahq٨@htmail.cim
محمد اجلالهمة

إن أهمية األمن والسالم وصونهما داخل الدول تكمن 
في حتقيقهما التنمية االجتماعية والعدالة االجتماعية ومن 

ثم احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية.
ومع تزايد الفقر واتساع أوجه التفاوت داخل البلدان 
وفيما بينها في أنحــاء كثيرة من العالم وتفاقم األزمات 
االقتصادية واالجتماعية في السنوات األخيرة، باإلضافة 
إلى املآسي اإلنسانية التي رافقت هذه األزمات واألثر الذي 
تركته على عالم العمل، مما أظهر احلاجة إلى تضافر اجلهود 
للتصدي لها على املستوى العاملي واإلقليمي والوطني وإلى 
ضرورة مساهمة النظام متعدد األطراف في طرح حلول 

ملشاكل الناس اليومية على نحو أكثر اتساقا.
وتسهم العدالة االجتماعية في حتسني أداء املجتمعات 
واالقتصــادات وحتد من الفقر وأوجه غياب املســاواة 
وتخفف التوترات االجتماعية، كما تضطلع بدور مهم في 
رسم مسارات أكثر شموال واستدامة للتنمية االجتماعية 
واالقتصادية وهي أساسية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 

في إطار خطة التنمية املستدامة ٢٠٣٠.
ومن األهمية أن يتحد النظــام متعدد األطراف حول 
مجموعة من القيم واألهداف املشتركة ويحدد سبل االستجابة 
لتطلعات الناس واحتياجاتهم، ولذلك فإن العدالة االجتماعية 
تعتبر ركيزة من ركائز تعددية األطراف املتجددة املطلوبة 
وهدفا جامعا وأداة جوهرية في بناء نظام متعدد األطراف 
مبا يضمن االتساق بني السياسات املختلفة. وقد اعتمدت 
منظمة العمل الدولية باإلجماع إعالن املنظمة بشأن العدالة 
االجتماعية من أجل عوملة عادلة في ١٠ يونيو ٢٠٠٨ والذي 
يعبر عن رؤية معاصرة لوالية منظمة العمل الدولية في حقبة 
العوملة، وهذا اإلعالن التاريخي هو إعادة تأكيد قوية لقيم 
منظمة العمل الدولية ويظهر توافق اآلراء الواسع النطاق 
بشأن احلاجة إلى بعد اجتماعي قوي للعوملة في حتقيق 
أفضل نتائج عادلة للجميع ويشكل بوصلة للنهوض بعوملة 
عادلة تقوم على أســاس العمل الالئق وكذلك أداة عملية 

لتسريع التقدم في تنفيذ برنامج العمل الالئق للجميع.
وفي ٢٦ نوفمبر ٢٠٠٧ أعلنــت اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة أنه اعتبارا من الدورة الـ ٦٣ للجمعية العامة تقرر 
إعالن االحتفال الســنوي بيوم ٢٠ فبراير بوصفه اليوم 

العاملي للعدالة االجتماعية.
وتعرف العدالة االجتماعية بأنها العدالة من حيث توزيع 
الثروة والفرص واالمتيازات داخل املجتمع في احلضارة 
الغربية واحلضارات اآلســيوية القدمية، وغالبا ما يشير 
مفهوم العدالة االجتماعية إلى عملية ضمان قيام األفراد 
بأدوارهم املجتمعية واحلصول على ما يســتحقونه من 
املجتمع. وتختص العدالة االجتماعية باحلقوق والواجبات 
في مؤسسات املجتمع ما ميكن الناس من احلصول على 
الفوائد األساسية والتعاون وغالبا ما تشتمل املؤسسات على 
الضرائب والتأمينات االجتماعية والصحة العامة واملدارس 
احلكومية واخلدمات العامة وقانون العمل لضمان توزيع 

عادل للثروة وتكافؤ الفرص.

لــم تنتظر الكويت كثيرا لكي تقوم بعمل اخلير، فور 
استشــعارها للزلزال الذي ضرب تركيا وخلف خسائر 
في األرواح واألنفس واملال، بل لم تكد متضي فترة على 
نشر األخبار الواردة من تلك املنطقة املنكوبة، إال وكانت 
االستجابة أسرع منها في تقدمي الدعم واملساندة من خالل 
املبادرة الســامية لصاحب الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا، والتوجيه بتقدمي املساعدات والعون. 
فكانت تلك املبادرة السامية أسرع في تقدمي يد العون منها 
عن نقل األخبار، في خطوة تنم عن شــعور باإلنسانية 
ال حدود له، فاتخذت الكويت قرار إنشاء جسر جوي مع 
تركيا للوقوف معها في محنتها الزلزالية والكارثية، ولم 
تكتف مبساعدات بسيطة ومحدودة، بل تعدتها إلى بناء 
جسر جوي متواصل يقدم كل أشــكال الدعم واإلغاثة 
إلخــوة لنا في تلك املنطقة من العالم. فكم أنِت كبيرة يا 

بالدي، كبيرة بأفعالك الطيبة واخليرة.
والكويت دولة تتحدث عنها أفعالها في جميع احملافل 
الدولية، وإن من أهم العناصر التي ساهمت بأفعال وإجنازات 
الدولة جاءت على يد شــخصيات مسؤولة وذات حس 
إنساني عال ساهمت بشكل أساسي في نهضتها وحتقيقها 
لتلك اإلجنازات واإلسهامات املتعددة مع إرادة شعبية على 
البذل والعطاء كما جبلوا عليه عبر تاريخهم. كما أن هذا 
اإلطار يأتي ضمن القضايا الرئيسية املستمدة من تطلعات 
الشعب الكويتي، املستندة إلى الرؤية املستقبلية ونظرية 
حتليل التغيير وأهداف التنمية املستدامة التي حتققت من 
خالل عدم إغفال أي عناصر أساســية، وضمان اإلدماج 
واملساواة في مسيرة الدولة نحو إحساسها باملسؤولية 

اإلنسانية جتاه إخوتها في اإلنسانية بالدرجة األولى.
ومن ناحية أخرى، جند أن هذا البلد الطيب والقائمني 
عليه وبال استثناء، يثبتون من جديد أنهم أهل خير وكرم 
غير محدود، وإحساس مبعاناة الشعوب والتضامن معها 
في محنها، فبادرت مبد يد العون واملواساة مع أي حدث 
مؤسف، والالفت أيضا االعتذار عن أي مناسبات مفرحة 
تقديرا منها باملسؤولية والشعور مع سكان املناطق التي 
حدثت بها الكــوارث، وإميانا منها بأنه يتوجب أن تتخذ 
القرار املناســب املتوافق مع احلدث، على الرغم من أنها 

تعيش شهر املناسبات الوطنية.
إن ذلك الشعور ليس بغريب عن أبناء هذا الشعب الذي 
جبل على تقدمي اخلير ومد يد العون، ومشاركة إخوانه 
في اإلنســانية كل ما يصيبهم من أذى، والتاريخ يشهد 
بالعدد غير احملدود من املبادرات الســامية واملساعدات 

لشعوب العالم بأكمله.
واهللا املوفق.

هل ميكن لشخص عادي 
أن ميتلك ثروة ضخمة جتعله 
يتاجــر بكميــات كبيرة من 
أيا كان نوعها، مع  املمنوعات 
التعرض خلســارتها  إمكانية 
وفقدانها فجأة من دون دعم 
آخرين (أشخاص أو منظمات)؟!  
االجابة املنطقية: من املستحيل، 
وإذا اضفنا الى هذا املستحيل 
امكانية ان تتبخر هذه الثروة في 
حلظة ما، االجابة األكثر منطقية: 
من رابع املستحيالت، واذ عدنا 
الى ضبط وزارة الداخلية ممثلة 
باإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
املتميزة واملمثلة في  بقيادتها 
العميد محمد قبازرد أكبر مخزن 
للحبوب املخدرة والذي بلغت 
املضبوطات فيه ١٥ مليون حبة 
و٥٠٠ كيلو غرام من البودرة 
املخدرة والتي باإلمكان حتويلها 
الى ١٥ مليون حبة اخرى لتصل 
اجمالي مضبوطات املخزن إلى 
٣٠ مليون حبة اي بنســبة ما 
يزيد على ٧ حبات لكل مواطن 

او مقيم.
املخزن الــذي ضبط قبل 
ايام فــي منطقــة الوفرة او 
التي صنفت  كمية احلبــوب 
الكويت،  تاريخ  باألضخم في 
يقودنا الى االعتقاد او اجلزم 
بأن مــن وراء هذه الضبطية 
وغيرها مــن الضبطيات التي 
تقدر قيمتها السوقية باملاليني 
ليس اشــخاصا عاديني وإمنا 
اشخاص لديهم مئات املاليني او 
جماعات منظمة لديها مخططات 
تريد تنفيذها وان كلفتها هذه 
املخططات مئات املاليني، وهذه 
املخططات الشــيطانية تهدف 
هذه اجلماعات منها االضرار 
بالثروة احلقيقية للكويت وهي 

الثروة البشرية.
اذن فإن استهداف الكويت 
ودول اخلليــج بهذه الكميات 
الضخمة ليس وراءه اشخاص 
وإمنا وراءه إما عصابات منظمة 
تعرف ماذا تفعــل او احزاب 
بعينها ومــن اجلائز أن تقف 

وراءها دول.
املطلوب؟  اذن، مــا هــو 
املطلوب مــن وزارة الداخلية 
اال تكتفي بضبط من يديرون 
هذه املخازن او من بحوزتهم 
مخدرات باملاليني وامنا البحث 
بجدية عمن يديرون او يحركون 
الفاسدة ألن  الشــرذمة  هذه 
ادوات يتم  اغلبيتهم مجــرد 

حتريكهم.
كما نثمــن مقترح النواب 
اخلمسة بتغليظ العقوبات الى 
االعدام واملؤبد ملهربي املؤثرات 
العقلية لتكون نفس عقوبة جتار 
املخــدرة ألن احلبوب  املواد 
حتدث نفــس تأثير املخدرات 
ورمبا توجد حبوب حتدث تأثيرا 
أكبر من احلشيش والهيروين 

والشبو واملاريغوانا الخ.
الــكل يالحــظ االهتمام 
الكبير من قبل النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية ووزير الدفاع باإلنابة 
الشــيخ طالل اخلالد مللف 
املخدرات وجهوده وأفكاره 
الطموحة لتطهير الكويت من 
املدمرة وتوجهاته  اآلفة  هذه 
نحو االهتمــام مبلف عالج 
املدمنني من قبل مختصني من 
ذوي االختصاص في مراكز 
طبية حديثــة. وكان توجيه 
الشــيخ طالل اخلالد الشكر 
لرجال اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات على جهودهم في 
التصــدي بحــزم ملروجي 
املواد املســكرة واملخدرات 
وتشــجيعهم علــى املثابرة 
دائما شكرا مستحقا وبجدارة 

وتشجيعا محفزا لهم.
وقد اصــاب النائب االول 
إلى  كبد احلقيقة حينما اشار 
أن محاوالت إغراق البالد بهذه 
اآلفة أصبحت أكثر شراســة 
واحترافية، في مجالي الترويج 
والتهريب، وضرورة بذل املزيد 
من اجلهود والوقوف بكل قوة 
ملواجهة هذا اخلطر ومحاربة 
هذه اآلفة والقضاء عليها حماية 
لشباب الوطن من الضياع، وهذا 
يستلزم العمل نحو مالحقة من 
يقفون وراء عمليات التهريب 
وهذه الضبطيات املليونية، حفظ 

اهللا الكويت من كل مكروه.

اللجنة املنظمة ليعلن أن االحتفاالت 
ستنطلق من ٣ فبراير إلى ٢٦ فبراير 
تزامنــا مع األعيــاد الوطنية وعيد 
للفعاليات  أن أشير  التحرير، والبد 
املقامة من قبل القنصليات الكويتية 
واحتفاالتها في اخلارج وسط أجواء 
وطنية تشاركها البهجة شعوب العالم 

الشقيقة والصديقة.
ومبا أن «هال فبراير» انطلق منذ 
أيام، فلنعش مبتهجني فرحني بهذه 
املناسبة، وأشجع املواطنني واملقيمني 
والوافدين إلى الكويت على حتويل هذا 
الشهر شهرا سياحيا وكرنڤاال وطنيا 
بهيجا.. في املطاعم والفنادق واليخوت 
والقوارب وعلى البــر وفي البحر، 
لتكون جميع املواقع واألماكن مزدانة 
تراثنــا وحكاياتنا  بأعالمنا ورموز 
الكويتية، ونهضتنا احلديثة، من خالل 
«هال فبراير».. هال بأعيادنا الوطنية.

٭ كلمة: امتنى ان تكون أعيادنا الوطنية 
صورة حضارية ملجتمعنا خالية من 
بعض املظاهر السلبية التي نشاهدها 

كل عام. 
وكل عام وكويتنا بألف خير في 

ظل قيادتنا الرشيدة.

في حال عودته للحكومة اجلديدة 
التركيز علــى قضية إطالق النار 
في األعراس وتطبيق العقوبة على 
الفعل، والعمل على  مرتكبي هذا 
إعادة تفعيــل دور فرق جتميع 
الســالح ألن هذا الوضع اخلطير 
بدأ يطفو من جديد على السطح، 
وبحاجة إلــى احلزم واملتابعة من 

قبلكم لردع هؤالء املخالفني. 
وليس من باب التملق اإلشادة 
بالوزيــر اخلالد، وإمنــا من باب 
اإلصالح واإلجناز الذي أثبته خالل 
عمله، حيث ينطبــق عليه القول 
«الرجل املناسب في املكان املناسب»، 
ونحن بحاجة ماسة إلى أمثاله من 
الوزراء الذين يشــعرون مبعاناة 
املواطنــني واملقيمني ويســعون 
جاهدين لتســخير كل اإلمكانات 
حلل مشــاكلهم، لذلك أطلق عليه 
الشعب»، ويستاهل  لقب «حبيب 
ذلك اللقــب، فهنيئا له محبة وود 

هذا الشعب الكرمي والوفي.
وكثر اهللا مــن أمثالك خلدمة 

الكويت وشعبها.

العالي منخفضــا، واملنخفض 
عاليا.. سبحانه وتعالى.

٭«الوقفة اخلامسة»: سواء 
كانت حــوادث األيام حزينة أو 
مفرحة فعلينــا التوجه إلى اهللا 
بقلوب راضية حتى نحظى مبعيته 
ســبحانه، لذلك أقول لك أخي 
القارئ «كن مع اهللا»، وســترى 
نور الرحمن ينير حياتك، ويزيل 
عنك عقبات الزمن وآالمه املوجعة.

وختاما أقول لك:
كن مع اهللا واجعله دوم غطاك

واطلب اهللا هو ترى من ينفعك
هو يزيل الضيق ال منه دهاك

املآسي يدفعك والبشر بني 
رحمة اهللا تنقذك من الهالك

وعن غثى الدنيا ترا هي ترفعك
وال يغرك وقفة العالم معاك

ما تشوف اخلير اال اهللا معك
وال يغرك صفقة كفوف وراك

لو تزل بيوم.. كل يصفعك
جابهم شي ملكته في يداك

ولو تردى احلظ محد يبلعك
اعتبر، فكر، وشف هذا وذاك

واعلم ان اهللا يشوف ويسمعك
عالم خيرك وعالم في خطاك 

وشايف قلبك، وضجة مدمعك

تتــم على قدم وســاق، إضافة إلى 
الشــعرية والصالونات  األمسيات 
األدبية واملسابقات األدبية والثقافية.
وأبشــركم بأن جلــان التنظيم 
والتنســيق ســتنظر في كثير من 
الشــروط التي تضمن ســير هذه 
املواطنني  االحتفاالت مبا يرضــي 
واملقيمــني والوافديــن من اخلارج 
إلينا في هذا الشهر الوطني املتميز 

بكل أيامه.
وعليه بودي أن أذكر القراء األعزاء 
بأن انطــالق فعاليات «مهرجان هال 
فبراير» بدأت احتفاالته في ٦ ديسمبر 
عام ١٩٩٩ برئاسة أحمد املشاري رئيس 

الدور، وكان موجودا  القيام بهذا 
الضباط  الضبــاط وصــف  مع 
واألفراد، كما فتح أبوابه واستمع 
جيدا للمواطنني مع التوجيه الدائم 
لرجال األمن في كل مناسبة مبراعاة 
أهل الكويت وعدم التعسف معهم.

ونظــرا لتميزه وحرصه على 
العمــل اجلاد كان تكليفه من قبل 
مجلس الــوزراء مبلف التركيبة 
لوائها لضبط  الســكانية وحمل 
آليــة العمل لســوق العمل وفق 
التخصصات واملؤهالت العلمية. 

أخيرا نتمنى مــن «بو خالد» 

أعراقنا ومشاربنا، بشر ضعفاء 
يجمعنا مصير واحد وأصل واحد 
وهو «التراب».. فلنرحم بعضنا 
بعضا، فهذه األحداث تأتي حتى 
تقول لنــا أزيلوا خبث النفوس 

وتطهروا من رجس الشيطان.

٭«الوقفــة الرابعة»: ونحن 
نشاهد كارثة الزالزل والهزات، 
نعود إلى النفس ونقف طويال، 

ونتفكر.. ونتفكر..
ونصل إلى حقيقة ثابتة وهي 
أن اهللا القاهــر قادر على تغيير 

«مالمح» األرض بلمح البصر!
فهو قــادر على إخفاء أرض 
وبشــر.. وإحياء أرض وبشر.. 
فاألمر منه وله، والكون يجري 

بأمره.
فما أعظــم قدرتــه وقوته 
وسلطانه.. وما أضعفنا معاشر 
البشر! فهو سبحانه قد يجعل 

واحلمد هللا بشــكل تدريجي خالل 
السنتني املاضيتني، وهذه دعوة مني 
لألشــقاء اخلليجيني والعرب ولكل 
محبي الكويت، بأن يزوروا الكويت 
ويحتفلوا معنا على أرضها في هذا 

الشهر.
كمــا بلغتني بعــض املعلومات 
من األصدقاء في الوســط اإلعالمي 
والصحافي القريبني من احلدث بأن 
إلى  املعلنة  املعلنة وغير  التجهيزات 
الترفيهية  اآلن ستتضمن األنشطة 
النقديــة  واملســابقات واجلوائــز 
والعينية، وأيضا اســتعدادات في 
املسارح الكويتية للعروض املسرحية 

مميزة ألي حكومة يكون عضوا 
فيها، فهو رجل دولة وصاحب قرار 
ونحن بحاجة إلى هذه النوعية من 

الوزراء املميزين بأعمالهم.
ومن إجنــازات هــذا الوزير 
حرصه علــى تطبيق فكرة قبول 
الطلبة الضباط عن طريق القرعة 
لتحقيق العدالة بني املتقدمني وقطع 
الطريق على الواسطة التي نخرت 
جسد املجتمع الكويتي، كذلك نزوله 
الى امليدان لإلشراف على حمالت 
مخالفي اإلقامة في مختلف املناطق 
الســكنية ولم مينعه املنصب من 

هي:
٭ أن قوة اهللا فوق كل قوة.
أمام  البشــر ضعفاء  أن  ٭ 

املهيمن العظيم.
٭ أن الــدول املتقدمة علميا 
تقف عاجزة أمام معرفة توقيت 

الزالزل.
٭ أن الناس مهما بلغوا من 
العلم فهم أمام علم اهللا صاغرون.
إلى  البشر يحتاجون  أن  ٭ 
بعــض التنبيهات الربانية حتى 
يراجعوا أنفسهم وصنيع أيديهم.

٭«الوقفة الثالثة»: حني حتل 
«الكارثة» فهي ال متيز بني غني 
وفقيــر، وبني كبيــر وصغير، 
وبني صاحب ســلطة وإنسان 
من البسطاء، فهي حتل وجتتث 

اجلميع دون متييز!
لذلك علينا أخذ الدرس، وأن 
نعي جيدا أننا جميعنا، ومبختلف 

انطلقت أجواء االحتفاالت باألعياد 
الوطنية، وبدأت الكثير من الفعاليات 
والنشــاطات في املراكز وامللتقيات 
االجتماعية والتجمعات، وبدت مظاهر 
البهجة والفرحة واضحة في األسواق 

واملوالت املوجودة في البالد.
ويزدان فبراير في مظاهره بزيادة 
في عدد الزائرين للكويت من الدول 
اخلليجية الشقيقة، حيث جوها الوطني 
ومناخها الربيعي، وستتضمن أمسيات 
هذا العام جوانــب ترفيهية وفنية، 
وميثل شهر فبراير بهجة في نفوس 
جميع الكويتيني، وفي هذا الشهر يعبر 
املواطنون عن احتفالهم بتزيني املنازل 
وبعض الســيارات اخلاصة بأعالم 
الكويت ومداخل املناطق والشوارع 
والطرق الرئيســية على التقاطعات 
املرورية، وتلك أجواء وطنية بامتياز.

وقبل أيام وخالل زيارتي ألسواق 
«املباركية»،  تراثية كويتية ومنهــا 
وجدت األجــواء رائعة مــع املزيد 
من االســتعدادات حلني حلول يوم 
األعيــاد الوطنية، خصوصا بعد أن 
حرمنا خالل فترة اجلائحة من هذه 
االستعدادات لألعياد الوطنية، وعدنا 

بعد اســتقالة احلكومة وعمل 
دام أكثــر من ٣ أشــهر كتجربة 
لعمل الــوزراء اجلدد منهم ومن 
أعيد توزيرهم ســابقا أصبح من 
باب اإلنصاف أن نقيم عمل البعض 
منهم، ومن لهم اتصال مباشــر 
مع املواطنني، فهناك من كانت له 
بصمات واضحة رغم قصر املدة.

نتحدث اليوم عن النائب االول 
الــوزراء ووزير  لرئيس مجلس 
الداخلية والدفاع باإلنابة الشــيخ 
طالل اخلالد، هذا الوزير الذي حصل 
على تأييد وقبول شعبي كبيرين من 
قبل املواطنني لدوره الفعال وتواجده 
دائما في قلب احلدث وجهوده في 
آفة املخدرات، حيث كان  مكافحة 
له الدور الكبير في ضرب أوكار 
جتارها من خالل إفشال مخططاتهم 
في تهريب وإدخال هذه السموم، 
الشعب  أبناء  والعمل على حماية 
من هذه اآلفــة اخلطيرة، ومهما 
تكلمنا فلن نوفي هذا اإلنســان 
حقه، استمرار هذا الوزير امليداني 
في احلكومة املقبلة يعتبر إضافة 

عاش العالم حالة من الذهول 
واخلــوف، وحالة من التعاطف 
الزلزال  واألســى خالل وقوع 
املدمر الذي حل بسورية وتركيا، 
والــذي راح ضحيته آالف من 
القتلى واجلرحى، وما زالت آثاره 
وارتداداته قائمــة، وهذا حدث 
عظيم ال منلك معه اال الدعاء هللا 
والرضا بقضاء اهللا، ومن قلب 
يعتصر أملا نعزي أسر الضحايا 
وندعو لألموات بالرحمة واملغفرة 

وللجرحى بالشفاء العاجل. 
وتعالوا معــي أخوتي القراء 
األعزاء لنتوقــف قليال وقفات 
بها شيء من التفكر والتساؤل:

«الوقفة األولى»: 
هذه األحــداث العاصفة من 
زالزل وهزات وغيرها أال تفيق 

معها القلوب وتنتبه حلالها؟
فمتى يرجع الظالم عن ظلمه؟
املتجاوز عن  ومتى يرجــع 

جتاوزاته؟
ومتى يصحو القلب املريض 
بامللذات واملعاصي.. ذاك  الراتع 
القلب الذي ظن أن احلياة دائمة 

وأن له اخللود!
ومتى يستقيم الناس ويكفون 
عن التمايز والتعالي والفساد..؟!

الثانية»: بال شك  ٭«الوقفة 
أن وراء الزالزل رسائل عظيمة 
للبشرية، ولعل أبرز تلك الرسائل 

ألم وأمل

اليوم العاملي 
للعدالة 

االجتماعية
د.هند الشومر

من الواقع

كبيرة يا كويت 
«اجلسر اجلوي 

لتركيا»
Dr.essa.amiri@hotmail.comد.عيسى محمد العميري

إطاللة

الشيخ طالل 
اخلالد... وحب 

الشعب
khaled-news@hotmail.comخالد العرافة

من القلب

مالمح األرض.. 
وقوة الرحمن

@HaniAlnbhanهاني عبدالرزاق القعود النبهان

سلطنة حرف

gstmb١٢٣@hotmail.comبقلم: طارق بورسلي

هال فبراير.. هال 
بأعيادنا الوطنية
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الزميل وليد اجلاسم مهنئا

الشيخ مالك املالك يبارك

عبدالعزيز الغنام وغنام الغنام مع املهنئني

جد املعرس علي ثنيان الغامن وضرار الغامن والشيخ هزاع البلوشي

الشيخ محمد العبداهللا وعبدالعزيز العنبري وعلي الدقباسي يباركون

لقطة تذكارية مع املعرس محمد خالد علي الغامن

السفير الشيخ عزام الصباح يبارك للمعرس ووالده وأعمامه

الشيخ عبداهللا ناصر الصباح مهنئا

الفريق م.ثابت املهنا مباركا

عبدالعزيز عاشور مباركا

الشيخ فيصل السعود في مقدمة املهنئني

املعرس محمد الغامن مع والده خالد الغامن وعمه فهد الغامن

الشيخ مبارك الفيصل مهنئا

املعرس محمد خالد الغامن مع األهل في لقطة للذكرى

السفير الشيخ علي اخلالد مباركا

الشيخ فهد ناصر الصباح يبارك

عصام الصقر مهنئا

أسعد البنوان واملعرس محمد خالد الغامن

املعرس محمد خالد علي الغامن

احتفــل خالد 
علي محمد ثنيان 
بزفــاف  الغــامن 
جنله محمد على 
كريــــمة أســعد 
أحـمــد عــمـران 
البنوان بحضور 
جمع من الشيوخ 
ت  لشــخصيا ا و
واألهل واألصدقاء 
الذيـــن قـــدمـوا 
املباركة والتهاني 
بــــاملـــنـاسبـــة 

السعيدة.
ألف مبروك.

أفراح الغامن والبنوان
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الفريق الشيخ سالم النواف يبارك لوالد املعرس خالد الغامن وعميه مرزوق الغامن وفهد الغامن

عبدالعزيز السمحان يهنئ عم املعرس فهد الغامن

(هاني الشمري) مرزوق خالد املرزوق مباركا  

علي الراشد يبارك

أنور بوخمسني مباركا

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يقدم التهاني

لقطة للذكرى باملناسبة السعيدة

املعرس محمد خالد علي الغامن متوسطا عددا من األهل واألصدقاء في لقطة تذكارية باملناسبة السعيدة

الشيخ خالد اجلراح ود.خالد العتيبي يباركان

الشيخ أحمد العبداهللا مباركا

محمد الصقر يبارك

د.محمد اجلاراهللا مباركا

الشيخ محمد بن عبداهللا آل ثاني مهنئا

جد املعرس علي الغامن والشيخ سعيد الكملي

الشيخ محمد اجلراح مباركا

طالل اخلرافي يهنئ عم املعرس فهد الغامن

خالد الروضان يبارك

محمود أشكناني وندمي آل هيد

جمع غفير من املهنئني

الشيخ د.باسل الصباح مهنئا
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«التعليمية»: مهلة أسبوعني لوزارة التربية ملناقشة
 االقتراح بشأن مكافحة الغش واإلخالل باالختبارات

ناقشــت جلنــــــة شؤون 
التعليم والثقافة واإلرشاد، في 
اجتماعها امس اقتراحا بقانون 
في شأن مكافحة أعمال اإلخالل 

باالمتحانات واالختبارات.
اللجنة  وأوضــح رئيــس 
النائــب أ.د.حمــد املطــر فــي 
تصريــح باملركــز اإلعالمــي 
ملجلس األمة أن اللجنة ناقشت 
ظاهرة الغش في االختبارات 
باملدارس، مؤكدا أن الشــعب 
كلــه ينتظر وقفــة جادة أمام 

هذه اجلرمية املتكررة.
وأعــرب املطر عن أســفه 
احلكومــة  حضــور  لعــدم 
اجللســة اخلاصة التي تقدم 
بها مع مجموعــة من النواب 
يوم اخلميــس، مبينا أن ذلك 
يدل على عدم حرص احلكومة 
على التعليم أو التنمية التي 
يعد التعليم مدخال أساسيا لها.
وأضاف املطر إن ميزانية 
التربيــــــــة املقبلــة  وزارة 
٢٠٢٤/٢٠٢٣ تعــد األكبر على 
الــوزارات بقيمــة  مســتوى 
ملياري دينــار و٣٤٣ مليون 
دينــار، وان ميزانيــة وزارة 
الصحة قيمتهــا مليار و٤٠٠
مليون بزيادة نحو مليار دينار.
وقال إن باب اخلدمات في 
وزارة التربية يبلغ ٩٥ مليون 
دينار ويبلغ عدد العاملني بها 
١٤١ ألفا ما بــني معلم وإداري 
ويدرس في مــدارس الوزارة 

مديرة مدرسة فاطمة العجمي 
حضرت االجتماع وحتدثت عن 
القرار الوزاري رقم ٢١ لســنة 
٢٠١٨ اخلاص بالغش وشرحت 
األمر مبهنية كما حضر فريق 
(قيــم التطوعي) الــذي لديه 
مبادرة ملناهضة الغش وتطوير 

التعليم.
اللجنــة  أن  وبــني املطــر 
عرضــت االقتــراح بقانــون 
بشأن مكافحة أعمال اإلخالل 
باالمتحانــات واالختبــارات 

املطر أن وكيل وزارة التربية 
ذكر ان حــاالت الغش العام 
احلالي بلغت ٢٨٠٠ حالة في 
الصفوف العاشــر واحلادي 
عشر والثاني عشر، مضيفا 
ان هناك قياديني ومدرســني 
وأوليــاء أمــور تعاونوا في 
هــذه اجلرميــة. ولفت املطر 
إلى أنه رغــم ضبط ٤٠ ألف 
سماعة غش تزور إرادة جيل 
كامــل وال متنــح عدالــة وال 
مســاواة، إال أن احلكومة لم 

اخلاص مبكافحة الغش سيرى 
النور خالل أســبوعني سيتم 
خاللهمــا تطويــره ومعاجلة 
املالحظات عليه، وستتعاون 
اللجنة مع مؤسسات املجتمع 
املدني واملختصني من امليدان، 
رغم خذالن احلكومة في عدم 

حضورها.
وأكــد املطــر أن االدعاءات 
بــأن اللجنــة تناقــش فقــط 
الزيــادات املاليــة املســتحقة 
غير صحيحــة، الفتا إلى أنه 

على وزارة التربية، ومنحتها 
أســبوعني، وطلبــت اللجنــة 
إسقاط القرار الوزاري رقم ٢١

لســنة ٢٠١٨ املبني على قرار 
ســابق من الئحة الغش لعام 

.٢٠٠٨
وقال املطر إن اللجنة دعت 
الوزارة إلى مناقشة املوضوع 
مع املختصني من أهل امليدان، 
مشــيرا إلى أن أحد أســباب 
فشل التعليم هو التخلي عن 
املدرس وأهــل امليدان. وبني 

حترك ساكنا ولم تأخذ موقفا 
تاريخيــا بوقف املتســببني 
أوإقالــة جميــع القياديــني، 
كما أنها لن حتضر اجللسة 
اخلاصة مبناقشــة الظاهرة 
يوم اخلميس، مشيرا إلى أنه 
منــذ نحو عامــني تعطلت ٤

سماعات في ستاد جابر فتمت 
إقالة وكيل وزارة اإلعالم و٦

وكالء مساعدين.
وأكد املطر استمرار اللجنة 
في مناقشة القضية وأن القانون 

تقدم مع زمالء آخرين بقانون 
تطوير التعليم الذي استغرق 
٣٠٠ ساعة ومدرج على جدول 

أعمال اللجنة.
اللجنــة  أن  إلــى  وأشــار 
ســتناقش في اجتمــاع اليوم 
موضوعات خاصــة بجامعة 
عبداهللا السالم والتخصصات 
املطلوبة وعدد الكليات وتعيني 
التدريــس  هيئــة  أعضــاء 
والتعاون مع جامعة الكويت 

وهيئة التعليم التطبيقي.

اللجنة ستناقش في اجتماع اليوم موضوعات خاصة بجامعة عبداهللا السالم والتخصصات املطلوبة وعدد الكليات وتعيني أعضاء هيئة التدريس

د.خليل أبل ود.فالح الهاجري وأ.د.حمد املطر وعالية اخلالد خالل اجتماع اللجنة التعليمية أ.د.حمد املطر متحدثا

٦٠٠ ألف طالب وطالبة.
وزارة  ان  املطــر  وذكــر 
التربية لــم يحضر ال الوكيل 
القانونية  املساعد للشــؤون 
وال مدير الشؤون القانونية، 
رغم أن االجتماع كان يناقش 
قانــون الئحــة الغش ويضم 
عقوبــات جزائية. وبني املطر 
أن اللجنة لم تتخل عن دورها 
واســتعانت بأهل امليدان من 
مديــري املــدارس وجمعيات 
النفــع العام، مشــيرا إلى أن 

مبارك احلجرف: حماية املال العام الدافع
الستجواب وزير املالية.. ونرفض إعادة توزيره

مبــارك  النائــب  عقــد 
احلجــرف مؤمتــرا صحافيا 
بشأن استجوابه املقدم لوزير 
املالية عبد الوهاب الرشيد، 
مؤكــدا أن الدافــع األول في 
االستجواب هو حماية املال 
العام وااللتزام بنص الدستور 
فيما يخــص حماية األموال 

العامة.
وقال احلجرف، في مؤمتر 
عقده باملركز اإلعالمي ملجلس 
األمــة، إنــه بعــد أن تقــدم 
باالستجواب إلى وزير املالية 
عبد الوهاب الرشيد استقالت 
احلكومة ولم تواجه، ولذلك 
وجد أن من واجبه توضيح 
الصــورة للشــعب الكويتي 
والتجاوزات التي متت على 
املال العام في الفترة املاضية.

واعتبر أن هروب احلكومة 
غير املبرر من اجللسات يدفع 
النواب إلى محاسبة احلكومة 
علــى تنصلهــا مــن واجبها 

الدستوري.
وأوضح أن احملور األول 
مــن االســتجواب يتعلــق 
بالتستر على إهمال موظفي 
املؤسســة العامة للتأمينات 
االجتماعيــة فــي حتصيــل 
مديونيات شركات تخلفت عن 
دفع اشتراكات تفوق قيمتها 
٩٥ مليون دينار، مشيرا إلى 
أن إدارة التدقيــق الداخلــي 
التأمينات حذرت  مبؤسسة 
من هذا األمر ومت تشكيل جلنة 
للتحقيق في هذا املوضوع.

وانتقد احلجرف ما مت من 
إجــراءات في هــذا املوضوع 
مــن دون وجه حــق متثلت 
فــي وقــف نائب مديــر عام 
املؤسسة للشــؤون اإلدارية 
واملاليــة مــن غيــر حتقيق، 
وإنهــاء عقــد رئيــس قطاع 
املوارد املالية بسبب التحفظ 
على قــرار املجلس التأديبي 
بعدم محاسبة املتسببني في 
سقوط حق املؤسسة في هذه 

املديونيات.
وأكد أن كل هذه التصرفات 
التــي قــام بها وزيــر املالية 
مخالفــة لصريــح القانون، 
وفيها انتقام من األشخاص 
الذيــن كشــفوا عــن وجود 
فــي  واملزاجيــة  التالعــب 
حتصيــل ديــون املؤسســة 
العامة للتأمينات االجتماعية، 
مســتغربا أن يهمــل الوزير 
الذي يتحدث عن وجود عجز 

لكــون  نظــرا  التأمينيــة 
االئتمانات والقروض شــبه 
معدومــة في البنــك األهلي 

املتحد.
وذكر احلجرف أنه في ٣٠

سبتمبر ٢٠٢٢ مت إبرام صفقة 
االســتحواذ بخســائر مالية 
تصل إلــى ١٧٧ مليون دوالر 
على الرغم من أن بيت التمويل 
حقق في الربع األول والربع 
الثاني من عام ٢٠٢٢ أرباحا 

بقيمة تفوق ١٦٠ مليونا.
بصفقــة  أنــه  واعتبــر 
االستحواذ مت التفريط باملال 
العام وتوريط بيت التمويل 
الذي يعتبر بنك كل مواطن 
كويتي واملؤسسة اإلسالمية 
الرائــدة في الوطــن العربي 
والعالم اإلســالمي ويصنف 
في مصاف البنوك العاملية.

وأشــار إلى أن اخلسائر 
االئتمانيــة واملخصصــات 
األخرى للبنك األهلي املتحد 
تبلغ ١٧٧ مليونا، سيتحملها 
بيــت التمويل، بعــد أن كان 
املخصص قبــل االندماج ١٧
ألفا فقط، مشبها ما مت كبيع 
عقار على أنه مؤجر بالكامل 
ويتبني بعد البيــع أنه غير 
مؤجر، والهدف من ذلك رفع 

القيمة.
ورأى احلجرف أن صفقة 
االندماج يوجد مســتفيدون 
منها، ال يهمهم أموال الدولة 
وال أموال األيتام من شؤون 
القصــر، مضيفــا أن «البنك 
مرتبــط  املتحــد  األهلــي 
ومتورط في قضية صندوق 
اجليش، حيث إن كل عمليات 
التحويالت وغسيل األموال 
في القضية متت عن طريق 

فرعه في لندن».
وأكــد أن البنــك األهلــي 
املتحد لم يشكل جلنة حتقيق 
بخصوص احلسابات البنكية 
املشبوهة التي فيها اتهامات 
بالتعدي على املال العام في 

قضية صندوق اجليش.
وأضاف أن «بيت التمويل 
بــدوره لم يفحــص األوراق 
النافية للجهالة في ظل اندماج 
البنكني علــى الرغم من أنه 
التــزام قانونــي فــي قانون 
التجارة، ولم يقم بالتحقيق 
في موضوع هذه احلسابات 
وأثرها املالي على سمعة بيت 

التمويل».
الــذي  «مــن  وتســاءل 

نصحت باتباع ما قرره الشيخ 
جابــر األحمد، رحمــه اهللا، 
وحذرت مــن تعيني مواطن 
كويتــي ألنه وفقــا للقانون 
األملانــي ال يحــق للكويــت 
اســترداد قيمــة االســترداد 
الضريبي بقيمة ١٨٧ مليون 
يورو خالل ٥ سنوات، في حني 
أنه لو مت تعيني أحد أصحاب 
اخلبــرة األملانيني فإنه يحق 
للكويت االسترداد الضريبي.

وذكــر احلجرف أنه على 
الرغم من ذلك مت اإلبقاء على 
العضو املنتدب الكويتي ألنه 
سيحصل على قرابة مليون 
يورور بونص سنوي، وفي 
املقابــل تخســر الكويت ١٨٧
مليون يــورو، معتبرا أن ما 
حصل أمر خطير جدا وفيه 
إضــرار باملــال العامــة رغم 

علمهم باملوقف الضريبي.
وانتقل إلى احملور الرابع 
اخلاص بعدم االلتزام بتطبيق 
قانون حماية األموال العامة، 
مؤكدا أن هنــاك تعديا على 
املال العام في مكتب االستثمار 
الكويتي بلندن وتخاذال من 
قبل الهيئة العامة لالستثمار 

في تطبيق هذا القانون.
وبني أنه في شهر مارس 
من عام ٢٠١٨ قام مدير إدارة 
السندات في مكتب االستثمار 
بلندن ومدير إدارة األســهم 
بالتعــاون مع مدير شــؤون 
املوظفــني بزيــادة رواتبهم 
الســنوية مــن  ومكافآتهــم 
دون وجه حق خالل الفترة 
التي خال فيها منصب رئيس 
املكتــب، وورد هذا األمر في 
مالحظات ديوان احملاســبة 

في عام ٢٠١٩.
وأوضح أن رئيس املكتب 
قام بالتحقيق في املوضوع 
واكتشف مخالفات جسيمة 
بحق املوظفني الثالثة األجانب 
وعقــدت جلســات تأديبيــة 
انتهت بفصل هؤالء املوظفني 
بســبب املخالفات اجلسيمة 

والتعدي على املال العام.
وأشار الى أن رئيس املكتب 
طلــب تقــدمي بــالغ للنيابة 
التزاما بقانون حماية األموال 
العامة ولكن تخاذلت اإلدارة 
القانونيــة في الهيئة العامة 
لالستثمار في هذا األمر، وإلى 
اآلن لم يتم حتريك ساكن في 
هذا األمر ألن هؤالء محميون 
ويراد تغطيــة الناس الذين 

القادمــة واالحتياطي العام، 
مشــيرا إلى وجــود تقارير 
صحافية غربية تتحدث عن 
الفوضى فــي الهيئة العامة 
لالســتثمار، وتراجع دورها 
بعد أن كان مكتب اســتثمار 
لندن في عام ١٩٨٣ يطلق عليه 

«املقتنص اجلريء».
وأكــد احلجــرف وجــود 
تعارض مصالح وتنفيع في 
شــركة النقل العــام بتعيني 
رئيــس تنفيــذي مخالــف 
للشروط بسبب صلة القرابة 
مع أحد األشخاص في الهيئة 

العامة لالستثمار.
وذكــر أن مــا حــدث في 
«املضيفــات»  اختبــارات 
والتحقيــق فيــه مــن قبــل 
الســلطات اإلســبانية يضر 
الكويــت، مبديــا  بســمعة 
اســتغرابه من إدارة شــركة 
مملوكة للدولة بهذا الشكل، 
متسائال عن إجراءات الوزير 
للدفاع عن سمعة الكويت في 

هذا املوضوع.
وشدد على أنه ال يعارض 
تثبيت الكفاءات في املناصب 
الفنية في هيئة االســتثمار 
والشركات التابعة، إال ان ذلك 
ال مينــع منح الفرصة لضخ 
دماء جديدة واالستفادة من 
الكــوادر الوطنيــة الشــابة 
في هذا اجلهاز االســتثماري 

للدولة.
واعتبر احلجرف أن هناك 
تنفيعــا مــن خــالل تعيــني 
إحــدى  فــي  املستشــارين 
الشركات التابعة للهيئة على 
حساب املال العام، مضيفا أن 
الوزير لم يجب عن األسئلة 
املوجهة من أكثــر من نائب 

في هذا الشأن.
وفيمــا يتعلق مبــا ورد 
في االســتجواب عن ســوء 
إدارة شركة «غرين هاوس» 
التابعــة  التحتيــة  للبنيــة 
للهيئــة العامة لالســتثمار، 
أوضــح احلجرف أنه وردت 
بخصوصها ٤ مالحظات على 
أداء الشركة وضعف أداء جلنة 
االســتثمار ووجود شــبهه 
تعارض مصالح عند تقييم 
االستثمارات وربطها بنظام 
حتفيز املوظفني وعدم االلتزام 
بالدراسة االستشارية اخلاصة 
بالرواتب وحتفيز املوظفني.

وأضاف أن «شركة عقارية 
لم تقم بشــراء عقارات، وما 

ســيتحمل الغرامــات التــي 
ستترتب على البنك األهلي 
املتحد بعد انتهاء القضايا في 
صندوق اجليش وحسابات 
غسيل األموال في بنك املشرق 
وغيره من البنوك؟»، مؤكدا 
أن من ســيتحمل هو الدولة 
واملال العــام ممثلة في بيت 

التمويل.
واعتبر أن «سعر التبادل 
ظلم بيــت التمويل الكويتي 
واملواطنــني ألن الفحص لم 
يكن نافيــا للجهالة ويحقق 
العدالة للمال العام ومساهمي 

بيت التمويل».
وقال إن «مجلس إدارة بيت 
التمويل الكويتي اســتعجل 
العموميــة  عقــد اجلمعيــة 
بتاريــخ ١٦ فبرايــر ٢٠٢٢

وحصــر االجتماع فــي بند 
واحد وهو بند إعادة تشكيل 
مجلس اإلدارة حتى يضمنوا 
وجودهم مرة أخرى في ظل 
صمــت حكومــي، وكان من 
املفتــرض أن تتــم اجلمعية 
العموميــة في أكتوبر املقبل 
بجدول أعمال يضم ١٦ بندا».

واستنكر عدم األخذ برأي 
تقرير الهيئة الشرعية على 
الرغم من أن بيــت التمويل 
بنك إسالمي، معتبرا أن «بند 
العموميــة لبيت  اجلمعيــة 
التمويــل الكويتي كفيل بأن 
يطيح بالوزير من منصبه».

وانتقل إلى احملور الثالث 
من االستجواب وهو املتعلق 
بالضرر على املال العام مببلغ 
١٧٨ مليون يــورو واملتعلق 
بشــركة دميلر بنز والعضو 
املنتدب الســابق في الهيئة 

العامة لالستثمار.
وأوضح أنه في عام ١٩٧٤

عندما متلكت الكويت نسبة 
فــي شــركة «دميلــر بنز»، 
أصر الشــيخ جابــر األحمد، 
رحمــه اهللا، علــى أن يكون 
ممثــل الكويت فــي مجلس 
إدارة الشركة شخصا أملانيا 
من ذوي اخلبرة من أعضاء 
مجلس اإلدارة السابقني، مبينا 
أن هذا األمر كان لرؤية ثاقبة 
لدى الشــيخ جابــر األحمد، 
رحمــه اهللا، ســتتضح فيما 

بعد.
ولفت إلى أن شركة «كي 
بــي إم جي» هي املستشــار 
الضريبــي للهيئــة العامــة 
لالســتثمار في هذا الشــأن 

وراءهــم، مضيفا أنهم قاموا 
بفصله حتى ال يتم جر أحد 
بعد التحقيق معه والضرر هو 
املال العام واملواطنون نتيجة 
عدم التبليغ عن اجلرائم التي 

متس املال العام.
وقــال احلجــرف إن تلك 
التجاوزات لم تقابلها إجراءات 
مناســبة من احلكومة ومن 
وزير املالية، في الوقت الذي 
التزمت وزارة الصحة بقانون 
حمايــة املال العام وســعت 
للحصول على أحكام نهائية 
فيما يخص االختالسات التي 
متت في مكتب لندن وغيرها 

من املكاتب.
وأوضح أنه فيما يخص 
محور تضليل مجلس األمة 
فإن وزيــر املاليــة أكثر من 
وجهت له أســئلة ولم يجب 
عن غالبيتها، إما لعدم وجود 
إجابــات لديه وإمــا أن لديه 
إجابات خطيرة جدا ال يريد 

اإلفصاح عنها.
وذكــر أن هناك شــكاوى 
نيابيــة عديــدة بخصوص 
إجابــات غيــر حقيقيــة عن 
األسئلة املوجهة لوزير املالية، 
متسائال «هل تهدف إجابات 
الوزير غير الدقيقة إلى حماية 
املسؤولني عن التجاوزات؟».

 واستشهد بإجابة الوزير 
عــن ســؤال للنائب ســعود 
العصفور بشأن نشاط شركة 
العقارية  «ســانت مارتــن» 
اململوكة للدولة بأن الشركة 
اشترت عقارا منذ ٨ سنوات 
بينمــا يؤكــد تقريــر ديوان 
احملاسبة أن الشركة لم تشتر 
أي شيء منذ عام ٢٠١٤، معقبا 
«وزير في إحدى احلكومات 
الغربية قدم اســتقالته على 
تصرف لم يصل إلى مستوى 

هذا األمر».
وأبدى احلجرف استغرابه 
من متسك الوزير مبنصبه في 
ظل كل هذه املخالفات، مشددا 
علــى أن النواب ســيقدمون 
االستجوابات ســعيا إلقالة 
وزيــر املاليــة وغيــره مــن 
الوزراء ممن ال يقوم بدوره 
في حماية املال العام ومصالح 
الشعب الكويتي، نافيا في ظل 
مــا ذكر من حقائق أن يكون 

الهدف هو التأزمي.
وعن احملور السادس من 
اســتجوابه قال إنــه يتعلق 
بسوء إدارة صناديق األجيال 

تقــوم به متويل للشــركات 
األخرى ومنها شركة تركية 
للطاقــة مببلــغ ١٥٠ مليون 
دوالر في ٢٠١٨ على الرغم من 
الوضع االقتصادي الصعب 

في تركيا في ذلك الوقت».
وقــال احلجــرف «نحــن 
ورثنــا مؤسســات متكاملة 
وجميلة أسسها أمراء الكويت 
ورجاالتهــا، منهــا صندوق 
االســتثمار في لنــدن كأول 
صندوق سيادي في العالم، 
منتقــدا إقالــة مديــر املكتب 
الذي حقق نتائج أفضل من 
النرويجي وفقا  الصنــدوق 

ملبدأ املزاجية في التقييم».
وأضاف «نحن دولة نفطية 
وهــذه الثــروة ناضبة وإن 
لم نســتطع حمايــة أجيالنا 
القادمة وتأســيس ميزانية 
رديفة للدولة في قادم األيام 
من خالل استثماراتنا فإننا 
نساهم في تدمير هذا اإلرث 
الذي حتقق»، مشددا «لن نقبل 
بذلك وسنقوم مبسؤوليتنا 
أمام اهللا والشــعب الكويتي 
في الدفاع بكل ما أوتينا من 
قوة عن مكتسبات الشعب».

وفي موضوع آخر، اعتبر 
احلجــرف أن تأخر تشــكيل 
احلكومة سيعيدنا إلى املربع 
األول، موجهــا رســالته إلى 
ســمو رئيــس الــوزراء بأن 
إعــادة تكليف وزيــر املالية 
يشــكل خطــرا علــى القوة 
املالية للكويت، مشددا على 
أنــه «لن أقبــل بعودته مرة 
أخرى وكذلك وزير شــؤون 
مجلس الوزراء نظرا ملا مت من 
عبث في عمليات النقل وقتل 
طموح املواطنني، واستباحة 

مجلس اخلدمة املدنية».
وأكــد أن «املجلــس منح 
احلكومة كل ما تريد، وقوبل 
ذلك بقتــل طموح املواطن»، 
مطالبــا رئيس الوزراء حال 
إعــادة تكليفه بــأن «يختار 
رجال دوله تقود البلد وتغيير 
حالة اإلحباط التي يعاني منها 

الشعب الكويتي».
واختتم احلجرف مؤكدا أن 
«املطلوب من احلكومة العمل 
على رسم مســتقبل مشرق 
لهذا البلد، بدءا من التشكيل 
احلكومي اجلديد»، مشــددا 
على أنه «ال توجد شخصانية 
مع أحد وأن التقييم بناء على 

األفعال».

عقد مؤمتراً صحافياً عقب رفع جلسة مجلس األمة لتوضيح الصورة أمام الشعب الكويتي

مبارك احلجرف

اكتواري وحتصيل مديونيات 
بقيمة ٩٥ مليون دينار.

وضــرب مثــاال بإحــدى 
الشــركات التي توجد عليها 
مديونيــة بقيمة ٢٫٤ مليون 
دينــار ومت منحهــا شــهادة 
السماح بالتنازل عن الرخصة 
وبيع الشركة بعد أن سددت 
٤٠٠ ألف دينار فقط من املبلغ، 
على الرغم من أن نص املادة 
٩٥ من قانــون التأمينات ال 
يجيز منح شهادة التنازل إال 

بعد سداد كامل املبلغ.
مؤسســة  أن  واعتبــر 
التأمينات االجتماعية خسرت 
(عمدا) الكثيــر من القضايا 
بسبب تقادم القضايا، وإهمال 
املؤسسة مطالبة الكثير من 
الشــركات قبل انقضاء مدة 
السنوات اخلمس املنصوص 

عليها بالقانون.
وأشــار الــى ان احملــور 
الثاني من االستجواب يتعلق 
بتضرر املال العام من صفقة 
استحواذ بيت التمويل على 
البنك األهلــي املتحد، مؤكدا 
أن هذا األمر مت في عهد وزير 

املالية احلالي.
وبــّني أنــه فــي تاريخ ٨

أبريل ٢٠٢٠ أرســل الرئيس 
التنفيــذي لبيــت التمويــل 
مازن الناهض الذي يشــغل 
حاليا منصب وزير التجارة 
كتابا إلى مجلس اإلدارة ذكر 
فيــه ٦ حتفظات على صفقة 
االستحواذ، مضيفا أنه في ٤
مايو ٢٠٢٠ قام مجلس إدارة 
بيــت التمويــل بفســخ عقد 
الرئيــس التنفيذي من دون 
حتقيق ومن دون سماع أقواله 
ألنــه اعتــرض علــى صفقة 

االستحواذ.
وأضاف أن من التحفظات 
التي أبداها الرئيس التنفيذي 
الســابق ما يتعلق باملخاطر 

نبدي استغرابنا من متسك الوزير  املستجوب مبنصبه في ظل كل هذه املخالفاتمؤسسة التأمينات االجتماعية خسرت «عمدا» الكثير من القضايا بسبب التقادم
هناك تنفيع من خالل تعيني املستشارين في إحدى الشركات التابعة لهيئة االستثمار على حساب املال العام والوزير لم يجب عن األسئلة املوجهة من أكثر من نائب في هذا الشأن
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٣٩ نائبًا يصدرون بيانًا يطالبون فيه بسرعة تشكيل احلكومة
أصــدر عدد من أعضاء مجلــس األمة بيانا صحافيا 
بعنــوان «حتى ال نعود إلى املربع األول» دعوا فيه إلى 
سرعة تكليف رئيس احلكومة واالستعجال في تشكليها.

وقال النواب في بيانهم: «إن االلتفاف الشعبي ال يدوم 
إال مع البارين بقسمهم واملخلصني في عملهم واملؤمنني 
بحقوقهم وواجباتهم والقادرين على ترجمة أقوالهم إلى 
أفعال». وأضافوا: «وانطالقا من مسؤولياتنا الشعبية 
التــي عبرت عنهــا صناديق اقتراع ٢٩ ســبتمبر ٢٠٢٢

وحقوقنا الدستورية التي كفلتها املادة ١٠٨ من الدستور 
وتعبيرنا الرافض حملاولة االلتفاف على الدستور».

وذكروا أنه «وحتى ال نعود للمربع األول، أصبح من 
الالزم حماية دور املؤسسة التشريعية الذي أكد عليه 
املشرع الدستوري، حيث أتى القياس في مواد الدستور 
أال يتجاوز تشــكيل احلكومة أكثر من أسبوعني لكي ال 
تكون مصالح الشعب وقوانينه مرهونة بتشكيل ممتد 

غير معلوم املالمح أو املدة».

وقالوا: «لذلــك فإن احترام النصوص الدســتورية 
واإلرادة الشعبية يستدعي سرعة تكليف رئيس احلكومة 
واالستعجال في تشكيلها، حفظ اهللا الكويت وشعبها».
والنــواب موقعو البيــان هم نائــب رئيس مجلس 
األمة محمد براك املطير وخالد املونس ود.حسن جوهر 
ومرزوق احلبيني وشعيب املويزري وحمدان العازمي 
ومهند الســاير ود.حمد املطــر ود.عبدالكرمي الكندري 
وعبداهللا املضف ود.عبدالعزيز الصقعبي وثامر السويط 

والصيفي الصيفي ومهلهل املضف وأســامة الشــاهني 
وفارس العتيبي ود.محمد احلويلة ومحمد هايف ود.عادل 
الدمخي وصالح عاشور وخليل الصالح وحمد العبيد 
ود.مبارك الطشة وعبداهللا فهاد ود.خليل أبل وسعود 
العصفور وأحمد الري وأسامة الزيد وعبدالوهاب العيسى 
وعبــداهللا األنبعــي ود.فالح الهاجري وحامــد البذالي 
وشعيب شعبان وحمد املدلج ود.محمد املهان ومبارك 
احلجرف وهاني شمس وخالد الطمار ويوسف البذالي.

أحمد السعدون رفع جلسة أمس لعدم حضور احلكومة
رفع رئيس مجلس األمة 
احمد السعدون جلسة املجلس 
العادية التي كان مقررا عقدها 
امــس بســبب عــدم حضور 

احلكومة. 
وقال الســعدون «تفتتح 
اجللسة والنصاب مكتمل لكن 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة ووزير الدولة لشؤون 
اإلسكان والتطوير العمراني 
عمــار العجمــي كلمني أمس 
وقال إن احلكومة قررت عدم 
حضور جلسة اليوم (أمس) 
وجلسة غد األربعاء (اليوم) 
وكذلــك جلســة اخلميــس 
اخلاصة ولذلك ترفع اجللسة 
إلى املوعد احملدد في الالئحة 
يومي الثالثــاء واألربعاء ٢١

و٢٢ فبراير».
وكان من املقرر أن ينظر 
املجلــس فــي بنــود جدول 
األعمــال املكون مــن ١٤ بندا 

و٤١ فقرة.
ومدرج على جدول األعمال 
١٤ رسائل واردة و٦٦ شكوى 
وعريضة، واستجوابا وزير 
املالية ووزير الدولة للشؤون 
االقتصادية واالستثمار املوجه 
من النائب مبارك احلجرف، 
ونائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الــوزراء املوجه مــن النائبة 

د.جنان بوشهري.

عمار العجمي أبلغه عدم احلضور إلى جلستي اليوم وغداً أيضاً.. وموعد اجللسة املقبلة يومي الثالثاء واألربعاء ٢١ و٢٢ فبراير اجلاري

جانب آخر من قاعة عبداهللا السالم

جانب من القاعة قبل رفع اجللسة

أحمد الري ود.جنان بوشهري ود.خليل أبل وخليل الصالح

د.عبدالكرمي الكندري وأ.د.حمد املطر وعبداهللا املضف ود.عبدالعزيز الصقعبي وهاني شمس وشعيب املويزري

عبداهللا األنبعي وفارس العتيبي وثامر السويط وخالد العتيبي في القاعة

النواب في القاعة بدون حضور احلكومة

رئيس مجلس األمة احمد السعدون وأمني السر أسامة الشاهني على املنصة

قانون املناقصات العامة فيما 
يتعلق بإلغاء الوكيل احمللي.
ويحتوي اجلــدول على 
٣ تقارير من جلنة الشؤون 
الداخليــة والدفــاع، بشــأن 
تعديــل قانــون انتخابــات 
أعضــاء مجلس األمــة فيما 
العليا  يتعلــق باملفوضيــة 
وقانون إعادة حتديد الدوائر 
االنتخابيــة فيمــا يتعلــق 

بالقوائم النسبية.
وأدرج على جدول األعمال 
٦ تقاريــر للجنــة الشــؤون 
التشــريعية بتعديــل قانون 
اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية 
بــرد االعتبار  فيمــا يتعلــق 
واستقالة عضو مجلس األمة 
الرشــوة وعلنيــة  وجتــرمي 
التصويــت علــى مناصــب 
مكتب املجلــس وإلغاء جلنة 
األولويــات، وتقريــر جلنــة 
الشــؤون التعليميــة بشــأن 

مكافأة الطلبة.
ومــدرج علــى اجلــدول 
٣ طلبات للمناقشــة بشــأن 
أداء  تصويــب اخللــل فــي 
مكتب منظمة الصحة العاملية 
للصالــح العــام، وتســكني 
املناصب القيادية واألســس 
تتبعهــا  التــي  واملعاييــر 
التعيينات،  احلكومــة فــي 
ومناقشة سوء الطرق وتطاير 
الصلبوخ من سطح األسفلت.

دور االنعقــاد العادي األول 
من الفصل التشريعي السابع 

عشر.
ويشــتمل جدول األعمال 

على املداولة الثانية ملشروع 
قانون بشأن تأسيس شركات 
إنشاء مدن أو مناطق سكنية 
وتنميتهــا اقتصاديــا، و٨

ويحتوي اجلــدول على 
تقرير جلنة إعداد مشــروع 
اجلواب على اخلطاب األميري 
بشأن الصيغة املقترحة عن 

واسترداد الفوائد املتحصلة 
بشــكل غيــر قانونــي مــن 
البنــوك وشــراء القــروض 
املســتحقة علــى املواطنني 

وإســقاط فوائدهــا، ونقابة 
غرفــة التجــارة، وحتويــل 
مؤسســة اخلطوط اجلوية 
إلى شركة مساهمة، وتعديل 

تقاريــر من جلنة الشــؤون 
املالية، تتعلق بإنشاء شركة 
تسويق احملاصيل الزراعية، 
وتعديل قانــون التأمينات، 
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«املالية»: منظومة شاملة
لإلصالحات الهيكلية بـ «املالية العامة»

علي إبراهيم 

أن  «األنبــاء»  علمــت 
الكويــت فّعلــت منظومــة 
شاملة ومتكاملة لإلصالحات 
الهيكليــة من أجــل إصالح 
قطاع املالية العامة وحتسني 
األداء املالي والبدء في تنفيذ 
املرحلــة االنتقالية للتحول 
إلــى محاســبة  التدريجــي 
االستحقاق. وفي هذا اإلطار، 
أصدرت وكيل وزارة املالية 
املنيفــي تعليمــات  أســيل 

متخصصة بالتصنيف النوعي للمواد املخزنية 
الذي يرتبط بصورة مباشرة بتقييم موجودات 
الدولة. وقالت املنيفي في التعليمات اجلديدة 
«نظراً إلصدار وزارة املالية تعميم رقم ٤ لسنة 
٢٠١٥ بشأن دليل رموز وتصنيفات امليزانية 
(األساس النقدي) والذي مبقتضاه مت تصنيف 
املصروفات إلى مصروفات جارية ورأسمالية، 
وملــا كان ذلك يؤثر على مفهــوم التصنيف 
النوعي للمواد مبخــازن اجلهات احلكومية 
وبالتالي على تقييم موجودات تلك اجلهات 
إضافة إلى تقدير اعتمادات امليزانية، لذا تصدر 
وزارة املالية هذه التعليمات التي مبقتضاها 

ومراجعــة  إثبــات  يتــم 
وتصحيح بيــان التصنيف 
النوعي للمواد بنظام إدارة 
املخزون بنظــم إدارة مالية 
احلكومة». وعرفت التعليمات 
اجلديدة التصنيف النوعي، 
بتحديد ما إذا كانت املادة التي 
تتســلمها اجلهة احلكومية 
استهالكية أو أصل، وربطها 
بالنوع احلسابي الصحيح إذ 
يتم حتديد وإثبات ذلك عند 
تعريف املــادة بنظام إدارة 
املخزون بنظــم إدارة مالية 
احلكومة. وحددت التعليمات املواد االستهالكية 
في بعض األنواع التي لها خصائص محددة 
مثل القرطاسية والعدد واألدوات والكيماويات 
واألغدية والوقود بأنواعه، وحددت األصل بأنه 
املواد التي تتوافر فيها مجموعة شروط تعود 
على اجلهة مبنافع اقتصادية أو إمكانية تقدمي 
هدمة مستقبلية ولها عمر إنتاجي مقرر يتجاوز 
سنة كاملة يتم اقتناؤها بغرض االستخدام 
وليس بغرض البيع متتلكها اجلهة احلكومية 
وتتحمــل املخاطر وااللتزامــات املتعلقة بها 
مثل األثــاث واألجهزة الكهربائية واملركبات 

واآلالت واملعدات.

تستهدف البدء في تنفيذ املرحلة االنتقالية للتحول التدريجي إلى محاسبة االستحقاق

أسيل املنيفي

«اجلزيرة» تقفز بأرباحها ١٨٣٫٦٪ في ٢٠٢٢ إلى ٢٠٫١ مليون دينار

أعلنــت شــركة طيــران 
اجلزيرة عــن نتائجها املالية 
للعــام املالــي املنتهــي في ٣١

ديســمبر ٢٠٢٢، حيث حققت 
قفزة قياسية بأرباحها الصافية 
بنســبة ١٨٣٫٦٪ لتبلــغ ٢٠٫١

مليــون دينــار، فيمــا بلغت 
اإليــرادات التشــغيلية ١٨٢٫١

مليون دينار، بارتفاع ١٢٦٫٥٪ 
عن الفترة ذاتها من ٢٠٢١، كما 
التشــغيلية  ارتفعت األرباح 
بنسبة ١٤٨٫٤٪ لتبلغ مستوى 

٢٦٫٨ مليون دينار.
وكانــت الشــركة قد بدأت 
عودتها السريعة للربحية خالل 
النصف الثاني مــن ٢٠٢١ مع 
التجارية  الرحالت  استئناف 
تدريجيــا في مطــار الكويت 
الدولــي، وواصلــت «طيران 
اجلزيــرة» منوهــا املطرد في 
٢٠٢٢ ليتفــوق أداؤهــا خالل 
السنة بنسبة ٣٠٪ على األداء 
القياسي السابق في ٢٠١٩، الذي 
يعتبر آخر عام كامل مت تشغيل 
الرحالت خالله دون قيود على 

السفر قبل جائحة كورونا. 
زيادة أعداد الركاب

وأوضحت الشركة في بيان 
صحافي، أنــه على الرغم من 
انخفــاض حركة املســافرين 
عبر مطار الكويت الدولي في 
٢٠٢٢ بنسبة ٢٦٪ مقارنة بعام 
٢٠١٩، إال أن طيــران اجلزيرة 
شــهدت زيادة بنسبة ١٩٪ في 
عدد الركاب الذين نقلتهم خالل 
العام، أما مقارنته بعام ٢٠٢١

فقد ازداد عدد ركاب اجلزيرة 
بنســبة ٢٤٧٫٥٪ ليبلــغ ٣٫٦

ماليني راكب.
وأشارت الشركة إلى ارتفاع 
معدل إشغال املقاعد في العام 
املاضي بنسبة ١٠٫٢٪ إلى نسبة 
٧٧٫٠١٪ مما عوض بشكل كبير 
االنخفاض بنســبة ٣٥٫١٪ في 
متوسط سعر التذاكر املدفوعة 
مــن قبل الــركاب، والذي بلغ 

٤٧٫٩٦ دينارا.
وقد أوصــى مجلس إدارة 
طيران اجلزيرة بتوزيع أرباح 
نقدية بواقع ٥٠ فلسا للسهم 
عن فتــرة النصف الثاني من 
٢٠٢٢، عــالوة عــن األربــاح 
التــي مت  النقديــة املرحليــة 
توزيعها لفترة النصف األول 
من العــام والتي كانت بواقع 
٣٠ فلسا للسهم، بذلك يصبح 
إجمالــي األرباح النقدية التي 

وأضــاف بــودي، بالقول: 
«يعكــس عدد الــركاب الذين 
نقلتهم الشركة البالغ عددهم 
٣٫٦ ماليــني راكب فــي ٢٠٢٢

مقارنة بعدد ٢٫٤ مليون مسافر 
في ٢٠١٩، جناح منوذج أعمال 
الشركة وجناح التوسع على 
مستوى اخلدمات التي تقدمها 
«طيــران اجلزيرة» لعمالئها، 
وفيما منضي قدما، نتطلع إلى 
أن يكون عام ٢٠٢٣ عاما مليئا 
بالنجاحات اجلديدة مع زيادة 
عدد طائراتنا وتوســعنا إلى 
وجهات جديدة وكذلك مواصلة 

تعزيز أداء عملياتنا». 
األداء التشغيلي

خالل الســنة املالية ٢٠٢٢، 
أضافــت «طيران اجلزيرة» ١٥

وجهــة جديــدة لتلبية الطلب 
الســفر مــن مختلــف  علــى 
شــرائح املســافرين في نطاق 
شــبكة الوجهات التي تخدمها 
الشركة. وشملت هذه الوجهات 
مدنــا فــي الشــرق األوســط 
وشمال وجنوب آسيا وأوروبا 
وهي ڤيينــا (النمســا)، براغ 
(جمهورية التشيك)، دوشانبه 
(طاجيكســتان)، تركســتان 
ناماجنــان  (كازاخســتان)، 
(أوزبكستان)، بنغالور (الهند)، 
ثيروفانانثابــورام (الهنــد)، 
بايراوا (النيبال)، شاتوجرام 
(بنغالديش)، شيان (الصني)، 
صاللة (عمان)، القصيم (اململكة 
الســعودية)، حائل  العربيــة 
العربية السعودية)،  (اململكة 
العربيــة  الطائــف (اململكــة 
أبهــا (اململكــة  الســعودية)، 

العربية السعودية).
التوســعات،  ومــع هــذه 
أصبحت «طيــران اجلزيرة» 
تخــدم ثمانــي وجهــات فــي 
العربية الســعودية  اململكــة 
وثمانــي وجهات أخــرى في 
الهنــد، باإلضافة إلى وجهتني 
فــي بنغالديش ووجهتني في 
النيبال، ليصــل إجمالي عدد 
الوجهات في شــبكة الشركة 

إلى ٥٨ وجهة.
ومن أبرز إجنازات الشركة 
خــالل العــام افتتاحها مركزا 
لتدريــب الطياريــن وأطقــم 
الطائــرات معتمــدا مــن قبل 
اإلدارة العامة للطيران املدني 
الكويتي، حيث بدأت بتدريب 
أطقم الطائرات العاملني، وكذلك 
الطيارون واألطقم اجلدد في 

مقر الشركة في الكويت.
وفي إطار جهودها املستمرة 
لتعزيز جتربة العمالء، أطلقت 
«طيران اجلزيرة» العديد من 
اخلدمات اجلديدة التي شملت 
مركزا جديدا مخصصا خلدمة 
العمــالء، وخدمــة تســجيل 
احلقائب املبكر، وأيضا خدمة 
العمالء  املباشر مع  التواصل 

عبر تطبيق «واتساب».
نظرة مستقبلية إيجابية

تواصل «طيران اجلزيرة» 
العمل بحسب استراتيجيتها 
التوسعية التي بدأت بتسلمها 
طائرتني جديدتــني من طراز 
A٣٢٠neo كجــزء مــن طلبية 
مكونــة مــن ٢٨ طائــرة مــن 
إيرباص قامــت بها في ٢٠٢١، 
والتي ســتدعم زيــادة حجم 
أسطول الشركة من ١٩ طائرة 
إلى ٣٥ طائرة بحلول عام ٢٠٢٦. 
وبدأت الشــركة توسعها في 
بداية السنة اجلديدة مع إطالق 
خط رحالت جديد إلى العاصمة 
الروسية، موسكو، وذلك خلدمة 
الطلب على الرحالت منها وإلى 
منطقة الشرق األوسط واملدن 
األخرى في نطاق شبكة وجهات 
الشركة. ومن املخطط إطالق 
خطوط جديدة أخرى هذا العام. 
كما تخطط الشركة تنفيذ 
عدد مــن املبــادرات التي من 
خدماتهــا  حتســني  شــأنها 
وعملياتها التشغيلية لتعزيز 
جتربــة الســفر وجعلها أكثر 
سالســة من نقطة التسجيل 
في املطار وحتى الوصول إلى 

الوجهة األخيرة.

ً توصية بتوزيع ٥٠ فلساً نقداً عن النصف الثاني من العام إضافة إلى توزيعات النصف األول البالغة ٣٠ فلساً.. ليبلغ إجمالي التوزيعات النقدية للعام املاضي ٨٠ فلسا

مروان بودي

سيتم توزيعها عن عام ٢٠٢٢
مبلغا وقدره ٨٠ فلسا للسهم.

نتائج الربع الرابع

الربــع األخيــر مــن  فــي 
عــام ٢٠٢٢، ســجلت «طيران 
اجلزيــرة» خســائر صافيــة 
بلغت ٠٫٧ مليون دينار، مقارنة 
بأربــاح بلغت ٧ ماليني دينار 
للفترة ذاتها من السنة السابقة، 
وارتفعت اإليرادات التشغيلية 
بنســبة ٢٤٫٧٪ وبلغــت ٤١٫٣

مليون دينار، بينما انخفضت 
األربــاح التشــغيلية إلى ٠٫٩

مليون دينار.
وازداد عــدد الركاب خالل 
الربع األخير بنسبة ٨٨٪ إلى 
٩٧٨٫١ ألف راكب، وارتفع معدل 
إشغال املقاعد بنسبة ٤٫٥٪ إلى 
٧٨٫٧٪، وارتفع متوسط تشغيل 
الطائرة بنسبة ٣٥٫٣٪ إلى ١٢٫٤

ساعة مقارنة بالفترة ذاتها من 
السنة السابقة.

نتائج تاريخية

هــذه  علــى  وتعليقــا 
النتائج، قــال رئيس مجلس 
إدارة طيران اجلزيرة، مروان 
بودي: «فخورون بهذه النتائج 
الســنوية القياسية التي تعد 
األفضــل فــي تاريــخ طيران 
اجلزيرة، وتشهد هذه النتائج 
على جناح سياســة الشــركة 
في إدارة التكاليف بالرغم من 
أســعار الوقود املرتفعة التي 
اقتطعت وحدها ما يقرب من 
تســعة ماليني دينــار كويتي 
كان من املمكن أن متثل أرباحا 

للشركة».

النتائج شهادة على جناح سياسة الشركة في إدارة التكاليف رغم أسعار الوقود املرتفعةمروان بودي: فخورون بالنتائج القياسية التي تعد األفضل في تاريخ «طيران اجلزيرة»
نتطلع ليكون ٢٠٢٣ عامًا مليئًا بالنجاحات اجلديدة مع زيادة عدد طائراتنا وتوسعنا لوجهات٣٫٦ ماليني راكب نقلناهم خالل ٢٠٢٢.. ليعكس جناح التوسع باخلدمات املقدمة للعمالء

أرقام ذات داللة

بودي: «اجلزيرة» تستهدف احلصول على مليار دوالر
من البنوك لتمويل ٣٠٪ من صفقة طائرات مع «إيرباص»

٭ ١٢٦٫٥٪ منوا ســنويا باإليرادات التشغيلية إلى ١٨٢٫١
مليون دينار.

٭ ٢٦٫٨ مليون دينار األرباح التشغيلية بزيادة سنوية 
.٪١٤٨٫٤

٭ ٣٫٦ ماليــني راكب عدد املســافرين فــي ٢٠٢٢.. بنمو 
سنوي ٢٤٧٫٥٪.

٭ ٧٧٫٠١٪ معدل إشغال املقاعد بزيادة سنوية ١٠٫٢٪.
٭ ١٢٫٩ ساعة متوسط تشغيل الطائرات بنمو سنوي ١١٨٫١٪

«رويتــرز»: قال مروان بودي إن الشــركة عدلت من 
أهدافها التمويلية لتســتهدف احلصول على نحو مليار 
دوالر مــن البنوك وليس ملياري دوالر لتمول ٣٠٪ من 
صفقة طائرات مع إيرباص وليس ٧٠٪ من الصفقة كما 

كان مخططا من قبل.
وقال بودي إن هذا التعديل جاء بسبب ارتفاع أسعار 
الفائدة املصرفية، مبينا أن النســبة الباقية من الصفقة 
سيتم متويلها من خالل نظام «البيع وإعادة االستئجار»، 
وأن الشــركة ستدرس عملية التمويل «حالة بحالة، مبا 

يتماشى مع أفضل تكلفة».
وأوضح أن الشــركة دفعت بالفعل ١٠٠ مليون دوالر 
كمقدم لصفقة طائرات إيرباص من متويلها الذاتي، ورغم 
ذلك انخفضت السيولة املالية لديها فقط إلى ٥٢ مليون 

دينار بعد أن كانت ٥٥ مليون بنهاية الربع الثالث.
وتوقــع زيادة طائرات الشــركة إلى ٢٢ بنهاية ٢٠٢٣

من ١٩ حاليا، وقال إن ارتفاع أسعار وقود الطائرات كلف 
طيران اجلزيرة ١١ مليون دينار زيادة في ميزانية ٢٠٢٢

عما كان مرصودا.

«البترول الوطنية» تسحب تعميم ترقية 
مديرين تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء

أحمد مغربي

أصدرت الرئيس التنفيذي لشركة البترول 
الوطنية الكويتية وضحة اخلطيب تعميما 
بســحب الترقيات التي أجرتها الشركة يوم 
االثنني املاضي، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس 
الــوزراء بشــأن وقــف التعيــني بالوظائف 

اإلشرافية ووقف كل من النقل والندب واإلعارة 
ومعاجلة آثار هذا الوقف. وجاء في التعميم 
انه تقرر سحب التعميم رقم (٢٠٢٣/١) الصادر 
بتاريخ ٦ فبراير ٢٠٢٣ واعتباره كأن لم يكن 
مع ما يترتب على ذلك من إجراءات. وكانت 
شركة البترول الوطنية أصدرت تعميم ترقيات 

مجموعة من املديرين في مناصب شاغرة.

٥٫٦ تريليونات دوالر أصول صناديق
الثروة السيادية في الشرق األوسط بحلول ٢٠٢٦

محمود عيسى

ذكــر موقع «زاويــة» ان 
صناديق الثروة السيادية في 
الشرق األوسط ستحصل على 
مزيد من الدعم، مع توقعات 
بلوغ متوسط سعر خام برنت 
٩٤ دوالرا على مدى السنوات 
األربع املقبلة، ليرتفع صافي 
الثروات املالية لهذه الصناديق 
بحلــول عــام ٢٠٢٦ إلى ٥٫٦

تريليونــات دوالر، مقارنــة 
بـ ٣٫٨ تريليونات دوالر في 
الوقت احلاضر، وفقا ملا نقله 
املوقع عن بنك MUFG، أكبر 
البنــوك اليابانية في تقرير 

حديث اصدره مؤخرا.
وجاء فــي التقرير الذي 
صــدر بعنــوان «النظــرة 
املستقبلية للشرق األوسط 
٢٠٢٣»، إن القوة املالية الهائلة 
السيادية  الثروة  لصناديق 
بالشــرق األوسط ستحصل 
على مزيد من الزخم بفضل 
توقعــات ارتفــاع النفط، ما 
سيرفع صافي الثروات املالية 
ملــا يعــادل ٢٤٧٪ من الناجت 
احمللي اإلجمالي بحلول ٢٠٢٦، 
وهو ما ميثل زيادة تراكمية 
تبلــغ ١٫٨ تريليــون دوالر 
عما هي عليــه اليوم. وجاء 
فــي التقريــر أن هذا احلجم 
غير املسبوق من الفوائض 
سيؤدي لتحصني امليزانيات 
العمومية لدول املنطقة، ودعم 
األصول اإلقليمية املعرضة 
للمخاطر على املدى املتوسط، 
وتعزيــز مكانتهــا كمنطقة 

والنضوج على نحو ميكنها 
من حتريك بوصلة االستثمار 
محليا وخارجيا. وقال البنك 
الفائقــة  الطاقــة  إن دورة 
املتوقعــة علــى مــدى عقد 
مــن الزمان والربــط القوي 
لعمالت دول املنطقة بالدوالر 
يكرس وضع صناديق الثروة 
السيادية في الشرق األوسط 
كمرتكز ائتماني مستقر على 

املدى الطويل.
جتــدر اإلشــارة إلــى أن 
الســيادية  الثروة  صناديق 
في الشرق األوسط ضاعفت 

الســيادية  الثروة  صناديق 
في الشرق األوسط تستخدم 
عمليات االندماج واالستحواذ 
للتوسع في قطاعات جديدة 
وإقامة شركات محلية رائدة.
إلــى  التقريــر  وأشــار 
أن صنــدوق االســتثمارات 
العامة الســعودي اســتثمر 
١٫٣ مليــار دوالر فــي أربــع 
شركات مصرية في أغسطس 
٢٠٢٢، مبا في ذلك شركة أبو 
قير لألسمدة، واإلسكندرية 
لتداول احلاويــات ومناولة 

البضائع.

اســتثماراتها مــن ٢٢ مليار 
دوالر في ٢٠٢١ إلى ٥٢ مليار 
دوالر في ٢٠٢٢، باإلضافة إلى 
ذلك فإن خمسة من انشط ١٠

صناديق ثروة سيادية تنتمي 
إلى دول في الشرق األوسط.  
وكان نصيب صناديق الثروة 
السيادية في الشرق األوسط 
فــي العام املاضي ٢٦ صفقة 
مــن أصل ٦٠ صفقة ضخمة 
تتجاوز قيمتها مليار دوالر.
وعلــى صعيد ذي صلة، 
قال تقرير حديث صادر عن 
شركة Bain & Company إن 

ارتفاعاً من ٣٫٨ تريليونات دوالر حالياً.. بفضل ارتفاع أسعار النفط خالل السنوات األربع املقبلة

تتمتــع مبركــز دائن صاف 
بالــغ األهمية فــي االقتصاد 
العاملي. وقد كشفت اململكة 
العربية الســعودية بالفعل 
عــن اســتراتيجية لتنميــة 
صندوق استثماراتها العامة 
مــن ٦٠٧ مليارات دوالر إلى 
١٫٨ تريليونات دوالر بحلول 
عام ٢٠٣٠. عالوة على ذلك، 
حطمت الصناديق في الشرق 
النمطية  األوســط الصــور 
التي تتميز باالستراتيجيات 
الســرية، وأصبحــت لديها 
املرونة والذكاء االستثماري 



اقتصـاد
األربعاء ٨ فبراير ٢٠٢٣
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١٫٤ مليار دينار سيولة «البورصة»
منذ بداية ٢٠٢٣ .. مبتوسط يومي ٤٧٫٥ مليونًا

شريف حمدي

للجلســة الثانيــة على 
التوالي، يستحوذ سهم بيت 
التمويــل الكويتي (بيتك) 
على ســيولة قياســية من 
إجمالي الســيولة املتدفقة 
لسوق األسهم الكويتي، إذ 
بلغ إجمالي السيولة خالل 
آخر جلســتني ١٤٠ مليون 
دينار، نصيب «بيتك» منها 
نحــو ٦٠ مليون دينار مبا 
يعــادل ٤٢٪، وذلك بواقع 
٢٦ مليون دينار في جلسة 
امس، و٣٣٫٦ مليون دينار 

في جلسة أول من امس.
وبهذه السيولة العالية 
للســهم، قفــزت ســيولة 
الســوق بشــكل عام خالل 
اجللستني املاضيتني بشكل 
الفــت مقارنة باجللســات 
األخيــرة، ليصــل إجمالي 
ما اســتقبله سوق األسهم 
الكويتي من سيولة إلى ١٫٤

مليار دينار مبتوسط يومي 
٤٧٫٥ مليون دينار.

القيمــة  وانخفضــت 
السوقية لبورصة الكويت 
امس بنسبة ٠٫٠٢٪ بفقد ١١

مليون دينار ليصل إجمالي 
القيمة ٤٧٫٣٩ مليار دينار 
تراجعــا مــن ٤٧٫٤١ مليار 

مرضية للمســاهمني، فيما 
الســوق  تراجــع مؤشــر 
الرئيســي بنســبة ٠٫١٥٪ 
ليصــل إلــى ٥٦٧٤ نقطة، 
ليتراجع مؤشــر الســوق 
العام بنسبة ٠٫٠٢٪ ليصل 

إلى ٧٤٠٠ نقطة.
وتراجعــت أســعار ٥٧
ســهما في جلسة تعامالت 
امــس مقابــل ارتفــاع ٣٥
سهما واستقرار ٢٥ سهما، 
ولــم يجــر التــداول على 

٣٧ ســهما، كمــا انخفضت 
املؤشــرات الوزنيــة لـــ ٧
قطاعــات تصدرها الطاقة 
بـ ٢٫٢٪، وارتفعت مؤشرات 
٤ قطاعات تصدرها رعاية 

صحية بـ ١٫٤٪.
كميــات  وانخفضــت 
األســهم املتداولة بنســبة 
١٣٪ بتداول ١٥٩ مليون سهم 
مقارنة بـ ١٨٣ مليون سهم 
أول من امس، تصدرها سهم 

بيتك بـ ٣٠ مليون سهم.

بالتزامن مع استمرار اإلقبال على األسهم القيادية.. وفي مقدمتها «بيتك»

دينار أول من امس.
وشــهدت جلســة امس 
تباين في أداء املؤشــرات، 
إذ ارتفع مؤشــر الســوق 
األول بنسبة ٠٫١٪ ليصل إلى 
٨٢٣٨ نقطة، وذلك باستمرار 
اإلقبــال على هذه النوعية 
من األسهم في ظل الكشف 
عن النتائج املالية اخلتامية 
للعــام املاضــي مصحوبة 
بتوصيات مجالس اإلدارات 
بتوزيعــات نقدية ومنحة 

«Ooredoo» تقفز بأرباحها ١٠٥٪ إلى ٣٩٫٥ مليون دينار في ٢٠٢٢

الوطنية  أعلنت الشركة 
 «Ooredoo» لالتصاالت املتنقلة
عن نتائجها املالية للســنة 
املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر 
٢٠٢٢، حيــث قفزت بصافي 
أرباحها بنسبة ١٠٥٪ ليبلغ 
مستوى ٣٩٫٥ مليون دينار، 
مقارنة بـ ١٩٫٢ مليون دينار 
لعــام ٢٠٢١، مســتمدة دعما 
قويــا من حتســن اإليرادات 
التشــغيلية واملالية في كل 
الكويــت»   Ooredoo» :مــن
وتونس واجلزائر وفلسطني 

واملالديف.
وأوضحــت الشــركة في 
بيــان صحافــي أن األربــاح 
املوحدة للسهم الواحد بلغت 
٧٩ فلســا في ٢٠٢٢، مقارنة 
بـ ٣٨ فلســا فــي ٢٠٢١، وقد 
أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع 
أرباح نقدية بقيمة ٧٠ فلسا 
للسهم الواحد، وتخضع هذه 
التوصية ملوافقة املساهمني 
في اجلمعية العمومية املقرر 

انعقادها في مارس ٢٠٢٣.
وأشارت إلى أن اإليرادات 
املوحــدة ارتفعــت ٣٪ إلــى 
٦٢٠٫٣ مليــون دينــار فــي 
٢٠٢٢ مقارنة بـ ٦٠١٫٧ مليون 
دينــار في ٢٠٢١، وقد تأثرت 

بنسبة ٣٪ لتصل إلى ٦٢٠
مليون دينار مقارنة بـ ٦٠٢

مليون دينار في ٢٠٢١. وقد 
تعزز هــذا النمو من خالل 
تنفيذ خطط استراتيجية 
وجتارية قامت بها اإلدارة 
وكذلك كفاءة التشغيل في 
الكويــت، كما اســتفاد من 
حتسن أوضاع السوق في 
كل من املالديف وفلسطني 
إلى جانب النمو اجليد في 
كل من تونس واجلزائر». 
وأضاف أن دخل املجموعة 
الفوائــد  احتســاب  قبــل 
واالســتهالك  والضرائــب 
واإلطفــاء ارتفــع ٩٪ حيث 
بلــغ ٢٢٦ مليــون دينار في 
٢٠٢٢، مقارنة بـ ٢٠٨ ماليني 
دينار في ٢٠٢١، وارتفع صافي 
الربح العائد للشركة الوطنية 
لالتصاالت املتنقلة إلى أكثر 
من الضعف ليبلغ ٤٠ مليون 
دينار في سنة ٢٠٢٢ مقارنة 
بـ ١٩ مليون دينار في ٢٠٢١. 
في الكويت، حققنا منوا 
بنسبة ٨٪ في قاعدة العمالء، 
األمــر الذي نتج عنه ارتفاع 
قبــل  والدخــل  اإليــرادات 
احتساب الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء للشركة. 

فيــه أن اجلهود التي نبذلها 
التشغيلية  لتعزيز كفاءتنا 
قد أعطــت نتائــج إيجابية 
وعــززت النمــو فــي جميع 

أنشطة وأعمال الشركة».
تطورات ناجحة

من جهته، قال الرئيس 
التنفيذي لـ Ooredoo الكويت 
عبدالعزيز البابطني: «كان 
عــام ٢٠٢٢ عامــا مليئا من 
التطورات الناجحة وتنفيذ 
االســتراتيجية  خطتنــا 
لالرتقاء بتجــارب العمالء 
إلى مستوى غير مسبوق. 
دارت استراتيجياتنا حول 
عمالئنا، وجتربتهم املباشرة 
مع العالمة التجارية، وفهم 
احتياجاتهــم ومطالبهــم 
بشــكل أفضل. لقــد رفعنا 
جميــع جوانــب منتجاتنا 
وعروضنــا  وخدماتنــا 
وعززناهــا  الترويجيــة 
رقميــا لتزويدهــم بأفضل 
جتربة في السوق. وقد مت 
دعــم هذا النمــو من خالل 
حــرص وتصميــم كل فرد 
فــي Ooredoo الكويت على 
ضمان أننا ال نلبي التوقعات 

فحسب، بل نتجاوزها».
وتابع قائال: «لقد أخذنا 

بالقــول: «علــى  وتابــع 
الرغــم من التحديــات التي 
نتجــت عن تخفيــض قيمة 
العملة في تونس واجلزائر، 
حافظنــا على منــو إيجابي 
فــي اإليــرادات والدخل قبل 
احتساب الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء، بفضل 
ما بذلنــاه من جهود حثيثة 
لتعزيز كفاءاتنا التشغيلية 
في فلسطني، حققنا منوا ثابتا 
لقاعدة عمالئنا بنســبة ٢٪ 
وحتسنا واضحا في اإليرادات 
والدخل قبل احتساب الفوائد 
واالســتهالك  والضرائــب 

واإلطفاء». 
وفــي املالديف، ســجلنا 
زيــادة كبيــرة فــي كل مــن 
قبــل  والدخــل  اإليــرادات 
احتساب الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء، األمر 
الــذي ازدادت معــه متانــة 

وجودنا في السوق. 
وشــدد آل ثانــي على أن 
هذه النتائج اإليجابية تبرز 
جدوى التزامنا الثابت بتقدمي 
خدمات اســتثنائية وزيادة 
القيمة ملســاهمينا، وهو ما 
يتضح من نســبة التوزيع 
املقترحة ألرباحنا. مما ال شك 

على عاتقنا تطوير وتعزيز 
جميــع جوانــب عملياتنــا 
وخدماتنا وبنيتنا التحتية 
بكفــاءة بهــدف وحيــد هو 
تزويــد عمالئنــا بتجربــة 
Ooredoo فريدة مع عالمــة
التجارية، وشــبكة منظمة 
ومن دون انقطاع، واعتماد 
ودمج رقمي مبتكر. تقنيات 
لبنيتنا التحتية ليس فقط 
الكتســاب ميزة تنافســية 
فــي الســوق ولكــن أيضا 
لضمان رضا عمالئنا وتلبية 

احتياجاتهم».
البابطني بيانه  واختتــم 
النظــر فــي  قائــال: «عنــد 
التقنيات املالية والتحديثات 
املســتمرة والطلــب علــى 
اخلدمــات املالية على نطاق 
Ooredoo عاملــي، نفخر فــي
بــأن نكــون أول  الكويــت 
شركة اتصاالت في الكويت 
تعلن وتطلق ApplePay من 
 .MyOoredoo خالل تطبيــق
ستظل Ooredoo الكويت دائما 
في طليعــة االبتكار الرقمي 
وإدخال التقنيات التي تلبي 
متطلبــات عمالئنا وتواكب 
على اسلوب احلياة الرقمية 

سريعة اخلطى».

٧٩ فلساً ربحية السهم الواحد.. وتوصية بتوزيع ٧٠ فلساً نقداً على املساهمني

عبدالعزيز البابطنيالشيخ محمد بن عبداهللا آل ثاني

الكويتي  اإليرادات بالدينار 
بشكل إيجابي نتيجة تعزيز 
األداء من خالل تنفيذ خطط 
وجتاريــة،  اســتراتيجية 
باإلضافة إلى كفاءة التشغيل 
بالكويت وحتسن األداء في 
املالديف وفلســطني والنمو 
الصحي في تونس واجلزائر 

بالعملة احمللية.
قبــل  الدخــل  وارتفــع 
احتساب الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء بنسبة 
٩٪ ليصل إلى ٢٢٦٫٠ مليون 
دينــار فــي ٢٠٢٢ مقارنة بـ 
٢٠٧٫٦ مليــون دينــار فــي 
٢٠٢١، وبلغت قاعدة العمالء 
املوحــدة ٢٤٫٧ مليون عميل 
بنهايــة ٢٠٢٢ مقارنة بـ ٢٤
مليون عميل فــي نهاية في 

.٢٠٢١
 كفاءة تشغيلية

وفي هذا الســياق، قال 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس 
الشــيخ محمد بن عبداهللا 
أن  «يســرني  ثانــي:  آل 
أعلــن عن ســنة أخرى من 
النجاح للشــركة الوطنية 
املتنقلة، حيث  لالتصاالت 
ارتفعت إيرادات املجموعة 

عبدالعزيز البابطني: ٢٠٢٢ عام مليء بالتطورات الناجحة لالرتقاء بتجارب العمالء ملستوى غير مسبوقالشيخ محمد آل ثاني: النتائج تبرز جدوى التزامنا بتقدمي خدمات استثنائية وزيادة القيمة ملساهمينا

«Ooredoo - الكويت».. 
٢٣٦٫٣ مليون دينار اإليرادات

تونس.. ٣٪ منو قاعدة العمالء 
إلى ٧٫١ ماليني عميل

اجلزائر.. ١٨٦٫٩ مليون دينار 
إيرادات .. و ١٣ مليون عميل

ارتفعت قاعدة عمالء Ooredoo في الكويت إلى ٢٫٧
مليون عميل في عام ٢٠٢٢، بزيادة قدرها ٨٪ مقارنة 
بعام ٢٠٢١. وقد ســجلت Ooredoo الكويت زيادة في 
اإليرادات بنسبة ١٢٪ لتصل إلى ٢٣٦٫٣ مليون دينار في 
عام ٢٠٢٢ مقارنة بـ ٢١٠٫٥ ماليني دينار في عام ٢٠٢١. 
وارتفع الدخل قبل احتســاب الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء بنسبة ١٧٪ لتصل إلى ٧١٫٥ مليون 
دينار في عام ٢٠٢٢ مقارنة بـ ٦١٫١ مليون دينار في 
عام ٢٠٢١، مدفوعة بالكفاءات التشــغيلية في جميع 

أنحاء األعمال التجارية للشركة. 

ارتفعت قاعدة عمالء Ooredoo في تونس بنسبة 
٣٪ لتصل إلــى ٧٫١ ماليني عميل في عام ٢٠٢٢. وقد 
انخفضت قيمة الدينار التونســي بنسبة ٩٫٤٪ على 
أساس سنوي، ما أدى إلى انخفاض اإليرادات إلى ١٢٣٫٥
مليون دينــار في عام ٢٠٢٢ مقارنة بـ ١٣٤٫٠ مليون 
دينار في عــام ٢٠٢١. ومن حيث العملة احمللية، فقد 
ارتفعت اإليرادات بالعملة احمللية بنســبة ١٪. وارتفع 
الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك 
واإلطفاء بنسبة ٦٪ لتصل إلى ٥٤٫٨ مليون دينار في 
عام ٢٠٢٢ مقارنة بـ ٥١٫٨ مليون دينار في عام ٢٠٢١. 

ارتفعت قاعدة عمالء Ooredoo اجلزائر بنسبة ٢٪ 
لتصل إلى ١٣٫٠ مليون عميل في عام ٢٠٢٢. وقد تأثرت 
األعمال في اجلزائر سلبا بسبب انخفاض قيمة الدينار 
اجلزائري حيث تراجع بنسبة ٣٫٧٪ على أساس سنوي. 
ونتيجة لذلك، انخفضت اإليرادات إلى ١٨٦٫٩ مليون 
دينار في ســنة ٢٠٢٢ مقارنة بـ ١٨٨٫٥ مليون دينار 
لنفس الفترة من سنة ٢٠٢١. ومن حيث العملة احمللية، 
فقد ارتفعت اإليرادات بالعملة احمللية بنسبة ٣٪. وبلغ 
الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك 
واإلطفاء ٦٦٫٢ مليون دينار في عام ٢٠٢٢ مقارنة بـ 

٦٥٫١ مليون دينار في عام ٢٠٢١.

فلسطني.. ٦٪ منو إجمالي الدخل إلى ١٣ مليون دينار

املالديف.. ٣٨٫٢ مليون دينار إيرادات بنمو ٩٪

ارتفعت قاعدة العمالء في فلســطني بنســبة ٢٪ 
لتصل إلى ١٫٤ مليون عميل في عام ٢٠٢٢. وارتفعت 
اإليرادات بنســبة ٥٪ لتصل إلى ٣٥٫٤ مليون دينار 
فــي عام ٢٠٢٢، مقارنة بـ ٣٣٫٨ مليون دينار في عام 

٢٠٢١. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب 
واالســتهالك واإلطفاء بنســبة ٦٪ ليصــل إلى ١٣٫٠
مليــون دينار في عام ٢٠٢٢ مقارنــة بـ ١٢٫٣ مليون 

دينار في عام ٢٠٢١. 

ســجلت Ooredoo املالديــف ارتفاعا في اإليرادات 
بنسبة ٩٪ لتصل إلى ٣٨٫٢ مليون دينار في عام ٢٠٢٢، 
مقارنــة بـ ٣٥٫٠ مليون دينار في عام ٢٠٢١. وارتفع 
الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك 

واإلطفاء بنســبة ١٩٪ ليصل إلى ٢٠٫٥ مليون دينار 
فــي عام ٢٠٢٢ مقارنة بـــ ١٧٫٢ مليون دينار في عام 
٢٠٢١. تقدم Ooredoo املالديف اآلن خدماتها ملا مجموعه 

٣٨٧ ألف عميل.
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عبدالوهاب الرشود: «بيتك» ميتلك القيمة 
السوقية األكبر في «البورصة» بـ ١١ مليار دينار

قال الرئيس التنفيذي ملجموعة بيت التمويل 
الكويتي (بيتك) بالتكليف عبد الوهاب الرشود 
إن «بيتك» حقق استفادة كبيرة من االستحواذ 
علــى البنك األهلي املتحــد البحريني من ناحية 

النتائج املالية.
وأضاف الرشــود أن االســتفادة الفعلية في 
النتائــج املالية جاءت بفترة الربــع األخير من 
٢٠٢٢ اعتبــارا مــن تاريخ إمتام االســتحواذ في 
٢ أكتوبــر ٢٠٢٢، حيث شــهد الربع األخير منوا 
قياســيا وتاريخيا في أرباح مســاهمي «بيتك» 
والتي بلغت ١٥١٫٩ مليون دينار، وبنسبة زيادة 

١٠١٫٧٪ مقارنة بالربع األخير من ٢٠٢١.
كما ارتفعت ربحية الســهم في الربع األخير 
مــن ٧٫٧٤ فلوس إلى ١٠٫٧ فلوس بزيادة ٣٨٫٢٪، 
هذا باإلضافة إلى الزيادة في إجمالي املوجودات 
وأرصدة مدينــي التمويل وحســابات املودعني 

وحتسن املؤشرات املالية املهمة.
CNBC» وأشار الرشود خالل لقاء مع تلفزيون

عربية»، إلى أن البنك األهلي املتحد - البحرين 
ساهم في أرباح ٢٠٢٢ مببلغ ٦٢٫٥ مليون دينار 
وبنسبة مساهمة ١٧٫٥٪، وهي متثل نتائج مجموعة 
البنك األهلي املتحد عن الفترة من تاريخ االستحواذ 
في ٢ أكتوبر ٢٠٢٢ حتى نهاية العام املالي ٢٠٢٢، 
وذلك ضمن إطار جناح استكمال صفقة استحواذ 
«بيتك» على ١٠٠٪ من أسهم البنك األهلي املتحد 

البحريني.
املؤشرات املالية 

وعن أبرز املؤشرات املالية لعام ٢٠٢٢، أوضح 
الرشــود أن أداء املجموعة اســتمر في التحسن 
بشــكل كبير خالل عــام ٢٠٢٢، وخصوصا بعد 
جناح عملية االستحواذ، مبينا أن صافي األرباح 
ارتفع بنسبة ٤٧٪ إلى ٣٥٧٫٧ مليون دينار مقارنة 

بالعام السابق.
وأضاف أن صافي إيرادات التمويل ارتفع إلى 
٨٠٠٫٥ مليون دينار بنســبة منو ٣٦٫٧٪ مقارنة 
بالعام السابق، وارتفع صافي إيرادات التشغيل 
إلى ٧٢٣٫٣ مليون دينار بنسبة منو ٤٣٫٨٪ مقارنة 

بالعام السابق، وزادت محفظة التمويل بنسبة 
٦٥٫٩٪ عمــا كانت عليه بنهاية ٢٠٢١ لتبلغ ١٨٫٨

مليار دينــار، وزاد إجمالي املوجودات بنســبة 
٦٩٫٧٪ لتبلغ ٣٧ مليار دينار.

وفيما يتعلق بنسبة التكلفة إلى اإليراد، قال 
الرشود إنها حتسنت لتبلغ ٣٢٫٥٪ مقارنة بنسبة 
٣٨٪ بالعام الســابق، مبينا أن هذا التحسن جاء 
نتيجة زيادة إجمالي إيرادات التشــغيل بنسبة 
٣٢٫٢٪، فيما بلغ معدل كفاية رأس املال لـ «بيتك» 
نحــو ١٧٫٦٦٪، أي أكثر من احلد األدنى املطلوب 
من اجلهات الرقابية، لتؤكد هذه النســبة متانة 

املركز املالي ملجموعة «بيتك».
القيمة السوقية األعلى بالبورصة

ولفت الرشــود إلى أن «بيتــك» احتل املركز 
األول بني البنوك الكويتية والشــركات املدرجة 
في بورصة الكويت بقيمة سوقية حالية بلغت 

أكثر من ١١ مليار دينار.

وعن سياســة التخارجات لـ «بيتك»، أشــار 
إلى أن «بيتك» مســتمر في سياسة التخارجات 
ضمن استراتيجية التركيز على العمل املصرفي 
األساسي وحتقيق االستدامة في األرباح، موضحا األساسي وحتقيق االستدامة في األرباح، موضحا 
أن التخارجات حتى نهاية ٢٠٢٢أن التخارجات حتى نهاية ٢٠٢٢ بلغت نحو ٦٣٫٢ بلغت نحو ٦٣٫٢

مليون دينار.
وقــال ان نســبة التمويــالت غيــر املنتظمة 
للمجموعة حتســنت لتصل إلى١٫٣٢٪ في نهاية 
عام ٢٠٢٢ متضمنة البنك األهلي املتحد (والتي 
يتم احتسابها وفقا ألسس احتساب بنك الكويت يتم احتسابها وفقا ألسس احتساب بنك الكويت 
٢٠٢١٪ في نهاية عام ٢٠٢١. ١٫٦املركزي)، والتي بلغت ١٫٦

أما بالنسبة لتغطية الديون من املخصصات، أما بالنسبة لتغطية الديون من املخصصات، 
فلفت الرشود إلى أنها بلغت نحو ٣٧٩فلفت الرشود إلى أنها بلغت نحو ٣٧٩ ٪ لـ«بيتك  ٪ لـ«بيتك 
- الكويت» ونحــو ٣٤١ ٪ للمجموعة في نهاية 

عام ٢٠٢٢.
وقال الرشود: «انخفضت املخصصات احململة وقال الرشود: «انخفضت املخصصات احململة 
على بيان الدخل خالل العام ٢٠٢٢ بنحو ٥٤٫١٪ 
مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت نحو ٦٢٫١مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت نحو ٦٢٫١ مليون  مليون 
دينار، وتشمل مخصصات التمويل واالستثمار 

ومخصصات إضافية احترازية أخرى».
«بيتك - تركيا»

وعــن مســاهمة «بيتك - تركيــا» في صافي 
٢٠٢٢األربــاح لعام ٢٠٢٢، أشــار الرشــود إلى أن أداء 
«بيتك - تركيا» كان جيدا، حيث انه على الرغم 
من ارتفاع التضخم وأثره احملاسبي، إال أن نسبة من ارتفاع التضخم وأثره احملاسبي، إال أن نسبة 
مساهمة «بيتك - تركيا» في صافي األرباح بلغت مساهمة «بيتك - تركيا» في صافي األرباح بلغت 

نحو ٣٢٫٩٪.
وبخصوص خطط حتويل أصول وأعمال األهلي وبخصوص خطط حتويل أصول وأعمال األهلي 
املتحد البحريني إلى إســالمية، أوضح الرشود 
انــه مت البدء بتحويل بعــض األصول واألعمال 
اخلاصة بالبنك األهلي املتحد البحريني لتكون 
متوافقة مع أحكام الشــريعة اإلسالمية، خاصة 
تلك املتمثلة بالسندات التقليدية وحتويلها إلى 
صكوك إسالمية، وجار العمل على حتويل بقية 
األعمال اخلاصة بالبنــك األهلي املتحد لتصبح 
متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وفقا جلدول متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وفقا جلدول 

زمني محدد.

الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف خالل لقاء مع تلفزيون «CNBC عربية»

عبدالوهاب الرشود

١٠١٫٧ ٪ قفزة قياسية في أرباح الربع األخير بعد إمتام االستحواذ على «املتحد - البحرين»

٦٣٫٢ مليون دينار حجم تخارجات البنك بنهاية ٢٠٢٢ لنركز على العمل املصرفي األساسي

بدأنا بتحويل بعض أصول وأعمال «املتحد - البحرين» لتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

مساهمة «بيتك - تركيا» بصافي األرباح بلغت ٣٢٫٩٪.. رغم ارتفاع التضخم وأثره احملاسبي

«كيبكو» توقع عقد تسهيالت ائتمانية
متوسطة األجل بـ ٥٢٥ مليون دوالر

أعلنت شــركة مشاريع 
الكويــت القابضة (كيبكو) 
عن توقيعها عقود تسهيالت 
ائتمانية مع مجموعة مكونة 
من تســعة بنــوك إقليمية 
ودوليــة بقيمة ٥٢٥ مليون 
دوالر (مــا يعــادل ١٦٠٫٤
مليون دينار)، تستحق في 
شهر فبراير ٢٠٢٥، مع خيار 
متديد لعام إضافي واحد بناء 

على قرار من الشركة.
وقــام بنــك ســتاندرد 
تشارترد بدور املنسق، بينما 

قــام بنك أبوظبــي األول بــدور الوكيل، أما 
البنوك واملؤسسات املالية التسعة اإلقليمية 
والدوليــة الرائدة التي قدمت التســهيالت 
االئتمانيــة، فهــي: بنك أبوظبــي التجاري، 
املؤسســة العربية املصرفية، بنك اإلمارات 
دبي الوطني، بنك أبوظبي األول، بنك اخلليج 
الدولي، اتش اس بي ســي الشرق األوسط، 
جي بي مورغان سيكيوريتيز، بنك املشرق 

وبنك ســتاندرد تشارترد. 
وبهذه املناسبة، قال رئيس 
املديرين املاليني للمجموعة 
صني بهاتيــا: «يعتبر عقد 
التســهيالت االئتمانية هذا 
جزءا مــن اســتراتيجيتنا 
احلصيفة واالستباقية في 
إدارة الســيولة والديــون، 
وسيتم استخدام عائدات هذه 
التســهيالت بشكل أساسي 
لتسديد ســندات متوسطة 
األجل باليــورو بقيمة ٥٠٠

مليون دوالر التي تستحق 
في ١٥ مارس ٢٠٢٣ وألغراض الشركة العامة».

وأضاف بهاتيا بالقول: «ترتبط شــركة 
املشاريع بعالقات قوية مع بنوك ومؤسسات 
ماليــة إقليميــة ودولية، ومــا اإلقبال على 
املشــاركة فــي هــذه التســهيالت إال دليــل 
على الثقة املتبادلة بني اجلانبني والســيما 
استراتيجية التمويل التي تعتمدها شركة 

املشاريع».

مع مجموعة تضم ٩ بنوك إقليمية ودولية.. وتستحق في فبراير ٢٠٢٥

صني بهاتيا

«أجيليتي»: الكويت باملركز الـ١١ بني أفضل
األسواق الناشئة ملمارسة األعمال

ضمن مؤشرها اللوجستي السنوي الـ ١٤.. الذي يقارن األطر القانونية والتنظيمية والضريبية باألسواق الناشئة

يقول املديرون التنفيذيون 
العامليــة،  اإلمــداد  لسالســل 
علــى  القائــم  االبتــكار  إن 
ومســاعدة  التكنولوجيــا 
الشــركات الصغيرة سيكون 
له الــدور الرئيســي والفاعل 
لدفع النمــو االقتصادي غير 
النفطــي لالقتصــاد في دول 
اخلليج، والتــي تفوقت على 
معظم االقتصادات األخرى في 
اللوجستي  مؤشــر أجيليتي 
السنوي لألسواق الناشئة في 

نسخته الرابعة عشرة.
وجاءت اإلمارات في املرتبة 
الثالثة بعد الصني والهند في 
مؤشــر أقوى ٥٠ دولة، بينما 
املركــز  الســعودية  احتلــت 
الســادس، حيــث ظهــر كال 
البلدين ضمن املراكز العشرة 
األولى بجميع فئات املؤشــر 
اللوجستية  األربع: اخلدمات 
احمللية، واخلدمات اللوجستية 
الدولية، وأساسيات ممارسة 
األعمال، واجلاهزية الرقمية. 
كما احتلت قطر املركز التاسع 
عشــر وظهــرت فــي املراكــز 
العشرة األولى في جميع الفئات 
باستثناء اخلدمات اللوجستية 

الدولية.
وقد سيطرت دول اخلليج 
مرة أخــرى علــى تصنيفات 
أساسيات ممارســة األعمال، 
والتي تقارن األطر القانونية 
والتنظيمية والضريبية لدول 
األسواق الناشئة، حيث جاءت 
جميعها في صدارة فئة «البيئة 

في نسخته السنوية الرابعة 
اســتطلع  والــذي  عشــرة، 
آراء ٧٥٠ مديــرا  اســتبيانه 
تنفيذيــا عامليــا فــي قطــاع 
اخلدمات اللوجستية على حملة 
عامة حول معنويات الصناعة 
وتصنيف األســواق الناشئة 
الرائدة في العالم، حيث يصنف 
املؤشر البلدان من حيث القدرة 
التنافسية الشاملة بناء على 
عوامــل اجلذب التــي توفرها 
اللوجستية  ملقدمي اخلدمات 
ووكالء الشحن وشركات النقل 
اجلوي والبحري، واملوزعني 
واملســتثمرين. وقــد طلــب 
مــن املديريــن التنفيذيني في 
الصناعة حتديد أهم محركات 
التنويــع االقتصــادي لــدول 
مجلــس التعــاون اخلليجي، 

السياســية  واالضطرابــات 
االقتصاديــة  والعثــرات 
والتداعيات املستمرة جلائحة 
كورونا ضررا ملحوظا بالقدرة 
التنافســية لكل من أوكرانيا، 
وإيران، وروسيا، وكولومبيا 
وباراغواي، وغيرها، وبنفس 
الوقت وفي فئات معينة، تقدمت 
مجموعة من البلدان مبراكزها 
مثل: بنغالديش وباكســتان، 

واألردن، وسريالنكا، وغانا.
جديــر بالذكــر أن شــركة 
إنتلجنــس،  ترانســبورت 
الشــركة الرائــدة فــي مجال 
حتليل وأبحاث قطاع اخلدمات 
اللوجستية، تعمل على جتميع 
وإعداد املؤشر منذ إطالقه عام 
٢٠٠٩. وفي هذا السياق، أوضح 
جــون مانــرز بيــل، الرئيس 
التنفيذي لشركة ترانسبورت 
إنتلجنــس: «ليس من املمكن 
املبالغة فــي تقدير التحديات 
التي واجهتها بلدان األسواق 
الناشئة في العامني املاضيني 
اللذين شهدا تضافرا للتوترات 
اجليوسياسية مع عدم اليقني 
املالي واآلثار املستمرة لوباء 
كورونا، مما خلق بيئة أعمال 
واســتثمار أكثــر تعقيدا من 
أي وقــت مضــى. إن الــدور 
الذي يلعبه مؤشــر أجيليتي 
اللوجستي لألسواق الناشئة 
فــي توفير نظــرة ثاقبة لهذا 
املشــهد البيئي املتقلب وغير 
املؤكــد هو أكثر أهمية من أي 

وقت مضى».

والتــي جتتمع في مســاعيها 
تســريع منو القطاع اخلاص 
بهدف التقليل من االعتماد على 
النفط والغاز كمصدر وحيد أو 

رئيسي للدخل.
وحدد املستجيبون العوامل 
تطويــر  مثــل:  الرئيســية 
التكنولوجيا واالبتكار، البيئة 
احلاضنة للشركات الصغيرة، 
تطوير البنية التحتية، التكامل 
اإلقليمــي والعاملــي، ظروف 
العمــل متعددة اجلنســيات، 
القــوى العاملة املاهرة، وقف 
دعم الطاقة اخلاصة باالستهالك 
احمللــي، وخلــق فــرص عمل 

للنساء.
وخارج دول اخلليج، شهد 
التصنيف تقلبا كبيرا، حيث 
أحدثت الصراعات والعقوبات 

األفضل ملمارسة األعمال» التي 
تصدرتها اإلمارات (١) وقطر 
(٢) والســعودية (٣) وعمان 
(٥) والبحريــن (٦) وجاءت 

الكويت باملركز (١١).
والالفــت فــي مؤشــر هذا 
العام، أنه ومن بني اقتصادات 
دول اخلليج الســت، حسنت 
الكويت بشــكل عــام قدرتها 
التنافســية، واكتسبت مكانة 
أفضل في كل فئة، وفي مجال 
اجلاهزية الرقمية، حققت كل 
من عمان، التي صعدت خمس 
مراتــب إلــى املركز العاشــر، 
والبحرين التي صعدت ستة 
مراكز إلى املركز السادس عشر، 
أكبر القفزات بني دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
ويشتمل مؤشر أجيليتي 

أبرز تصنيفات مؤشر «أجيليتي» ٢٠٢٣
٭ الشرق األوسط وشمال أفريقيا: اإلمارات 
(٣) السعودية (٦)، قطر (٧)، تركيا (١١)، 
عمان (١٢)، البحرين (١٤)، الكويت (١٥)، 
األردن (١٦)، املغــرب (٢٠)، مصــر (٢١)، 
تونس (٣٢)، لبنــان (٣٣)، إيران (٣٦)، 

اجلزائر (٤١)، ليبيا (٥٠).
٭ أفريقيــا ومنطقة جنــوب الصحراء: 
جنوب أفريقيــا (٢٤)، كينيا (٢٥)، غانا 
(٢٩)، نيجيريا (٣٤)، تنزانيا (٣٧)، أوغندا 
(٤٣)، إثيوبيــا (٤٥)، موزمبيــق (٤٦)، 

أنغوال (٤٨).

٭ آسيا: الصني (١)، الهند (٢)، ماليزيا (٤)، 
إندونيسيا (٥)، تايلند (٨)، ڤيتنام (١٠)، 
الفلبني (١٨)، كازاخستان (٢٢)، باكستان 
(٢٦)، سريالنكا (٣٠)، بنغالديش (٣٥)، 

كمبوديا (٣٨)، ميامنار (٤٩).
٭ أميركا الالتينية: املكسيك (٩)، شيلي 
(١٣)، البرازيــل (١٩)، أوروغــواي (٢٣)، 
بيــرو (٢٧)، كولومبيا (٢٨)، األرجنتني 
(٣١)، اإلكــوادور (٣٩)، پاراغواي (٤٠)، 

بوليڤيا (٤٤)، ڤنزويال (٤٧).
٭ أوروبا: روسيا (١٧)، أوكرانيا (٤٢).

«التجاري» يطلق حملته الترويجية
لعمالء «حسابي األول» اجلدد

العــودة  مبناســبة 
للمــدارس، أعلــن البنك 
التجــاري عــن إطــالق 
الـــترويجية  حمـلـتـــه 
الـمخـصـــصة حلساب 
«حسابي األول» لألطفال 
الذين تتــراوح أعمارهم 
بــني ٧ و١٤ ســنة، حيث 
تتيــح احلملــة للعمالء 
اجلدد الذين ينضمون إلى 
عائلة حســاب «حسابي 
األول» ويقومون بإيداع 
مبلغ ٥٠ د.ك حتى تاريخ 

٤ مارس ٢٠٢٣ الفرصة لدخول الســحب 
.iPad على جهازين

وبهذه املناسبة، قالت بدور بوخمسني 
رئيس إدارة التسويق في البنك التجاري: 
يهتــم البنــك اهتماما كبيــرا باحتياجات 
العمــالء، لذلك يقدم هــذه احلملة لعمالء 
«حســابي األول»، وهو احلســاب املثالي 
لألطفال الذي يساعدهم على التعرف على 
أهمية توفير املال واالستمتاع بالفعاليات 
واألنشطة التي ننظمها على مدار السنة. 

ونختــار هــذا النــوع مــن 
التــي تتناســب  اجلوائــز 
مــع أســلوب حيــاة اجليل 
احلالي من األطفال، اللذين 
يستخدمون األجهزة الذكية 
ومنها أجهزة iPad لألغراض 
التعليمية والترفيهية، حيث 
أصبحت الدراسة وحتصيل 
املعلومــات بالتصفــح عبر 
اإلنترنت أمرا متعارفا عليه 

وله متطلباته اخلاصة.
ومن املعروف أن «حسابي 
األول» يأتي مع بطاقة خاصة 
بتصميــم مميز يناســب األطفال. وميكن 
لولي األمر االطالع على حســابات أطفاله 
من خالل حســابه على تطبيق التجاري، 
علمــا أن البنــك التجــاري يســعى دوما 
لالهتمام بجيل املســتقبل وتوفير أفضل 
املنتجات واخلدمات والوسائل املصرفية لهم 
لتمكينهم من التوفير وتأمني مستقبلهم، 
فضال عن اخلصومات التي يحصل عليها 
أصحاب هذا احلســاب عند التسوق لدى 

شركاء البنك التجاري.

بدور بوخمسني
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شاهني الغامن: «وربة» على الطريق الصحيح.. 
مدفوعًا بإستراتيجية تشغيلية تستوعب املتغيرات

التنفيذي  الرئيــس  قال 
لبنك وربة شاهني حمد الغامن 
إن النتائج املالية التي حققها 
البنك في عــام ٢٠٢٢ بنمو 
يبلغ ٢١٪ مقارنة مع ٢٠٢١، 
تعكس أن «وربة» يسير على 
الطريق الصحيح، مدفوعا 
باســتراتيجية تشــغيلية 
واضحــة تســتوعب حــدة 
املتغيرات التي طرأت على 
األسواق في الفترة األخيرة.

وأضاف الغامن أن «وربة» 
سجل خالل الفترات املالية 
املاضية قفزات مالية مدروسة 
انسجمت مع خطته للنمو 
املستدام، مشيرا إلى أهمية 
إقرار توزيعة نقدية للمرة 
األولى منذ تاريخ تأسيس 
البنــك، وما يحمله ذلك من 
مؤشرات ودالالت قوية على 
حتسن خط ســير «وربة» 

وارتفاع كفاءته املالية.
وأكد على أن حصافة بنك 
الكويت املركــزي في إدارة 
املشــهد املصرفــي احمللــي 
بالتــآزر مع قيادات البنوك 
كانت أحد أبرز األسباب في 
زيادة كفاءة نتائج البنوك 
الكويتية عن العام املاضي 
بصفــة عامة، وهو ما يبدو 
واضحا عند قراءة النتائج 
املعلنة حتى اآلن واملتوقعة 
من بقية البنوك، منوها إلى 

البنــك  بــدور  وأشــاد 
املركــزي وقيادته احلكيمة 
للقطاع املصرفي احمللي في 
جتــاوز التحديــات املرئية 
وغير املباشــرة، والناجمة 
عن تداعيات عاملية بسياسة 
نقدية مرنــة في امتصاص 
التداعيــات العاملية املؤثرة 
على املنظومة العاملية ماليا 

واقتصاديا.
ولفــت إلى أن سياســة 
البنــك املركــزي املتدرجــة 
في حتديد اجتاهات الفائدة 
محليــا خلقت توازنا نقديا 
مدروســا، لتحقــق مع ذلك 
فائــدة مزدوجــة جمعــت 
بــني احلفــاظ علــى النمو 
االقتصادي املناسب، وزيادة 
جهــود مكافحــة التضخــم 
املتصاعــد عامليا فيما ينمو 
محليــا بعقالنيــة مدفوعا 
بالسياسة النقدية السليمة 

بأدوات تدخل حصيفة.
وأشــار إلــى أن التحرك 
الرقابي املســجل تدريجيا 
في حتديــد اجتاهات فائدة 
االئتمان محليــا مع توفير 
هامش مناسب أمام البنوك 
لتسعير الودائع زاد مقدرة 
مواجهــة  فــي  املصــارف 
املتســارعة  التغيــرات 
واملتنامية عامليا في حتديد 
أسعار الفائدة وبشكل قلل 

من تكلفة األموال في البنوك.
وبني الغامن أن سياســة 
املركزي في حتديد اجتاهات 
الفائدة بالتدريج دون اللحاق 
التقليدي مبجلس االحتياطي 
األميركي (الفيدرالي) حقق 
الغاية النقدية األوسع جلهة 
احلفاظ على جاذبية الدينار 
من خالل احلفاظ على توطني 
الودائع بأســعار تناســب 
البنــوك واملودعني وهو ما 
تسجله حركة منو التمويالت 
والودائــع منذ تبنــي هذه 
السياسة في مارس املاضي.
وتوقع استمرار«وربة» 
في النمو بحصصه السوقية 
سواء مبحفظة متويالته أو 
ودائعه، معززا مركزه املالي 
بإجمالي موجودات تبلغ ٤٫٢

مليــارات دينار مع نســبة 
متدنية من الديون املتعثرة 
تقــارب ١٫٥٪ ومعدل كفاية 

رأسمال تقارب ١٧٪.
وشــدد علــى اســتمرار 
نهــج «وربة» في التوســع 
النوعيــة  باســتثماراته 
واملتطورة في رقمنة خدماته 
وبحــدود تنافســية عالية، 
وضعته في منزلة مصرفية 
متقدمة بني البنوك احمللية 
الرئيسية، ومبا ينسجم مع 
طموح عمالء البنك احملققة 

واملستهدفة.

أكد أن البنك حقق قفزات مالية مدروسة انسجمت مع خطته للنمو املستدام

شاهني الغامن

أنهــا جميعا تعاكس ســير 
العديد من البنوك اخلارجية 
والتي تظهر معاناة أكبر في 
مواجهــة تعقيــدات األزمة 
املالية التي نشهدها األسواق 
منذ جائحة كورونا مقارنة 
بأداء البنوك الكويتية التي 
عــززت متانــة مؤشــراتها 

املختلفة.
واستدل الغامن على ذلك، 
التصنيف  بتقارير وكاالت 
العاملية التي أكدت أن البنوك 
الكويتيــة تتمتع مبصدات 
رأســمالية مرتفعــة، ممــا 
يعكس تطبيقهــا املتحفظ 
ملعايير «بازل ٣»، ومتنحهم 
هــذه املصدات الرأســمالية 
املرتفعــة قــدرة قوية على 
امتصــاص اخلســائر غير 

املتوقعة.

مدروسًا نقديًا  توازنًا  خلقت  محليًا..  الفائدة  اجتاهات  بتحديد  املتدرجة  «املركزي»  سياسة 

«وربة» مسـتمر فـي تعزيز حصصه السـوقية سـواء عبر محفظـة متويالته أو حجـم ودائعه

«شركات االستثمار» نظم برنامجًا تدريبيًا آلخر مستجدات 
مخالفات «أسواق املال» بشأن غسيل األموال

نظــم احتــاد شــركات 
مــن  أمــس،  االســتثمار 
التدريبيــة  خــالل ذراعــه 
مركز دراســات االستثمار، 
برنامجــا تدريبيــا بعنوان 
«آخر املســتجدات اخلاصة 
مبخالفات هيئة أسواق املال 
بشــأن تعليمــات مكافحــة 
غســيل األمــوال ومتويــل 

اإلرهاب».
وعن البرنامج، أوضحت 
أمــني عام  فــدوى درويش 
االحتــاد أن هــذا البرنامج 
أتى لدعم القطاع االستثماري 
وشركاتنا األعضاء وتزويد 
موظفــي وإدارات شــركات 
االستثمار بأحدث التوجيهات 
والتعليمــات الصادرة عن 
هيئة أسواق املال واجلهات 
املعنية لغرض تعزيز نزاهة 
املاليــة وحمايــة  الســوق 
األشخاص والشركات املالية 

املتبعــة مــن اجــل تفاديها 
مستقبال.

التطــرق  ومت  هــذا، 
للمواضيع التي جرت عليها 
تعديالت مــن أجل حتديث 
إجــراءات مكافحة غســيل 
األمــوال مبــا يتوافــق مع 
توصيــات مجموعة العمل 

املالي FATF. ومن أبرز النقاط 
التي مت تسليط الضوء عليها 
مــن أجل مســاعدة موظفي 
شركات االستثمار تتمثل في 
املخاطر املرتبطة بالعمالء 
من إجراءات القبول واإلعفاء 
والفئات ذات املخاطر العالية 
مثل السياســيني، وتضاف 
الهيئات واملؤسسات  إليهم 
غير الهادفة للربح. كما متت 
دراســة احلاالت التي يجب 
فيها على الشــركات اتخاذ 
الواجبة  العنايــة  إجراءات 
وأنظمــة  العميــل  جتــاه 
االستثمار اجلماعي ومراجعة 
وحتديث السجالت، كما مت 
التطرق إلى حتديث وحفظ 
الســجالت وحظــر حتذير 
العمــالء ومهــام مســؤول 
املطابقــة وااللتزام وكيفية 
تنفيذ املراسالت اإللكترونية 
واألوامر املباشرة والكتابية.

جانب من فعاليات البرنامج التدريبي الحتاد شركات االستثمار

مــن الوقــوع فــي األخطاء 
والعمليات غير القانونية.

وخالل البرنامج التدريبي 
استطاع املشاركون االطالع 
على أحكام مجلس التأديب 
التابع لهيئة أسواق املال، مبا 
يخص املخالفات التي وقعت 
فيها الشــركات واألساليب 

هكذا انعكس رفع الفوائد على استثمارات احلكومة بالبورصة
احملرر االقتصادي 

انخفضــت اســتثمارات احلكومة 
الكويتية في األسهم املدرجة بالبورصة 
بنحو ١٫٢ مليار دينار، أو بنحو ١٥٪ منذ 
بــدء رفع الفائدة نهايــة مارس وحتى 
نهاية ديســمبر ٢٠٢٢، حيث تراجعت 
القيمة الســوقية الستثماراتها من ٧٫٧
مليارات دينار في مارس ٢٠٢٢ إلى ٦٫٥
مليارات دينار بنهاية ديسمبر، وتبقى 
هذه التراجعات دفترية طاملا أن احلكومة 
لم تتخارج من هذه األسهم، ومع عودة 
األسواق لالرتفاع فقد تعوض كل هذه 

االنخفاضات. 
وتتوزع االستثمارات احلكومية في 
بورصة الكويت، من خالل ٤ مؤسسات 
حكومية، والتي شهدت تراجعات متباينة 
مللكيات هذه املؤسسات باألسهم الكويتية، 
وهي: الهيئة العامة لشؤون القصر والهيئة 
العامة لالستثمار واألمانة العامة لألوقاف 
واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

التأمينات االجتماعية

وتتصدر املؤسسة العامة للتأمينات 
أكبر املؤسسات احلكومية استثمارا في 
البورصة من حيث عدد األســهم، حيث 
تستثمر في أسهم ٣٠ شركة مدرجة، وقد 
انخفضت القيمة السوقية الستثمارات 
املؤسســة لتصل إلى ٢٫٤ مليار دينار 
بنهاية ٢٠٢٢، بانخفاض ١٦٪، حيث تراجعت 
القيمة السوقية ٤٤١ مليون دينار، مقارنة 
مبستوياتها البالغة ٢٫٨ مليار دينار نهاية 
مارس املاضي. ولــم ينج من تراجعات 
االستثمارات الثالثني سوى ٣ أسهم فقط، 
هي: هيومن ســوفت القابضة، والبنك 
األهلي الكويتي، وشركة الكويت للتأمني، 
فيما يتصدر بيت التمويل الكويتي «بيتك» 
أكبر استثمارات املؤسسة بقيمة سوقية 
جتاوزت مليار دينار، وفي بنك الكويت 

الوطني بقيمة سوقية لالستثمارات بلغت 
نحو ٤٥٦ مليون دينار.

هيئة االستثمار

وتتصدر الهيئة العامة لالســتثمار 
أكبر املؤسســات احلكومية استثمارا 
في البورصة من حيث القيمة السوقية، 
حيث تتركز اســتثماراتها في أسهم ١٠

شركات مدرجة، وقد بلغت القيمة السوقية 
الستثمارات الهيئة في الشركات العشر 
املدرجــة بنهاية العام املاضي ٢٫٧ مليار 
دينار، منخفضة بنحو ١٥٪، حيث تراجعت 
القيمة السوقية الستثماراتها ٤٨٨ مليون 
دينار مقارنة مبســتوياتها البالغة ٣٫٢

مليارات دينار في نهاية مارس املاضي. 
وتتركز أكبر استثمارات الهيئة في 
سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» بقيمة 
سوقية تصل إلى ١٫٨ مليار دينار، يليه 
شركة زين باســتثمارات بلغت قيمتها 

السوقية ٥٩٠ مليون دينار.
هيئة شؤون القصر

تســتثمر الهيئــة العامة لشــؤون 
القصر في ســهمني اثنني من الشركات 
املدرجة وهما االتصاالت الكويتية وبيت 
التمويل الكويتي وبلغت القيمة السوقية 
السهمني ٨٢٥ مليون  الستثماراتها في 
دينار بحلول نهاية ديســمبر املاضي، 
حيــث تراجعت بنحو ١٤٩ مليون دينار 
أو بنحو ١٥٪ مقارنة مبستوياتها البالغة 
٩٧٤ مليون دينار نهاية مارس املاضي. 

األمانة العامة لألوقاف

 تستثمر األمانة العامة لألوقاف في 
سهمني أيضا، وهما بيت التمويل الكويتي 
الذي يســتحوذ على كل االستثمارات 
تقريبا إلى جانب اســتثمار ضئيل في 

املجموعة التعليمية القابضة. 
انخفضت القيمة السوقية الستثمارات 

األمانة بنحو ٩٩٫٦ مليون دينار لتصل 
إلى ٥٥٧٫٥ مليون دينار بنهاية ديسمبر 
املاضي مقارنة مبستوياتها البالغة ٦٥٧
مليون دينار فــي نهاية مارس املاضي 

بانخفاض بلغت نسبته ١٥٪ تقريبا.
تراجع املؤشرات

وقد جاءت هذه االنخفاضات في ظل ما 
شهدته أسواق األسهم خالل العام املاضي 
من تقلبات حادة في ظل إطالق البنوك 
بقيادة االحتياطي  الرئيســية  املركزية 
الفيدرالي دورة تشــديد نقدي سريعة 
رفعت أسعار الفائدة ملستويات قياسية. 
وكانت مؤشرات البورصة الكويتية 
قد انخفضــت في العام املاضي متأثرة 
برفع الفوائد، حيث تراجع مؤشر السوق 
العام بنحو ١٠٫٥٪ منذ بدء رفع أســعار 
الفائدة وحتى نهاية العام منخفضا من 
البالغة ٨١٤٧ نقطة في نهاية  مستوياته 
مارس املاضي مع أول رفع لسعر اخلصم، 
ليبلغ املؤشر مستوى ٧٢٩٢ نقطة بنهاية 
العام، كما انخفض مؤشر السوق األول 
بنفس النسبة تقريبا، وهو املؤشر الذي 
يقيس أداء األسهم القيادية والتي تتركز 

فيها االستثمارات احلكومية.
رفع الفوائد

وقد بدأت البنوك املركزية الرئيسية 
حول العالم دورة تشــديد نقدي رفعت 
فيها الفائدة إلى مستويات قياسية غير 
مسبوقة بقيادة الفيدرالي األميركي الذي 
رفع الفائدة إلى مســتويات هي األعلى 
منذ ١٥ عام عند مســتوى ٤٫٥٪ بنهاية 
العــام، بينما رفع بنك الكويت املركزي 
الفائدة بنسب أقل إلى ٣٫٥٪ بنهاية العام. 
وتقتفي كافة البنوك املركزية اخلليجية أثر 
االحتياطي الفيدرالي األميركي باستثناء 
بنك الكويت املركزي الذي يربط الدينار 

بسلة من العمالت العاملية.

تراجعت بنسبة ١٥٪ منذ بدء رفع الفائدة في مارس حتى نهاية ٢٠٢٢

«الوطني» يتبرع مبليون دينار لدعم اجلهود 
اإلغاثية ملتضرري زلزال تركيا وسورية

يحــرص بنك الكويت الوطني على 
دعــم جهود املجتمع املدنــي في تقدمي 
اإلغاثة واملساعدات اإلنسانية للشعوب 
الشقيقة، وفي ذلك اإلطار، قدم «الوطني» 
تبرعا مببلغ مليون دينار كويتي لصالح 
جمعية الهــالل األحمر الكويتي، لدعم 
جهــود اجلمعية في تقدمي مســاعدات 
عاجلة للمتضرريــن من الزلزال الذي 

ضرب تركيا وسورية. 
ويتوجــه تبرع البنــك لدعم جهود 
الهالل األحمــر إلى توفير االحتياجات 
العاجلة للمتضررين في املناطق التي 

أصابها الزلزال في تركيا وسورية.
يأتــي التبــرع التزاما مبســؤولية 
الوطنــي املجتمعيــة في دعــم جميع 
املبــادرات اإلنســانية وجهود املجتمع 

املدني واألعمال اإلغاثية.
وقد سارع بنك الكويت الوطني إلى 
التواصــل مع الهالل األحمــر الكويتي 
لتقدمي الدعم الــالزم جلهود اجلمعية 

اإلغاثيــة والتخفيــف مــن معانــاة 
املتضررين في تلك املناطق املنكوبة.

ويأتي تبرع «الوطني» جلمعية الهالل 
األحمــر امتدادا لدعــم البنك كل جهود 
املجتمع املدني داخل البالد وخارجها، 
التي تعكس الوجه احلضاري لكويت 
اإلنسانية وتؤكد روح التضامن اإلنساني 

التي يتميز بها الشعب الكويتي.
وفي ذلك اإلطــار، يثني «الوطني» 
على جهــود الهــالل األحمــر اإلغاثية 
التي يقدمهــا للمتضررين من األزمات 
والكوارث ومتيزه بالعطاء اإلنســاني 
عامليا، وخصوصا في الدول التي تعاني 
من أزمات طارئة حتتاج الى مساعدات 
عاجلة، وكذلك املناطق التي يعاني فيها 
الالجئون من ويالت احلروب والنزاعات.
ويعتز بنــك الكويت الوطني بدعم 
اجلهود الدؤوبة التي تقوم بها اجلمعية 
كونهــا ضمن أعرق اجلمعيات العاملة 
في املجال اإلنساني واخليري، فضال عن 

دورها اإلغاثي في العديد من دول العالم. 
ويعد بنك الكويت الوطني شــريكا 
الهــالل األحمر  اســتراتيجيا جلمعية 
الكويتي فــي عدد كبير مــن احلمالت 
اخليرية واملبادرات التي تطلقها اجلمعية 
داخل الكويت، ومن بينها حملة كسوة 
الشتاء ومشروع تعليم أطفال األسر من 
محــدودي الدخل، باإلضافة إلى برامج 
الرعاية االجتماعية التي تعنى باألطفال.
ويؤكــد «الوطنــي» مواصلة دعمه 
للجمعيــات اخليريــة، والتعــاون مع 
العديــد من مؤسســات املجتمع املدني 
والتزامه برعايــة البرامج االجتماعية 
الهادفة فــي مجاالت الصحــة ورعاية 
األطفال والتنمية االجتماعية والبيئية 
والرياضية والتوعوية انطالقا من دوره 
الريادي في مجال املسؤولية االجتماعية 
بــني كل مؤسســات القطــاع اخلــاص 
بصفته أكبر مساهم مبجال املسؤولية 

االجتماعية في الكويت.

لصالح جمعية الهالل األحمر الكويتي.. للمساهمة في تخفيف معاناة املتضررين باملناطق املنكوبة

جهـود اإلغاثة التـي يقدمها املجتمـع املدني تعكس روح التضامن اإلنسـاني للشـعب الكويتي
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«املتحد» يشارك في حملة «توظف بعد جتنيدك»
أعلن البنك األهلي املتحد عن 
مشاركته في احلملة التي أطلقها 
احتاد املصارف الكويتية حتت 
عنوان (توظف بعد جتنيدك) من 
خالل ورشة عمل ويوم توظيفي 
خاص للمجندين بهدف مساعدة 
امللتحقــني باخلدمة  املواطنني 
العســكرية علــى احلصــول 
وظائف مناســبة تتناسب مع 
قدراتهم ومهاراتهم مبا يحقق 
االستقرار االجتماعي والوظيفي 
لهم بعد انتهاء فترة التجنيد، 
وهو مــا يؤكد دور البنوك في 
إتاحة الفرصة جلميع الشباب 
الكويتي لتحقيق طموحاتهم في 
إطار املنفعة املشتركة وظيفيا 

ومجتمعيا.
وتعليقــا علــى مشــاركة 
البنــك في هــذه الفعالية التي 
أقيمت يــوم األربعــاء املوافق 
األول مــن فبراير اجلاري على 
مسرح وزارة الدفاع الكويتية، 
أكد مدير عام املوارد البشــرية 
فــي البنك األهلي املتحد نقيب 
أمــني أن هذه املبادرة لها طابع 
اجتماعي مميز نظرا ملا تقدمه 

الكويتية، ونؤكد سعادتنا بهذه 
الفرصة التي نتمكن من خاللها 
من اجتذاب عدد من أبنائنا الذين 
أنهوا دورهم في اخلدمة الوطنية 
العســكرية، وأن نقدم لهم من 
ناحيتنا فرص عمل تساعدهم 
على اســتكمال مسيرة العطاء 
للوطن مــن خــالل عملهم في 
القطــاع املصرفي الــذي ميثل 
أحد أهم روافد االقتصاد الوطني.

أفضل الكوادر الوطنية وتوفير 
أفضل الفرص لهم لالرتقاء بهم 
في سلم الوظائف املتخصصة 
خلدمــة الوطــن. وأشــار إلى 
أن «املتحــد» يفخــر بكفاءاته 
الوطنية، ويحرص دائما على 
دعم الشباب الكويتي الطموح، 
وتطوير مسيرتهم املهنية. من 
خالل االلتزام بتدريبهم وتنمية 
مهارتهم إلسراع وتيرة التطور 

املهني لهم.
وتقدم أمني بخالص الشكر 
الدفــاع واحتــاد  الــى وزارة 
املصارف الكويتيــة على هذه 
املبادرة املتميزة والتي تعد بداية 
موفقة لتعاون وزارة الدفاع مع 
القطــاع اخلاص، ولفت الى أن 
إقامة هذه الفعالية في األول من 
فبراير بالتزامن مع يوم مراسم 
رفع العلم إيذانا ببدء االحتفاالت 
الوطنية للكويت لهذا العام في 
قصر بيــان العامــر، يزيد من 
تفاؤلنا بنجاحها واستمرارها 
خلير أبنائنا املجندين والذين 
نأمــل أن يكونوا إضافة تثري 

القطاع املصرفي.

وأعــرب أمني عن ســعادته 
باإلقبــال الــذي شــهده جناح 
«املتحد» فــي فعالية (توظف 
بعــد جتنيــدك) ومــا مت مــن 
مقابــالت مبدئية عكســت ثقة 
أبنائنا من املجندين في البنك، 
وحرصنــا على إتاحة الفرصة 
ملن يرغــب منهم في االنضمام 
إلى أســرة البنك، وذلك إميانا 
من القيادة العليا بالبنك بجذب 

نقيب أمني يستقبل العميد محمد عبداحملسن اجلسار في جناح البنك في الفعالية

من رسالة ألبنائنا من املجندين 
الذين أمتوا جتنيدهم بأن القطاع 
املصرفي يفتح ذراعيه أمامهم 
ويرحــب بانضمامهم إليه من 
خالل فــرص عمل متنوعة في 
مختلف قطاعات العمل املصرفي 
مبــا يتناســب مــع مؤهالتهم 

وطموحاتهم.
وأضاف: نثمن هذه املبادرة 
التــي قام بها احتــاد املصارف 

«منظمة التعاون الرقمي»: االقتصاد الرقمي 
يؤّمن مستقبًال أكثر عدًال وازدهارًا

اختتمت منظمة التعاون الرقمية، املنظمة 
العاملية التي تركز على تعزيز االزدهار الرقمي 
لدى جميع الدول، فعاليات اجتماع «اجلمعية 
العمومية» الثاني في الرياض مع إعالن دعوة 
على مستوى وزاري لتعزيز سبل التعاون بني 

احلكومات وتقليص الفجوة الرقمية.
وأقر اإلعالن الوزاري الصادر عن املنظمة 
التعاون الرقمي نيابة عن الدول األعضاء الـ ١٣
بالدور املهم الذي يلعبه االقتصاد الرقمي في 
تأمني مســتقبل أكثر عدال وازدهارا. ودعا إلى 
تعزيز احلوار العاملي ملناقشة واعتماد اخلطط 
واملبادرات االســتراتيجية التــي تتيح للدول 
حتقيق منو مستدام وشــامل في اقتصاداتها 

الرقمية.
وأقيــم اجتماع «اجلمعية العمومية»، أول 
اجتمــاع حضوري للدول األعضاء في منظمة 
التعاون الرقمي، بحضور وفود رفيعة املستوى 
من ممثلي الدول األعضاء والشركاء املراقبني 
للمنظمــة، باإلضافة إلى اجلهــات املعنية في 

االقتصاد الرقمي من جميع أنحاء العالم.

وحضــر االجتماع زنيــد أحمد باالك وزير 
الدولة للمعلومات وتكنولوجيا االتصاالت في 
بنغالديش، ومحمد املناعي وزير الدولة القطري 
لشــؤون االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، 
وذلك بصفتهما ضيفني ملنظمة التعاون الرقمي.

وتشجع منظمة التعاون الرقمي على تعزيز 
سبل التعاون الدولي لتنسيق اجلهود وتطوير 
حلول مستدامة ملعاجلة ٤ قضايا رئيسية، هي 
السياسات واللوائح الرقمية ورقمنة الشركات 
الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر واملهارات 

الرقمية والتعليم والتحول الرقمي.
وتعليقا حول اجتماع «اجلمعية العمومية»، 
قالت األمني العام ملنظمة التعاون الرقمي دمية 
اليحيى: «نشــهد اليوم حاجــة ملحة لتطوير 
السياسات والقوانني الرقمية وتعزيز االنسجام 
فيما بينها، إلى جانب دعم املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة ومتناهية الصغر واالستفادة من 
اخلواص العابرة للحدود في االقتصاد الرقمي، 
وإزالة احلواجز التي تعوق الوصول إلى أسواق 

جديدة وتوفير فرص أكبر».

لقطة جماعية للوزراء املشاركني في اجتماع اجلمعية العمومية ملنظمة التعاون الرقمي

«بوبيان» يطلق أول برنامج من نوعه لتدريب ذوي االحتياجات اخلاصة
أعلــن بنــك بوبيــان عن 
إطــالق البرنامــج التدريبي 
األول مــن نوعــه بالتعاون 
مع «معهد البناء البشــري» 
والــذي يهــدف إلــى اإلعداد 
والتدريب امليداني ملجموعة 
من ذوي االحتياجات اخلاصة 
املرشــحني من قبــل الهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
متهيدا النضمامهم إلى بيئة 
العمــل فــي بنــك بوبيــان، 
وذلك في إطار مساعي البنك 
املتواصلــة لدعــم مختلــف 
شرائح املجتمع خاصة ذوي 

االحتياجات اخلاصة.
وقال املدير التنفيذي في 
مجموعة املوارد البشرية في 
البنك خالد الرحماني تعليقا 
على ذلك: يأتي دعم ورعاية 
وتأهيــل شــبابنا مــن ذوي 
االحتياجات اخلاصة ليؤكد 
استراتيجية بوبيان لتبني 
معايير االستدامة، وتهدف إلى 
أن نكون جزءا من منظومة 
تأهيل هذه الشريحة التزاما 
منا بتحقيق التنمية ومساندة 

جهود الدولة.

البشــري»، بصفتــه إحدى 
أهــم املؤسســات الســاعية 
إلى تنمية املوارد البشــرية 
خاصــة ذوي االحتياجــات 
اخلاصــة، مــن شــأنها أن 
تســاعدهم علــى تطويــر 
ذواتهم وتعزيز شــعورهم 
بقيمتهم اخلاصة وتأثيرهم 
اإليجابي داخل املؤسسة من 
خــالل توفيــر مجموعة من 
البرامج التدريبية لهم إلطالق 
العنان لقدراتهم على اإلبداع 
واالبتكار في شتى املجاالت، 
مشــيرا الى أنه  يتفق متاما 

يتجزأ من مواردنا البشرية.
وفي سياق متصل، أعربت 
مدير املكتب الفني في معهد 
البناء البشري د.جنالء عبد 
املعبــود عن ســعادتها بهذا 
التعــاون مــع بنــك بوبيان 
باعتباره إحدى أهم مؤسسات 
القطــاع اخلــاص املؤثــرة 
والداعمة للكوادر البشرية، 
مشــيدة أيضــا بأهمية هذا 
التعاون الذي يتماشــى مع 
دعم أهداف حملة «شركاء في 
توظيفهم» ملساندة أبنائنا من 
ذوي االحتياجات اخلاصة.

مــع القيم األساســية للبنك 
املعروف بريادته على صعيد 

اإلبداع واالبتكار.
من جانبها، قالت مسؤول 
أول إدارة التوظيف مبجموعة 
املوارد البشرية ببنك بوبيان 
أوضــاح الغنام: نــدرك في 
«بوبيان» أهمية دمج وإشراك 
هذه الشــريحة في املجتمع 
بجانب متكينهــم من القيام 
بأدوار مماثلة ألي شــخص 
آخــر، معربة عن ســعادتها 
بشبابنا من ذوي االحتياجات 
اخلاصــة ليكونــوا جزءا ال 

جانب من املشاركني في البرنامج التدريبيخالد الرحماني متحدثاً أثناء اللقاء

وأضــاف أن اجلديــد هو 
فكرة هذا البرنامج التدريبي 
امليداني الذي ينظمه «بوبيان» 
بصورة حصرية في مبادرة 
تعد هي األولى من نوعها على 
القطاع املصرفي،  مســتوى 
حيــث يتزامن هذا البرنامج 
أيضا مع تدريبهم وتأهيلهم 
طوال فترة دراســتهم ومن 
ثم إتاحة الفرصة للمتميزين 
منهم لالنضمام إلينا في عائلة 

بنك بوبيان.
أن  الرحمانــي  وأكــد 
الشــراكة مع «معهــد البناء 

طوني ضاهر: «اخلليج» حقق خالل ٢٠٢٢ أداًء قويًا.. وواصل النمو املستدام
عقــد بنــك اخلليــج يــوم 
اإلثنني املاضي مؤمتر احملللني 
واملســتثمرين، الســتعراض 
ومناقشــة األداء املالــي للبنك 
خالل عام ٢٠٢٢، وذلك مبشاركة 
كل من: الرئيس التنفيذي طوني 
ضاهر، ورئيس املدراء املاليني 
ديڤيد تشالينور، وأدارت احلوار 
رئيســة عالقات املســتثمرين 
بتنظيم من قبل املجموعة املالية 
«EFG Hermes» دالل الدوسري.

من جانبه، استعرض طوني 
ضاهر بعــض النقاط املتعلقة 
بالبيئة التشــغيلية خالل عام 
٢٠٢٢، حيث قال: «لقد أظهرت 
نتائجنــا لعــام ٢٠٢٢ تقدمــا 
جيدا، حيث حقق بنك اخلليج 
أداء ماليــا قويــا فــي أعمالــه 
املصرفية األساسية مما ساهم 
في احلفاظ على استدامة زخم 
النمو، كما حققنا تقدما ملموسا 
في إســتراتيجيتنا ومبادرات 
التحــول الرقمــي متاشــيا مع 
ســعينا املســتمر إلى حتقيق 
النمو املستدام والقيمة املضافة 
جلميــع أصحاب املصالح على 

املدى الطويل».
وأضاف: «في عام ٢٠٢٢ جنى 
البنك الفائدة من إستراتيجيته 
التي تركز على السوق الكويتي 
ويعمل بشــكل اســتباقي على 
تلبيــة االحتياجــات املتغيرة 
لعمالئــه. وواصــل االقتصاد 
الكويتي التعافــي خالل العام 
٢٠٢٢، مظهرا متانة ومؤشرات 

عمالئــه إلــى النظــام اجلديد 
املطور للخدمة املصرفية عبر 

اإلنترنت».
وعلــى صعيد تطور قطاع 
اخلدمات املصرفية الشخصية، 
قــال: «شــرع قطــاع اخلدمات 
املصرفية الشخصية في العديد 
من املبــادرات لتزويد العمالء 
بأفضــل اخلدمــات املصرفيــة 
وأكثرها أمانا. فقد أطلق البنك 
خــالل العام برنامــج التحول 
الرقمي الذي يهدف إلى االنتقال 
من اتباع نهج القنوات املنفصلة 
إلــى نهــج مركــزي للخدمات 
 (Omnichannel) املصرفيــة 
لتوحيد جتربة العميل عبر كل 
نقاط االتصال. وستسهم هذه 
املبادرة في دعــم جهود البنك 
في اســتيفاء متطلبات اإلطار 
اإلستراتيجي لألمن السيبراني 
الصادر عن بنك الكويت املركزي 

قال: «ارتفع صافي الربح من ٤٢٫١
مليون دينــار إلى ٦١٫٨ مليون 
دينار، بزيادة ١٩٫٧ مليون دينار، 
حيث جاءت هذه الزيادة مدفوعة 
بشكل رئيسي بتراجع إجمالي 
املخصصات مبقدار ١٧٫٦ مليون 
دينار، كما ارتفع صافي إيرادات 
الفوائــد بـ ٩٫٩ ماليــني دينار، 
مدعومة بنمو قوي في محفظة 
القــروض وتأثير االرتفاع في 
أســعار الفائدة وكذلك ارتفاع 
اإليرادات من غير الفوائد مبقدار 
١٫١ مليــون دينار، كما ارتفعت 
املصروفات التشغيلية مبقدار ٨

ماليني دينار متعلقة في مجملها 
بتكاليف املوظفني، وهو مجال 
استثمرنا فيه بقوة خالل العام».
وسلط تشــالينور الضوء 
على التحســن في العائد على 
حقوق املساهمني مبقدار ٢٫٥٪، 
حيث قال: «بدأنا بتحقيق عائد 
على حقوق املســاهمني بنفس 
مستويات ما قبل أزمة كورونا. 
وجتدر اإلشــارة أيضا إلى أن 
الربع الرابع من عام ٢٠٢٢ ميثل 
الربع السادس على التوالي من 
التوسع في األرباح وهو دليل 

على الزخم القوي لألرباح».
وذكر أن تكاليف االئتمان قد 
انخفضــت مبقدار ١٩٫٠ مليون 
دينار مــن ٤٣٫٩ مليون دينار 
فــي عام ٢٠٢١ إلى ٢٤٫٩ مليون 
دينــار في عــام ٢٠٢٢. وبلغت 
تكلفة املخاطر ٤٩ نقطة أساس 
في عام ٢٠٢٢، أي ما يقرب من 

عالقــات املســتثمرين في بنك 
اخلليج دالل الدوسري املجال 
الستقبال أسئلة املشاركني عن 
طريق املنصة، حيث بدأت فقرة 
األسئلة واألجوبة بسؤاله عن 
منو القروض والتراجع في الربع 

الرابع من العام.
وفــي هــذا الصــدد، علــق 
تشالينور قائال: «اعتقد أنه مع 
منو القروض يتعني علينا النظر 
إلى قطاعي األفراد والشــركات 
بشــكل منفصــل. ففــي قطاع 
األفراد، شــهدنا منوا متواصال 
خالل الربــع الرابع بواقع ١٤٪ 
للعام بأكملــه، وهو أعلى منو 
نشهده على مستوى السنوات 
اخلمــس املاضية علــى األقل. 
وباملقارنة بنمو الســوق، فقد 
منا الســوق بنســبة ٩٪، وفقا 
لبيانات بنك الكويت املركزي، 
ولذلك اكتســبنا في عام ٢٠٢٢

حصــة فــي الســوق بعــد أن 
اســتقرت نسبيا خالل األعوام 
السابقة. وبالتالي، فإن هذا األمر 
ســار للغاية وخاصة أن قطاع 
األفراد يعتبر جزءا أساسيا من 
إســتراتيجيتنا وقد استثمرنا 

في هذا القطاع بشكل كبير».
وأضاف: «نريد قدر اإلمكان 
أن نستخدم امليزانية العمومية 
بكفــاءة أكبــر، كمــا أعتقد أنه 
نظــرا لتكاليــف التمويــل في 
وخاصــة  احلالــي،  الوقــت 
تكاليف الودائع، فمن املنطقي 
بالنسبة لنا أن ننمو في قطاع 

وتلبية االحتياجات املستقبلية 
للعمالء».

وتابــع بالقــول: «طرحنــا 
العديد مــن املنتجات املصممة 
خصيصــا وفــق احتياجــات 
العمالء. وشهادة على ذلك، حظي 
البنك بالتقدير من خالل تلقيه 
جائزتني من شركة ماستركارد 
العاملية، األولــى كانت جائزة 
البطاقــة مســبقة الدفع األكثر 
مكافأة التي حصلت عليها بطاقة 
الدفع لالسترداد  موج مسبقة 
النقدي، والثانية «أفضل جتربة 
إطالق خدمة في الشرق األوسط 
وشــمال أفريقيا التي حصلت 

.«Click to Pay عليها خدمة
ربحية متزايدة

مــن جهتــه، تنــاول ديڤيد 
تشالينور البيانات املالية لعام 
٢٠٢٢ مبزيد من التفاصيل، حيث 

نصف ما كانت عليه في ٢٠٢١، 
وذلك نتيجة لتحســن البيئة 
التشغيلية في الكويت، وزيادة 
مبالــغ االســترداد باإلضافــة 
جلــودة محفظة القروض لدى 

البنك بشكل عام.
املركز املالي

تشــالينور  اســتعرض 
امليزانية العامة لبنك اخلليج، 
قائال: «وعلى مدى العام، ارتفع 
مجموع املوجودات في مصرفنا 
مبقدار ٢٩٦ مليــون دينار أي 
بنســبة ٥٪، ليصــل إلــى ٦٫٩

مليارات دينار ويعود السبب 
األساسي في ذلك إلى حد كبير 
إلى الزيادة مبقدار ٢٩٢ مليون 
دينار أو ٦٪ في صافي القروض 
ممــا يعكس انتعاش النشــاط 
االقتصادي بشكل عام باملقارنة 

بالعام املاضي».
وأضاف: «كما منت القروض 
والســلف املقدمة إلــى العمالء 
مقارنــة  أو ٧٪   ٣١٩ مبقــدار 
بالعــام الســابق مدعومــة من 
قطاعــي األفــراد والشــركات، 
ولكن بوتيرة أسرع من قطاع 
األفراد، حيث سجل البنك منوا 
استثنائيا بواقع ١٤٪ باملقارنة 

بالعام السابق».
منو القروض

بعد االنتهاء من استعراض 
ومناقشــة األداء املالــي للبنك 
خالل ٢٠٢٢، افتتحت رئيســة 

األفراد بشــكل أسرع من قطاع 
الشركات».

بســؤاله عن مدى استدامة 
املســتويات احلاليــة لتكلفــة 
املخاطر والضغوطات لتجنيب 
املخصصات نتيجة لرفع أسعار 
الفائدة وجــودة األصول، قال 
ديڤيد تشالينور: «التزال تكلفة 
االئتمان منخفضة للغاية وأقل 
بكثير من املستوى الطبيعي، 
وســبق أن ذكرت أنها ستكون 
في نطاق ١٪. لقد قمنا بتجنيب 
مخصصات بنحو ٩ ماليني دينار 
في الربع الرابع وهو مستوى 
مماثل للربع الثالث. وبالنسبة 
للعام بأكمله، فقد بلغت تكلفة 
االئتمان ما يقارب من نصف ما 
كانت عليه فــي العام املاضي، 
ومن الواضح أنها نتيجة جيدة 
جدا. ومن حيث تكلفة املخاطر، 
فتمثل ٥٠ نقطة أســاس للعام 
بأكمله مقارنة بـ ٩٥ نقطة أساس 
فــي العام املاضــي». وأضاف: 
«التزال جــودة احملفظة قوية 
بشكل استثنائي. وما زلنا نشهد 
انخفاضا كبيــرا في القروض 
غيــر املنتظمــة والتــي كانت 
مســتقرة للغاية عند مستوى 
١٫١٪. كمــا اســتمرت املرحلــة 
الثانية من القروض مبستويات 
منخفضة جدا ومستقرة أيضا 
عند مستوى ٥٫١٪، حيث بلغت 
تغطية القروض غير املنتظمة 
ما يزيد على ٥٠٠٪ مبا في ذلك 

الضمانات».

خالل مؤمتر احملللني واملستثمرين الستعراض ومناقشة األداء املالي للبنك بالعام املاضي

دالل الدوسريديڤيد تشالينورطوني ضاهر

إيجابية رغم تقلبات الســوق 
العاملي والوضع السياسي بشكل 
عام. ومن بني هــذه التحديات 
التضخــم، وتشــديد  ارتفــاع 
السياسة النقدية، واحلرب في 
أوكرانيا، من بني أمور أخرى. 
ومع ذلك، فقد ســاهمت أسعار 
النفط اجليدة نسبيا، وتعافي 
القطاعات االقتصادية الرئيسية، 
واإلصالحات الهيكلية املستمرة 
فــي دعــم اســتقرار االقتصاد 

احمللي».
جتربة مميزة للعمالء

وحــول آخــر املســتجدات 
فيمــا يخــص جتربــة العمالء 
وتسهيل اخلدمات املقدمة لهم، 
قــال ضاهر: «لقد باشــر قطاع 
اخلدمات املصرفية للشــركات 
بتطبيق مبادرات التحول الرقمي 
عبر جميع قنواته ونقل معظم 

منو هامش الربح مدعومًا برفع الفائدةاالستثمار باملوظفني.. واملساواة بني اجلنسني
ردا علــى ســؤال حــول املصروفــات 
التشــغيلية وأســباب الزيــادة فــي بنــد 
املصروفات التشغيلية، قال تشالينور: «لقد 
شهدت املصروفات التشغيلية ارتفاعا بنسبة 
١٠٪ على أساس سنوي ومعظمه كان ناجتا 
عن بند تكاليف املوظفني. لقد سبق أن ذكرت 
أننا نستثمر في موظفينا من فريق املبيعات 
على وجه اخلصــوص. وكان اخلليج أول 
بنك بالكويت يطبق املساواة بني اجلنسني 

في مزايا التوظيف وهو أمر نفخر به».
وأضــاف: «لقد شــهدنا بوضــوح منوا 
اســتثنائيا في قطــاع األفــراد لدينا وهذا 
النمو يأتي مع عنصر تكلفة متغيرة على 
هيئة حوافز. كما قمنا بزيادة الرواتب مبا 

يتماشى مع التضخم. وشهدنا ارتفاعا في بند 
مصروفات املوظفني خالل الربع الرابع عن 
مستوياته في كال الربعني الثالث والثاني، 
ولكن هذا كان بسبب بعض املصروفات غير 
املتكررة في نهاية العام. وأتوقع انخفاضا 
في بند مصروفــات للموظفني خالل الربع 
األول مــن عــام ٢٠٢٣ بحيث تكــون أقرب 
إلــى املســتويات التي شــهدناها في الربع 
الثانــي والربع الثالث. ونحن مســتمرون 
في االســتثمار في برنامج التحول الرقمي 
الذي يسير بشكل جيد، ونتطلع إلى حتقيق 
الكفــاءة النوعيــة من حيــث التكلفة بعد 
اســتكمال البرنامج املتوقع بحلول نهاية 

هذا العام».

بســؤاله عن هامــش الربح الذي لم يشــهد 
زيادة ملحوظة بالتزامن مع الزيادة في أسعار 
الفائدة واالجتاهات املستقبلية، قال تشالينور: 
«لقد منا هامش الربح خالل الربع الرابع مبقدار 
١٠ نقطة أساس. وجاء هذا النمو متبوعا بالنمو 
الذي شهده الربع الثالث مبقدار ١٣ نقطة أساس. 
وقد ظل هامش الربح ثاب في النصف األول من 
العــام. وبالتالي، بدأنا بالفعل رؤية التحســن 
اآلن جــراء ارتفاع أســعار الفائدة. لقد قام بنك 
الكويــت املركزي برفع أســعار الفائدة ٧ مرات 
خالل عــام ٢٠٢٢. وقد ارتفعت أســعار الفائدة 
خالل الـ ٦ مرات األولى مبقدار ٢٥ نقطة أساس 
في حني ارتفعت مبقدار ٥٠ نقطة أساس في شهر 
ديســمبر. ولكننا رأينا الكثير من الضغوطات 

على تكلفة الودائع بعد االرتفاعات الـ ٦ األولى 
في أسعار الفائدة، ولكن بدرجة أقل من االرتفاع 
الذي مت في ديسمبر. كما شهدنا مؤخرا في ٢٦

يناير ارتفاعا آخر من قبل بنك الكويت املركزي 
مبقدار ٥٠ نقطة أساس في سعر اخلصم حيث 
قابله ضغط محدود على تكلفة الودائع. ولذلك، 
نعتقد أن آخر ارتفاع من قبل بنك الكويت املركزي 
مبقدار ١٠٠ نقطة أســاس سوف يساهم بشكل 
فعال بدعم الهامش الــذي نتوقع زيادته خالل 
عام ٢٠٢٣ والتي بدورها ســتعمل على حتسني 
النمو في األرباح التشغيلية. لدينا أيضا أرصدة 
كبيرة في احلسابات اجلارية وحسابات التوفير، 
متثل ٣٥٪ من إجمالي الودائع لدى البنك، وهذا 

مبنزلة حتوط ضد تكلفة ضغوط األموال».

مبادرة لتميكن
 املوظفني واملجتمع

حول آخــر التطــورات املتعلقة بتزويد 
املجتمــع وموظفي بنــك اخلليج مبجموعة 
مــن املهارات والفرص، قــال طوني ضاهر: 
«في عام ٢٠٢٢، أطلقنا العديد من املبادرات 
لتميكن موظفينا وتزويد املجتمع مبجموعة 
مــن املهــارات والفرص اجلديــدة في مجال 
تكنولوجيا املعلومات وعلم البيانات واحللول 
السيبرانية على وجه التحديد، وذلك بهدف 
مساعدة األجيال القادمة على حتقيق أهداف 
التنمية احمللية وتعزيز االقتصاد واملساهمة 

املجتمعية».

«ميد»: «املقاولون العرب» املصرية تتصدر تقييمات 
مشروع ملعاجلة الصرف الصحي باملطالع

محمود عيسى

ذكرت مجلة «ميد» أن شركة املقاولون العرب 
املصريةـ  عثمان أحمد عثمان وشركاه اجتازت 
مرحلة التقييم الفني وتفوقت على الشركات 
املنافسة األخرى التي تقدمت بطلبات التأهل 
لعقد بناء محطة ملعاجلة مياه الصرف الصحي 
في جنوب املطالع بالكويت، حيث حصلت على 
تصنيف ٨٧٪ في التقييــم الفني الذي أجرته 

وزارة األشغال العامة صاحبة املشروع.
وتضم قائمة الشركات األخرى التي اجتازت 

مرحلة التقييم الفني للمشروع كال من:
٭ شركة كوزو توبلو كونوت (تركيا): ٨٦٪.

٭ شركة الرسن اند توبروـ  الكويت للمقاوالت 
العامة (الهند): ٨٤٪.

٭ شركة محمد عبد احملسن اخلرافي وأوالده 
للتجارة العامة (محلية) ٨٣٪.

٭ شركة هندســة البناء احلكومية الصينية 
(الصني): ٨٢٫٥٪.

وقالت املجلة ان طاقة محطة معاجلة مياه 
الصرف الصحي املخطط لها ستبلغ ٤٠٠ ألف 
متر مكعب من املياه يوميا، بينما تبلغ ميزانيتها 
التقديرية ١٧٥ مليون دينار (٥٨٢ مليون دوالر).

ويتضمن املشــروع بنــاء صهاريج عازلة 
حتت األرض بسعة ٥٠ ألف متر مكعب ومحطة 
تفريغ صهاريج بالســعة نفسها. وباإلضافة 
إلى ذلك، ستتولى الشركة الفائزة بالعقد بناء 
شبكة ملياه الصرف الصحي املعاجلة متتد من 
اخلزانات في محطة معاجلة املطالع إلى شبكات 
الري فــي مدينة املطــالع، باإلضافة إلى خط 
مياه بطول ٤٠ كيلومترا من خزانات معاجلة 
ميــاه الصرف الصحي في املطالع إلى محمية 
الطيــور في منطقة املطــالع التابعة حملافظة 
اجلهراء. وكانت املناقصة قد طرحت ألول مرة 
في عام ٢٠٢٠ ولكن مت إلغاؤها في وقت الحق، 
وأضافت املجلة أن وزارة األشغال العامة تلقت 
أربعــة عطــاءات للعقد في ينايــر ٢٠٢١ بينما 

كانت الكويت مغلقة بسبب جائحة كورونا.
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أنباء لبنانية

أنباء مصرية

لقاء باريس اخلماسي انتهى دون بيان وآلية دعم قواتية 
الجتماع بكركي وستريدا جعجع حتيي مبادرة جنبالط

بيروت - عمر حبنجر

علــى الرغــم مــن خفوت 
الهــزات األرضيــة االرتدادية 
املتصلة بالعواصف الزلزالية 
الســورية والتركية، ما زالت 
مناطق لبنانيــة وحتديدا في 
طرابلس وعكار، تعيش كابوس 
عودة الزلــزال في أي حلظة، 
على الرغم من تأكيدات اخلبراء 
اجليولوجيني على أنه ال شيء 
ينبــئ مبوعد الهزة أو قوتها، 
وأن كل مــا على املواطن فعله 
هــو اعتمــاد احلــذر، واتخاذ 
االحتياطــات الالزمــة، وهــو 
ما يحصل عمليــا في مناطق 
العديــد من  الشــمال، حيــث 
املواطنني أمضوا ليلهم خارج 
بيوتهم، داخل السيارات على 
الطرق املفتوحة، أو في خيام 
عشوائية في احلقول املكشوفة، 
حيث يبقى الثلج واملطر، أرحم 

وأقل ضررا.
عمليا، الرعب الذي عاشــه 
اللبنانيون على وقع ارتدادات 
الزلــزال، اقتصــرت تداعياته 
على تعميق الشــعور بانعدام 
الطمأنينــة واألمان في لبنان، 
في ضوء انهيار البنى التحتية 
واخلدماتيــة للدولة، واهتراء 
مؤسساتها، العاجزة حتى عن 
تصريــف مياه األمطــار، وقد 
جنــب اهللا األبنيــة املتصدعة 
في طرابلس القدمية، ومحيط 
مرفأ بيروت كارثة مؤكدة في 
٦ فبراير. وسارعت السلطات 
البلدية والهندسية املختصة الى 
إجراء الكشوفات امللحة، حتسبا 

باريس، الــذي اجتمع وتفرق 
ولم يصدر بيانا، معلنا تأجيل 

صدوره الى وقت الحق.
والحظت املصادر املتابعة ان 
الفريقني األميركي والفرنسي، 
ال يريــدان االلتزام بتوصيف 
الرئيس الذي على اللبنانيني 
أســبابه  ولــكل  انتخابــه، 
وأهدافــه، في حــني أن أطرافا 
أخرى عربية تفضل اخلروج 
بالوضــع اللبنانــي مــن نفق 
الغمــوض واملناورة ومدارات 
املصالــح اإلقليميــة األخرى، 
ومن هنــا فإنهم يردون الكرة 
اللبنانــي  الداخــل  باجتــاه 
املكبل بارتباطاته السياســية 
والفئوية، والعاجز عن التوافق 
على كلمة سواء، بسبب اختالف 

التوجهات واملشارب.

اللقاء في أسرع وقت، وكل نائب 
ينتخب املرشح الذي هو برأيه 
املناسب. وطبعا املرشح الذي 
يأخذ أكثــر أصواتا، يفترض 
أن يكون هناك اتفاق مســبق 
علــى املســير به. فننــزل الى 
مجلس النواب ونؤّمن النصاب 

وننتخب الرئيس.
وشــكرت جعجــع رئيس 
احلزب التقدمي االشتراكي وليد 
جنبالط على مبادرته، ومتنت 
في الوقت عينه لو أن التنسيق 
كان أكبر في هذا املجال إلجناح 
املبادرة. فهو قال دعونا نسقط 
خيار سليمان فرجنية ونسقط 
ميشــال معوض، ونذهب الى 
خيــار ثالــث، لكــن الرئيــس 
نبيــه بري لم ميش بإســقاط 
مرشحه سليمان فرجنية، لذلك 
كنت أمتنى أن ننسق أكثر مع 
األفرقاء املعارضة. وردا على 
سؤال، اكدت جعجع أن مرشحنا 
حتى اليوم هو ميشال معوض.
الى ذلك، اســتقبل رئيس 
التيــار احلــر النائــب جبران 
باســيل، امس، القائم بأعمال 
سفارة الكويت، الوزير املفوض 
عبــداهللا ســليمان الشــاهني، 
وجــرى البحث فــي العالقات 
الثنائية. وشكر باسيل للكويت 
موقفها الداعم للبنان، وكذلك 
تخصيصهــا القرض إلنشــاء 
واســتكمال شبكات ومحطات 
الصــرف الصحي فــي قضاء 
البتــرون بقيمــة ٦٠ مليــون 
دوالر، وشــدد باســيل علــى 
أهمية العالقة بني لبنان ودول 

اخلليج.

املبذولة  وآخــر املســاعي 
الجتماع النواب املسيحيني في 
بكركي، اصطدم برغبة البعض 
استغالل هذه املناسبة، لتعومي 
طروحات وأفــكار، جتاوزتها 

األزمات والتطورات.
وبعــد لقائهــا البطريــرك 
املارونــي بشــارة الراعي في 
بكركي أمــس، على رأس وفد 
من نواب «تكتــل اجلمهورية 
القوية»، قالت النائبة ستريدا 
جعجع من بكركي: «من كانوا 
ممســكني بالسلطة في الفترة 
الســابقة، يفعلون املستحيل 
اليوم ليســتمروا في القبض 

على رقاب اللبنانيني».
وأضافت: وضعنا آلية بني 
يدي البطريرك حول االجتماع 
املطروح، ونتمنى أن يحصل 

كوابيس ارتدادات الهزات األرضية تقلق اللبنانيني وميقاتي على رأس وفد وزاري إلى دمشق

البطريرك بشارة الراعي مستقبالً وفد تكتل اجلمهورية القوية برئاسة النائبة ستريدا جعجع         (محمود الطويل)

واســتدراكا، وأعلن مستشار 
الهيئة العليا لإلغاثة من السراي 
احلكومــي د.ضومط كامل، ان 
هناك أبنية مهددة بالســقوط 
في حال تخطت الهزة الدرجة 

٦ خصوصا في طرابلس.
رئيــس حكومــة تصريف 
األعمــال جنيــب ميقاتي قرر 
التوجــه الــى دمشــق اليــوم 
االربعاء، على رأس وفد وزاري 
لعقــد لقــاءات مع مســؤولني 
الشــؤون  ســوريني تتنــاول 
اإلنســانية املتصلة بتداعيات 

الزلزال.
أما لبنان الواقع على «فالق» 
األزمات السياسية في املنطقة، 
فيبــدو انــه ســيهتز وحيدا، 
الى ما شــاء اهللا، بعدما خاب 
رهانه على اللقاء اخلماسي في 

النائب غسان سكاف لـ «األنباء»: 
ال أمل من اجتماع النواب املسيحيني

بيروت - زينة طبارة

النائــب املســتقل  رأى 
أن  ســكاف،  د.غســان 
البطريرك الراحل نصراهللا 
صفير، وضع في االنتخابات 
الرئاسية عام ٢٠٠٧، الئحة 
من املرشحني كي ال يالم في 
حال تدهور الفراغ الرئاسي 
باجتاه احملظور، إال أن القوى 
السياسية لم تأخذ بها نتيجة 
احتدام الصراع فيما بينها، 
فانتخب قائد اجليش العماد 

ميشال سليمان آنذاك، رئيسا تسوويا نتيجة 
اتفــاق الدوحة الذي صيغــت بنوده حتت 
ضغط أحداث السابع من مايو ٢٠٠٨، وكذلك 
رعى البطريرك بشارة الراعي في انتخابات 
العــام ٢٠١١، اجتماعا لألقطــاب املوارنة في 
بكركي، انتهى بضرورة انتخاب «األقوى في 
طائفته» رئيسا للجمهورية اللبنانية، معتبرا 
بالتالي أن بكركي غالبا ما حتمل مسؤولية 
عدم التوافق مســيحيا على اســم الرئيس، 
لذلــك نراها اليوم تخضع مــن جديد لتحد 
مماثل، مع املفارقة أن الوضع املسيحي في 
العام ٢٠٢٣ أصبح اكثر ترديا مما كان عليه 
في العامني ٢٠٠٧ و٢٠١١، ومن هنا استولدت 
دعوة البطريرك الراعي النواب املسيحيني، 
لالجتماع في الصرح حتت عنوان ضرورة 

إنهاء الشغور في املوقع املسيحي األول.
ولفت سكاف في تصريح لـ «األنباء»، الى 
أن بكركي ليست صرحا مسيحيا فحسب، إمنا 
هــي صرح وطني ومرجعية لبنانية لعبت 
وما زالت منذ العام ١٩٢٠ حتى اليوم، أدوارا 
ريادية في بناء الكيان اللبناني، وفي إحاطة 
الصيغة اللبنانية دفاعا عن قدسية العيش 
املشترك والشراكة بني املسلمني واملسيحيني، 
ما يعني من وجهة نظر سكاف أن الشغور 
الرئاسي اليوم ليس نتيجة وجود إشكالية 
بني املســيحيني فقط كي يصــار الى دعوة 
النواب املســيحيني لالجتماع فــي بكركي، 

إمنــا بــني كافــة الشــرائح 
اللبنانيــة علــى اختــالف 
وتوزيعاتهــا  انتماءاتهــا 
الطائفيــة واملذهبية، لذلك 
مــن احملتمــل أن يتــم هذا 
االجتمــاع، لكــن االحتمال 
األكبر أن تفشل بكركي أو أن 
يصار الى تفشيلها في جمع 
النواب املسيحيني على كلمة 
سواء، وخروجهم إما مبرشح 
واحد وإما بسلة مرشحني، 
وذلــك بســبب احلســابات 
الشــخصية  والطموحــات 
والسياسية ملرجعيات كل منهم من رؤساء 
كتل وأحزاب تيارات، مشيرا مبعنى أدق، الى 
انه لدى البطريرك الراعي نية صافية وطيبة 
في جمع املسيحيني إلنهاء الشغور، لكن ال 
أمل من هكذا اجتماع في ظل حتكم املصالح 
واألطماع الشــخصية بنوايا البعض منهم، 
وفي ظل انتماء البعض اآلخر الى مرجعيات 

سياسية من خارج التوجه البطريركي.
وردا على ســؤال، أكد ســكاف أن مسار 
احلــل أكان علــى مســتوى إنهاء الشــغور 
في رئاســة اجلمهورية، ام على املســتوى 
االقتصادي والسياسي العام، يجب أن يبدأ 
من الداخل لينتهي في اخلارج، ما يعني انه 
علــى اللبنانيني أن يبدأوا أوال مبشــاورات 
داخلية تنتهي باستيالد سلة أسماء حتظى 
مبوافقة اكبر عدد ممكن من الكتل النيابية، 
على أن يصار بعدها الى التواصل مع اخلارج 
الداعم النتخاب رئيس للجمهورية، ال سيما 
أننا نعي أهمية الرعاية اخلارجية وحتديدا 
اخلليجية منها، نظرا حلاجة لبنان الى الدعم 
املالي واالقتصادي للخروج من هذه األزمة 
القاتلة، لكن لو كان االحتمال الداخلي عبر 
اجتماع النواب املسيحيني حتت عباءة بكركي 
قابل للنجاح، ملا كان االجتماع اخلماسي في 
باريس بخصوص لبنان، وملا كانت اللقاءات 
واملشاورات العربية والغربية إلخراج لبنان 

من النفق.

أكد أن مسار احلل يبدأ من الداخل وينتهي في اخلارج

غسان سكاف

«اقتصادية» قناة السويس تناقش رقمنة 
خدمات املستثمرين مع البنك األوروبي

كوريا الشمالية «تستعد للحرب» 
بـ «توسيع وتكثيف» مناوراتها العسكرية

القاهرة - ناهد إمام

بحــث وليد جمال الديــن رئيس املنطقة 
االقتصادية لقناة السويس، خالل لقائه امس، 
وفدا من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية 
ملف التحضير للتعاون للمرحلة الثانية بني 
املنطقــة االقتصادية والبنك األوروبي، فيما 
يتعلق برقمنة خدمات املستثمرين واملوانئ.

وقالت املنطقة االقتصادية لقناة السويس، 
في بيان: ضم وفــد البنك خالد حمزة املدير 
املسؤول عن ملف مصر وبويانا راينر كبير 
مستشــاري احلوكمة ملنطقة شمال أفريقيا 

والشرق األوسط وعددا من ممثلي البنك.
وأعــرب رئيس املنطقــة االقتصادية عن 
تطلعه للتعاون مع البنك في املرحلة الثانية 
خاصة بعد انتهــاء املرحلة األولى وحتقيق 
املرجو منها، حيث تستهدف املرحلة الثانية 
استكمال الدعم لتنفيذ برنامج حتسني ورفع 
مستوى األداء مبنفذ الشباك الواحد، خاصة 
فيما يتعلق بتنظيم الوضع احلالي للخدمات 
واإلجراءات املقدمة للمستثمرين، وتقدمي الدعم 
الفني للنهوض مبستوى اخلدمات من خالل 
رفع كفاءة الكوادر البشــرية، باإلضافة إلى 
العمل على ميكنة جميع اخلدمات لتبســيط 

عواصم - وكاالت: أعلن اجليش الكوري 
الشــمالي امــس أنــه سيوســع مناوراته 
العسكرية ويكثفها بغية «االستعداد للحرب» 
على ما ذكرت وسائل اإلعالم الرسمية مع 

اقتراب موعد عرض عسكري مهم.
وجاء هذا التعهد خالل اجتماع أشرف 
عليه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 
أون وعقب مناورات جوية مشتركة األسبوع 
املاضي بــني كوريا اجلنوبيــة والواليات 

املتحدة.
وذكرت وكالة األنباء املركزية الكورية 
الشــمالية الرســمية أنه كانت على رأس 
جدول أعمال االجتماع العسكري «مسألة 
توســيع وتكثيــف العمليــات واملناورات 
القتالية (للجيش الشعبي الكوري)، وإحكام 

اجلاهزية للحرب على نحو كامل».
وتزامــن اجتمــاع اللجنة العســكرية 
املركزية لكوريا الشمالية مع كشف أقمار 
اصطناعية جتارية «اســتعدادات واسعة 
النطاق لعرض عسكري» في بيونغ يانغ 
قبل العطالت الرسمية الرئيسية هذا الشهر.

وحتتفل كوريا الشمالية اليوم بالذكرى 
السنوية لتأسيس قواتها املسلحة، وفي ١٦

فبراير بـ «يوم النجم الساطع» الذي يوافق 

اإلجراءات واملستندات، والبدء في العمل على 
إعادة الهندســة وتقدمي الدعم للخدمات ذات 

األولوية في املوانئ أيضا.
من جانبه، قال خالد حمزة: شهدت املرحلة 
األولــى إعــادة هندســة وتطويــر مجموعة 
اخلدمات ذات األولوية والتي مهدت الطريق 
إلعادة الهيكلة ورقمنة خدمات املستثمرين، ما 
يدعم املضي نحو متطلبات املرحلة الثانية من 
التعاون والتحضير لتوقيع العقود النهائية 

املتعلقة بهذه املرحلة.
وأعربت بويانا راينر عن امتنانها للتعاون 
املثمــر الــذي مت خــالل الســنوات املاضية. 
وأوضحت االستعداد التام للتعاون في املرحلة 
الثانية وحتضير خطــة تنفيذية تفصيلية 
واضحة، والتي سيبدأ في ضوئها العمل على 
رقمنة كامل اخلدمات والبدء في إعادة الهندسة 
ودعم اخلدمات للموانئ، على أن يتم توقيع 
عقود املرحلة الثانية بنهاية الشهر بحضور 
نائــب رئيــس البنك. يذكــر أن التعاون بني 
املنطقة االقتصادية لقناة الســويس والبنك 
األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية يتم على عدد 
من امللفات، من أهمها خدمة الشباك الواحد، 
ورقمنة جميع خدمات املستثمرين، والعمل 

على الرقمنة الكاملة للخدمات باملوانئ.

عيــد ميالد كيم جونغ إيل، جنل مؤســس 
كوريا الشمالية كيم إيل سونغ ووالد كيم 

جونغ أون.
وقالت هيئــة أركان اجليوش الكورية 
اجلنوبيــة إنهــا تراقب عن كثــب املناطق 
احمليطــة مبلعب للتدريب العســكري في 
بيونــغ يانغ مضيفة أنهــا رصدت «زيادة 
كبيرة في عدد العاملني واآلليات»في األيام 

األخيرة.
وعززت ســيول وواشنطن مناوراتهما 
العسكرية املشــتركة بعد مواصلة بيونغ 
يانغ إجــراء اختبارات صاروخية، ما أثار 
غضب بيونغ يانغ التي تعتبر هذه املناورات 

تدريبا على غزو أراضيها.
وقال هونغ مني الباحث في املعهد الكوري 
للتوحيد الوطني وهو مركز أبحاث مقره في 
سيئول إن اجتماع املسؤولني العسكريني 
الكبار في كوريا الشمالية يهدف إلى التشديد 
علــى أن البالد جاهزة ملواجهــة التمارين 
العسكرية املشتركة املقبلة وحتى احلرب.

وأضــاف يانــغ مو-جــني مــن جامعة 
الدراسات الكورية الشــمالية في سيئول 
أن االجتماع يشــير إلى عــزم بيونغ يانغ 

«على تعزيز جيشها بشكل كبير».

موجة ثالثة من اإلضرابات تشل فرنسا احتجاجًا على قانون التقاعد
عواصم ـ وكاالت: تعطلت 
حركــة النقل العــام واملدارس 
ومصافــي تكريــر النفــط في 
فرنســا امــس، حيــث قــادت 
النقابات العمالية موجة ثالثة 
من اإلضراب على مستوى البالد 
ضد خطــط الرئيس إميانويل 
ماكــرون ملــد ســنوات العمل 
للفرنســيني لفترة أطول قبل 

التقاعد.
وجاءت حــركات اإلضراب 
في قطاعات كثيرة واحتجاجات 
الشوارع امس بعد ساعات من 
بدء مساعي مترير قانون إصالح 
نظام التقاعد عبر البرملان، في 
اختبار لقدرة ماكرون على سن 
التغيير دون أغلبية عاملة في 
اجلمعية الوطنية (البرملان).

على صعيد حركة املالحة 
اجلوية، حذرت الهيئة املشرفة 
على النقل اجلوي في فرنســا 
من حصول تأخير في الرحالت، 
أما املضربون في قطاع الكهرباء 
فقد تسببوا بتراجع في االنتاج 

«كهرباء فرنسا».
وألغيــت خدمات للســكك 
احلديديــة وتعطلــت املدارس 
وتوقف شحن املنتجات النفطية 
من املصافي مع انسحاب العمال 
فــي قطاعــات عديــدة. ودعت 

تنكــر حجــم االحتجاجــات 
التــي خرجــت فــي شــوارع 
البالد الشــهر املاضــي وقال 
إن التغيير ضروري، وصرح 
الوزير لراديو «آر.إم.سي» بأن 
«نظام معاشات التقاعد يتكبد 
خسائر، وإذا كنا نهتم بالنظام، 
فعلينا احلفاظ عليه»، واضاف 
«هذا إصالح من أجل املساواة 
والتقدم، يوزع اجلهد بطريقة 

عادلة».
وقال فيليب مارتينيز زعيم 
الكونفدرالية العامة للشغل إن 
ماكرون يلعب «لعبة خطيرة» 
باملضــي قدمــا فــي إصالح ال 
يحظــى بشــعبية كبيــرة في 
وقت تواجه فيه األسر تضخما 

مرتفعا.
الى ذلك، قالت شركة «توتال 
إنرجيز» الفرنسية العمالقة إن 
اإلضرابات عن العمل في فرنسا 
تعطل تسليم شحنات الوقود، 
مثل الديزل والبنزين، من ثالث 
مصافي نفط تديرها الشركة.

النقابات املواطنني مرة أخرى 
إلــى النزول للشــوارع بأعداد 

كبيرة.
مــن جهته، رفــض وزير 
أوليفييه دوســوبت العمــل 

اتهامات املعارضة بأن احلكومة 

تعطل حركة النقل العام واملدارس ومصافي تكرير النفط

متظاهرون يحملون مشاعل دخان خالل مظاهرة ضد قانون التقاعد في نيس  (أ.ف.پ)

قدره ٤٥٠٠ ميغــاواط تقريبا 
أي مــا يوازي قــدرة أكثر من 
أربعة مفاعالت نووية من دون 
أن يؤدي ذلك إلــى انقطاعات 
في التيــار على ما أكد االحتاد 
العمالي العام (CGT) وشركة 

احلكومة تنفي وجود عجز في احتياجات
مستشفياتها من األدوية واملستلزمات الطبية

القاهرة - هالة عمران

املركــز اإلعالمــي   نفــى 
ملجلــس الــوزراء املصري ما 
انتشــر من معلومات بشــأن 
وجــود عجز فــي احتياجات 
املستشــفيات احلكومية من 
األدوية واملستلزمات الطبية.

وأوضح املركز اإلعالمي في 
بيان أمس أنه قام بالتواصل 
مــع الهيئة املصرية للشــراء 
املوحــد واإلمــداد والتموين 
الطبــي، والتــي نفــت تلــك 
املعلومات، مؤكدة أنه ال صحة 
لوجود عجز فــي احتياجات 
املستشــفيات احلكومية من 
األدوية واملستلزمات الطبية.
توافــر  علــى  وشــددت 
جميع األدوية واملســتلزمات 
الطبية بشــكل طبيعي سواء 
احلكوميــة  باملستشــفيات 
أو الوحــدات الصحيــة، وأن 
املخزون االستراتيجي منها آمن 

بكافة املستشفيات والوحدات 
الصحيــة، مــع ضــخ كميات 

املواطنــني عــدم االنســياق 
وراء مثل تلــك األكاذيب، مع 
الرسمية  اســتقاء املعلومات 

من مصادرها املوثوقة.
املركــز اإلعالمي  وناشــد 
وســائل اإلعــالم املختلفــة 
التواصل  ومرتــادي مواقــع 
الدقــة  االجتماعــي حتــري 
واملوضوعية  في نشر األخبار، 
والتواصل مع اجلهات املعنية 
للتأكد قبل نشر  معلومات ال 
تستند إلى أي حقائق، وتؤدي 
إلى إثارة البلبلة والقلق بني 
أية  املواطنني، ولإلبــالغ عن 
شائعات أو معلومات مغلوطة 
يرجــى اإلرســال علــى أرقام 
الواتســاب التابعــة للمركــز 
الــوزراء  اإلعالمــي ملجلــس 
 (٠١١٥٥٥٠٨٦٨٨ -٠١١٥٥٥٠٨٨٥١)
علــى مــدى ٢٤ ســاعة طوال 
أيام األسبوع، أو عبر البريد 
rumors@idsc.) اإللكترونــي

.(net.eg
إضافيــة منها بشــكل فوري 
في حالة االحتياج، مناشــدة 

ومطمئن، مشيرة إلى أن هناك 
متابعة مستمرة ملوقف توافرها 
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كارثة زلزالية تضرب تركيا وسورية

٢٣ مليون منكوب .. وتركيا تعلن ١٠ واليات «مناطق كوارث»

عواصــم - وكاالت: قالت 
منظمة الصحة العاملية إن عدد 
املتضرريــن بالزلــزال املدمر 
الــذي ضرب تركيــا وامتدت 
تداعياته الكارثية الى سورية 
قد يصل إلــى ٢٣ مليونا، في 
وقت اعلنت أنقرة اســتمرار 
حالــة الطوارئ فــي املناطق 

املنكوبة ملدة ثالثة اشهر. 
ومنــذ اللحظــات األولــى 
للزلزال الذي بلغت شدته ٧٫٨

في كهرمان مرعش فجر اإلثنني 
والهزات االرتدادية، لم يتوقف 
عداد اإلصابــات عن االرتفاع 
حيث جتاوز الـــ ٤٥٠٠ قتيال 
ونحو ٢٠ الف جريح على األقل 

«رمبا قتلت آالف األطفال».
وأكد إلدر أن هذا الزلزال هو 
أقوى زلزال يضرب املنطقة منذ 
ما يقرب مــن ١٠٠ عام، وجاء 
في أسوأ وقت ممكن للضعفاء.
وتابع أن عشرات املدارس 
واملستشفيات واملرافق الطبية 
والتعليمية األخرى تضررت 
أو دمرت بســبب الزالزل مما 
أثر بشكل كبير على األطفال، 
مشددا على أن تركيز املنظمة 
املباشــر ينصــب حاليا على 
ضمان وصول األطفال واألسر 
املتضررة ملياه الشرب املأمونة 
وخدمــات الصــرف الصحي 
للوقاية من املرض في األيام 

عملهــم ويزيــد مــن معاناة 
الناجــني الذين يعانون البرد 
في العراء وحتت اخليام التي 
نصبت حــول مواقد النيران 
التــي اقيمــت فــي املناطــق 

املنكوبة او في سياراتهم.
وسوى الزلزال آالف املباني 
واملــدارس  واملستشــفيات 
باألرض. وقدرت إدارة الكوارث 
والطوارئ التركية (آفاد) أن 
الزلزال تسبب في تدمير ٥٧٧٥

مبنى. 
وأعلــن الرئيــس التركي 
رجــب طيــب أردوغــان فــي 
خطــاب ألقــاه أمــس اعتبار 
األقاليــم العشــرة املتضررة 

األولى لألزمة، وأيضا حتديد 
األطفال املنفصلني عن ذويهم 
وغير املصحوبني والعمل على 

لم شملهم مع عائالتهم.
وبعد يوم من وقوع الكارثة 
واصل عمال اإلنقاذ ســاعات 
الليل بالنهار أمال في العثور 
على ناجني، فيما انتظر الناس 
بجوار أكوام األنقاض في لهفة 
أمال في العثور على أصدقائهم 
وأقاربهم أحياء. وكابد عمال 
اإلنقاذ النتشــال احملاصرين 
حتت أنقاض مبان منهارة في 
«ســباق مع الزمن» متحدين 
ظروف الطقس القاسية، حيث 
يعرقل سوء األحوال اجلوية 

أردوغان يعلن تخصيص ٥ مليارات دوالر مساعدات مالية وفتح الفنادق إليواء املتضررين.. ومخاوف من وفاة آالف األطفال 

(أ.ف.پ) البحث عن ناجني حتت األنقاض استمر لليوم الثاني في كهرمان مرعش مركز الزلزال املدمر  

في تركيا وأكثر من ١٧٠٠ قتيل 
في ســورية مــع مخاوف من 
ارتفاع كبير في هذه االعداد مع 
مضي الوقت وتضاؤل فرص 

العثور على ناجني.
وقالــت منظمــة الصحــة 
العامليــة إنها تتوقع األســوأ 
وتخشى أن تكون «احلصيلة 
أعلى بثماني مرات من األرقام 

األولى» املنشورة.
إلــدر  وأعلــن جيمــس 
املتحدث باسم صندوق األمم 
املتحدة للطفولة (يونيسف)، 
أن الزلزال والهزات االرتدادية 
التــي أعقبتــه ودمرت آالف 
املباني في تركيا وســورية 

ولي العهد أجرى اتصاًال بالرئيس أردوغان: 
متضامنون مع تركيا لتجاوز محنة الزلزال

بتوجيهات من صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، أجرى سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد اتصاال هاتفيا بالرئيس رجب 
طيب اردوغــان رئيس اجلمهورية التركية 
الصديقة، نقل خالله حتيات صاحب السمو 
األمير وخالص تعازي ومواســاة الكويت 
حكومة وشعبا إليه وشعب اجلمهورية التركية 

الصديق، 
كما أكد سموه للرئيس التركي تضامن 
الكويت مع اجلمهوريــة التركية الصديقة 
لتجاوز احملنة التي تعرضت لها جراء الزلزال 
املدمر الذي خلف آالف الضحايا واملفقودين 
واملصابني ونقل التوجيهات السامية بتوفير 
املســاعدات الفورية للبلد الصديق وإنشاء 
جسر جوي باسم الكويت يضم آليات ومعدات 
وكوادر بشــرية متخصصة وطواقم طبية 
وإغاثية للمشاركة في البحث واإلنقاذ وتقدمي 
كافة املساعدات االزمة للمتضررين من آثار 

الزلزال.

كما أكد ســموه على توجيهات صاحب 
الســمو األمير إلى مجلس الوزراء بإطالق 
وتنظيم حملة تبرعات عاجلة إلغاثة املتضررين 
من الزلزال وتخفيف معاناتهم وذلك مبساهمة 
اجلمعيات واللجان اخليرية وجمعيات النفع 
العام الكويتية ومؤسســات الدولة املدنية، 
متمنيا سموه أن يتجاوز البلد الصديق هذه 
احملنة من خالل قيادتــه احلكيمة، وداعيا 
اهللا تعالى أن يرحم الضحايا ويكتب عمرا 
للمفقودين ومين بعاجل الشفاء على املصابني.

وقد أعرب الرئيس رجب طيب اردوغان 
رئيــس اجلمهورية التركية الصديقة عن 
بالغ شكره لصاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وســمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد على هذه املشاعر األخوية 
الصادقة، مثمنا لســموهما هذه املبادرة 
األخوية الطيبة، ومتمنيا لسموهما موفور 
الكويتي  العافية وللشعب  الصحة ودوام 

الشقيق كل رفعة وازدهار.

ً سموه نقل تعازي صاحب السمو ومواساة الكويت حكومة وشعبا

عالم جيولوجي إيطالي: الزلزال حّرك 
تركيا ٣ أمتار نحو الغرب

األناضول: قال رئيــس املعهد الوطني 
اإليطالي للجيوفيزياء والبراكني البروفيسور 
كارلو دوغليوني، إن الزالزل التي ضربت 
تركيــا تســببت في حترك البــالد ٣ أمتار 

نحو الغرب.
وأوضح دوغليوني للصحافة اإليطالية 
امس، أن الزالزل حدثــت عند نقطة التقاء 
صفائح شرق األناضول مع الصفيحة العربية 

واألفريقية.

وأشار إلى أن التقديرات احلالية تشير 
إلى إزاحة الصفيحة ٣ أمتار لكن املعلومات 
النهائية سيتم احلصول عليها بعد االطالع 

على بيانات القمر االصطناعي.
وذكر أن الــزالزل وقعت في أحد خطي 

الصدع الزلزالي اللذين ميران في تركيا.
وبحسب خبراء، فإن الزلزال الذي وقع في 
تركيا بوالية كهرمان مرعش، كان أقوى بألف 
مرة من زلزال ٢٠١٦ الذي حدث في إيطاليا.

طائرتان عسكريتان تقلعان إلى تركيا 
في أولى طالئع اجلسر اجلوي اإلغاثي لضحايا الزلزال

أعلنت رئاســة األركان العامة للجيش الكويتي أن طائرتني تابعتني 
للقــوة اجلوية الكويتية أقلعتا متوجهتني إلــى تركيا في أولى طالئع 
اجلسر اجلوي الذي خصص لنقل االحتياجات واملساعدات الطبية الطارئة 
واملواد اإلغاثية لضحايا الزلزال، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو 

األمير القائد األعلى للقوات املسلحة الشيخ نواف األحمد.
وقالت «رئاســة األركان» في بيان صحافي إن إنشــاء جســر جوي 
إلرسال املساعدات والطواقم الطبية والفنية للمتضررين بسبب الزلزال 
املدمــر الذي وقع في جنــوب اجلمهورية التركية الصديقة -وتشــكل 
هاتان الطائرتان أولى طالئعه- يأتي جتسيدا لروح األخوة والتعاون 

املشترك بني البلدين الصديقني.
وأوضحت أن هذه الرحالت تأتي بالتعاون والتنســيق بني اجليش 
الكويتــي ووزارتــي اخلارجية والصحة وقوة اإلطفــاء العام وجمعية 
الهالل األحمر، مشــيرة إلــى أن الطائرتني حتمالن علــى متنهما فريقا 
متخصصا من قوة اإلطفاء العام بكامل جتهيزاته، كما مت شحن ٨ أطنان 

من االحتياجات الطارئة واملواد اإلغاثية موزعة على الطائرتني.
يذكر أنه كان في وداع رحالت اإلغاثة املغادرة كل من السفيرة التركية 
لدى الكويت طوبى نور سومنز ورئيس قوة اإلطفاء العام الفريق خالد 

املكراد وعدد من كبار ضباط القادة بالقوة اجلوية.

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو األمير

رئيس قوة اإلطفاء العام الفريق خالد املكراد وسفيرة جمهورية تركيا لدى البالد طوبى نور سومنزجانب من آليات قوة اإلطفاء العام املشاركة في اإلغاثة

مصدر خاص لـ «األنباء»: «الشؤون» وافقت 
على أكثر من ٣٠ طلبًا جلمع التبرعات

بشرى شعبان

أكد مصدر خاص في وزارة الشؤون االجتماعية لـ «األنباء» أن الوزارة 
وتنفيــذا لقرار مجلس الوزراء وافقت علــى كل الطلبات التي تقدمت بها 
اجلمعيات اخليرية للقيام بحمالت جمع التبرعات إلغاثة متضرري الزلزال 
في تركيا وســورية، حيث جتاوز عددها ٣٠ جمعية. وأشار إلى أن الوزارة 
وافقت على كل الطلبات التي تقدمت بها جهات العمل اخليري عبر األونالين 
وفقا لضوابط وشروط تنظيم العمل اخليري. وقال إن الوزارة وتنفيذا لقرار 
مجلس الوزراء في توجيه الوزارة لتنظيم حملة التبرعات متنح املوافقة لكل 
من يتقدم جلمع التبرعات، سواء من جمعيات خيرية أو جلان العمل اخليري 

وجمعيات النفع ومؤسسات املجتمع املدني والقطاع اخلاص.

منطقة كــوارث وفرض حالة 
الطوارئ في املنطقة ملدة ثالثة 
أشهر. وقال إن احلكومة تعتزم 
فتح فنادق في مدينة أنطاليا 
السياحية الواقعة إلى الغرب 
إليواء املتضررين من الزلزالني 

مؤقتا.
وأضاف أنه ســيتم اتخاذ 
سلسلة من اإلجراءات الطارئة 
إلغراق املناطق املتضررة بعمال 
اإلغاثــة واملســاعدات املالية. 
وتابع «ســننتهي سريعا من 
العمليتني الرئاسية والبرملانية 
املتعلقتــني بهذا القــرار الذي 
سيغطي ١٠ محافظات تضررت 
من الزلزال، على أن يطبق ملدة 

ثالثة أشهر».
وأشار الرئيس التركي إلى 
أن حكومته سترسل أكثر من 
٥٠ ألف عامل إغاثة إلى املنطقة 
وتخصــص ١٠٠ مليــار ليرة 
تركيــة (٥،٣ مليارات دوالر) 

كمساعدة مالية.
وتقول السلطات التركية 
إن نحو ١٣٫٥ مليون شــخص 
تضرروا في منطقة مساحتها 
نحو ٤٥٠ كيلومترا من أضنة 
فــي الغرب إلــى ديار بكر في 
الشرق وفي ٣٠٠ كيلومتر من 
مالطية في الشمال إلى خطاي 

في اجلنوب. 
وقــال مدير عــام منظمة 

الصحــة العامليــة تيــدروس 
أدهانوم جيبريســوس «إنه 
ســباق مع الزمــن اآلن... كل 
دقيقة، كل ساعة متر، تتالشى 

فرص العثور على ناجني».
واشــتعلت النيــران فــي 
املئــات من حاويات الشــحن 
التركي  مبينــاء إســكندرون 
أمس، مطلقة أعمدة من الدخان 
األســود الكثيف في السماء، 
مــا أدى إلى تعليق العمليات 
وأجبر شــركات شــحن على 
حتويل السفن ملوانئ أخرى.
وبعــد الســيطرة علــى 
احلريق للمرة األولى جتددت 

النيران في امليناء.

املساعدات الدولية تتوالى على املناطق املتضررة
باريس ـ أ.ف.پ: بدأ وصول املســاعدات الدولية 
بعــد الزلزال الذي ضرب تركيا وســورية املجاورة، 
إلى تركيا امس مع أولى فرق اإلنقاذ واملعدات واملواد 

الغذائية.
وأعلنت قطر إنشاء «مستشفى ميداني» وإرسال 

«فرق بحث وإنقاذ» إلى تركيا.
وأرسلت اإلمارات طائرات نقلت «مساعدات طارئة» 
إلى ســورية وتركيا، واعلنت تخصيص مساعدات 
انسانية بقيمة ١٠٠ مليون دوالر مناصفة بني البلدين.

وقال باالز أوغفاري، أحد املتحدثني باسم املفوضية 
األوروبية لشؤون املساعدات اإلنسانية، للصحافيني 
امس إنه من خالل آليــة احلماية املدنية األوروبية، 

قــام االحتــاد األوروبي «بتعبئة أكثــر من ٣٠ فريق 
بحث وإنقاذ وفرق طبية، بشكل جماعي من ٢١ دولة 

أوروبية».
وفيما يتعلق بســورية، أشــار أوغفاري إلى «ان 
االحتاد األوروبي بالطبع هو املانح اإلنساني الرئيسي 
فيها» واملنظمات الشريكة له «تسهم أيضا في جهود 
اإلنقاذ»، وأكد «بالطبع، نحن على اســتعداد لتقدمي 
املزيد من املســاعدات وســنواصل العمل على مدار 

الساعة في األسابيع واأليام القادمة».
وقدمت كذلك مساعدات كل من اليونان والسويد 
اللتني تربطهما عالقات متوترة مع أنقرة، إذ أعلنت 
السويد ـ التي ترأس االحتاد األوروبي منذ ديسمبر 

ـ التبرع بنحو ٦٥٠ ألف دوالر لتركيا وسورية عبر 
اللجنة الدولية للصليب األحمر ومنظمة الهالل األحمر.

وأعلنت أملانيا بدورها امس أن فريق بحث وإنقاذ 
مــن الوكالة الفيدرالية األملانية لإلغاثة الفنية غادر 

إلى أضنة ويضم ٥٠ رجل إنقاذ ومعدات.
وفي فرنســا، من املقرر أن يتوجه ١٣٩ من عمال 
اإلنقــاذ التابعني لألمن املدني إلى تركيا، وخصوصا 

إلى محافظة كهرمان مرعش حيث مركز الزلزال.
وتنوي إيطاليا واملجر وپولندا واسبانيا إرسال 
فرق إنقاذ، وأعلنت األخيرة ارسال «أفراد ومسيرات» 
متوجهــة إلى ملطيــة التركية حيث مركز تنســيق 

املساعدات الدولية.

حلب املنكوبة تدفن موتاها 
وتصلي للعالقني حتت األنقاض

حلــب - أ.ف.پ: فــي مدينة حلب 
املنكوبة في شمال سورية، يدفن سكان 
موتاهم ويتســمر آخــرون أمام أبنية 
انهــارت كليا أو جزئيا أمال في خروج 
أقاربهم العالقني حتت األنقاض وانتهاء 

كابوس لم يستفيقوا منه بعد.
منــذ حصــول الزلــزال، تنتظر أم 
ابراهيم (٥٦ عاما) أن تسمع خبرا عن 
أبنائها السبعة. جتلس في سيارة قرب 
املبنــى الذي كانوا يقطنون فيه كي ال 
تبتعــد عنهم، وتقــول لوكالة فرانس 
برس «أنتظر منذ الساعة الرابعة والثلث 
صباحــا، منذ أن انتهت الهزة» صباح 

االثنني.
وتضيــف «منــت داخــل الســيارة 
بانتظار أبنائي، أنتظر أي خبر منهم، 
لم آكل ولم أشــرب. هل من املمكن أن 
أتنــاول الطعام وأبنائــي جياع حتت 

األرض»، قبل أن تنهار باكية.
متســك أم ابراهيم مبسبحة بيدها 
من دون أن تتوقف عن تالوة األدعية، 
جتفف دموعها مبنديل من قماش، تنظر 
إلى املنزل املهدم، وتقول «ال أمتنى ألحد 

أن يعيش ما أعيشه».
ورغم البرد القارس، ينهمك سكان 
وفرق إغاثة وجنود بالبحث عن ناجني 
حتــى انهم يضطــرون أحيانا للنبش 
بأيديهم. فوق أحد األبنية املنهارة في 
حي بستان القصر، يصرخ أحدهم عبر 
فوهة صغيرة ألحد العالقني حتت سقف 
مبنى طالبا منه حتديد وجهة الضوء، 

ليتمكنوا من رصد مكانه.
حلــب احملاذيــة لتركيــا، مــن بني 
احملافظــات الســورية األكثــر تضررا 

جراء الزلزال.
وجــراء املعارك وحمــالت القصف 
خالل أشــد ســنوات النزاع منذ ٢٠١١، 
تضررت أبنية حلب، ثاني كبرى املدن 
الســورية، بشكل كبير، وكانت تنهار 
بني احلني واآلخر فيها مبان متصدعة، 
منها مأهولة بالسكان وأخرى مهجورة.

ثم إذ به الزلزال، الذي ضرب تركيا 
املجاورة بقوة ٧٫٨ درجات، يأتي على 

أكثر من ٥٠ مبنى في املدينة املنكوبة.
وتقف أم محمد عاجزة بالقرب من 
منزل شــقيقتها التــي ال تعرف عنها 
وعن عائلتها شيئا منذ أن انهار جزء 

من املبنى حيث تسكن.
تنقلــت أم محمد بني مستشــفيات 
املدينــة بحثا عن شــقيقتها وأوالدها 

األربعة من دون جدوى.
وتقول، وقد خنقتها الدموع، «أعتقد 
أنهم عالقون عند درج املبنى»، متعلقة 

بأمل أن يكونوا على قيد احلياة.
وتضيف السيدة، التي متضي وقتها 
في السيارة منذ أن هربت من منزلها، 
«الزلزال أصعب من احلرب، ففي احلرب 

تسقط قذيفة وينتهي األمر».
وفي حي بســتان القصر، يستعيد 
زكريا عيسى (١٧ عاما) أصوات جيرانه 
يصرخون طالبني يد العون إلنقاذهم. 

ويقول «ذهبت حياتنا كلها».
يطغى على املدينة صوت اجلرافات 
وصراخ فرق اإلغاثة، فيما أغلقت احملال 
أبوابها. وافترش الســكان الشــوارع 
والباحــات برغــم دراجــات احلــرارة 
املنخفضة، منهم من فقد منزله ومنهم 
من يخشى هزات ارتدادية جديدة تأتي 

على مبان إضافية.
كمــا انهمك ســكان بدفــن موتاهم، 
ومنهــم من لم يتمكــن حتى من اتباع 
طقــوس الدفن املعتادة. وقال ســكان 
إنهم اضطروا لدفن موتاهم مباشــرة 
بعد انتشالهم من حتت األنقاض، كما 
أنه يتم أحيانا دفن األم مع ابنتها واألب 

مع ابنه.
وشاهد مصور لفرانس برس سيارات 
بيك آب وشاحنات لبيع البوظة تنقل 
جثثــا موضوعــة في أكيــاس بيضاء 

بالستيكية إلى املقابر لدفنها.
فــي إحدى مقابــر املدينــة، ينتظر 
مجموعة من الرجال دورهم لدفن أحد 
عشــر فردا ينتمون إلى عائلة واحدة، 
ويطلبون من أحد عمال املقبرة أن يترك 
مجــاال لقبر إضافي لدفن فرد آخر من 

العائلة لم يتم انتشاله بعد.
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كارثة زلزالية تضرب تركيا وسورية

اآلمال تتضاءل ومنظمات سورية تناشد: كل ثانية تعني إنقاذ روح

عواصم - وكاالت: أعلنت األمم املتحدة 
توقف املســاعدات التي تقدمها ملناطق 
ســيطرة املعارضة السورية في الوقت 
الذي حذرت فيه منظمــة الدفاع املدني 
«اخلوذ البيضاء» من أن مئات العائالت 
بقيت عالقة حتت االنقاض لليوم الثاني 
في شــمال غرب سورية بسبب الزلزال 
املدمــر الذي ضرب تركيا وامتدت آثاره 
الكارثية الى شمال سورية. وحذر رائد 
الصالــح مدير «اخلوذ البيضاء» من أن 
الوقت ينفد إلنقاذ تلك العائالت من حتت 

املباني املدمرة.
وقال الصالح لرويترز إن هناك حاجة 
عاجلة ملساعدات من املنظمات الدولية 
من أجل جهود اإلنقاذ التي تبذلها منظمة 
الدفــاع املدني املعروفــة. وأضاف «كل 
ثانية تعني إنقاذ أرواح ونناشد جميع 
املنظمات اإلنســانية تقدمي مســاعدات 
مادية، واالستجابة لهذه الكارثة بشكل 

عاجل».
وواصلت فرق اإلنقاذ طوال يوم أمس 
العمل من أجل انتشــال احملاصرين في 
شمال غرب سورية مع تعثر جهود اإلنقاذ 
بسبب ظروف الطقس شــديد البرودة 
وعدم توافر املعدات الالزمة. ويقوم رجال 
اإلنقاذ بإزالة أكوام احلطام باســتخدام 

أدوات بسيطة وبأيديهم.
وقال فريق االســتجابة الطارئة في 

سورية، وهو منظمة غير حكومية تعمل 
في املنطقة التي يســيطر عليها مقاتلو 
املعارضة، إن العواصف الثلجية أغلقت 
الطرق داخل املخيمات املؤقتة التي تؤوي 
عشرات اآلالف من النازحني السوريني.

وقال زهير القراط مدير صحة مدينة 
إدلــب إن معظــم املستشــفيات ممتلئة 
والوضــع كارثي، وهناك حاجة ماســة 

إلى أدوية لتلبية االحتياجات. 
ورغم هذه الظروف املأساوية، قالت 
متحدثة باســم األمم املتحــدة إن تدفق 
مســاعدات املنظمة املهمة من تركيا إلى 
شمال غرب سورية عبر املعبر الوحيد في 
باب الهوى، توقف مؤقتا بسبب األضرار 
التي حلقت بالطرق ومشاكل لوجستية 

أخرى مرتبطة بالزلزال.
وقالت ماديفي سون سوون املتحدثة 
باســم مكتــب األمم املتحــدة لتنســيق 
الشــؤون اإلنســانية لرويترز «بعض 
الطــرق معطلة والبعض اآلخر ال ميكن 
الوصول إليه. هناك مشكالت لوجستية 

حتتاج إلى حل».
وقد حذر مسؤولون كبار من منظمة 
الصحــة العامليــة مــن أن االحتياجات 
اإلنســانية لســورية وصلت إلى أعلى 

مستوياتها.
وقال مســؤول كبير عن املساعدات 
فــي األمم املتحدة إن هــذه االحتياجات 

زادت اآلن مما يجعل مئات الشــاحنات 
التي تدخل سورية عبر تركيا كل شهر 
محملة مبواد غذائية وطبية ومساعدات 

أخرى أكثر أهمية.
وأضافت في اجتمــاع مجلس إدارة 
املنظمة «هذه أزمة تأتي على رأس أزمات 
متعددة في املنطقة املنكوبة... االحتياجات 
بلغت أعلى مستوى لها في جميع أنحاء 
سورية بعد أزمة معقدة وممتدة استمرت 
١٢ عامــا تقريبا بينما يســتمر التمويل 

اإلنساني في االنخفاض».
مع تقدم الوقت وتضاؤل فرص جناة 
احملاصريــن حتت األنقاض، ارتفع عدد 
الضحايا في عموم سورية الى أكثر من 
١٧٠٠ قتيال، حيث أعلنت وزارة الصحة 
الســورية ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 
٨١٢ قتيــال و١٤٤٩ جريحــا فــي مناطق 
ســيطرة احلكومة. كذلك أفادت منظمة 
اخلوذ البيضاء العاملة في مناطق الشمال 
اخلارجة عن سيطرة دمشق مبقتل أكثر 
مــن ٩٠٠ قتيل وإصابــة أكثر من ٣٠٠٠

شخص.
وأعلــن مجلس الــوزراء الســوري 
تخصيــص ٥٠ مليــار ليــرة ســورية 
كمبلغ أولي لتمويل العمليات اإلسعافية 
املتخذة ملعاجلة آثار الزلزال املدمر، وذلك 
بعد اعتماد خطة عمــل تنفيذية إلدارة 
وتنظيــم عمليات اإلغاثة في محافظات 

(حلب والالذقية وحمــاة وطرطوس). 
ووجهت السفارات السورية في العديد 
من دول العالم نداءات جلمع التبرعات 

من املغتربني.
املتحــدث  إلــدر  وأعلــن جيمــس 
باســم صندوق األمم املتحــدة للطفولة 
(يونيســيف) أن آالف املنازل قد دمرت 
مما أدى لتشــريد العائالت وتعريضهم 
للعوامل اجلوية التي تشهدها هذه الدول 
في هذا الوقت من العام من انخفاض في 
درجات احلرارة وسقوط الثلوج واألمطار.

وأوضــح أن العائــالت النازحة في 
شــمال غرب سورية وعائالت الالجئني 
الســوريني التــي تعيش فــي تركيا في 
مخيمات عشــوائية تعد من بني الفئات 
األكثــر ضعفــا، مؤكدا أنــه كانت هناك 
بالفعــل حالــة طارئة في شــمال غرب 
سورية، حيث تكافح املجتمعات احمللية 
مع تفشــي الكوليرا املســتمر واألمطار 

الغزيرة والثلوج.
وفــي مدينة حمــاة الســورية، قال 
عبداهللا الدهــان إن جنازات العديد من 
األسر أقيمت امس. وأضاف عبر الهاتف: 
«إنه مشهد مرعب بكل ما حتمله الكلمة 
من معنى. «لم أر شيئا كهذا في حياتي 

رغم كل ما حدث لنا».
وفتحت املساجد أبوابها لألسر التي 

تضررت منازلها.

دمشق تخصص ٥٠ مليار ليرة ملواجهة األزمة.. وجنازات جماعية ألسر بأكملها.. و توقف املساعدات األممية لشمال غرب البالد ألسباب «لوجيستية»

ذوو ضحايا وعالقون يشعلون النيران لإلنارة ويبحثون عن أحبائهم في شمال غرب سورية

السيسي يعزي األسد وأردوغان ويوجه باملساعدة

خادم احلرمني الشريفني وولي عهده يوجهان 
بتسيير جسر جوي إغاثي لسورية وتركيا

دعوة أممية إلى وقف شامل إلطالق النار 
لتمكني جهود اإلنقاذ

القاهرة - خديجة حمودة

أكد الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي 
تضامن مصر مع سورية في هذا املصاب 
األليم، مشيرا إلى توجيهاته بتقدمي كل أوجه 
العون واملساعدة اإلغاثية املمكنة في هذا 
الصدد إلى سورية. وقال املتحدث الرسمي 
باسم رئاسة اجلمهورية املستشار أحمد 
فهمي ان ذلك جاء خالل اتصال هاتفي من 
الرئيس السيسي لنظيره السوري بشار 
األسد، حيث أعرب خالل االتصال عن خالص 
التعازي في ضحايــا الزلزال املدمر الذي 
وقع أمس األول والتمنيات بالشفاء العاجل 
للجرحى واملصابني. من جانبه، أعرب الرئيس 
السوري عن امتنانه لهذه اللفتة الكرمية من 

الرئيس السيســي، مؤكدا اعتزاز سورية 
بالعالقات التاريخية واألخوية التي تربط 
البلدين والشــعبني الشقيقني. كما أجرى 
الرئيس السيسي اتصاال هاتفيا مع الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان. وتقدم السيسي 
بالتعازي واملواساة في ضحايا الزلزال املروع 
الذي أسفر عن آالف الضحايا واجلرحى، 
مؤكدا تضامن مصر مع الشــعب التركي، 
وتقدمي املساعدة واإلغاثة اإلنسانية لتجاوز 

آثار هذه الكارثة.
من جانبه، قدم الرئيس التركي الشكر 
للرئيس السيسي على هذه املشاعر الطيبة، 
مشيرا إلى أنها تؤكد عمق الروابط التاريخية 
التي جتمع الشــعبني املصري والتركي 

الشقيقني.

وكاالت: أعــرب خــادم احلرمــني 
الشريفني امللك ســلمان بن عبدالعزيز 
وصاحب السمو امللكي األمير محمد بن 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء عن أصدق التعازي 
واملواساة للجمهورية التركية واجلمهورية 
العربية السورية، وشعبيهما الشقيقني، 
وبخاصة أســر الضحايــا ومتنياتهما 
للمصابني بالشــفاء العاجل وذلك جراء 
الزلزال الذي وقع صبــاح أمس األول، 

وما خلفه من وفيات وإصابات وأضرار 
مادية في بعض املناطق التركية والسورية. 
وقالت وكالة األنباء السعودية «واس» إن 
اململكة تؤكد وقوفها وتضامنها مع البلدين 
الشقيقني في هذا الظرف اإلنساني، كما 
الدعم واملساعدة  القيادة بتقدمي  وجهت 
للبلدين الشقيقني في هذه األزمة من خالل 
إرســال فرق إنقاذ وتسيير جسر جوي 
إغاثي يشمل مساعدات طبية وإنسانية 

بصورة عاجلة.

جنيڤـ  أ.ش.أ: دعت جلنة التحقيق 
األممية الدولية املستقلة حول سورية إلى 
وقف شــامل إلطالق النار في سورية، 
املثلى  لتمكني جهود اإلنقــاذ واإلغاثة 
للمتضررين من الزلــزال في املناطق 
الســورية، ومتكني العاملني في املجال 
اإلنســاني وعمال اإلنقاذ من الوصول 
إلى احملتاجني دون خوف من الهجمات.
وحث رئيــس اللجنة باولو بينيرو 
املجتمع الدولي على التحرك بســرعة 
لتقدمي املســاعدات اإلنسانية والدعم، 
مناشدا جميع األطراف توفير وصول 
إنســاني فوري وغير مقيد الى جميع 
املناطق املتضــررة من الزالزل لتقدمي 
البيان  املساعدة املنقذة للحياة. وأشار 
إلى أن الزلزال، وهو األقوى في املنطقة 

منذ عقود، ســيضاعف املعاناة في بلد 
دمرته بالفعل ١٢ عاما من األزمة واحلرب، 
مضيفا أن شمال وشمال غرب سورية 
اللذين يستضيفان ماليني النازحني من 
سنوات القتال في جميع أنحاء البالد يبدو 
أنه سيكون األكثر تضررا من الزلزال. 
ولفتت اللجنة إلى أن العديد من السوريني 
اآلن بال مأوى وســط املباني املنهارة 
حتت املطر والثلج، وسط درجات حرارة 
متجمدة مع أعداد ال حتصى محاصرة 

حتت األنقاض.
السوريني يواجهون  أن  إلى  وأشار 
بالفعل شــتاء قاسيا وسط تفشي وباء 
املرافق  إرهاق  الكوليرا املســتمر، مع 
الصحيــة وعمال اإلغاثة من ســنوات 

احلرب والهجمات املباشرة.

رضيعة سورية تولد حتت الركام بعد مقتل والدتها وسوريون يروون اللحظات الصعبة
عواصم - وكاالت: في بلدة جنديرس 
في شــمال سورية، انتشل سكان وعمال 
إنقاذ رضيعة ولدت بأعجوبة حتت الركام، 
وبقيت متصلة عبر حبل الصرة بوالدتها 
التي قتلت بعدما دمر الزلزال منزل العائلة.

أبصرت الصغيرة النور يتيمة، بينما 
قتل أفراد أسرتها جميعا: والدها عبداهللا 
املليحان ووالدتها عفراء مع أشقائها الـ٤، 

إضافة إلى عمتها.
ال تســعف الكلمات خليل السوادي، 
قريب العائلة. يقول بتأثر شديد لوكالة 
فرانس برس: «كنا نبحث عن أبوردينة 
(خليل) وعائلته، وجدنا أوال شقيقته ثم 

عثرنا على أم ردينة وكان هو قربها».
ويضيف: «ســمعنا صوتا عندما كنا 
نحفر، سبحان اهللا.. نظفنا التراب لنجد 
الطفلة مع حبل الصرة، قطعناه وأخذها 

ابن عمي إلى املستشفى».
في مقطع ڤيديو متداول على مواقع 
التواصــل االجتماعي، تظهر مجموعة 
من الرجال فوق ركام مبنى مدمر بينما 
يهرول رجل من خلف جرافة صفراء وهو 
يحمل الرضيعة عارية إال من طبقة من 
الغبار املمزوج بالدماء غطت جسدها 

الهزيل الذي تدلى منه حبل الصرة.
وسط درجات حرارة متدنية، يعلو 
صوت رجل في خلفية الڤيديو يطلب 
إحضار ســيارة لنقلها الى املستشفى 
بينمــا يركض رجل آخــر فوق الركام 
ويرمي بطانية ملونة للفها وسط تدني 
درجات احلرارة التي المست الصفر.

مــن جهتة، قال أحمــد الطويل من 
قرية معراته في إدلب «تلقيت أنباء عن 
اختفاء ابن عمي في الزلزال، لذا جئنا 

للبحث عنه ومساعدة عمال اإلنقاذ في 
البحث عنه».

وتابع «يوجد أكثر من ١٥٠ أسرة حتت 
األنقــاض. وفرق اإلنقــاذ التابعة للدفاع 
املدني قامت بكل ما في وسعها. لقد تطوعت 
أنا وأصدقائي اآلن ملساعدة عمال اإلنقاذ. 

الوضع كارثي للغاية.. كارثي حقا».
وحتــدث متطــوع مــن «اخلــوذات 
البيضاء» عــن الصعوبات على األرض، 
وقــال إبراهيم العجــم إن «العمل اليزال 
جاريا، رغم الصعوبات الناجمة عن توابع 
الزلزال املتكررة وانخفاض درجات احلرارة 

إلى ما دون الصفر».
وقــال «الكثير مــن املبانــي دمرت»، 
وأضــاف أن «فرق االنقاذ حتاول بكل ما 
متتلك من وســائل انتشال الضحايا من 

حتت االنقاض».

ونقلت اجلمعية الطبية الســورية ـ 
األميركية عن د.عادل دغيم مدير مستشفى 
إدلب املركزي قوله «أن املفزع هو األعداد 
الكبيرة من العائالت التي حوصرت حتت 

األنقاض وال نستطيع مساعدتها».
وأضاف «بالنســبة لنا في ســورية، 
فإن الوضع حتت السيطرة فيما يتعلق 
بتقدمي اخلدمات الطبية داخل املستشفيات، 
ولكن احلاجة اآلن ملحة لفرق اإلنقاذ ألن 
دقيقة واحدة قد تنقذ شخصا من املوت 

حتت األنقاض».
ووصف عبدالقادر الدواليبي، وهو 
مسؤول كبير في محافظة حلب، الوضع 
في املدينة بأنه صعب بسبب انهيار 
عدد من املباني في عدة أحياء واخلوف 
من انهيار أبنية أخرى بسبب توابع 

الزلزال.

نيفني أبوالفي 

ما بني العواصف الثلجية واألمطار الغزيرة في دول الشرق 
األوسط وما حولها والزلزال املدمر الذي لم تشهد املنطقة مثيال 
له منذ عشرات السنوات تناقلت الفضائيات مشاهد مؤملة آلثار 
هذه الكارثة الطبيعية التي امتزجت بدموع وعويل السكان في 
تركيا وسورية تلك الدول األكثر تضررا من هذا احلدث. وسائل 
التواصل االجتماعي كانت الناقل الرســمي للحدث من الدقائق 
األولى حيث كان سكان دول بالد الشام وتركيا والدول احمليطة بها 
يتأهبون ملواجهة العواصف الثلجية العنيدة واالمطار ودرجات 
احلرارة التي المســت الصفر وما دونه في بعض األماكن حتى 
داهمتهم الزالزل والهزات األرضية في لبنان وســورية وتركيا 
ومــن بعدها اخف وطأة في العراق ومصر وايران ودول اخرى 
مثل قبرص واليونان دون اضرار جسيمة. صور األطفال الذين 
مت انتشالهم من حتت االنقاض مؤثرة جدا من بينها صورة لطفل 
رضيع واخر يعتلي ظهر احد الرجال وهو مصاب ومن املشاهد 
األكثر ايالما هو الفيديو الذي مت تناقله عبر وســائل التواصل 
للشاب الذي يحدث والدته وهي حتت األنقاض ويطلب املساعدة.
املشاهد األكثر تداوال هي فيديوهات انهيار مبنى سكني في 
مدينــة اورفه التركية الى احلطام والدمار الذي حلق بأنطاكية 
التركية. في ســورية الوضع اإلنســاني كان أكثر ايالما بسبب 
ضعف البنية التحتية في املناطق املنكوبة والفيديوهات التي 
مت تناقلها تدمي القلوب بعد مشــاهد الدمــار وحاالت الوفيات 

واملصابني وسط الثلوج والعواصف التي قد تكون عائقا كبيرا 
في اإلســراع في عمليات االنقاذ. صــورة نقلتها «اجلزيرة» لم 
تترك مجاال ملشاهد اال وأن تدمع عيناه لعائلة سورية حتتضن 
بعضها حتت االنقاض وقد فارقوا احلياة. برنامج ترندينغ على 
«بي بي سي عربية» تناول احلدث في صدارة نشرته بينما كان 
احلــدث حاضــرا على رأس األخبار. في «ســكاي نيوز» عربية 
استمر النقل بشكل مباشر لنقل اخر التطورات والوقوف على 
مــا آلت اليــه األوضاع وماهــي عليه. اما في «العربية» شــغل 
احلدث مساحة كبيرة من ساعات البث اإلخباري وكانت سارة 
دندراوي في حوار مباشر مع متخصصني حول مثل هذه الظواهر 
الطبيعية. في «العربي» كانت هناك تغطية خاصة ونقل مباشر 
من عدة مواقع وامللفت هو اســتضافة الباحث في علم الزالزل 
فرانك هوغربيتس الذي تنبأ منذ ايام بحدوث زلزال بقوة ٧٫٥

على مقياس ريختر في ذات الدول التي حدث بها فعال وحتدث 
عن توقعه بناء على دراســات مســتفيضة حول املنطقة ذاتها 
وتاريخهــا اجليولوجــي والهزات والزالزل التــي تعرضت لها 

سابقا مما مكنه من استنتاج هذه التوقعات.
«فرانس ٢٤» العربيــة تابعت احلدث واجلهود املبذولة 
إلنقاذ الضحايا والوقــوف على آخر التطورات. الكثير من 
القنــوات الفضائية خصصت ســاعات بثها لنقل اللحظات 
املروعة التي عاشــها الســكان أثناء وبعد سلســلة الزالزل 
التــي ضربت البالد املتضررة. وبعــض الفضائيات اكتفت 

ببث األحداث عبر نشرات أخبارها اليومية!

رضيعة تولد حتت األنقاض بعد وفاة والدتها

الفضائيات تسّخر ساعات البث لنقل أحداث الزلزالالفضائيات تسّخر ساعات البث لنقل أحداث الزلزالالفضائيات تسّخر ساعات البث لنقل أحداث الزلزالالفضائيات تسّخر ساعات البث لنقل أحداث الزلزالر ساعات البث لنقل أحداث الزلزالر ساعات البث لنقل أحداث الزلزالالفضائيات تسّخر ساعات البث لنقل أحداث الزلزالالفضائيات تسّخر ساعات البث لنقل أحداث الزلزالالفضائيات تسّخر ساعات البث لنقل أحداث الزلزالالفضائيات تسّخر ساعات البث لنقل أحداث الزلزالر ساعات البث لنقل أحداث الزلزالالفضائيات تسّخر ساعات البث لنقل أحداث الزلزالالفضائيات تسّخر ساعات البث لنقل أحداث الزلزالالفضائيات تسّخر ساعات البث لنقل أحداث الزلزالر ساعات البث لنقل أحداث الزلزالر ساعات البث لنقل أحداث الزلزالالفضائيات تسّخر ساعات البث لنقل أحداث الزلزال



تسالي
االربعاء ٨ فبراير ٢٠٢٣

20

14
418

2913
91456
45163
6281
52
3876

92

7361
47238

56197
9

459673
91746
6981
31

1295

43679

4
9613

286
4875

2
637

12784

2 7 3 6 8 9 4 5 1
1 4 9 5 7 2 3 6 8
5 8 6 1 3 4 9 2 7
7 6 2 3 1 8 5 9 4
4 5 8 9 2 6 1 7 3
9 3 1 7 4 5 2 8 6
6 9 7 4 5 3 8 1 2
3 2 5 8 6 1 7 4 9
8 1 4 2 9 7 6 3 5

1 6 8 7 9 3 2 5 4
7 4 3 5 1 2 8 9 6
2 9 5 6 4 8 1 7 3
9 8 1 4 3 5 7 6 2
4 5 7 1 2 6 9 3 8
6 3 2 9 8 7 5 4 1
5 7 4 2 6 1 3 8 9
3 2 9 8 7 4 6 1 5
8 1 6 3 5 9 4 2 7

5 1 4 8 2 3 6 7 9
2 3 9 6 7 1 4 5 8
8 6 7 9 4 5 2 3 1
9 5 6 1 3 2 7 8 4
7 2 3 4 5 8 9 1 6
1 4 8 7 9 6 5 2 3
4 7 5 3 8 9 1 6 2
6 8 2 5 1 4 3 9 7
3 9 1 2 6 7 8 4 5

لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

كل عمود وخط أفقي وكل مربع صغير ٣x٣ على األعداد من ١ إلى ٩ مرة واحدة فقط.
.٣xيجب أال يظهر أي رقم مرتني في أي عمود، أو خط أفقي، أو مربع صغير ٣

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

أحد الكواكب الشمسية من ٧ أحرف

عموديًا:

SudokuSudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

أورانوس

عباس النوري

ويأااقةاما

فحقللدنلشا

رضصممايماخ

حلىولصبععت

لاتااللارص

افاسذاابيا

ايزاررقدمر

افجةناااان

لخعرةبرلسع

حتمفلحبمام

قلليحللولة

سااقراازاو

١ـ  والية أميركيةـ  فضة، ٢ـ  في الفمـ  من الشعوب، 
٣ ـ والدي (معكوسة) ـ للجزم، ٤ ـ جعله مير ـ 
يرشد ـ ضمير منفصل، ٥ ـ احلبر، ٦ ـ نفرق ـ 
جلس، ٧ ـ من الزواحف ـ للنداء ـ مع القهوة، ٨

ـ نرهق ـ أحد األبراج (معكوسة)، ٩ ـ أرق، ١٠ ـ 
أعاد ـ سكني.

األسامي
املعابد
البراق

التخفيف

احلرف
املواساة

رحلة
املوز

احلبار
احلق

الضحى
رفيق

مشاعر
اختصار

نعمة
البينة

املعجزات
أقصى
املالذ

الصادق

١ ـ متكلم ـ متعبك، ٢ ـ نكشف األعماق ـ قطع، ٣ ـ 
ماشيان ـ عكس يسر، ٤ ـ للنصب ـ ذكية، ٥ ـ بشري 
(معكوسة)ـ  والدة، ٦ـ  متشابهةـ  من احلرف الشعبية 
اخلليجية، ٧ ـ الغزال (معكوسة) ـ ضمير منفصل، ٨

ـ خّض (معكوسة) ـ من أجزاء الساعة، ٩ ـ يرطبه ـ 
برر، ١٠ ـ جهاز الطبخ ـ للتأفف.

أفقياً: عموديًا:
١ ـ كنساس ـ جلني، ٢ ـ لسان ـ عرب، ٣ ـ أبي 
(معكوسة) ـ لم، ٤ ـ مرر ـ يدل ـ هو، ٥ ـ املداد، 
٦ ـ نبدد ـ قعد، ٧ ـ ضب ـ يا ـ هيل، ٨ ـ نتعب ـ 

القوس (معكوسة)، ٩ ـ سهاد، ١٠ ـ كرر ـ موس.

١ ـ كليم ـ مضناك، ٢ ـ نسبر ـ بت، ٣ ـ سائران ـ 
عسر، ٤ ـ ان ـ لبيبة، ٥ ـ آدمي (معكوسة) ـ أم، ٦

ـ ددد ـ سدو، ٧ ـ الوعل (معكوسة) ـ هو، ٨ ـ رج 
(معكوسة) ـ دقيقة، ٩ ـ يبله ـ علل، ١٠ ـ موقد ـ أف.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم التغذية

أضرار بدائل السكر

شاع استخدام احمللي الصناعي غير السكري 
األسبارتام، منذ أن بدأ اخلبراء في التوصية به 
بديال لألطعمة واملشروبات احملالة بالسكر. ومع 
ذلك، فإن استخدامه قد يسبب مشاكل لبعض 
الغذائي له.  التمثيل  القادرين على  األفراد غير 
وارتبط احمللي الغذائي بالعديد من املخاطر الصحية 
الدراسات املختلفة. وفي أحدث  في سلسلة من 
اكتشافات علمية، تبني أن األسبارتام يغير بنية 
الدماغ، ويؤهله لالضطرابات العقلية، مثل القلق.

واكتشفت دراسة حديثة وجود صلة محتملة بني 
استهالك األسبارتام والقلق، إلى جانب التغيرات 
الباحثون أن هذه  الدماغ. ويذكر  الالجينية في 
النتائج تسلط الضوء على احلاجة إلى متابعة 
البحث في الصلة بني األسبارتام والقلق لدى البشر.

وباإلضافة إلى ذلك، وجدت دراسة نشرت في 
 ،British Medical Journal وقت سابق من هذا العام في
وجود صلة بني احللويات االصطناعية وأمراض 
الدورة الدموية. ومت الكشف عن أن تناول احملليات 
الصناعية بانتظام يرتبط بزيادة بنسبة ٩٪ في 
خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.

واألسبارتام هو محلي يستخدم على نطاق واسع 
بني عامة الناس ألنه أحلى ٢٠٠ من السكروز أو 
سكر املائدة. وهو موجود في مجموعة متنوعة من 
املنتجات، مبا في ذلك املشروبات الغازية والعلكة 
اخلالية من السكر وحبوب اإلفطار. وتستخدم 
املادة املضافة في آالف املشروبات واملنتجات 
الغذائية على مستوى العالم، لذلك ركز قدر كبير 

من األبحاث على تقييم سالمتها وآثارها.

ما أبرز األغذية الغنية باملعادن الضرورية؟

تلعب املعادن دورا مهما في وظائف القلب والدماغ، 
كما أنها ضرورية في إنتاج الهرمونات واإلنزميات. 
وتنقسم املعادن إلى فئتني بناء على مقدار ما يحتاج 
اليه جسم اإلنسان، فهناك حاجة إلى نوع من املعادن 
والبوتاسيوم  الكالسيوم  وتشمل  أكبر  بكميات 
والصوديوم والكلوريد والفوسفور واملاغنيسيوم. 
وفي املقابل هناك معادن مطلوبة بكميات أقل مثل 
احلديد والنحاس والفلورايد والسيلينيوم والزنك 
والكروم واملوليبدينوم واليود واملانغنيز. وبشكل 
عام هناك مجموعة من األطعمة التي توفر املعادن 

بكميات جيدة كما في القائمة التالية:
٭ املكسرات: تتميز املكسرات بغناها باملاغنيسيوم 
والزنك واملانغنيز والنحاس والسيلينيوم والفوسفور، 
حسبما ذكر موقع «هيلث الين» الطبي. وتعد املكسرات 
الكاملة والبذور وجبة خفيفة مريحة وغنية بالعناصر 
الغذائية، وميكن دمج زبدة املكسرات والبذور في 

العصائر.
٭ احملار: يعتبر احملار من األغذية الغنية بالسيلينيوم 
والزنك والنحاس واحلديد، بحسب دراسة نشرتها 
مجلة «علم األغذية». ويغطي استهالك ٨٤ غراما 
من احملار االحتياجات اليومية من الزنك والنحاس، 
ويوفر ما بني ٢٢ و٣٠٪ من االحتياجات اليومية من 
الزنك عنصرا غذائيا  السيلينيوم واحلديد. ويعد 
املناعة واالنقسام اخللوي وإنتاج  ضروريا لدعم 

البروتينات.
٭ البروكلي والقرنبيط: يحد تناول البروكلي 
والقرنبيط من األمراض املزمنة نظرا لغناها باملعادن 
الكبريت املهم في الوظيفة اخللوية،  وخصوصا 
النووي وإزالة السموم وتوليد  وإنتاج احلمض 
«اجللوتاثيون»، وهو أحد مضادات األكسدة القوية. 
وإلى جانب الكبريت، فإن هذه الفئة من اخلضراوات 
التي تشمل أيضا اللفت واجلرجير والسلق وامللفوف، 
تتميز بكونها مصدرا جيدا للمعادن األخرى مثل 
املاغنيسيوم والبوتاسيوم واملانغنيز والكالسيوم.

٭ البيض: يحتوي البيض على نسبة عالية من 
احلديد والفوسفور والزنك والسيلينيوم، باإلضافة إلى 
العديد من الڤيتامينات والدهون الصحية ومضادات 

األكسدة والبروتينات.
٭ الكاكاو: رغم أنه ليس غنيا بالعناصر الغذائية، 
إال أن الكاكاو مليء باملعادن وخصوصا املاغنيسيوم 
والنحاس، وفق املركز الوطني األميركي ملعلومات 

التكنولوجيا احليوية.

عن «سكاي نيوز»

املصدر: «إكسبريس»
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فنـوناالربعاء ٨ فبراير ٢٠٢٣

«الصفقة».. عمل فني رائع إهداء من الكويت إلى كل العالم
عفــوي وطبيعــي وباحترافية 
شــديدة، وكان واضحــا انهمــا 
حضرتــا للعمل بشــكل كبير، 
واهتمتا بأدق التفاصيل اخلاصة 
باألزياء واملكياج اخلاصة بحقبة 
التي تدور أحداث  الثمانينيات 

القصة خاللها.
 ومن الفنانني الذين أجادوا 
أيضــا النجمان الكبيران محمد 
املنصــور في دور والــد فريدة 
(روان مهدي)، وجاسم النبهان 
أكبر دالل في البورصة، بجانب 
األداء املميــز لــكل من حســني 
املهدي وفيصل العميري وسعود 
بوشهري وعبداهللا بهمن، وكان 
مفاجأة العمل األداء الرائع للطفلة 

املوهوبة ريان دشتي.
احللقتــني  عــرض  وبعــد 
اللتني حظيتا بتصفيق شــديد 
من كل احلضــور والذين اثنوا 
الرائــع  علــى هــذا املسلســل 
واإلنتاج الضخم الذي قامت به 
الشركة املنتجة من بناء مواقع 
تصوير وتوفير إكسســوارات 
وأزيــاء نقلوا من خاللها أجواء 
الثمانينيــات للمشــاهدين، مت 
عمــل نــدوة نقاشــية أدارتهــا 
العبداحملســن وحضرها  بيبي 
املنتج عبداهللا بوشهري وأحمد 
الشرقاوي رئيس تطوير احملتوى 
العربي في منصة «نتفليكس» 
وجنمتا العمل روان مهدي ومنى 
حســني، حيث حتدث كل منهم 
عن كواليس هذا العمل الضخم.

يشــاهده العالم أجمع، وهذا ما 
حتقق من خالل «الصفقة»، مؤكدا 
ان التحضير والشــغل املبذول 
فــي هــذا العمل يعــادل عمل ٤
مسلســالت كاملة، ومن ثم قام 
بوشهري بدعوة كل املشاركني 
في املسلسل للصعود على خشبة 
املســرح، مؤكــدا ان اجلمهــور 
املتواجــد حاليا فــي القاعة هو 
أول جمهور في العالم يشــاهد 
أول حلقتني من العمل، مختتما 
بالقــول: «الصفقة» إهــداء من 

الكويت الى كل العالم.
عقب ذلك مت عرض احللقتني 
األولــى والثانية من املسلســل 
الذي يــروي من خــالل أحداث 
حقيقية قصــة امرأتني (منيرة 
وفريدة) تواجهان حتديا كبيرا 
في سعيهما لتكونا رائدتني في 
مجــال الصناعــة املصرفية في 
الكويت من خالل عملهما في قسم 
التداول في بنك «الغد» ببورصة 
الكويت، حيث تشتريان وتبيعان 
األسهم، وأثبتتا نفسيهما في هذا 
املجال رغم العقبات والتحديات 
التــي واجهتهما مــن عدم تقبل 
املجتمع لوجود نســاء قويات 
وناجحات وسط هذا الكم الكبير 

من الرجال في البورصة.
وللحقيقــة احللقتــان كانتا 
ممتعتــني مبعنــى الكلمة على 
مســتوى األداء التمثيلي املبهر 
من منى حسني وروان مهدي، فكل 
واحدة منهما قدمت دورها بشكل 

في الكويت قبل ٤٠ عاما، وحتديدا 
في منطقة الساملية، وكان بجوار 
بيته بقالة اسمها «بقالة املانع» 
مازال يذكرها، وأضفى الشرقاوي 
بخفة دمه الشديدة أجواء من املرح 

والبهجة.
 من جانبه، بدأ املنتج عبداهللا 
بوشــهري حديثــه بتوجيــه 
الشكر لكل القائمني على منصة 
«نتفليكس»، وكشــف عن انهم 
حتدثوا معه منذ عام ٢٠٢١ عن 
التعــاون لتقــدمي أول إنتاجات 
املنصــة األصليــة فــي اخلليج 
وتكــون االنطالقة من الكويت. 
وأردف: كنت أحلم بتقدمي عمل 

العربي  رئيس تطوير احملتوى 
في «نتفليكــس» الصعود على 
خشــبة املســرح ليتحدثــا عن 
التجربة، حيث بارك الشرقاوي 
للجمهور الكويتي بإطالق مسلسل 
«الصفقة» اليوم «األربعاء» في ١٩٠

دولة حــول العالم. وقال: العمل 
مدبلج بأكثر من لهجة، ومترجم 
بعدة لغات، وهو أول إنتاج أصلي 
ملنصة «نتفليكس» في اخلليج.

ان  للجميــع  الفتــا  وكان 
الشــرقاوي يحمل في يده كيس 
«بفك»، مما أثار االستغراب، لكنه 
كشــف لهم ان هذا الكيس أعاده 
لذكريات جميلة، حيث كان يسكن 

العرض السينمائي ملشاهدة اول 
حلقتني من «الصفقة» الذي قام 
بتأليفــه كل من نادية أحمد وآن 
وآدم ســوبيل، وتولــى إخــراج 
أول حلقتــني املخــرج املصــري 
كرمي الشناوي، فيما قام املخرج 
الكويتي املوهوب جاســم املهنا 
بإخراج باقي احللقات، وهذا أمر 
متبع في أكثر أعمال «نتفليكس».
وقبل العرض رحبت عريفة 
احلفل املدونة وصانعة محتوى 
في مواقــع التواصل االجتماعي 
بيبي العبداحملســن باحلضور، 
وطلبــت مــن املنتــج عبــداهللا 
الشــرقاوي  بوشــهري وأحمــد 

والفنانة روان مهدي التي تدور 
حولهما أحداث القصة، باإلضافة 
الى النجوم الكبار محمد املنصور 
وجاسم النبهان وزهرة اخلرجي 
وهدى اخلطيب وفيصل العميري 
وحسن ابراهيم وآخرين، وهناك 
عدد آخر من الفنانني لم يتمكنوا 
من التواجد لظروف انشــغالهم 
بتصوير أعمالهم الدرامية لشهر 
رمضان املقبل، منهم حسني املهدي 
وعبداهللا بهمن والفنانة الكبيرة 
أسمهان توفيق وسعود بوشهري.

عقب التقاط الصور التذكارية 
وعمل لقاءات مع وسائل اإلعالم 
املختلفة انتقل اجلميع الى قاعة 

ياسر العيلة

جنحت منصــة «نتفليكس» 
وشركة «بيوند درميز» لإلنتاج 
في اصطحابنا مساء امس االول 
فــي رحلــة رائعــة الــى حقبــة 
الثمانينيات مــن خالل حضور 
العرض األول للمسلسل الكويتي 
«الصفقة»، وهو مســتوحى من 
قصة حقيقية عن مسيرة نساء 
رائدات في القطاع املالي الكويتي.
 أقيمــت االحتفالية اخلاصة 
بالعمــل في مركز الشــيخ جابر 
األحمد الثقافي الذي تزين بأجواء 
حقبة الثمانينيات من قطع ديكور 
وأزيــاء وســيارات خاصة بتلك 
احلقبــة التــي شــهدت الكويت 
خاللهــا فترة ازدهــار في جميع 
املجــاالت. ويعد املسلســل أول 
أعمــال «نتفليكس» األصلية في 
اخلليج ويعرض في ١٩٠ دولة، 
ويتكون من ٦ حلقات، ومن أضخم 

اإلنتاجات العربية لعام ٢٠٢٣.
«األنباء» تواجدت في احلفل 
املقام لهذا احلــدث الفني الكبير 
الذي حظي مبتابعة واسعة من 
وسائل اإلعالم احمللية والعربية 
والعاملية، وحضره صناع العمل 
تقدمهم املنتج واملخرج عبداهللا 
بوشهري، وفريق من «نتفليكس» 
بقيادة أحمد الشــرقاوي رئيس 
تطويــر احملتــوى العربــي في 
املنصــة، كما حضــر من جنوم 
املسلســل الفنانــة منى حســني 

في حفل أقيم مبركز جابر األحمد الثقافي .. أعاد اجلمهور إلى حقبة الثمانينيات اجلميلة وأول إنتاجات «نتفليكس» األصلية في اخلليج
الشيخة الزين الصباح مع فريق منصة نتفليكس

الزميل ياسر العيلة يتوسط جنمتي العمل روان مهدي ومنى حسني

لقطة جماعية لفريق «الصفقة» مع املنتج عبداهللا بوشهري

(أحمد علي) روان مهدي ومنى حسني ومايك «نتفليكس»  

ملشاهدة الڤيديو

املشاركون في «الصفقة» لـ «األنباء»: أحداثه مثيرة وممتعة
التي جتسد فيها شخصية «منيرة» 
التي جتدها احيانا خفيفة ظل واحيانا 
شديدة للتعامل مع املجتمع الذكوري 
املتواجد في ســوق االوراق املالية، 
شــاكرة املنتج عبداهللا بوشــهري 
و«نتفليكــس» على هــذه الفرصة 
وتتمنى دائما ان تكون عند حســن 

ظن اجلميع.
من جانبه، شــكر املنتج عبداهللا 
بوشهري جميع فريق عمل «الصفقة» 
الذين كانوا على قدر حتمل املسؤولية 
لتقــدمي عمل درامي مــن انتاجات 
نتفليكس االصلية تدور احداثه في 
حقبة الثمانينيات، احلقبة التي كانت 
مميزة ومثيرة في املجتمع الكويتي 
ومن خالل احداث واقعية وحقيقية، 
واصفا انــه «محظوظ جدا» مع هذا 
الفريق املميز ومحظوظ مبشاركة عدد 
من كبار النجوم في هذا العمل مثل 
الفنانة القديرة مرمي الصالح واسمهان 
توفيق والفنان محمد املنصور وجاسم 

النبهان. 
وقال ان قبــول البعض الظهور 
مبشاهد محدودة هو ثقة غالية أعتز 
بها وامتنى ان اكون عند حسن ظنهم 
جميعا خلدمة الفن الكويتي بشــتى 

الطرق وايصاله الى ابعد مدى.

وهــذا دليل على ان شــركة انتاجه 
واعية جدا ملا تريد ان تقدمه للمشاهد 
خصوصا ان هذه التجربة له االولى 
في االعمال الكويتية واخلليجية وهو 
سعيد بها ألنه تعاون مع فريق مميز 
وحريص على تنفيذ ادق التفاصيل 

من غير كلل او ملل.
أما الفنانة منى حسني فقالت انها 
ســعيدة بهذه التجربة املميزة التي 
خاضتها من خالل حلقات «الصفقة» 

 وشــكر املهنا «نتفليكس» على 
اهتمامها الكبير في انتاج هذه األعمال 
الدرامية وعرضها من خالل منصتها 
الن املنصات الرقمية في الوقت احلالي 
حررت اجلميع من العديد من القيود 
املختصة في عملية انتاج مسلســل 

درامي.
من جانبه، متنى املخرج املصري 
كرمي الشــناوي النجاح ملسلســل 
«الصفقة» الن عناصر تنفيذه مكتملة 

 املخرج جاسم املهنا في املؤمتر 
الصحافي، امتدح حقبة الثمانينيات 
ألنها حقبة كانت ثرية على الكويت 
واهلها في جميع املجاالت وايجاد عمل 
دارت احداثه فيها هذا يعطي للمشاهد 
بأن يتعرف عليها عن قرب خصوصا 
ان فكرة النص مثيرة وثرية وتوضح 
مدى قدرة املرأة في حتقيق طموحها 
حتى وان كان املجتمع الذكوري في 

تلك احلقبة مسيطرا.

نوع آخر ألن نص «الصفقة» أغراها 
واجبرها على تقدمي شخصية «فريدة» 
شــاكرة «نتفليكس» على مثل هذه 
االعمال التي يبحث عنها املشاهدون 
في دول العالــم للتعرف على حقب 
زمنية مرت علينا ورمبا البعض لم 
يعشها وحتمل بني طياتها الكثير من 
احلنني والشوق ملن عاشها، متمنية 
ان تنال حلقــات «الصفقة» اعجاب 

اجلمهور العربي والعاملي.

في هــذا العمل الذي يقــدم املرأة 
الكويتية بصورة جميلة للدول االخرى 
بأنها امرأة قــادرة ومتتلك العزمية 
واالرادة في حتقيق طموحاتها وهذا 
ما سيشاهده اجلمهور طوال حلقات 
املسلسل التي تنطلق من اليوم على 
شاشة منصة كبيرة مثل نتفليكس 

التي انتجت هذا العمل الثري جدا.
أما الفنانة روان مهدى فوصفت 
مشاركتها في هذا العمل بأنه حتّد من 

مفرح الشمري 

تبدأ منصة نتفليكس مساء اليوم 
بعرض مسلسل «الصفقة» في ١٩٠

دولة وبترجمــات متعددة وهو من 
إنتاج شركة «بيوند»، للمنتج عبداهللا 
بوشهري، ومن إخراج جاسم املهنا 
وكرمي الشناوي ومن فكرة وتأليف 
نادية أحمد وآن سوبيل وآدم سوبيل 
وبطولة كوكبة من الفنانني وهم محمد 
املنصور وجاسم النبهان وروان مهدي 
ومنى حسني وفيصل العميري وحسني 
املهدي ومصطفى اشكناني وآخرون.

 فريق عمل املسلسل من خالل 
الــذي نظمته  املؤمتــر الصحافي 
«نتفليكس» لوسائل االعالم الكويتية 
صبــاح االثنــني املاضــي وصفوا 
مشاركتهم في هذا املسلسل باملتعة 
واالثارة النه عاشوا من خالله حقبة 
الثمانينيــات من القرن املاضي بكل 
تفاصيلها ومــن خالل قصة جميلة 
ومثيرة حتمل بني طياتها حتدي املرأة 
الكويتية للمجتمع الذكوري خصوصا 

في سوق األوراق املالية.
من جانبه، أكد الفنان القدير محمد 
املنصور انه وجد في نص املسلسل 
حتديا كبيرا واثارة دفعته للمشاركة 

املنتج عبداهللا بوشهري يتوسط املخرج كرمي الشناوي والفنانة منى حسني «األنباء» مع الفنان القدير محمد املنصور والفنانة روان مهدي واملخرج جاسم املهنا في املؤمترالصحافي     (زين عالم)

حسني املفيدي.. 
رئيسًا لـ «قطاع السينما»

أصــدر مجلــس 
إدارة نقابة الفنانني 
واإلعالميني الكويتية 
برئاســــة د.نبيــل 
الفيلــكاوي قــرارا 
بتكلـيـــــف املخرج 
القـديـــر حســيــــن 
املفيدي برئاســـــة 
السيـنـمــــا  قطــاع 
ومديرا ملهرجـــــان 
الكويت للسينـــما 
اجلديــدة بدورتــه 
الثالثة، والتي ستقام 
حضوريــا بعــد ان 

متت إقامة الدورتني السابقتني عن ُبعد بسبب االشتراطات 
الصحية جلائحة كورونا.

وزير اإلعالم والشباب يطمئن على «بوغازي»
مفرح الشمري

بعــد نشــر «األنباء» خبــر وجــود الفنان 
القديــر فيصل بوغــازي منذ الثالثــاء املاضي 
في مركــز صبــاح األحمد للقلب باملستشــفى 
األميري، وحتديــدا في «عناية القلب»، حرص 
وزيــر اإلعــالم والثقافة وزير الدولة لشــؤون 
الشــباب عبدالرحمن املطيري على االطمئنان 
على صحته من خالل رسالة جميلة مرفقة مع 
باقة ورد تسلمها «بوغازي» حتمل بني طياتها 
أســمى معاني األمنيات بشــفائه والعودة إلى 
أسرته وهو بصحة جيدة. الفنان القدير فيصل 
بوغــازي، ومن خــالل «األنباء»، يشــكر وزير 
اإلعالم والثقافة وزير الدولة لشــؤون الشباب 
عبدالرحمن املطيري على السؤال عنه، متمنيا له 
التوفيق والنجاح في عمله، كما وّجه «بوغازي» 
الشكر إلى د.علي بوشــهري على جهوده معه 
ومــع املرضى اآلخرين في مركز صباح األحمد 
للقلب باملستشــفى األميــري. «األنباء» تتمنى 
الشفاء التام للفنان القدير فيصل بوغازي وأن 

يبعد عنه كل مكروه.

نورشان.. في أول أعمالها مبصر
القاهرة - محمد صالح

األردنيــة  الفنانــة  بــدأت 
الصاعدة نورشــان عمر أولى 
خطواتهــا الفنية في مصر من 
خالل مشــاركتها بطولة فيلم 
«توكســيك»، تأليف جوزيف 
فــوزي وإخراج محــب وديع، 
والــذي تشــارك فيــه بجانب 
مجموعــة مــن جنــوم مصــر 
واخلليــج، وتــدور أحداثه في 
إطار اجتماعي تشويقي، حيث 
جتسد نورشان شخصية فتاة 
هاكــر تعمــل ضمــن تشــكيل 
إجرامــي يتورطون في قضية 

تغير مجري حياتهم.
إلــى ذلــك، تفكــر الفنانــة 
االردنية جديا في اعتزال عملها 
كـ «يوتيوبر» على «التيك توك»، 
بسبب كثرة تداول الشائعات.
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بجدارة وعن اســتحقاق، توج العربي 
بكأس ســمو ولي العهد للموســم ٢٠٢٢-

٢٠٢٣ وذلك بعد فوزه على الساملية بركالت 
الترجيح ٤-١ بعد تعادل الفريقني في الوقتني 
األصلي واإلضافي ٢-٢، ويبدو االمر طبيعيا 
فاألخضر ميتلك «كاريزمــا الزعامة» ولم 
يكــن غريبــا عليه الفــوز بالــكأس للمرة 
التاســعة في تاريخه، فأغلب الترشيحات 
التي ســبقت املباراة رجحــت كفة العربي 
اســتنادا الى مجموعة من العوامل ابرزها 
االســتقرار االداري ودعم مجلس االدارة، 
وكذلــك االســتقرار الفني بقيــادة املدرب 
البوسني روسمير سفيكو الذي قاد الفريق 
في ١٣ مباراة ولم يخســر أيــا منها إذ فاز 
فــي ٨ مباريــات وتعادل في ٥، ما يشــير 
إلــى قدرته على قراءة املباريات والتعامل 
معها، وباملناسبة هذه البطولة هي األولى 

في سجله التدريبي.
والعامــل الثالث واألهم هــو الالعبون 
وقدراتهــم العالية والــروح القتالية التي 
يتصف بها األخضر، حيث لم يتسلل اليأس 
الى نفوســهم وعادلوا املبــاراة في اوقات 
حرجة بالهدف الرائع الذي ســجله املدافع 
جمعة عبود في الوقت القاتل، وكذلك هدف 

السنوسي الهادي في الوقت اإلضافي.
حسم ملف التعاقدات

ويحسب ملجلس ادارة العربي جناحه في 
توفير االستقرار النفسي لالعبني عبر حسم 
ملــف التعاقدات قبل املباراة وعدم التأخر 
في صرف الرواتب واملســتحقات ما منح 
الالعبني الثقة وساهم في رفع معنوياتهم، 
ودعم خطوط الفريق بالتعاقد مع التونسي 
بسام الصرارفي واحمد حزام تعزيزا لقدرات 
األخضر، كما ال ميكن جتاوز الدور الكبير 
للحارس الفذ سليمان عبدالغفور في أغلب 
املباريات ومنها املباراة النهائية وكان محال 
للثقة وعلى العهد والوعد. وال يبدو خافيا 
عمل اجلهاز الفني فنيــا وبدنيا، فالفريق 
العربــاوي هــو األفضل من حيــث ارتفاع 
معدالت اللياقة البدنية بني الفرق، وجنح 
فــي جتاوز عامل اإلجهــاد رغم انه لعب ٨

مباريات خالل شهر واحد، فضال عن ثبات 
املستوى الفني املرتفع لالعبي الدفاع ما مكن 
اجلهاز الفني من إجراء املداورة بينهم تكيفا 
مع الظروف بقيادة الواعد حســن حمدان 

واجلزائري طارق بوعبطة واملتألق جمعة 
عبود والظهير عيسى وليد.

منافسة على كل األلقاب

من جانبــه، هنأ رئيــس مجلس ادارة 
النادي العربي عبدالعزيز عاشور جماهير 
الفريق واجلهازين الفني واإلداري والالعبني 
بالفوز بكأس سمو ولي العهد للمرة التاسعة، 
معربا عن تفاؤله دائما بتواجد العربي في 
دائرة املنافســة على كل األلقاب، من خالل 
اخلطة املوضوعة التي تتضمن اســتكمال 
تنفيذ املنشآت حتقيقا للهدف األسمى وهو 
إحداث التطور وعودة الرياضة الكويتية 

ملوقعها الطبيعي.
 وقــال رئيس جهاز الكرة علي مندني، 
ان اجنازات االخضر تتواصل من موســم 
الى آخر ونشكر الالعبني واجلهازين الفني 
واإلداري والطبــي وجميع مــن عمل على 

حتقيق هذا الفوز.
 بــدوره، قال امني الســر العام الناطق 
الرســمي فؤاد املزيــدي ان جهود الالعبني 
تكللت بالفوز بالكأس الغالية، وسنطوي 
هذه الصفحة لنلتفت الى بطولتي الدوري 
وكأس ســمو األمير، ونتمنى ان نوفق في 

حصد األلقاب املتبقية لنجمع الثالثية.
 من جهته، علق املدرب روســمير على 
الفوز بالقول اننا نعمل كعائلة واحدة ونثق 
بالعبينا، واملباراة لم تكن سهلة، فقد أجريت 
عدة تعديالت وتبديالت تكتيكية بعد تأخرنا 
بهــدف، وكانت رؤيتنا في محلها لتحقيق 
النتيجة اإليجابية، مشيرا الى ان التدريب 
علــى ركالت الترجيــح يتم بشــكل يومي 

ومعتاد حتسبا ألي مباراة.
العودة للتدريبات مباشرة

الــى ذلك ، عاد األخضر الــى تدريباته 
امس، وفي هذا االطار قال املنسق االعالمي 
مشعل العبكل في تصريح لـ «األنباء» ان 
جهــود رئيس مجلــس االدارة عبدالعزيز 
عاشور وزمالئه مع تكاتف الالعبني واالجهزة 
الفنيــة واإلدارية والطبيــة تكللت بالفوز 

بأول القاب املوسم.
وأضاف ان تكاتف الالعبني وجميع 
االجهــزة كان له مفعول الســحر على 
نتائج الفريق مؤخرا، وعليه قرر اجلهاز 
الفني اســتمرار التدريبات اعتبارا من 
امس استعدادا للقاء التضامن اجلمعة 

املقبل ضمن بطولة الدوري.

هادي العنزي

أكد مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي الساملية 
محمد إبراهيم أن التشرف مبصافحة سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد هو القيمة األهم، واملكسب احلقيقي 
للفريقني، وألســرة كرة القدم، جاء ذلك عقب املباراة 
النهائية لكأس سمو ولي العهد مساء أمس األول، التي 
انتهت بركالت الترجيح ملصلحة العربي (٤-١) بعد تعادل 
الفريقني ٢-٢ في الوقت األصلي والشوطني االضافيني 

على ستاد جابر األحمد الدولي. وذكر إبراهيم أن «القمة 
جادت بكل شيء، واملباراة كانت مثيرة في تفاصيلها، 
مرهقة في تقلباتها، ودراماتيكية في أحداثها طوال ١٢٠، 
وهناك إيجابيات كبيرة قدمها الفريقان في املواجهة، كما 
شهدت العديد من التبديالت التكيتية من مدربي الفريقني، 
كل بحسب ظروفه ومتطلبات فريقه، ونبارك للفائز».

وأشاد إبراهيم بجهود جميع العبي الساملية، مضيفا 
انهم قدموا كل ما لديهم طوال املباراة، وأظهروا جودة 
فنيــة عالية، واجتهدوا ولكن في النهاية البد أن يكون 

هناك فائز وآخر خاسر في املباريات النهائية، كنا نريد 
التتويج باللقب، ولكن لم تكن مكتوبة للسماوي.

من جانبه، أبدى املدرب املســاعد للســاملية بداح 
الهاجري رضاه عن األداء العام لالعبي السماوي، وقال 
ان التفاصيل الصغيرة تشكل أحيانا عالمة فارقة في 
املواجهات الكبيرة، نظرا لتكافؤ الفرق املتنافسة فنيا 
وبدنيا، والساملية قام بكل واجباته الدفاعية والهجومية، 
واجتهد جميع الالعبني دون استثناء، ونبارك للعربي، 

وحظ أفضل لنجوم الساملية.

رعى البنك األهلي الكويتي نهائي بطولة 
كأس سمو ولي العهد لكرة القدم في نسختها 
الثالثني للموسم ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ حتت رعاية 
وحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، والــذي جمع بني فريقي العربي 
والساملية على ستاد جابر األحمد الدولي 
اول من امــس وانتهى بفوز العربي على 

الساملية ٤-١ بركالت الترجيح.
وبهذه املناســبة، قــال رئيس وحدة 
االتصاالت والعالقات اخلارجية «باإلنابة» 
صقــر آل بن علي: «يســعدنا في البنك 
األهلي الكويتي رعاية بطولة كأس سمو 
ولي العهد للعام الثاني على التوالي كراع 
بالتيني. إن هذه الرعاية أتت في إطار تعاون 

البنك األهلي املستمر مع احتاد كرة القدم، 
وانطالقا من تعزيز دوره في دعم املسؤولية 
االجتماعية، األمر الذي يعكس التزام البنك 
بتقدمي الدعم املستمر لألنشطة الرياضية 
واملساهمة في تطوير مستوى الرياضة في 
البالد. ونبارك للنادي العربي فوزه باملباراة 
وحصوله على لقب البطولة». وأوضح آل بن 
علي ان رعاية فعاليات كرة القدم املختلفة 
تأتي انطالقــا من دور البنك الريادي في 
تشجيع الرياضة احمللية واملواهب الوطنية 
الفعاليات املتنوعة  واملساهمة في إجناح 
التي تشهدها الكويت. وأضاف أن حرص 
البنك على املشاركة في مختلف األنشطة 
الرياضية الرسمية في الدولة يهدف لتعزيز 

وتطوير الرياضة احمللية، مبينا أنه يؤمن 
بدور القطاع اخلــاص في تنمية قطاعي 
الشباب والرياضة في الكويت، حيث أن البنك 
األهلي الكويتي يساهم في نقل هذا املفهوم 
إلى أرض الواقع من خالل رعاية الفعاليات 
الرياضية وخصوصا كرة القدم الرياضة 
األكثر شعبية في الكويت والعالم. وختم 
صقر آل بن علي بأن تعزيز الرياضة داخل 
املجتمع يساعد على بناء روح التعاون بني 
أفراده، مشيرا إلى أن البنك يشجع الشباب 
على اتباع منط حياة صحي واملشاركة في 
الفعاليات الرياضية على الدوام، ويعمل على 
التفاعل الدائم معهم وتلبية احتياجاتهم، مبا 

ينعكس إيجابا على اجلميع. صقر آل بن علي

«األزرق» يبحث عن «وديات» في مارس

الصليبخات يعبر القرين بصعوبة في «ممتاز اليد»

عبدالعزيز جاسم

اعتذر االحتاد اإلماراتي لكرة القدم عن عدم 
استضافة بطولة احتاد غرب آسيا العاشرة 
للرجــال التي كانت مقــررة خالل الفترة من 
٢٠ مــارس حتــى ٢ أبريل املقبلني. وتســلم 
احتاد غرب آســيا كتابا رســميا من االحتاد 
اإلماراتي تضمن إخطاره باالعتذار عن عدم 
اســتضافة البطولــة، دون أن يشــير خالله 
إلى األســباب التي دفعته إلى ذلك. وكان من 
املفترض مشاركة منتخبنا الوطني األول في 
البطولة، لذلك وعلى اثر االعتذار فإن األزرق 
بالشك سيقوم بتغيير خطة اعداده وسيبحث 
عن مباراتني وديتني او واحدة على اقل تقدير 
خــالل فترة التوقف الدولي «فيفا دي» التي 
كانت تتزامن مع انطالق البطولة. وفي هذا 

الســياق، ســيقوم احتاد غرب آسيا بعرض 
قرار االعتذار اإلماراتي على اللجنة التنفيذية 
لبحث وتدارس اخليارات املتاحة أمامه بشأن 
إقامة البطولة، من حيث إصدار القرار النهائي 
حولها مبا يتناسب مع جميع املعطيات. وأبدى 
احتاد غرب آســيا عن أسفه إزاء قرار اعتذار 
االحتاد اإلماراتي الذي جاء مفاجئا، وفي وقت 
قريب جدا من موعد انطالق البطولة، وبينما 
كانت تسير الترتيبات اإلدارية واللوجستية 
والتسويقية اخلاصة بالبطولة نحو مراحلها 
النهائية. كما يعتبر احتاد غرب آسيا أن هذا 
القرار املفاجئ وما قد يرافقه من مستجدات 
أو تطورات محتملــة حول مصير البطولة، 
ســيؤثر على جميع االحتادات األهلية التي 
سبق ان أعلنت مشاركتها بالبطولة، وأعدت 

برامج منتخباتها وفق ذلك.

يعقوب العوضي

فاز فريــق كرة اليــد بنادي 
الصليبخات على القرين ٣٢-٣١
في املباراة التي جمعتهما امس 
األول على صالة مجمع الشــيخ 
ســعد العبــداهللا فــي ضاحيــة 
صباح السالم ضمن اجلولة الـ١١
مــن الدوري املمتــاز لكرة اليد، 
ورفــع الصليبخات رصيده إلى 
١٠ نقاط فيمــا بقي القرين على 
رصيده السابق بنقطتني. وتشهد 
الصالة نفسها السبت املقبل إقامة 

املهرجان الرياضي املدرسي للبنني والذي 
يتضمــن عدة فقرات ترفيهيــة ومباريات 
مصغــرة للفرق املشــاركة والتي تبلغ ١٠
فــرق، ويأتي املهرجان في إطــار التعاون 
بني احتاد اليد واالحتاد الرياضي املدرسي 
لصقل املواهب الصغيرة وتأسيس الالعبني 

منذ بدايتهم في املراحل السنية.
من جانب آخر، يلعب منتخبنا الوطني 
للسيدات مع املنتخب العراقي في الـ ٦:٠٠

مساء اليوم ضمن منافسات اجلولة الثانية 
من بطولة رئيس االحتاد اآلسيوي واملقامة 

في األردن وتستمر حتى ١٤ اجلاري.

بعد اعتذار اإلمارات عن عدم استضافة بطولة غرب آسيا

مهدي القالف يحاول اإلفالت من دفاع القرين

دورة «التعليم العالي» الثانية تنطلق ١٢ اجلاري
مبارك اخلالدي

أعلــن رئيــس االحتــاد 
الكويتي للمدارس واجلامعات 
العليــا  اللجنــة  ورئيــس 
الرياضية  األلعــاب  لــدورة 
العالــي  الثانيــة للتعليــم 
فيصل املقصيد عن انطالق 
النســخة الثانية من الدورة 
في ١٢ اجلاري وتختتم في ٦

ابريل املقبل مبشاركة ١٤ من 
املؤسسة التعليمية وجامعة 
الكويت واجلامعات اخلاصة 
العامــة للتعليــم  والهيئــة 
والتدريب وأكادميية ســعد 
العبــداهللا للعلــوم األمنية، 
حيث تتخلل الدورة منافسات 
لـ ٧ ألعاب للجنسني وإضافة 

البادل لهذه النسخة.
جــاء ذلك خــالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقدته اللجنة 
العليا املنظمة للدورة امس في 
مسرح الهيئة العامة للرياضة 
بحضور األمني العام لالحتاد 
د.أحمد احلمدان ومسؤولي 
الكليات واجلامعات املشاركة 
وجنمي العصر الذهبي للكرة 
الكويتيــة ســعد احلوطــي 
وعبدالرضــا عبــاس، حيث 
جنــاح  أن  املقصيــد  أكــد 
النســخة األولى ضاعف من 

ناصر العنزي

تنطلق في الـ ٦ من مساء اليوم منافسات اجلولة الـ ١٣ لدوري زين املمتاز 
بإقامة مباراة واحدة جتمع الكويت املتصدر بـ ٢٣ نقطة مع الســاحل األخير 
برصيد ٩ نقاط على ستاد صباح السالم، ويسعى األبيض إلى تعزيز صدارته 
واالبتعــاد بالنقاط عن العربي الثاني «١٩» نقطــة بعد تعادلهما معا ١-١ في 
اجلولة املاضية في مباراة مرتفعة املســتوى حافظ من خاللها الكويت على 
صدارته وبفارق مريح حتى اآلن إذا باتت املنافسة بينه وبني العربي وكاظمة 
خلطف اللقب، وإذا استمر األبيض في حصد النقاط وترك مسافة بينه وبني 
منافسيه فسيكون قريبا من اللقب، ولكن عليه وعلى مدربه البحريني علي 
عاشور عدم االستهانة بقدرات اخلصم، إذ ان املفاجآت واردة في عالم الكرة. 
هذا، وبات الساحل مقتنعا باملركز األخير مند بداية املنافسة رغم تعادله مع 
الســاملية ١-١ في اجلولة املاضية، كما أن صفوفه تضم العبني جيدين ولكن 

لم يحقق الفريق الفوز سوى مرتني ودخل مرماه ٢٢ هدفا وسجل ١٦ هدفا.

١٣ فريقــا وكــرة الطائرة ٨
فــرق، والبــادل ١٣ فريقــا، 
بينما األلعاب النسائية كرة 
قــدم الصاالت ٥ فــرق، كرة 
الســلة ٤ فرق، كرة الطائرة 
٨ فــرق، الفتا إلى اســتمرار 
املنافسات خالل شهر رمضان 
في الفترة املسائية، مضيفا 
أن االحتاد وفر جميع أنواع 
الدعم ملواصلة النجاح الدورة 
وحتقق أهداف االستراتيجية 
التي وضعها مجلس اإلدارة 
من اجل النهوض بالرياضة 

باللعبــة. وبــني أن اللجنــة 
الفنية للدورة منحت الفرصة 
الكبيرة للمشاركة النسائية 
وسخرت كل اإلمكانات إلجناح 
مشــاركتهم كمــا حــدث في 

النسخة األولى.
وعبر قائد اجليل الذهبي 
الكويتيــة ســعد  للكــرة 
احلوطي عن سعادته بهذا 
التجمع، مثمنا دور االحتاد 
املدرســي فــي تنظيم هذه 
الدورات وأنهــا خطوة في 
االجتــاه الصحيح لتطوير 
الرياضــة، كمــا أشــار إلى 
أن االحتــاد املدرســي يعد 
النواة احلقيقيــة لتطوير 
الرياضة الكويتية، ويجب 
اســتثمار االحتاد من اجل 
البناء الصحيح للمنتخبات 
الوطنية في كل األلعاب. كما 
أبدى عبدالرضا عباس عضو 
مجلس إدارة الهيئة العامة 
للرياضة الســابق سعادته 
كونه احــد األعضاء الذين 
أقروا إشهار االحتاد املدرسي 
الرياضية  من اجل تطوير 
الكويتية. وقــال: مؤمنون 
بأن الرياضة املدرسية هي 
النواة احلقيقية للتطوير، 
ونتطلع ألن يساهم االحتاد 

املدرسي في هذا األمر.

املدرسية واجلامعية.
من جانبه، أعلن د.أحمد 
احلمــدان جاهزيــة جميــع 
اللجــان العاملــة النطــالق 
البطولة بعدما مت اعتماد كل 
اللوائــح واألنظمة وجداول 
املباريات. وقال: انتهت جلنة 
املنشآت من اعتماد كل املالعب 
والصاالت التي ستقام عليها 
املنافسات بجانب االستقرار 
على األطقم التحكيمية التي 
املباريات  بــإدارة  ســتكلف 
من خالل االحتادات املعنية 

مبشاركة ٨٠٠ العب من ١٤ مؤسسة تعليمية وإضافة «البادل».. و املقصيد: جناح النسخة األولى ضاعف مسؤوليتنا

فيصل املقصيد ود.أحمد احلمدان ووليد سلطان خالل املؤمتر الصحافي     (زين عالم)

مســؤولياتنا علــى الرغــم 
مما واكب تلك النســخة من 
تداعيــات كورونــا وضيق 
الوقت، مشيرا إلى أن انطالق 
النسخة الثانية يأتي في إطار 
استمرار تنفيذ استراتيجية 
االحتاد لالهتمــام باجلانب 
الرياضــي فــي املؤسســات 

التعليمية.
وبني املقصيد أن املنافسات 
ستنطلق مبشاركة ١٢ فريقا 
فــي كــرة القــدم العشــبي 
للرجال، وكرة القدم صاالت 

ٍ بالتيني لنهائي كأس ولي العهد البنك األهلي راع

إبراهيم: قمة مثيرة ومرهقة.. «دراماتيكية» في تقلباتها

العربي.. كاريزما الزعامةالعربي.. كاريزما الزعامةالعربي.. كاريزما الزعامةالعربي.. كاريزما الزعامةالعربي.. كاريزما الزعامةالعربي.. كاريزما الزعامةالعربي.. كاريزما الزعامةالعربي.. كاريزما الزعامةالعربي.. كاريزما الزعامةالعربي.. كاريزما الزعامةالعربي.. كاريزما الزعامة
االستقرار والتكامل بني مجلس اإلدارة واألجهزة الفنية والالعبني من عوامل الفوز

الكويت لتعزيز صدارته أمام الساحلالكويت لتعزيز صدارته أمام الساحلالكويت لتعزيز صدارته أمام الساحلالكويت لتعزيز صدارته أمام الساحلالكويت لتعزيز صدارته أمام الساحلالكويت لتعزيز صدارته أمام الساحلالكويت لتعزيز صدارته أمام الساحلالكويت لتعزيز صدارته أمام الساحلالكويت لتعزيز صدارته أمام الساحلالكويت لتعزيز صدارته أمام الساحل

ملشاهدة الڤيديو

الشباب يبتعد بصدارة «األولى» بفوزه على خيطان
مبارك اخلالدي - هادي العنزي

عزز الشــباب صدارته لفرق دوري زين 
للدرجة األولى بفوزه مساء أمس على خيطان 
٣-١ في املباراة التي جمعتهما على ستاد علي 
صباح السالم ضمن منافسات اجلولة العاشرة. 
وبهذا الفوز ارتفع رصيد الشباب إلى ٢٠ نقطة، 

وبقي اخلاسر عند رصيده السابق بـ ١٠ نقاط، 
سجل للفائز السنغاليان أوسينيو نداي «هدفني» 
وعمر ويد، فيما سجل للخاسر البرازيلي ويليام.

وفي املباراة الثانية تغلب برقان على نظيره 
الصليبخات ٢-١ في املواجهة التي جمعتهما على 
ستاد مبارك العيار، ليرفع الفائز رصيده إلى 

٥ نقاط، متساويا مع الصليبخات.
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أتسو على قيد احلياة 
وسط أنقاض الزلزال

زانيولو في طريقه 
إلى غلطة سراي

تشلسي يستعني مبدرب 
لـ «املهارات النفسية»

سيب ماير يدعم نوير

الدولي  عثر على الالعب 
الســابق كريستيان  الغاني 
أتسو على قيد احلياة وسط 
الذي ضرب  الزلزال  أنقاض 
جنوب شرق تركيا وشمال 
وسورية، وأودى بحياة ما ال 
يقل عن خمسة آالف شخص، 
حسبما قالت سفيرة غانا لدى 
تركيا أمس. وكان اجلناح البالغ 
٣١ عاما انتقل في ســبتمبر 
املاضي من الرائد السعودي 
إلى هاتاي سبور التركي، الذي 

يقع في مقاطعة هاتاي اجلنوبية بالقرب من مركز الزلزال املدمر 
الذي وقع اإلثنني. وقالت فرانسيســكا أشييتي-أدونتون إلذاعة 
أساسي في أكرا «لدي أخبار سارة. تلقيت معلومات للتو من رئيس 
االحتاد الغاني ان كريســتيان أتسو وجد في هاتاي». ولم تذكر 
السفيرة معلومات إضافية عن حالة العب نيوكاسل اإلجنليزي 
السابق. بدوره، قال نائب الرئيس مصطفى عزت لقناة راديو غول 
التركية، إن «أتســو أنقذ من حتت الركام، وقد أصيب بجروح. 
لألســف اليزال مديرنا الرياضي تانر صفوت حتت األنقاض». 
وسجل أتسو األحد، قبل ساعات من الزلزال، هدف الفوز لفريقه 
في الدقيقة الســابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة ثابتة ضد 

نادي قاسم باشا (١-٠) ضمن منافسات الدوري التركي.

اقترب مهاجم نادي روما 
اإليطالي نيكولو زانيولو، 
مــن االنتقال إلى صفوف 
غلطة سراي التركي، حسبما 
أعلنت شــبكة «ســكاي 
ســبورت» أمس. وأكدت 
ان زانيولو (٢٣ الشــبكة 

عاما) سيتوجه الى اسطنبول 
الحقــا للخضوع لفحص 
الى  الطبي متهيدا النتقاله 
التركي  النــادي  صفوف 
مقابــل صفقــة بلغت ٢٢

مليون يورو بحسب أكثر من وسيلة إعالمية محلية. ونشرت 
فرانتشيسكا كوستا والدة زانيولو صورة له على حسابها على 
انستغرام وهو يجلس في املقعد اخللفي إلحدى السيارات، 
في حني أشارت صحيفة «كورييري ديلو سبورت» الى ان 
زانيولو في الطريق الى ميالنو قبل التوجه الى اسطنبول. 
وكان زانيولو سجل هدف فريقه الوحيد في مرمى فينورد 
روتردام الهولندي في نهائي مسابقة «كونفرنس ليغ» املوسم 
املاضي ليقود فريقه الى اللقب. ويضم غلطة سراي العبني 
عدة سبق لهم الدفاع عن ألوان أندية إيطالية، وهم: البلجيكي 
دريس مرتنس، األوروغوياني لوكاس توريرا، واألرجنتيني 

ماورو إيكادري.
يذكر أن سوق االنتقاالت التشوية أقفلت في نهاية يناير 

املاضي لكن السوق التركية مازالت مفتوحة.

أعلن املنتخب النيوزيلندي للرغبي، أن مدرب املهارات النفسي 
جيلبرت إينوكا سيلتحق بفريق تشلسي اإلجنليزي لكرة القدم 
في دور استشــاري لفترة قصيرة. ويعمل إينوكا مع الفريق 
النيوزيلندي منذ ٢٠٠٠، وشغل عدة مناصب منها مدرب املهارات 
النفسية ملدة ١٥ عاما، وتوج بكأس العالم في ٢٠١١ و٢٠١٥، وقضى 
فترة طويلة في صدارة التصنيف العاملي. وعمل إينوكا كمدرب 
للمهارات النفسية في فريق نيوزيلندا للكريكيت خالل الفترة 
من ١٩٩٨-٢٠٠٤. ويشــتهر إينوكا بفلســفة عدم االعتماد 
على أي شــخص يضع مصلحته قبل الفريق أو يعتقد أنه 
يستحق معاملة خاصة من الناس، أو يثير ضجة كبيرة دون 
داع للحديث عما فعله في عمله. ويعاني تشلسي، الذي أنفق 
ببذخ على تدعيم صفوفه، هذا املوســم، ويحتل املركز التاسع 
في الدوري اإلجنليزي املمتاز برصيد ٣٠ نقطة من ٢١ مباراة. 
وسيلعب تشلسي في ضيافة وست هام يونايتد يوم السبت.

أبدى جنم حراسة املرمى السابق لفريق بايرن ميونيخ األملاني 
لكرة القدم سيب ماير دعمه حلارس مرمى الفريق مانويل نوير 
بعد االنتقادات التي وجهها مؤخرا إلدارة النادي بشأن االستغناء 

عن خدمات مدرب حراس املرمى توني تابالوڤيتش.
ووصف ماير قرار االستغناء عن تابالوڤيتش بأنه «خاطئ»، 
وذلك في مقابلة لقناة «شبورت ١» أمس. وقال ماير «بالطبع أنا 
أؤيد مانويل ألنني كنت حارس مرمى، وألن نوير له احلق في 
التعبير عن نفســه كقائد للفريق». وكان نوير، الذي يغيب عن 
املالعب حتى نهاية املوسم بسبب كسر في الساق، قد انتقد النادي 
خالل مقابلة لكل من صحيفة «سودويتشه تسايتوجن» وموقع 
«ذا أتلتيك» اإلخباري، بسبب إقالة تابالوڤيتش الذي درب نوير 
في بايرن منذ انضمامه للفريق عام ٢٠١١، ويعد صديقا مقربا له.

األهلي في مواجهة «القرن» أمام ريال مدريد
القاهرة - سامي عبدالفتاح

يخوض األهلي «بطل القرن األفريقي» اليوم مبلعب 
موالي عبداهللا مبدينة الرباط املغربية مواجهة تاريخية 
أمام ريال مدريد «بطل القرن األوروبي» في نصف 
نهائي كأس العالم لألندية في العاشرة مساء 
بتوقيــت الكويــت فــي مواجهــة 
أجمع العبو الفريق ومدربهم 
السويســري مارسيل كولر 
على أنها «احللم»، ويخوض 
األهلي، نصف النهائي للمرة 
اخلامســة في تاريخه إذ لم 
يســتطع الفريق العبور خالل 
٤ محاوالت ســابقة إلى املباراة النهائية التي تبقى حلم 

كتيبة كولر.
وفي الوقت ذاته، يسعى ريال مدريد للتتويج باللقب 
للمرة اخلامســة بعدما حصده في ٤ مشاركات من أصل 

٥ وذلك أعوام ٢٠١٤ و٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨.
ولم يجمع الفريقني سوى لقاء وحيد بينهما كان وديا 
في ٤ أغسطس ٢٠٠١، وفاز به األهلي بهدف دون رد على 

ستاد القاهرة. هذا، ويحلم األهلي بطل أفريقيا ١٠ مرات، 
بالتأهــل للمرة األولى إلى نهائي مونديال األندية، لكن 
احللم يصطدم بخبرات «امللكــي»، إال أن األهلي يعول 
على خبرات مدربه كولر الذي يقدم مسيرة ناجحة منذ 
توليه املهمة في املوســم احلالــي محققا نتائج مميزة 
بعدم تلقي الهزمية في ٢٢ مباراة تضمنت حتقيق كأس 
الســوبر املصري والتأهل لنهائي كأس مصر وصدارة 
الــدوري احمللــي والتأهل لدور املجموعــات من دوري 

أبطال افريقيا.
وتبدو صفوف الفريق مكتملة، كما يعول الفريق على 
صالبة دفاعه الذي لم يستقبل أهدافا، بفضل خبرات حارسه 
محمد الشــناوي وعناصر الدفاع املميزة، خاصة محمد 
عبد املنعم وتألق أليو دياجن مبنتصف امللعب الدفاعي.

وقطع األهلي مشوارا مميزا نحو مواجهة ريال مدريد 
بعــد تغلبه على أوكالند ســيتي بنتيجة ٣-٠، ثم الفوز 

١-٠ على سياتل ساوندرز في الدور الثاني.
وقبل املواجهة التاريخية، قال كولر عقب الفوز على 
ســياتل، إن مواجهة ريال مدريد في حد ذاتها أمر عظيم 
ورائع بالنسبة له ولالعبيه، مؤكدا أنه سيلعب من أجل 

حتقيق نتيجة إيجابية.

يحلم ببلوغ نهائي مونديال األندية للمرة األولى

«اليونايتد» الستغالل ظروف ليدز
يســتضيف مان يونايتد على ملعبه «أولد ترافورد» منافســه 
ليدز يونايتد مســاء اليوم في مباراة مؤجلــة من املرحلة الثامنة 

من الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم.
وجاء تأجيل املواجهة التي كانت مقررة في ١٨ سبتمبر املاضي 
بسبب مشاركة عناصر شرطة مقاطعة مانشستر في تأمني املنشآت 
واألحداث املهمة في اململكة املتحدة عقب وفاة امللكة إليزابيث الثانية.

ويحتل «اليونايتد» املركــز الثالث في ترتيب «البرميييرليغ» 
برصيد ٤٢ نقطة، وهو يدرك أهمية حتقيق االنتصار لتأمني بقائه 
ضمن فرق املقدمة، وذلك أمام ليدز الذي يحتل املركز الـ ١٧ برصيد 

١٨ نقطة.
وأقال ليدز يونايتد مدربه األميركي جيســي مارش، بعد فشله 
في إبعاد الفريق عن منطقة الهبوط في الدوري اإلجنليزي املمتاز.

وبعد اخلسارة أمام نوتنغهام فوريست (٠-١) األحد، بات ليدز 
علــى بعد مركز واحد فقط من آخر الهابطــني، بفارق األهداف عن 

املركز الســابع عشــر، بعد أن فشــل في الفوز في آخر ٧ مباريات 
في الدوري. جاء في بيان حلســاب النادي على تويتر «ميكن 

لليــدز يونايتد أن يؤكد أن املدرب جيســي مارش قد أعفي 
من مهامه». يعود آخر فوز لليدز في «البرميييرليغ» الى 
اخلامس من نوفمبر املاضــي، وكثرت دعوات اجلماهير 

إلقالته بعد اخلسارة أمام فوريست.
تابع البيان: «انضم جيسي الى النادي في فبراير ٢٠٢٢

وكان له دور أساســي في إبقاء النادي في الدوري املمتاز 
في اليوم األخير من املوسم املاضي».

وأضاف: «جتري عملية تعيني مدرب جديد وســنبقي 
املشجعني على اطالع دائم طوال األيام املقبلة».

وضمن مسابقة كأس إجنلترا، تقام مساء اليوم املباراة 
املعادة بني ســندرالند وفوالم بعد تعادلهما ١-١ األســبوع 

املاضي ضمن الدور الرابع.

«العقارات املتحدة» تختتم دوري «URC» لكرة الصاالت للسيدات
اختتمت شركة العقارات 
املتحدة إحدى أكبر الشركات 
العقارية في الكويت والشرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا، 
دوري شركة العقارات املتحدة 
(URC) لكرة قــدم الصاالت 
الرياضي  للسيدات للموسم 
٢٠٢٢-٢٠٢٣، كونهــا الراعي 
االستراتيجي للدوري للسنة 

الثالثة على التوالي.
النهائية  املباراة  وانتهت 
التي أقيمت مساء السبت على 
الكويت، بفوز  صالة نــادي 
نــادي الفتاة باملركــز األول 
ليكون صاحــب لقب دوري 
URC لكــرة قــدم الصــاالت 
للسيدات، فيما حل التضامن 
ثانيا والعربي ثالثا. علما بأن 
املباراة النهائية انتهت بفوز 
الفتــاة على التضامن بفارق 

ورئيســة اللجنة النســائية 
فاطمة حيات وأعضاء اللجنة 
املنظمــة واجلهازيــن الفني 
واإلداري وجميع القائمني على 
إجنــاح دوري كرة الصاالت 
النســائية ملوســم ٢٠٢٢-

.«٢٠٢٣

الصاالت للسيدات في موسمه 
اخلامس تواليا، مرجعة ذلك 
إلى اهتمــام ومثابرة جميع 
األندية املشاركة والالعبات، 
ودعم االحتاد الكويتي لكرة 
القدم، والراعي االستراتيجي 
والشريك في الدوري شركة 

العقارات املتحدة.
من جهته، قال نائب رئيس 
مجلــس اإلدارة والرئيــس 
التنفيــذي للمجموعــة فــي 
شركة العقارات املتحدة، مازن 
عصام حوا: «نرى اليوم إقبال 
العنصر النسائي على ممارسة 
مختلف الرياضات وهو األمر 
الذي يدفعنا باملقابل إلى متكني 
املــرأة ودعم املبــادرات التي 
من شأنها االرتقاء باملرأة في 
مختلف املجاالت، ومن بينها 

الرياضة».

في الفعاليات الرياضية على 
املستويني احمللي والعاملي».

كما أبدت عضوة مجلس 
اللجنــة  ورئيســة  اإلدارة 
النســائية، فاطمــة حيــات 
اعتزازها باستمرار واستدامة 
مســابقة دوري كــرة قــدم 

وأضافت: «تأتي رعايتنا 
للــدوري في إطــار مبادرات 
الشركة بتقدمي كل أشكال الدعم 
للمرأة في مختلف القطاعات، 
مبا في ذلك تشــجيعها على 
ممارســة الرياضة مبختلف 
مجاالتها، وتأهيلها للمشاركة 

مازن حوا الشيخة بيبي ناصر صباح األحمد

هدف واحد فقط.
املناســبة، قالت  وبهــذه 
رئيس مجلس إدارة شــركة 
العقارات املتحدة، الشــيخة 
بيبي ناصــر صباح األحمد: 
«أشــكر احتــاد الكــرة وفي 
مقدمته عضوة مجلس اإلدارة 

تتويج نادي الفتاة بلقب دوري URC لكرة قدم الصاالت للسيدات

يخوض األهلي «بطل القرن األفريقي» اليوم مبلعب 
موالي عبداهللا مبدينة الرباط املغربية مواجهة تاريخية 
أمام ريال مدريد «بطل القرن األوروبي» في نصف 

ولم يجمع الفريقني سوى لقاء وحيد بينهما كان وديا 
٢٠٠١ أغسطس ٢٠٠١ أغسطس ٢٠٠١ في في 

رايو فايكانو ُيضّيق اخلناق على أتلتيكو مدريد.. وتعادل التسيو وفيرونا
ضيق رايو فايكانو اخلناق على 
جــاره أتلتيكو مدريــد الرابع وبات 
على بعد ثالث نقاط منه، بفوزه على 
ضيفه أمليريا ٢-٠ في ختام املرحلة 
العشرين من الدوري اإلسباني لكرة 

القدم.
وحقق نــادي العاصمة انتصاره 
الثاني تواليا في الليغا بهدف عكسي 
للبرازيلي رودريغو إيلي (٥٤) فيما 
أضاف ألفارو غارسيا الثاني (٦٣).

ورفع فايكانو رصيده الى ٣٢ نقطة 
في املركز اخلامس مقلصا الفارق الى 

ثالث نقاط مع أتلتيكو.
إيطاليا

فوت التسيو فرصة االرتقاء الى املركز 
الثالث فــي الدوري االيطالــي بتعادله مع 
مضيفه فيرونا ١-١ ضمن منافسات املرحلة 

احلادية والعشرين.
وتقــدم فريق العاصمة عبر االســباني 
بيدرو (٤٥)، فيما عادل البلجيكي سيريل 

نغونيي ألصحاب األرض (٥١).
وفي مباراة أخرى، أفلت مونزا من خسارة 
أولى في سبع مباريات في الدوري، بخطفه 

تعادال قاتال ٢-٢ ضد ضيفه سمبدوريا.
كأس فرنسا

يستهل باريس سان جرمان أسبوعا 
قد يحدد بنســبة كبيــرة مصيره هذا 
املوســم باحللــول ضيفا علــى غرميه 
التقليدي مرسيليا في الدور ثمن النهائي 
مــن كأس فرنســا اليوم، ثــم مواجهة 
موناكو العنيد السبت في الدوري احمللي 
قبل اللقاء املرتقب ضد بايرن ميونيخ 
االملاني فــي ذهاب ثمــن نهائي دوري 

أبطال أوروبا في ١٤ اجلاري.

مباريات اليوم بتوقيت الكويت 
كأس العالم لألندية (الدور نصف النهائي) 

١ ١٠ssc HDاألهلي - ريال مدريد
إجنلترا (مؤجلة من املرحلة ٨) 

١ ١١beIN sports PREMIUMمان يونايتد – ليدز
كأس إجنلترا (معادة من الدور الرابع) 

٢ ١٠:٤٥beIN sports PREMIUMسندرالند – فوالم
كأس فرنسا (دور الـ ١٦) 

٢ ١١:١٠beIN sportsمرسيليا – باريس
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االربعاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«أثاث مكتبها كان يناسب الرجال فقط»
جمال سيمونز، مستشار سابق 
لنائبــة الرئيس األميركــي، كاميال 
هاريــس، يقول إنهم غيــروا أثاث 
الرئيس األميركي، ألنه  نائبة  مكتب 
كان مصمما لنائب من الرجال، ولذا 
اضطروا لتغييره ليناسب أول امرأة 

باملنصب في التاريخ.

«ظننت الهالوين في أكتوبر»
بيرس مورغان، املذيع البريطاني، 
ينتقد مظهر املغنية األميركية مادونا، 
في حفل غرامي فبراير ٢٠٢٣، باإلملاح 
إلى حفل الهالوين املخصص ملظاهر 
الرعب، ومحبــو مادونا يرفضون 

تعليقه على تقدمها بالسن.

«أمر محكمة بالبقاء بعيدا عنه»
املمثــل األميركي،  كيانو ريفز، 
يســتصدر أمرا زجريا من محكمة 
أميركية بإبقاء أحد معجبيه املهووسني، 
على مسافة بعيدة عنه، نظرا الستمراره 
في ترصد املمثل وانتهاك حرمة منزله 
٦ مرات، فقط حملاولة احلديث معه.

«لكني أفضل أدوار الكوميديا»
سلمى حايك، املمثلة املكسيكية، 
تقول إن مخرجي هوليوود حصروها 
في أدوار اإلثارة وحدها، رغما عنها، 
األدوار  أداء  حيث كانــت تفضــل 

الكوميدية.

أبعد من الكلمات

العظمى: ٢٠
الصغرى:  ١٠

أعلى مد: ٠٠:٣٦ ص ـ ٢:٣٣ م
أدنى جزر: ٧:٥٨ ص ـ ٧:٥٥ م

٥:١٢الفجر
٦:٣٣الشروق

١٢:٠٢الظهر
٣:٠٩العصر

٥:٣٢املغرب
٦:٥٠العشاء

الكويت تؤكد توفير مساعدات 
فورية وطواقم إغاثة وحملة 

تبرعات عاجلة.

«الصحة العاملية»: ٢٣ مليونًا 
تضرروا من زالزل تركيا وسورية.

ما هو دوركم اآلن؟!

هكذا هي بلد اإلنسانية.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك راضية مرضية  
فادخلي في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

٨٣ عاما - الرجال: القادسية  الشيخ فاضل حمود العلي املالك الصباح:
- ق٤ - ش٤٥ - م١٩ - ت: ٦٧٧٧٧٧٣٦ - النســاء: الروضة - 

ق٥ - ش٥٤ - م١١ - ت: ٩٩٦٧٠٩٧٤ - شيع.
٨٦ عاما - الرجال: حســينية األوحد -  عبداحلميد جواد فرج:
املنصورية - ت: ٩٩٩٠٨٤٣٨ - النســاء: الدوحة - ق١ - ش٦

- م٧٤ - شيع.
٧٩ عاما - الرميثية - حسينية العترة -  عبداخلالق داود بن رضا:
ق١٠ - شارع أبو حنيفة - ج١٠١ - م١٦ - ت: ٦٧٠٠٠٤١٦ - شيع.

١٨ عاما - الرجال: العزاء في  عبدالرزاق علي عبداللطيف الدويسان:
املقبرة - ت: ٩٤٤٤٤٩٩١ - ٩٧٨٨٥٦٦٢ - النساء: حطني - ق٢
- شــارع غامن العثمان - م٤٠ - ت: ٩٩١٧١٧٤٩ -  الدفن بعد 

صالة العصر اليوم.
٨٧ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة -  عبدالقادر عبدالرزاق العماني:
ت: ٩٧٦٦٩٩٩٦ - النساء: ال يوجد عزاء - ت: ٦٦٩٤٥٩١٠ - شيع.

سكينة محمد حســن الزيد: (زوجــة عبداحلميد محمد دشتي) 
٧٥ عاما - الرجال: حســينية الوزان - غرب مشــرف - ت: 
٩٩٤٤٤٢٧٧ - ٥٠٥٠٦٠٥٥ - النســاء: مشرف - ق٥ - شارع 

٤ - منزل ١٥ - ت: ٦٦٨٦٩٣٤٤ - ٩٩٨٨٧٩٨٩ - شيعت.
٤١ عاما - الرجال: مسجد  مشاعل عادل عبدالواحد شيخان دابي:
اإلمام احلســن - بيان - ت: ٦٦٠٠٠٦٥٠ - النساء: حسينية 
اإلمام احلسني - سلوى - ق١ - شارع املتنبي - منزل ٢٧ - ت: 

٩٦٦٥٣٤٤٤ - شيعت.
٧٤ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  بدرية جاسم محمد احلساوي:
- ت: ٦٦٦٩١٥٦٠ - النســاء - ال يوجد عزاء - ت: ٦٩٠٥٠٩٠٩

- شيعت.
٥٠ عاما - الرجال: العزاء في  خالد مشعان حمد حمود املشعان:
املقبرة - ت: ٩٩٢٠٠٢٣٨ - النساء: صباح السالم - قطعة ١٠ - 
الشارع األول - جادة ١٤ - منزل ١٧ - ت: ٢٥٥١٨٢٩٠ - شيع.
٨٤ عاما - العزاء في املقبرة - ت:  مبارك حشــان نايف احلشان:
٩٩٨٢٢٢١٢ - (الدفن التاســعة صباح اليوم األربعاء مبقبرة 

صبحان).

مداهمة مصنع خمور فوق ڤيال 
باجلابرية وضبط ٥ وافدين

محمد اجلالهمة 

متكــن قطــاع األمن اجلنائــي من إغالق واحــد من أكبر 
أوكار تصنيــع اخلمــور فــي محافظة حولــي وحتديدا في 
منطقة اجلابرية وضبط مديري املصنع وهم ٥ وافدين «٣

رجال وامرأتان».
وقال مصدر امني لـ «األنباء» ان الوافدين حولوا طابقا 
داخل ڤيال لتصنيع اخلمور، الفتا الى ضخامة املضبوطات 
ومعدات التصنيع، منوها الى ان حتقيقات اضافية ســوف 
جترى مع املوقوفني اخلمسة للوقوف على إذا ما كان آخرون 
قدمــوا لهم الدعم وكيفية ادخال هذا الكم الكبير من معدات 
وأدوات التصنيع دون ان ينتبه احد، وما اذا كان لصاحب 
املنشــأة عالقة بهذا النشاط املجرم. هذا ومت وضع حراسة 
علــى الوكر حلني اخالئه متامــا وإتالف املضبوطات والتي 

متثلت في معدات وأدوات تصنيع متنوعة.

األمن اجلنائي قبض على ٣ رجال وامرأتني

مدنية مواطن تكشف محاولة 
سفر غير مشروعة لـ «بدون»

سعود عبدالعزيز

ما حدث لشــخص من غير محددي اجلنســية ميكن أن 
يطلق عليه أنه «منحوس»، فرغم شرائه مدنية بـ٤٠٠ دينار، 
لكنها كانت ســببا في ضبطه واكتشاف محاولته اخلروج 
من البالد بصورة عير مشــروعة اذ تبني ان صاحبها غادر 
البالد قبل يومني، ليتم ضبطه ومن ثم اإلدالء بكل املعلومات 
واألســباب التي دعته الى محاولة الهرب، وكان السبب انه 
مطلوب للســجن ملدة ٧ ســنوات، حيث خطــط للهرب إلى 
دولــة مجاورة ومن ثم الهجرة او الهرب الى دولة أوروبية 
كون هناك اتفاقيات أمنية خليجية تسمح بتبادل املطلوبني.

وبحسب مصدر أمني لـ «األنباء»، فإن رجال منفذ الساملي 
ولدى التدقيق على هوية شخص تقدم للسفر الى اخلارج، 
فوجــئ بأنه قدم بطاقة مدنية لشــخص مســجل باعتباره 
غــادر الكويــت قبل فترة وجيزة، وعليــه مت توقيفه، وفي 
التحقيقــات األولية قال انه مطلوب وانه اشــترى البطاقة 
املدنية بـ ٤٠٠ دينار، وأرشــد عن البائع وضبط، كما تبني 
ان صاحب البطاقة املدنية قدم بالغا قبل سفره يفيد بفقدان 

البطاقة املدنية اخلاصة به.

أمن

قاذفات الثلوج تسبب غضبًا في فرنسا
فون - رومو ـ أ.ف.پ: تعتمد منطقة 
فــون - رومــو في جنوب غرب فرنســا 
على قاذفات الثلج إلبقاء أنشطة التزلج 
حية فيها، رغم انتقــادات لهذه اخلطوة 
يوجهها املدافعون عن البيئة وشح املياه 
الــذي يزداد في املنطقــة. وفي أحد أكثر 
املنتجعات املشمسة في أوروبا والواقعة 
في البيرينيه الشرقية، أصبح خيار الثلج 

االصطناعي واقعا رغم ما ينجم عنه من 
آثار مرتبطــة باالحترار املناخي. وباتت 
املنطقــة، التي جرى تثبيــت أول قاذفة 
ثلج فيها عام ١٩٧٦، تفاخر حاليا بقدرتها 
على تغطية ما يصل إلى ٩٣٪ من الـ ٤٣

كيلومترا املخصصة للتزلج فيها بالثلوج، 
مع ٥١٠ قاذفات ثلج اصطناعية.

ويقــول مدير منتجــع «فون-رومو 

بيرينيه ٢٠٠٠» جاك ألفاريز «ندرك أننا 
سنضمن خالل ٣٥ سنة، موسما ناشطا 
لـ ١٢٠ يوما الضرورية إلعادة احلياة إلى 
املنطقة». وتغذى القاذفات حاليا بـ «مصنع 
للثلج» أنشئ عام ٢٠٠٨ وسط احللبات، 
ويجــري تشــغيله ليال ونهــارا من قبل 
«منتجي الثلج» أو «نيفوكولتور»، وهي 

التسمية التي يحبون أن تطلق عليهم.

املصادفة تقود كاميرا «جيمس ويب» 
إلى كويكب بحجم الكولوسيوم

واشــنطن - أ.ف.پ: رصــد علمــاء فلك 
أوروبيون «عــن طريق املصادفة» من خالل 
تلســكوب جيمس ويب الفضائــي، كويكبا 
بحجم مدرج الكولوسيوم الروماني في حزام 
الكويكبات الرئيسي الواقع بني كوكبي املريخ 
واملشتري. وأشارت وكالة الفضاء األميركية 
(ناسا) االثنني إلى أن هذا الكويكب الذي يتراوح 
عرضه بني مائة ومائتي متر، هو أصغر جرم 
فضائي يرصد عن طريق التلسكوب الفضائي 
حتى اليوم. وأضافت في بيان أن «الكويكب 
رصــده علماء الفلــك األوروبيون عن طريق 
املصادفــة»، مؤكدة ضرورة إجــراء عمليات 
مراقبة أخــرى لتحديد طبيعته وخصائصه 

بشكل أفضل.

وذكر عالم الفلك لدى معهد «ماكس بالنك» 
في أملانيا توماس مولر أن «قدرة جيمس ويب 
الفائقة مكنت من رصد هذا اجلسم من مسافة 

تتخطى مائة مليون كيلومتر».
واكتشــف الكويكب أثناء معايرة كاميرا 
«ميــري» للمراقبــة العاملة باألشــعة حتت 
احلمراء، وذلك نتيجة تعاون بني األوروبيني 

واألميركيني.
وكان تلســكوب جيمس ويــب الذي يعد 
األقــوى من نوعــه على اإلطــالق، أطلق في 
الفضــاء عبر صــاروخ أريــان ٥، ودخل في 
اخلدمة في يوليو ٢٠٢٢. ومتكن حتى اليوم 
من جمع كميــة كبيرة من البيانات والتقاط 

صور مذهلة. صورة تعبيرية نشرتها 
وكالة الفضاء األوروبية للمذنب

مخمور حاول سرقة جثة 
لينني احملنَّطة في موسكو!

موســكوـ  د.ب.أ: حاول رجل مخمور في موسكو سرقة 
اجلثة احملنطة ملؤسس االحتاد السوڤييتي، ڤالدميير إيليتش 
لينني، حسبما ذكرت وكالة األنباء احلكومية الروسية (تاس).

وتسلق الرجل احلواجز أمام الضريح في الساحة احلمراء 
صباح االثنني وحاول دخول املبنى الذي يخضع حلراســة 
مشددة خارج أسوار الكرملني، ومت القبض عليه عند املدخل.

وقام املسعفون بتشخيص الرجل بأنه مصاب باضطراب 
عقلي بسبب إدمان الكحول.

واعتبر ضريح املنظر الشيوعي، الذي توفي عام ١٩٢٤، 
مشهدا مهما في احلقبة السوڤييتية، حيث زار ماليني األشخاص 

النصب التذكاري.
وبعد انهيار االحتاد الســوڤييتي، كانت هناك محاوالت 

لدفن لينني في قبر عادي، لكن اخلطط لم تتحقق أبدا.

دراسة إيرانية: القرفة حتّسن 
الذاكرة والقدرة على التعلم

ســان فرانسيســكو - د.ب.أ: تعتبــر القرفــة (أو 
الدارسني) من التوابل العطرية الشهيرة التي تستخدم 
في صناعة املخبوزات والوجبات الشــهية، وتنتشر 
أشــجارها في الهيمااليا واملناطــق اجلبلية والغابات 
املطيرة في جنوب، وجنوب شرق أسيا، وفي الهند.

وباإلضافة إلى رائحتها الفريــدة ومذاقها املتميز، 
تنطوي القرفة على كثير من الفوائد الصحية، حيث 
أثبتت الدراســات أن نبات القرفة مضــاد لاللتهابات 
واألكســدة ويرفع مناعة اجلســم ويقلــل من مخاطر 
اإلصابة بالسرطان. كما أن بعض الدراسات أثبتت أن 
املركبات احليوية داخل القرفة ميكنها حتسني الوظائف 

الذهنية، والسيما الذاكرة والقدرة على التعلم.
وقام فريق بحثي من كلية العلوم الطبية بجامعة 
بيرجاند في إيران بجمع الدراســات العلمية السابقة 
التي تتناول الفوائــد الصحية للقرفة وتأثيرها على 
الوظائف الذهنية، وقام بإعداد دراسة مستفيضة في 
هــذا الصدد أوردتها الدورية العلمية «نيوتريشــنال 
نيوروساينس» املتخصصة في علوم التغذية وطب 

األعصاب.
وأكدت الدراسة اجلديدة أهمية القرفة في احلد من 

ضعف الذاكرة أو اإلصابة مبشكالت في التعلم.
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