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غير مخصص للبيع

رأيان حول اشتراط حضور 
احلكومة لـ «صحة اجللسات»

مرمي بندق 

أكدت مصادر خاصة في تصريحات 
لـــ «األنبــاء» أن هناك رأيــني لصحة 
عقــد جلســات مجلــس األمــة، الرأي 
األول، يشــترط حضــور أكثــر مــن 
نصف األعضــاء الذين يتكــون منهم 
املجلس، فــإذا كان املجلس مكونا من

٦٥ عضــوا، كان االجتمــاع صحيحــا 
بحضــور ٣٣ عضــوا، ويجب أن يظل 
النصــاب قائما طوال اجللســة ال عند 
افتتاحهــا فقــط، كذلك يلــزم لصحة 
اجللســة أن تكــون احلكومــة ممثلة 
فيها، برئيســها أو ببعــض أعضائها 
اســتنادا إلى املادة ١١٦ من الدســتور.  
وتطرقــت املصادر إلى الــرأي الثاني 
الذي ال يشترط لصحة انعقاد اجللسة 
حضور احلكومة، وأن املجلس يجتمع 
إذا اكتمل النصاب ســواء حضر وزير 
أو لم يحضر، وال تبطل اجللسة بعدم 
وجود وزير، مشيرة إلى أن املادة ٩٧

تنص على انه «يشترط لصحة انعقاد 
مجلس األمــة حضور أكثر من نصف 
أعضائه»، وتصدر القرارات باألغلبية 
املطلقــة لألعضــاء احلاضرين، وذلك 
في غيــر احلاالت التي تشــترط فيها 
أغلبية خاصة، وعند تساوي األصوات 
يعتبر األمر الذي جرت املداولة بشأنه 
مرفوضا.  وزادت املصادر قائلة: يبقى 
في ظل هذين الرأيني تساؤل من سينفذ 
القوانني التي سيوافق عليها املجلس 
في حال عدم حضور احلكومة؟، مشددة 
علــى أن هذا الوضع ليس وليد اليوم 
بل منذ سنوات يثار هذا االختالف في 
وجهــات النظر، والــذي يؤكد على أن 
احلوار والتعاون والتنسيق هي أدوات 
حتقيق اإلجنازات التي حتقق مصلحة 

الكويت، وطال انتظار املواطن لها.

االثنان يستندان إلى مواد الدستور.. ولكن يظل السؤال إذا ُعقدت اجللسة من دون حضور وزراء َمن سينفذ القوانني احملالة من املجلس؟ 
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العبداهللا: نقف بجانب تركيا وإجالء ٣٠ مواطنًا من املناطق املتضررة
أسامة دياب

وصــف وزيــر اخلارجية 
الشيخ سالم العبداهللا الزلزال 
الذي ضرب تركيا وســورية 
وراح ضحيتــه اآلالف مــن 
األبرياء في كال البلدين باملأساة 

اإلنسانية الكبيرة جدا.
العبــداهللا تعازي  ونقــل 
القيادة واحلكومة والشــعب 
الكويتــي للقيادة والشــعب 
التركي على هذا املصاب اجللل، 
مشيرا الى أن اعداد الضحايا في 
تزايد ما يدمي قلوب الكويتني، 
مؤكدا الوقوف بجانب الشعب 
وتقــدمي  الشــقيق  التركــي 
كل املســاعدات الضروريــة 
للمتضرريــن، قائــال «قلوبنا 

تدمي ملا نشهده يوميا».
وأضــاف «نتمنــى ان متر 
هــذه األزمــة بســالم، ونكرر 
وقوف الكويت بجانب تركيا 
فــي محنتها». وعــن عمليات 
اإلجالء للمواطنني الكويتيني 
من تركيا، قال «انه بناء على 
توجيهات سمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد مت إرسال 
طائرة إجالء مبتابعة من قبل 
العهــد ورئيس  ســمو ولــي 
مجلس الوزراء ســمو الشيخ 
أحمد نــواف األحمد الصباح 
لطائرة اإلجــالء التي وصلت 
الى تركيا أول من امس وأجلت 
املواطنــني الذين اســتطاعوا 
الوصــول إلى هــذه الطائرة، 
كما مت إجالء مجموعة أخرى 
الى أنقرة عن طريق البر وهم 
موجودون حاليا مع الســفير 
الكويتــي في أنقرة، وســيتم 
الــى ارض الوطن  إرجاعهــم 
اليــوم، مشــيرا الــى ان عدد 
الذين مت إجالؤهم  الكويتيني 
من املناطق املتضررة بلغ ٣٠

سجل التعازي

وكان العبداهللا وفي كلمة 
خطهــا فــي ســجل التعازي 
مبقــر ســفارة اجلمهوريــة 
التركية لــدى الكويت، أعرب 
عــن خالــص مشــاعر العزاء 
وصادق املواساة بهذا املصاب 
اجللــل، الــذي أدى إلى مقتل 
املئات من الضحايا وأسفر عن 

للمصابــني بالشــفاء العاجل 
والعثور على املفقودين.

وقــدم عــدد من الســفراء 
وأعضاء السلك الديبلوماسي 
تعازيهم في السفارة التركية 
للشــعب التركي، حيث أعرب 
القائــم باألعمــال األميركــي 
جيمــس هولتســنايدر عــن 
خالص التعازي لتركيا قيادة 
وحكومــة وشــعبا فــي هذه 

القوات األميركية وفرق اإلنقاذ 
في البحث عن الضحايا في هذا 

الوقت العصيب.
عميــد  أعــرب  بــدوره، 
الســلك الديبلوماســي سفير 
زبيــداهللا  د.  طاجكيســتان 
زبيدوف عن تعازيه العميقة 
لتركيــا قيــادة وشــعبا بهذا 
احلدث األليم، مشيرا الى أنه 
جاء للسفارة نيابة عن جميع 

اآلالف من املفقودين، وإصابة 
الكثير من األشخاص، وتدمير 
منازلهــم وممتلكاتهم، مجددا 
تعاطف الكويت وتضامنها مع 
اجلمهورية التركية الصديقة 
ومساندتها لتخطي تداعيات 
هذه الكارثة املأساوية، مقدما 
خالــص تعــازي ومواســاة 
الكويت إلى أسر الضحايا في 
هذا املصاب األليم، ومتنياتها 

الكارثــة االنســانية الكبيرة، 
لــكل  والتعــازي موصولــة 
شــخص فقد عزيزا او قريبا 

من جراء هذه الكارثة.
ووصف تركيا بالشــريك 
املقــرب  واحلليــف  القــوي 
لبــالده، مشــيرا الــى مبادرة 
الرئيــس األميركــي لتقــدمي 
العون واملســاعدة للحكومة 
والشــعب التركي ومشــاركة 

أعضاء الســلك الديبلوماسي 
بتقدمي واجب العزاء لألشقاء 

في تركيا.
استمرار جهود اإلنقاذ

بدورها، أعربت الســفيرة 
التركية طوبى نور سومنز عن 
خالص تقديرها وامتنانها لكل 
الدول الشقيقة والصديقة التي 
تســاند تركيا ماديا ومعنويا 
في محنتها الكبيرة من جراء 
الزلــزال العنيف الذي ضرب 

مناطق من البالد.
رســائل  ان  وأوضحــت 
التضامن التــي تلقتها تركيا 
من مختلف دول العالم تعبر 
عن مكانتها في قلوبهم وتخفف 
من آالم الشعب التركي، مشيرة 
الى تواصل جهود فرق االنقاذ 
للبحث عن األحياء وانتشال 
جثــث الضحايــا مــن حتــت 
األنقاض. وأشــارت ســومنز 
إلى أن عملية البحث شــهدت 
معجزات كبيرة، مثمنة جهود 
الكويت وتضامنها مع بالدها 
منذ اللحظة األولى لهذه الكارثة 
وإرسالها طائرتني على متنها 
فرقة اإلنقاذ وأخرى للمساعدات 
الطبيــة بخــالف املســاعدات 
الطبية، مشيرة الى ان عملية 
املساعدات الكويتية ستتواصل 
ألن عمليــة اإلنقــاذ طويلــة 
ومعقدة. وقالت «إن تركيا قد 
تعرضت لزالزل من قبل اال أن 
هذا الزلزال كان األعنف، إضافة 
إلى انه حدث في الشتاء القارس 
مما ضاعف من معاناة الناس، 
مشــيرة الى أن عدد املصابني 
يبلغ ٣٦ ألف مصاب حتى اآلن 
والعدد في ازديــاد بينما بلغ 
عدد الضحايا ٦٠٠٠ نســمة». 
وأضافت «ان الوقت ثمني ألن 
كل حلظة متر تعني مضاعفة 
معاناة ضحايا الزلزال املدمر.

وزير اخلارجية وأعضاء السلك الديبلوماسي في السفارة التركية لتقدمي واجب العزاء بضحايا الزلزال

السفير األردني صقر ابو  شتال يعزي بضحايا الزلزالالسفير الفلسطيني رامي طهبوب يسجل تعازيه عميد السلك الديبلوماسي السفير د.زبيداهللا زبيدوف يسجل تعازيه

القائم باألعمال األميركي جيمس هولتسنايدر يقدم واجب العزاء الشيخ سالم العبداهللا يقدم واجب العزاء للسفيرة التركية طوبى سومنزوزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا يخط كلمة في سجل التعازي

مواطنا. وعن حجم املساعدات 
الكويتية التي قدمت لكل من 
ســورية وتركيــا، قــال «لقد 
غادرت طائرتــان االثنني الى 
تركيا وسنعلن عن مساعدات 
إضافية، مضيفا ان «الصورة 
حتى اآلن غير واضحة متاما، 
ونحن في ترقب ملا ســيحدث 
خالل اليومني القادمني وستكون 

مساعداتنا بقدر احلدث».

وزير اخلارجية أجرى اتصاًال مع نظيره التركي
جّدد خالله تعازي الكويت إلى تركيا وأسر الضحايا

أجرى وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا 
وبحضور وزير شؤون الديوان األميري الشيخ 
محمد العبداهللا اتصاال هاتفيا مع وزير خارجية 
اجلمهورية التركية الصديقة مولود تشاووش 
أوغلو جدد خالله خالص تعازي وصادق مواساة 
القيادة السياســية وحكومة وشعب الكويت 
للجمهورية التركية الصديقة قيادة وحكومة 
وشعبا وإلى أسر الضحايا الذين سقطوا إثر 
الزلزال املدمر الــذي وقع في والية قهرمان 
مرعش جنوبي تركيا، مبتهال إلى الباري تعالى 
أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن 
يسكنهم فسيح جناته وأن مين على املصابني 

بالشفاء العاجل. كما تناول االتصال مجريات 
تنفيذ التوجيهات السامية من صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد بإرسال مساعدات 
إغاثية وطواقم طبية وأمنية وإطفائية عاجلة من 
الكويت إلى تركيا وسير أعمال اجلسر اجلوي 
ونقل الكوادر واآلليات واملعدات والدعم الطبي 
والدوائي والرعاية الصحية العاجلة والالزمة إلى 
احملتاجني اليها وسبل تسخير جميع اإلمكانات 
املتاحة ملســاندة الشعب التركي الصديق في 

هذا املصاب اجللل.
من جانبه، نقل وزيــر اخلارجية التركي 
حتيات القيادة السياسية باجلمهورية التركية 

وبالغ تقدير وامتنــان بالده لقيادة وحكومة 
وشعب الكويت على مواقفهم اإلنسانية في 
تقدمي العون واملساندة ألشقائهم املنكوبني في 
املناطق املتضررة جراء هذه الكارثة األليمة، 
مثمنا مبادرة الكويت بتسيير جسر جوي لنقل 
الى  اإلغاثية واملعيشية األساسية  املساعدات 
احملتاجني اليها في املنطقة، معتبرها جتسيدا 
واضحا لروح األخوة والتعاون املشترك بني 
البلدين والشعبني الصديقني، مشيدا في هذا 
اإلطار بالدور الرائــد واملتميز الذي تقوم به 
الكويت في مساندة الشعوب املنكوبة واملتضررة 

حول العالم.

وزير اخلارجية تسّلم رسالة موجهة
إلى ولي العهد من سلطان عمان

تسّلم وزير اخلارجية الشيخ سالم 
العبداهللا رســالة خطيــة موجهة إلى 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
من أخيه الســلطان هيثــم بن طارق 
سلطان عمان الشقيقة تتصل بالعالقات 
األخويــة املتينة التــي تربط البلدين 
الشقيقني وســبل تعزيزها في جميع 
املجاالت، باإلضافة إلى القضايا محل 

االهتمام املشترك.
جــاء ذلــك خــالل اســتقبال وزير 
اخلارجية لســفير سلطنة عمان لدى 

البالد د.صالح بن عامر اخلروصي.
كما استقبل وزير اخلارجية الشيخ 

سالم العبداهللا في مكتبه بديوان عام 
الــوزارة رئيــس مجموعــة الصداقة 
الكويتية - البريطانية عبداهللا بشارة 
وأعضاء املجموعة كال من وزير شؤون 
الديوان األميري الشيخ محمد العبداهللا 
وفهد البحر وضرار الغامن والسفيرة 
نبيلة املال والســفير خالد الدويسان 

وبدر اخلرافي.
ومت خالل اللقاء استعراض عالقات 
الصداقة التاريخية الوطيدة التي تربط 
بني الكويت واململكة املتحدة لبريطانيا 
العظمى وايرلندا الشــمالية الصديقة 
ودور مجموعــة الصداقــة في تعزيز 

التعاون البناء والتنســيق القائم بني 
اجلانبني على جميع املستويات وفي 
مختلــف املجاالت ومناقشــة عدد من 
املوضوعات والتطلعــات نحو كل ما 
من شــأنه أن يزيد الترابط القائم بني 
البلديــن صالبة ويعود باملنفعة على 

مواطني البلدين الصديقني.
والتقــى وزيــر اخلارجيــة أمــني 
ســر مجلس النــواب اللبناني هادي 
أبواحلسن، وذلك مبناسبة زيارته للبالد 
حيث مت خالل اللقــاء بحث األوضاع 
الراهنــة فــي اجلمهوريــة اللبنانيــة 

الشقيقة.

استقبل أمني سر مجلس النواب اللبناني ورئيس وأعضاء مجموعة الصداقة الكويتية - البريطانية

وزير اخلارجية الشــيخ سالم العبداهللا  مســتقبال  أمني سر مجلس النواب 
اللبناني هادي أبواحلسن

وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا مستقبال سفير سلطنة عمان
د. صالح بن عامر اخلروصي

وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا مستقبال رئيس وأعضاء مجموعة الصداقة الكويتية - البريطانية

نائب وزير اخلارجية بحث مع السفير البحريني 
العالقات األخوية بني البلدين

بحث مع نائب رئيس احتاد جمعيات الصليب والهالل األحمر التعاون في مجال العمل اإلنساني

نائب وزير اخلارجية السفير منصور العتيبي مستقبال سفير البحرين صالح املالكي

التقى نائب وزير اخلارجية السفير منصور العتيبي 
سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى الكويت صالح 

املالكي.
ومت خــالل اللقاء بحث أوجــه العالقات األخوية 

املتينة التي تربط البلدين الشقيقني.
كما التقى نائب وزير اخلارجية السفير منصور 
العتيبي نائب رئيس االحتاد الدولي جلمعيات الصليب 
والهالل األحمر عن منطقة آسيا ودول احمليط الهادي 
وأمني عام جمعية الهالل األحمر الكويتي مها البرجس.
ومت خالل اللقاء اســتعراض املشاريع واألنشطة 
اإلنســانية للجمعية داخل الكويــت وخارجها، إلى 
جانب بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي املشترك بني 
وزارة اخلارجية واجلمعية في مجال العمل اإلنساني.

«اخلدمة املدنية»: وقف التعيني بالوظائف القيادية 
وشغل الوظائف اإلشرافية والنقل والندب واإلعارة

أعلن ديوان اخلدمة املدنية 
التعيــني بالوظائــف  وقــف 
القياديــة وشــغل الوظائــف 
اإلشرافية ووقف النقل والندب 

واإلعارة.
جاء ذلك في تعميم نشره 
الديوان على حسابه الرسمي 
مبوقــع التواصل االجتماعي 
(تويتــر)، وذلــك بنــاء على 
قــرار مجلــس الــوزراء فــي 
اجتماعه األخير بشأن التأكيد 
على ضــرورة التزام الوزراء 
بهــذا الشــأن بكل الــوزارات 
واإلدارات احلكومية والهيئات 
واملؤسسات العامة اعتبارا من 
٢٣ يناير املاضي حتى إشعار 

آخر.
وأكــد الديــوان ضــرورة 
التزام كل اجلهات احلكومية 
والهيئات واملؤسسات العامة 
بهذا القرار مع مراعاة سحب 
أي قرارات تكون صدرت من 
التاريخ اآلنف ذكره او بعده 

على الصدور شريطة استيفاء 
كل الشروط املقررة عند صدور 
قرار إسناد الوظيفة اإلشرافية 

بعد انتهاء الوقف.
وعــن النقل اخلارجي بني 
اجلهــات، أوضــح أنــه يجب 
مراعاة ســحب أي قــرار من 
التاريــخ ذاتــه ومــا بعــده 
واعتبــاره كأن لــم يكــن مع 
ما يترتــب على ذلك من عدم 
جــواز اســتمرار املســحوب 
قرارات نقلهم أو من كانوا قد 
باشــروا العمــل دون صدور 
قــرار بالنقل فــي العمل لدى 
اجلهة املنقولني إليها. وفيما 
يتعلق بالندب اخلارجي بني 
اجلهات أو متديده أو اإلعارة 
أو متديدهــا بــني اجلهــات 
املختلفة داخل البالد، أشــار 
الديوان إلى أنه يجب سحب 
أي قرارات تكون صدرت من 
التاريخ اآلنف ذكره أو بعده 
واعتبارهــا كأن لــم تكن مع 

مراعاة ما يترتب على ذلك من 
عدم جواز استمرار املسحوب 
قرارات ندبهــم أو متديده أو 
إعارتهــم أو متديدهــا أو من 
انتهى ندبهم أو إعارتهم دون 
صدور قرار بالتمديد في العمل 
لدى اجلهة املنتدبني أو املعارين 
إليها حتى تاريخ عودتهم إلى 
جهــة عملهــم األصلية مع ما 

يترتب على ذلك من آثار.
وأفــاد بــأن هــذا الوقــف 
ال يشــمل حــاالت اإلعــارة 
أو  الدوليــة  املنظمــات  إلــى 
اإلقليميــة أو العربيــة داخل 
الكويــت وخارجهــا، مؤكــدا 
ضرورة مراعاة كل الوزارات 
واجلهات احلكومية والهيئات 
واملؤسســات العامة ما سبق 
بيانــه والتقيــد بــه وإصدار 
القــرارات الالزمــة وفقا لكل 
حالة حتــى وإن كانت هناك 
موافقات ســابقة من اجلهات 

املختصة.

واعتبارهــا كأن لــم تكن مع 
مراعاة ما يترتب على ذلك من 
عدم جواز استمرار املسحوب 
قرارات شغلهم هذه الوظائف 
في ممارسة أعبائها أو مهامها.
وأشار إلى أن قرار إسناد 
الوظائف اإلشــرافية يخضع 
مجــددا ألحكام قــرار مجلس 
اخلدمــة املدنية لعــام ٢٠٠٦
بشأن شروط شغل الوظائف 
اإلشــرافية وتعديالتــه على 
أن يراعى في أي قرار يصدر 
بعد انتهــاء الوقف أن يعمل 
بــه من تاريخ صــدوره دون 
تضمينه أي أثر رجعي سابق 

الصندوق الكويتي: ال قروض 
جديدة للبنان

أسامة دياب

أكد الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية انه لم يتم تقدمي أي قروض جديدة 
إلى اجلمهورية اللبنانية. وقال انه حول ما 
يتم تداوله في وسائل التواصل االجتماعي 
عن قيام الكويت بإقراض اجلمهورية اللبنانية 
قرضا بقيمة ٦٠ مليون دوالر أميركي مؤخرا 
فإن القرض املشار إليه كان لتمويل مشروع 
إنشاء منظومات للصرف الصحي في قضاء 
البترون في لبنان من قبل الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية، وقد مت التوقيع 
عليه العام املاضي بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٢.

ملشاهدة الڤيديو
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إعداد: بداح العنزي b-alenzi@hotmail.comاملجلس البلدي

تخصيص مبنى مدرسة عائشة االبتدائية
بالقبلة لـ «املجلس الوطني»

بداح العنزي

أوصــت جلنة محافظــة العاصمة في 
املجلس البلدي خالل اجتماعها أمس برئاسة 
فهد العبداجلادر باملوافقة على طلب املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب تخصيص 
مبنى مدرسة عائشــة االبتدائية (بنات) 
سابقا الكائن مبنطقة القبلة قطعة ١٤ إلى 
املجلس الوطني، والبالغة مساحته ٣٢٨٠م٢

الستغالله كمتاحف ومعارض فنية.

وقــال العبداجلــادر إن اللجنة وافقت 
على الطلبات التالية: طلب وزارة الكهرباء 
واملاء والطاقة املتجددة تخصيص موقع 
محطة حتويــل ثانوية مبنطقة العديلية 
قطعة ٣ موقع رقم ٧، وطلب وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية اســتقطاع جزء من 
موقــع وزارة الصحــة مبنطقة الشــويخ 
الصحيــة إلقامة مســجد، وطلــب وزارة 
الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة تخصيص 
موقع محطة حتويل ثانوية بأبعاد ١٢٫٥م 

× ١٦٫٥م مبنطقة الروضة قطعة ١، وطلب 
وزارة الكهربــاء واملــاء والطاقة املتجددة 
تخصيص موقع محطــة حتويل ثانوية 
مبنطقة العديلية قطعة ١ موقع مقترح رقم 
٢، وطلــب وزارة الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجددة تخصيص موقع محطة حتويل 
ثانويــة مبنطقة العديليــة قطعة ١ موقع 
مقترح رقم ٣، وطلب وزارة الكهرباء واملاء 
والطاقة املتجددة تغيير موقع محول غير 

قائم مبنطقة قرطبة ١.

مبساحة ٣٢٨٠م٢ الستغالله كمتاحف ومعارض فنية

فهد العبد اجلادر مترئساً اجتماع اللجنة بحضور م.إسماعيل بهبهاني ود.حسن كمال وم.منيرة األمير وم.فرح الرومي

م.ناصر خريبط تفّقد موقع مشروع بيوت شرق
صباح األحمد السكنية:  اإلسراع في تنفيذ املشاريع

عاطف رمضان

تفّقد مديــر عام املؤسســة العامة 
للرعاية الســكنية م.ناصــر خريبط، 
بحضــور قياديــي املؤسســة، موقــع 
مشــروع بيوت شــرق صباح األحمد 
الســكنية، وذلك للوقوف على ســير 
املشــروع ومــدى االلتــزام بالبرنامج 

الزمني لألعمال.
التقــى  وعلــى هامــش اجلولــة، 
م.خريبــط ممثلي شــركات املقاوالت 
املنفذة لعقود املشروع، ملتابعة تنفيذ 
بنــود العقود، مؤكدا ضرورة االلتزام 
بتنفيذ األعمال وفق املواصفات الفنية 

املتفق عليها.
ونــوه بضــرورة معاجلــة كافــة 
املالحظات بأسرع وقت والتزام املقاولني 
بالبرنامج الزمني مع التأكيد على أنه 
فــي حالة عدم االلتزام فإن املؤسســة 

ســتقوم باتخاذ اإلجراءات التعاقدية 
بحال وجود أي تأخير أو عدم اإلجناز 

بالشكل املطلوب.
واجتمع خريبط كذلك مع املهندسني 
املقيمني للمشروع واطلع على األعمال 
التي متت طوال الفترة املاضية، داعيا في 
الوقت نفسه الى تذليل جميع العقبات 
إلجناز املشروع وفق البرنامج الزمني.

واطلع فريق املؤسسة خالل اجلولة 
على عينات تنفيذ بعض األعمال داخل 
موقع املشــروع واســتمع الى شــرح 
تفصيلــي للبيــوت العينــة، حيث مت 
توجيه املهندســني بضرورة استيفاء 
املالحظات املوجودة في البيوت العينة 

على أن تنفذ في كل البيوت.
وأكد أن األعمال في مشــروع شرق 
صباح األحمد الســكنية تشهد تقدما 
مع ضرورة االلتزام بأن تسير األعمال 
وفق اجلــدول الزمني التعاقدي، الفتا 

الــى حــرص املؤسســة علــى توفير 
اخلدمات الالزمــة للمنتفعني من هذه 
البيوت واملشــمولني بأحكام القانون 
رقم (٢/٢٠١٥) فئة من باع بيته والذي 
يسري عليهم هذا القانون واملخاطبني 

بأحكامه.
وزاد قائال: املؤسسة حريصة على 
اإلسراع في تنفيذ املشاريع للمواطنني 
والوقوف عند أي قصور من قبل الشركة 
املنفذة وتطبيق جميع اجلزاءات في حال 
القصور في تنفيذ املشروع وإلزامهم 
بتســليمها في الوقت املناسب توفيرا 
للوقت واجلهد على املواطنني املنتفعني 

منها.
وشــدد على أن هــذه الزيارات من 
قبل قيادات املؤسســة ستكون بشكل 
دوري لكل املشاريع اإلنشائية ملتابعة 
تنفيذ األعمال ونسب االجناز في عقود 

املشاريع اإلسكانية.

مدير «السكنية» وّجه املقاولني لاللتزام بالبرنامج الزمني التعاقدي

م.ناصر خريبط وقياديو «السكنية» خالل زيارة موقع مشروع بيوت شرق صباح األحمد السكنية

Nالسكنية» توزع ٣٢١ قسيمة للدفعة الثامنة من ٥»
بالقسائم احلكومية في«جنوب صباح األحمد السكنية»

عاطف رمضان

علمــت «األنبــاء» مــن مصادر 
مطلعة أن املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية ســتقوم بتوزيع الدفعة 
الثامنة من N٥ في القسام احلكومية 

مبشروع جنوب مدينة صباح األحمد 
السكنية والتي تشــتمل على ٣٢١
قســيمة مبســاحة ٤٠٠ متر مربع 
للمخصــص لهــم حتــى تاريخ ٣
مايو ٢٠١٠ وذلك ابتداء من الساعة 
التاسعة صباحا مبسرح املؤسسة 

وفقا للمواعيد التالية:
توزع البطاقات يومي اخلميس 
واألحــد ٩ و١٢ اجلــاري وتــوزع 
بطاقات االحتياط االثنني ١٣ اجلاري 
وإجراء عملية القرعة يوم األربعاء 

١٥ اجلاري.

الهزمي: إزالة ٤ تعديات
وحترير ٢٣ مخالفة في «حولي»

فــي إطار اجلهــود املبذولة مــن األجهزة 
الرقابية، كشــفت إدارة العالقات العامة في 
البلدية عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية 
محافظــة حولي، بتوجيهات من مدير الفرع 
م.أحمد الهزمي، بعمل جوالت تفتيشية على 
التعديات املقامة على أمالك الدولة واحملالت 
التجاريــة مبنطقة حولــي للتأكد من التزام 
أصحابها باالشــتراطات والضوابط املعمول 

بها في بلدية الكويت.
وفي هذا السياق، أوضح الهزمي أن اجلولة 
التــي مت تنفيذها على التعديات املقامة على 
أمــالك الدولــة واحملالت التجاريــة مبنطقة 
حولي مــن قبل فريق الطوارئ قد أســفرت 
عن إزالة ٤ تعديات على أمالك الدولة وحترير 

٢٣ مخالفة تنوعت بــني عدم التزام احملالت 
بوضع ترخيص خاص بالنشاط، وإقامة إعالن 
خاص بالنشاط من دون ترخيص، واستغالل 
نشاط غير مذكور بالترخيص. وأكد رئيس 
فريق طوارئ حولي إبراهيم السبعان تواصل 
اجلــوالت امليدانية من قبــل الفريق الرقابي 
على احملالت التجارية والعقارات والتعديات 
علــى أمالك الدولة بجميــع مناطق احملافظة 
لرصد ومتابعة مخالفي الئحة احملالت وأنظمة 
البناء واتخاذ اإلجراءات القانونية حيالهم. 
ودعا السبعان أصحاب احملالت التجارية إلى 
االلتــزام بالقوانني واألنظمة املعمول بها في 
البلديــة جتنبا للمخالفــة والغرامة التي قد 

تصل إلى الغلق اإلداري.

حترير إحدى املخالفات م.أحمد الهزمي

الشلفان: وضع إستراتيجية إلضاءة مدينة الكويت وشارع اخلليج
قدمــت عضــو املجلــس 
البلدي م.شــريفة الشــلفان 
اقتراحا لوضع استراتيجية 
إلضاءة مدينة الكويت وشارع 

اخلليج العربي.
فــي  الشــلفان  وقالــت 
اقتراحهــا: تشــكل اإلضاءة 
الليلية طابعا مميزا للمدينة 
تعــزز من جمالها وترســخ 
صورة ذهنية متميزة عنها، 
وتســهم أيضــا فــي حماية 
األفراد وتعزيز األمن العام من 
خالل إنارة األماكن املخفية. 
وأثناء االحتفاالت تتميز املدن 
بتصاميم مختلفة من خالل 
اإلضاءة التي تضفي البهجة 
والســرور علــى مرتاديهــا، 
وحتدث تغييرا ملموسا في 

األماكن العامة.
ومبا أن املادة ٢١ من قانون 
بلديــة الكويــت (٣٣/٢٠١٦) 
تنص فــي البند ٤ على دور 
املجلس البلــدي في جتميل 
املدن، وملا كانت البالد تشهد 
ســنويا مبــادرات فرديــة 
مشــكورة إلضــاءة املبانــي 
واألماكن العامة خالل العيد 

على سبيل املثال، ال احلصر، 
الرســمية  الدولــة  مبانــي 
واملساجد واحلدائق واألشجار 
والساحات العامة والشوارع 
الرئيسية والشواطئ العامة.
- سالمة األفراد واألمن العام.
- احلد من ضوضاء األنوار.

- االلتزام مبعايير االستدامة 
والترشيد في استهالك الطاقة.

املختلفة.
٢ - التنسيق مع مالك األبراج 

وناطحات السحاب.
التنســيق مــع وزارة   - ٣
اإلعالم والهيئة العامة لشؤون 
الزراعــة والثروة الســمكية 
ووزارة الكهرباء واملاء وشركة 
املشروعات السياحية وغيرها 

من اجلهات املعنية.

- معايير تصميم اختيارية 
للربط بــني املبادرين ومالك 
األبراج وناطحات الســحاب 

الراغبني في املشاركة.
- معايير تصميمية لإلضاءة 
املواســم  فــي  واحملتــوى 

واألعياد.
- معاييــر تقنية ملســتوى 
لالســتخدامات  اإلضــاءة 

تهدف إلى خلق طابع مميز وإبراز معالم الدولة وتشمل املباني الرسمية واملساجد واحلدائق والشواطئ العامة

م.شريفة الشلفان

الوطنــي وغيره من األعياد، 
املبــادرات  ولتعزيــز هــذه 
توحيــد  فــي  للمســاهمة 
الطابع العام وتعزيز الهوية 
العمرانيــة، ولكــون مدينة 
الكويت الواجهة احلضارية 
للبالد وشارع اخلليج يعتبر 
مــن أهــم وأجمــل شــوارع 
الكويت، فإننا نقترح اآلتي:

١ - وضع استراتيجية إلضاءة 
مدينة الكويت وشارع اخلليج 

العربي تهدف إلى اآلتي:
- خلــق طابع مميــز وإبراز 
معالم الدولة، على أن تشمل 

إضاءة شارع اخلليج العربي ضمن استراتيجية خللق طابع مميز ملعالم الدولة
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«العدل»: ترقية ٤٦٠ باألقدمية و١١٨ باالختيار
أسامة أبوالسعود

أصــدر وكيل وزارة العدل م.هاشــم 
القالف عددا من القرارات بترقيات املوظفني 

في وزارة العدل.
وشــمل القــرار األول الــذي حصلت 
«األنباء» على نســخة منــه ترقية ٤٦٠

موظفا باألقدمية إلى أول مربوط الدرجة 
املبينــة وفقا ألحكام املادتني، (٢٢ و٢٣) 
من نظــام اخلدمة املدنية، وذلك اعتبارا 
من ١/١/٢٠٢٣. وتابــع قرار وكيل العدل: 
«ويصرف لكل منهم أول مربوط الدرجة 
املرقى إليها مضافا إليها عالوة من عالواتها 
الدورية وذلك على النحو املرفق بالقرار». 
كما أصدر القالف قرارا بترقية ١١٨ موظفا 
وموظفة باالختيار إلى أول مربوط الدرجة 
املبينة إضافة إلى منحهم عالوة من عالوة 
الدرجة املرقني إليها ٢٠٢٢/٣/٣١. وأشــاد 
عدد كبيــر من موظفي العــدل بقرارات 
وجهود وكيل وزارة العدل هاشم القالف، 
مشيرين إلى ان الترقيات تعد األسرع في 
وزارة العدل سنويا، والتي تأتي تقديرا 
جلهود املوظفني وإعطاء كل ذي حق حقه.
وفيما يلي أسماء املرقني باالختيار:

فهيد حمود عبداهللا املوزيري الرشيدي٭ 
فوزي عبدالرحمن ناصر الهمالن٭ 
حسني أحمد حسن علي٭ 
أحمد محمد عبداهللا الزعبي٭ 
أحمد هايس ماجد املطيري٭ 
جميلة علي حسن بوخان٭ 
مساعد جاسم محمد كندري٭ 
علي حسن احمد الكندري٭ 
أحالم عبدالعزيز علي املويل٭ 
معاذ خالد مذكور عبداهللا املذكور٭ 
حمد راضي عطية صغير٭ 
وائل عبداهللا محمد العنزي٭ 
فهد ذعار شجاع العتيبي٭ 
مشاعل خالد سالم الوهيب٭ 
شاهه راهي ذوقان غصن الضفيري٭ 
محمد عبدالعزيز عبداهللا عبدالعزيز ٭ 

العثمان
طارق منور فويزان املطيري٭ 
فاطمة علي سيد مصطفى جالل٭ 
منيرة سعود منر الرشيدي٭ 
دالل راشد احمد الصبر٭ 
محمد حامد ماطر العنزي٭ 
حنان منذر داود سليمان الوزان٭ 
سهيلة عبداهللا مرزوق بخيت األحمد٭ 
نورة حسني علي جدوع العدواني٭ 
مشاري فهد عايد احلريص٭ 
بشاير يوسف سعد العربيد٭ 
نديب ادهيم شمشول النومسي٭ 
فهد عبداهللا جمعة محمد الكعاك٭ 

عبدالوهــاب ســليمان محمــد العبد ٭ 
الوهاب

دعاء اسماعيل خليل عباس فرمن٭ 
اجلازي فهد صالح هزاع الهزاع٭ 
محمد عتيق عويض املطيري٭ 
منيرة حسن فرهود العجمي٭ 
دالل عوض عجاج سالم٭ 
بشاير بطي مجبل العازمي٭ 
منيرة عبداحملسن سيف العتيقي٭ 
سارة سعود سعد ثامر املطيري٭ 
راجح سالم راجح املطيري٭ 
علي محمد علي فرج٭ 
براك مصبح براك حماد العجمي٭ 
عبداهللا قاسم محمد املتروك٭ 
فاطمة حسن علي ا لدوسري٭ 
فايز نداء سالم املطيري٭ 
آمنة حسني علي الكندري٭ 
احمد شافي فالح العازمي٭ 
احمد قطيمان مبارك العصيمي٭ 
محمد عثمان محمد القاطي٭ 
مرمي رعد سعد حمود الدويلة٭ 
الدانة محمد مناحي سعد العجمي٭ 
خالد عبداهللا هزاع شمروخ العتيبي٭ 
منار سعود مروي مثعي املطيري٭ 
نورة خليفة عبداهللا عويهان٭ 
هيا خالد عبداهللا حمد البصيلي٭ 
حمد رشيد محمد العازمي٭ 
مزيده مزيان نغيمش الشمري٭ 
ماجد شاهر ماجد املطيري٭ 
فهد سعد مخلد املطيري٭ 
ناصر حمد سعود احلسيني٭ 
عبدالعزيز خالد عبدالعزيز العجمي٭ 
شافي شريد محمد العجمي٭ 
ضاري ناصر حسن شريكة الشريدي٭ 
عايد مبارك عايد العازمي٭ 
عبدالعزيز ضيف اهللا خالد املطيري٭ 
فاطمة كرمي احمد السبع٭ 
فهد حمد مطلق العازمي٭ 

محمد غازي مرزوق املطيري٭ 
سعود محمد مبارك العازمي٭ 
اميان محمد جعفر حمودي٭ 
عبداهللا هجاج دليم العتيبي٭ 
محمد غالب ماجد املطيري٭ 
خالد احمد عبداجلبار عبداهللا حسن٭ 
سالم هادي مسفر مهدي العجمي٭ 
سعد محمد سالم الشيتان٭ 
ضاري نهار علي املطيري٭ 
ضحى جمال احمد العنيزي٭ 
افنان علي حسني احلمادي٭ 
آمنة صباح محمد العبداهللا٭ 
خديجة محمد محمود اندس٭ 
دميا محمد مطلق العميري٭ 
جاسر مطلق جسار املرد٭ 
فارس بجاد شافي الدوسري٭ 
متعب سالم جزا الديحاني٭ 
نواف سالم خلف عبيد العنزي٭ 
علي حمود يوسف شهاب الفضلي٭ 
انفال حمود مناور زبن املطيري٭ 
نوال عبدالكرمي عائد الطرقي٭ 
منار راضي نشمي الظفيري٭ 
حمدان نقا معاشي مرزوق السعيدي٭ 
نواف قيس محمد عبداهللا٭ 
عائشة نايف ناصر املطيري٭ 
انتهاء رحيل بهلول الضفيري٭ 
تهاني مطر نهار السعيدي٭ 
فاطمة صادق حسني محمد٭ 
متعب محمد عثمان البحيري٭ 
نوف حماد منور الشمري٭ 
ياسمني عبداألمير مكي طه٭ 
محمد صالح حسن ارتي٭ 
فاطمة حسن عبدالرحمن قاسم٭ 
سارة مساعد فهد الوسمي املطيري٭ 
عبدالعزيز عجران محمد الزعبي٭ 
جراح مبارك عبداهللا اجلنيدي٭ 
سارة محمد مناور زبن املطيري٭ 
ابرار عبدالعزيز علي املويل٭ 
عبداهللا محمد عبداهللا العليم٭ 
موجفه سعيد سعد سحبان٭ 
أمثال سعد مزيد انويديس احلسيني٭ 
اشواق ناجي ضاحي الفضلي٭ 
ناصر الفي محمد النجدي العنزي٭ 
نوره زيد عقاب محمد اخلطيب٭ 
رديفه عواد حسني الظفيري٭ 
أمالك ابراهيم جابر فايز٭ 
رمي محمد سلطان السالم٭ 
سحر حسني حيدر ال حيدر٭ 
عواطف ظافي محمد مفرح املطيري٭ 
مشاعل محمد هديرس لوقان العنزي٭ 
رمي حميدي سعدون حميدي٭ 
عيده عدنان محمد احلريجي٭ 
فاطمة مبارك خالد العازمي٭ 

م.هاشم القالف

السفيرة الفرنسية: «أبحاث شبه اجلزيرة العربية» 
يشارك في حماية التراث من التدمير والنهب

أسامة دياب

أعربت السفيرة الفرنسية 
لــدى البالد كلير لو فليشــر 
عن سعادتها لالحتفال مبرور 
٤٠ عاما على تأســيس املركز 
الفرنســي لألبحاث في شبه 
 ،(CEFREPA) اجلزيرة العربية
في اليمن عام ١٩٨٢، ثم اعتماد 
مقــره فــي الكويــت قبــل ٨

سنوات.
مؤمتــر  فــي  وأضافــت 
صحافي عقد فــي مقر املركز 
بحضور حشد من األكادمييني 
واملواطنني ورؤساء البعثات 
الديبلوماسية، أن املركز يعتبر 
جزءا من شــبكة مــن املعاهد 
البحثية الفرنسية في اخلارج، 
مشــيرة الى انه يغطي سبع 
دول من شبه اجلزيرة العربية 
وهي اليمن واململكة العربية 
السعودية والبحرين والكويت 
واإلمــارات العربيــة املتحدة 

وقطر وعمان.
وبينــت ان املركــز الــذي 
يقــع مقره في مدينة الكويت 
وله فرعان في سلطنة عمان 
الســلطان قابوس»  «جامعة 
واإلمــارات العربيــة املتحدة 
«السوربون أبوظبي» وباحث 

ميثل أنشطتها في اليمن.
وذكرت ان املركز هو أحد 
أكبر مراكز األبحاث الفرنسية 
في العالم من حيث التغطية 
اجلغرافية واألكبر في العالم 
العربــي، مشــيدة بعالقاتــه 
املتميزة مع املجلس الوطني 
للثقافــة والفنــون واالداب 
الكويــت واملكتبة  وجامعــة 
الوطنية ودار اآلثار اإلسالمية 
واملنظمات العلمية والثقافية 
املختلفة املوجودة في البالد.

وأضافــت لو فليشــر أن 
املركز يصنف كالعب رئيسي 
فــي البحث مبجال اإلنســان 
والعلوم االجتماعية والتاريخ 
وعلم اآلثار والفكر السياسي 
وعلم االجتماع، وقام بتنظيم 
املؤمترات والندوات واملعارض 
األكادمييــة  واإلصــدارات 
والترجمات، اضافة الى دورة 
مكثفــة فــي اللغــة العربيــة 
تنظم كل عام في شهر يناير، 
وفعاليات علمية لنشر املعرفة 
وتعزيزها، إضافة الى بعثاتها 
األثريــة التــي تغطي أراضي 

مكــرم عبــاس إن االحتفــال 
بذكرى تأسيس املركز تعود 
ألهميتــه بالنســبة للكويت 
ولشبه اجلزيرة العربية ككل، 
إذ إنــه ال يهتم فقــط باآلثار، 
وإمنا يهتم أيضا بكل العلوم 
اإلنسانيـــة واالجـــتماعية، 
انطالقــا من منهجيــة علمية 
دقيقــة، مؤكــدا العمــل مــع 
اجلامعيني فــي الكويت ومع 
مؤسســات ثقافيــة ومراكــز 
البحوث، إلعطاء صورة دقيقة 
وعلمية عن مجتمعات اخلليج.

وعن طبيعة هذه الدراسات، 
أوضح عباس أنها «دراسات في 
علوم االنثروبولوجيا، وعلوم 
االجتمــاع وعلوم السياســة 
واألدب واللغة، وعلم اآلثار»، 
الفتا الــى أن البحوث أثبتت 
أن اجلزيــرة العربية لم تكن 
صحراء قاحلة كما جندها في 
العديد من الكتب، وإمنا كانت 
تزخر باحلضارة والثقافات، 
وكانت منفتحــة على غيرها 
من الثقافات املجــاورة، مثل 
الهنــد والثقافــة الرومانيــة 
واألفريقيــة، كمــا أن هنــاك 
حضورا للعديــد من اللغات 

الالتينية واليونانية في آثار 
شــبه اجلزيــرة العربية، ما 
يــدل على وجــود العديد من 
نقــاط التالقــي والتالقح بني 
هــذه املنطقة وبــني الثقافات 

املجاورة.
اكتشافات حديثة

وفيمــا يتعلــق بأحــدث 
االكتشــافات التي عثر عليها 
في الكويت، أوضح أنه ما بني 
عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣، اكتشــف 
فريق التنقيب الفرنسي وجود 
آثار لدير وكنيســة ومجتمع 
مســيحي يعــود الــى القرن 
الثامــن، موضحــا أنه «حتى 
بعد ظهور اإلســالم وحتديدا 
الفتــرة العباســية، ظــل هذا 
الوجــود قائمــا فــي جزيرة 
فيلكا، ما يعني أنه كان هناك 
نوع من التعايش بني االسالم 
واملسيحية في الكويت»، هذا 
اضافة الى موقع القلعة الذي 
جند فيه حضور ما تبقى من 
جيــش االســكندر املقدونــي 
عندما مر بجزيــرة فيلكا، ما 
يعكس وجود حضارة مشتركة 

ما بني الشرق والغرب.

خالل مؤمتر صحافي لالحتفال مبرور ٤٠ عاماً على تأسيس املركز الفرنسي

السفيرة الفرنسية كلير لو فليشر ومكرم عباس

جانب من احلضور

شبه اجلزيرة العربية.
حماية التراث

وأشارت لو فليشر الى أن 
املركز يشارك أيضا بنشاط في 
حماية التراث املهدد بالتوسع 
في تخطيط املدن احلديثة أو 
في مناطق النــزاع، بالتدمير 
والنهب، كما ينفذ العديد من 
أعضاء املركز مشاريع لترميم 
القدميــة، وأرشــفتها  اآلثــار 
وفهرســتها وحصرها بهدف 
حمايتهــا ونقلها إلى األجيال 
القادمة. وقالت إن هذا اإلجراء 
مّكن املركز من دعم ســلطات 
العديد من بلدان شبه اجلزيرة 
العربية بهدف إدراج اليونسكو 
ملواقع معينــة كمواقع تراث 
عاملــي، الفتة الــى أن العديد 
من أعضــاء املركز هم خبراء 
مع اليونســكو ويعملون مع 
عدة مؤسسات أو برنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي بهدف املساعدة 
في احلفاظ على التراث املادي 

وغير املادي وتعزيزه.
دراسات املركز

من جهته، قال مدير املركز 

السفير السعودي: الكويت أولى محطات منتدى 
«استثمر في السعودية» واالفتتاح ١٣ اجلاري

أسامة دياب

وصــف ســفير خــادم 
احلرمــني الشــريفني لــدى 
البالد ســمو األمير سلطان 
بن سعد العالقات السعودية 
الكويتيــة بالتاريخيــة   -
واملتجذرة منذ عقود طويلة، 
حيــث تتميــز بالتعــاون 
والتنـسـيـــق والـزيـــارات 
الرســمية املتبادلــة رفيعة 
املستوى والوزارية في إطار 
التشــاور لتعزيز العالقات 
الثنائية في ضوء املستجدات 

اإلقليمية.
وقال في تصريح صحافي 
على هامش مشاركته في حفل 
تكرمي مساعد وزير اخلارجية 
لشــؤون املراســم الســفير 
العجران مبناســبة  ضاري 
انتهاء مهامه عمله بالوزارة 
إن زيــارة وزيــر اخلارجية 
األميــر فيصل بــن فرحان 
إلــى الكويت كانت مبرمجة 
مســبقا وجــرت احملادثات 
الكويتيــة   - الســعودية 
حيث ترأس اجلانب الكويتي 
وزير اخلارجية الشيخ سالم 
العبداهللا، حول سبل توطيد 
التعاون في مختلف املجاالت 
والتنسيق لعقد اجتماعات 
مجلس التنسيق بني البلدين 

بلدنــا وعرض أبرز الفرص 
االستثمارية في اململكة، حيث 
ســيفتتح املنتدى في متام 
الساعة التاسعة صباحا يوم 
االثنــني ١٣ فبراير بحضور 
رجال أعمال كويتيني للتعرف 
على الفرص االستثمارية في 
اململكــة والتســهيالت التي 
تقدم لهــم عند االســتثمار 
في املشــاريع الكبرى التي 

تطرحها اململكة.
وتوقع السفير أن تعرض 
في املنتدى مشــاريع كبرى 
قيــد التنفيذ حاليــا وعلى 
رأسها مشــروع نيوم الذي 
يعــد مــن أكبــر املشــاريع 

الضخمة في اململكة.
وقال: وفي إطار العالقات 
املتميزة بني البلدين اختارت 
وزارة االستثمار الكويت أول 
محطــة إلقامة هــذا املنتدى 
املهــم والتعــرف علــى مــا 
تقدمه اململكة من تسهيالت 
للمـسـتـثـمـــرين وإجنــاز 
معامالتهم في سهولة ويسر 
وفي جهة واحدة دون احلاجة 
إلى مراجعة أكثر من جهة.

وشــدد علــى أن اململكة 
احلرمــني  خــادم  بقيــادة 
الشريفني وولي العهد األمير 
محمد بن سلمان تشهد نهضة 
عمرانية في مختلف املجاالت 

وفي جميع عموم اململكة وبدأ 
ذلك جليا لكل زائر أو مطلع 

على أخبار اململكة.
وقال إن اململكة أصبحت 
عامليــة  اقتصاديــة  قــوة 
باعتبارها عضوا في مجموعة 
العشــرين ونعمــل على أن 
نكون ضمن الدول اخلمس 
األولــى اقتصاديا، مشــيرا 
إلى أن اململكة تشــهدا منوا 
متسارعا في جميع املجاالت 
ومن املتوقع ان تنجز رؤية 
٢٠٣٠ قبــل موعدها بخمس 

سنوات.
ورحب ســموه بضيوف 
الرحمــن الذيــن ســيؤدون 
مناســك احلج لهــذا العام، 
مشــيرا إلى أن وزارة احلج 
تهتم كثيرا بتســهيل أمور 
احلجــاج فضال عــن اطالق 
منصــة للحــج وان اململكة 
تستعد لكل موسم حج من 
بعد انتهاء املوسم السابق.

كما أشار إلى قرار اململكة 
لرفع تأشيرات الدخول إليها 
في حال استخدام اخلطوط 
اجلوية السعودية واستخراج 
التأشيرة اإللكترونية، مشيرا 
إلى أن هذا األمر ســاعد في 
زيادة عدد السياح القادمني 
إليها وذلك للتسهيالت التي 

تقدمها اململكة للسياح.

وصف العالقات السعودية - الكويتية بالتاريخية واملتجذرة

سمو األمير سلطان بن سعد

املقرر خالل الشهرين املقبلني 
وذلك في إطار فتح مجاالت 
أوســع للتعــاون، الفتا إلى 
أن هذه االجتماعات ستكون 
استكماال ملا مت االتفاق عليه 
فــي االجتماعــات الســابقة 

للمجلس.
وأضاف: في إطار تنمية 
العالقات االقتصادية للمملكة 
وتـعـزيـــز االسـتـثـمـارات 
املتبادلــة مع الــدول وعلى 
الرســمية  الزيــارة  ضــوء 
لوزيــر االســتثمار م. خالد 
بــن عبدالعزيــز الفالح الى 
الكويت االسبوع املقبل دعت 
وزارة االستثمار لعقد منتدى 
«اســتثمر في الســعودية» 
بهدف تسليط الضوء على 
البيئــة االســتثمارية فــي 

 وزير االستثمار السعودي يزور الكويت األسبوع املقبل وانعقاد مجلس التنسيق خالل شهرين 

اململكة تشهد منوًا متسارعًا ومن املتوقع أن تنجز رؤية ٢٠٣٠ قبل موعدها بخمس سنوات

مكرم عباس: البحوث أثبتت أن اجلزيرة العربية لم تكن صحراء قاحلة  وإمنا تزخر باحلضارة والثقافات

األمني العام ملجلس التعاون بحث مع سفيرنا 
لدى السعودية تعزيز العمل اخلليجي املشترك

األمـيــــن  اسـتـقـبـــل 
التعاون  العــام لمجلــس 
العربيــة  الخليــج  لــدول 
جاســم البديوي، سفيرنا 
لــدى الممـلـــكة العربيــة 
السعودية، الشـيـــخ علي 
الخالــد، في مقر األمـــانة 

العامة بالرياض.
وفي بدايــة اللقاء، قدم 
التهانــي لألمين  الســفير 
العام، بمناسبة توليه مهام 
عمله أمينــا عاما لمجلس 
التعاون، متمنيا له المزيد 
من التوفيق واالزدهار في 

مهمته.
وخــالل اللقــاء، تمــت 
مناقشــة أوجــه تعزيــز 
العمل  الجهــود لمســيرة 
المشــترك  الـخـلـيـجـــي 

قادة دول مجلس التعاون 
وتطلعات شعوبها، كما شهد 
اللقاء بحث كل الموضوعات 

المتصلة بآخر المستجدات 
على الساحتين اإلقليمية 

والدولية.

األمني العام ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية جاسم البديوي مستقبال السفير الشيخ علي اخلالد

نحــو مزيد مــن التضامن 
والترابط في إطار المنظومة 
الخليجية، بما يترجم رؤى 

احلرس الوطني نّظم البطولة
األولى للمبارزة لألصحاء وذوي الهمم

برعايــة نائــب رئيــس 
الشــيخ  الوطنــي  احلــرس 
فيصل النواف، شــهد وكيل 
احلرس الوطني الفريق الركن 
م.هاشم عبدالرزاق الرفاعي، 
بحضــور الرئيــس الفخري 
للنــادي الكويتــي الرياضي 
للمعاقــني الشــيخة شــيخة 
العبداهللا، والشيخة انتصار 
احملمد، ورئيس مجلس إدارة 
نادي التحدي الرياضي محمد 
العتيبــي، وعــدد مــن قــادة 
وضبــاط احلــرس الوطني، 
احلفــل اخلتامــي لبطولــة 
احلــرس الوطنــي األولــى 
للمبــارزة لألصحــاء وذوي 
الهمــم التي نظمهــا احلرس 
الوطني للمرة األولى بالتعاون 
الرياضي،  التحدي  مع نادي 
تزامنا مع االحتفاالت باألعياد 

الوطنية.
ونقــل وكيــل احلــرس 

٢٠٢٥ (حمايــة وســند) فــي 
تعزيز التعاون مع مؤسسات 
املجتمع املدني، وتقدمي الدعم 
لفئات املجتمع املختلفة، وفي 

مقدمتها فئة ذوي الهمم.
وأضــاف وكيــل احلرس 
الوطنــي أن احلرس الوطني 
دأب علــى إطــالق املبادرات 
الحتواء أبناء الكويت من ذوي 

الهمــم ودمجهم في املجتمع، 
حيث لديه تعــاون مثمر مع 
الرياضي  الكويتــي  النــادي 
للصم ويقيم دورات ســنويا 
لتعليم لغة اإلشارة ملنتسبي 
احلــرس الوطنــي وموظفي 

الدولة.
وأعلن عن تبرع احلرس 
الوطني بامللعب الذي أقيمت 
عليه هــذه البطولــة لنادي 
التحدي الرياضي، وذلك بناء 
على توجيهات الشيخ فيصل 
النواف نائب رئيس احلرس 

الوطني.
ووجــه الشــكر لــكل من 
ساهم في إقامة بطولة املبارزة 
األولى وحرص على إخراجها 
بالصورة املشرفة التي تليق 
برجال احلرس الوطني، كما 
هنأ الفائزين وطاقم التحكيم 
على ما قدموه من مستويات 

متميزة.

برعاية الشيخ فيصل النواف وبالتعاون مع نادي التحدي الرياضي

تكرمي احد الفائزين

الوطني إلى احلضور حتيات 
القيادة فــي احلرس الوطني 
ممثلة في سمو الشيخ سالم 
العلي رئيس احلرس الوطني، 
والشيخ فيصل النواف نائب 
رئيس احلرس الوطني، مؤكدا 
البطولــة جــاء  أن تنظيــم 
بتوجيهات من القيادة لتطبيق 
التوجيهية  الوثيقــة  أهداف 

الفريق الركن م.هاشم الرفاعي والشيخة شيخة العبداهللا والشيخة انتصار احملمد ومحمد العتيبي وعدد من قادة وضباط احلرس الوطني مع املشاركني في البطولة
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ومضات

دور اجلمعيات اخليرية 
الكويتية في تنمية 

املجتمعات واإلنسانية!
y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

تواجه األمم والشعوب عبر األزمان العديد 
من الظروف القاسية واألحوال الطارئة التي تقف 
حائال دون ســريان وامتداد اخلطط التنموية 
والطارئة خاصة في النوازل وامللمات والنكبات، 
وال راد لقضاء اهللا، لكن الناظر في املجتمعات 
املتقدمة يرى سرعة دوران حركة اإلغاثة، كما 
حدث في اليابان في كارثة فوكوشيما في سنة 
٢٠١١ حيث كانت اخلسائر البشرية ١٥٦٤١ قتيال 
و٢٧٧٦ جريحا و١٦٢٤٤ مفقودا، لكن ما أعجب 
العالم هو ســرعة عمليــات اإلنقاذ، ورغم ان 
فوكوشيما كارثة بكل ما تعنيه الكلمة بسبب 
حتول الكارثة إلى زلزال وتسونامي فإن عمليات 
اإلنقاذ وبروز الكوادر البشــرية لفتت أنظار 

العالم الى هذا احلدث املؤلم.
مازالت بلداننا العربية واإلسالمية بحاجة 
ماسة الى وحدة إدارية مترابطة بكل طواقمها 
مهمتها تبدأ مع وجود الكارثة، فالناس تكون 
بحاجة الى التوجيه املباشر والنصح واإلخالء 

واخلطط البديلة اآلنية واملستقبلية.
لقد شــاهدنا صورا من داخل سورية في 
عمليات اإلخالء كارثية بطيئة واآلليات املستخدمة 
قدمية، ويوجه هذه اآلليات والسيارات شباب قد 
ال ميلكون اخلبرة الكافية بحجم هذه املشكلة، 

نشاهدهم وهم حائرون ماذا يفعلون؟
آن األوان ان يكون هناك مركز عربي متكامل 
للتدخل خالل ساعات، وهذا ما شاهدته من افعال 
شامخة بطول وحجم اجلبال من شعبي املفضال 
الشعب الكويتي أميرا وولي عهد األمني ورئيس 
مجلس وزراء ورئيس مجلس أمة ومن خلفهم 
الشعب الكويتي الذي بادر من خالل جمعياته 
اخليرية في انزال اعالنات جلمع التبرعات لصالح 
الشعبني التركي والسوري على وجه السرعة، 
وهم واهللا يتصدرون املشهد العربي واإلسالمي 
وكأنهم هــم الوحيدون الذين يبادرون إلنقاذ 
اخوانهم مما هم فيه من حاجة الى مد يد املساعدة 
على وجه السرعة وتقدمي كل هذه اإلغاثة التي 
رأيناها في االعالم، وأقصد املساعدات الكويتية 
اخليرية العاجلة اكانت حكومية أو شــعبية، 
فتحية من القلب للشعب الكويتي الكرمي فهو 
دائمــا مع اخوانه وكل محتاج والتاريخ يكتب 
ويشهد للشعب الكويتي بهذه اخلصال األبية.
تؤكد اإلحصاءات الرســمية لألمم املتحدة 
واملنظمات اإلسالمية اخليرية الرائدة ان هناك 
اكثر من ٣٦ دولة فقيرة على مســتوى العالم 
غالبيتها من نصيب عاملنا العربي واإلسالمي 
وأوساط األقليات املسلمة في العالم، مع األسف.

ومن أجل هذه األسباب واملسببات جتد دائما 
تصدر الكويت في املشــهد اخليري واإلغاثي 
والتطوعي خاصة أن اجلمعيات األم في الكويت 

لها فروعها في هذه الدول.

ومضة: زلزال تركيا وســورية امنوذج ملا قد 
يحصل مستقبال ألي دولة عربية أو إسالمية 
وعصرنا عصر العلم واالقتصاد واإلنتاج، مما 
يحتم على هــذه اجلمعيات اخليرية املباركة 
«االستثمار اخليري» في ظل أعمال مؤسسية 
قادرة على تســخير العلم لتحقيق التنمية 
وتطوير اإلغاثة واتباع نظم ولوائح مؤسسية 
وترتكز على كوادر خيرية مدربة، كما وجدنا 
الفرق الكويتية التي تشكلت أو أبدت رغبتها 

في املشاركة.
إن املشهد الكويتي اإلغاثي في قضية زلزال 
تركيا وسورية يدرس ونفخر به، ألنه نتاج خبرة 

امتدت عقودا من الزمان في نشر الفكر العربي 
واإلسالمي وتأصيل العمل اخليري، وعلينا اال 
نتوقف ألن اإلســالم يعلمنا التطبيق العملي 
ملبادئه  العظيمة في حتقيق التعايش والتكافل 
في املجتمعات العربية واإلسالمية واإلنسانية. 
علينا ان نبدأ من اآلن التفاعل مع قضايا العالم.

آخر الكالم: إن على الدول العربية واإلســالمية 
ان تفسح املجال وتدعم اخلطط التنموية التي 
تقوم بها اجلمعيات اخليرية في إبراز دورها 
التنمــوي من خالل ما تقدمه من مســاعدات 
للمجتمعات في السلم او عند حلول الكوارث 
وامللمات والنوازل وما يتبع هذا من تطورات 
فــإن كنت معتمدا على اهللا ســبحانه ثم على 
موظفني أكفاء يتمتعون بقدرات ادارية متطورة 
فســتصل الى الهدف الذي تنشده، كما حدث 
اآلن في زلزال تركيا وسورية وبروز الكويت 

كدولة مانحة وبجدارة!

زبدة احلچي: آن األوان لتحريك مشاريع الوقف 
العربية واإلسالمية ملعاجلة جوانب النقص في 
التنمية خاصة أن الوقف يساهم الى حد كبير في 
تقدمي املال للمحتاجني من كل الطبقات ويحرك 
كل أوجــه اخلير، وكما حصل عندنا في دولة 
الكويت فلدينا جتربة رائدة في العمل الوقفي 

في االمانة العامة لألوقاف.
إن على الكويت التي شــهد لها اجلميع 
بالبروز اخليري العربي واإلسالمي والعاملي 
واإلنســاني ان تواصــل دورها اخليري 
للمحافظة على ثقة  احلكومي والشــعبي 
العمل  الذيــن يدعمون  املواطنني  جمهور 
الشعبي اخليري، ولهذا أرجو أال يغيب عنا 
توجيه التبرعــات لصالح التوطني، اما في 
الكوارث فعلينا ان نساعد اآلخرين احملتاجني 
ضمن الضوابط واللوائح املؤسسية املتعارف 
عليها، وهذا يتطلب اعالما خيريا ينقل الرسالة 
اخليرية ويعمل علــى التواصل مع جميع 
القطاعات لصالح عمليات اإلغاثة التي تقدم 
املساعدات باسم الكويت في أماكن النكبات 

والكوارث واحلروب.
ما يقدم من عمل خيري شــعبي بإشراف 
اجلهات املسؤولة املعنية والسفارات الكويتية 
في اخلارج أمر يستحق الشكر والتقدير، وعلينا 
أال نلتفت الى األصوات التي تشكك في العمل 
اخليري أو حتاول إلصــاق التهم وهو بريء 
منها، مما يستوجب علينا بالفعل اختيار كادرنا 

البشري اشرافا وتدريبا وتوجيها.
العمل اخليري الكويتي بخير مادام هناك 
توكل على اهللا، ســائلني اهللا ان يوفق اجلميع 

وأن تكون نتائجه نافعة بإذن اهللا.
كما رأينا الدور الكويتي احلقيقي الذي ميثل 
العرب واملسلمني واإلنسانية، فشكرا يا بلدي 
على هذه الفزعة املستحقة، وصلِّ على النبي 
هذي الكويت وهذا شعبها من غير ضغوط أو 

أجندات أو توجيه.
باختصار، فإن املشــهد بيحكي كويتيتنا، 
أدامك اهللا يا كويت العطاء يا بلسم اإلنسانية 

يا كويت السالم.
ورجائي األخير.. مو كل رابط صحيح تأكد 
متاما من اجلهة اللي بتدفع لها زكاتك او تبرعك، 
ترى في هكرز يزورون كل شيء، قاتلهم اهللا، 

انتبهوا أيها املتبرعون.
..في أمان اهللا.

«التربية»: ١٦ اجلاري آخر موعد 
لتقييم أداء اإلداريني باملناطق التعليمية

عبدالعزيز الفضلي

وزارة  وكيــل  حــدد 
بالتكليف أسامة  التربية 
الســلطان يوم اخلميس 
١٦ اجلاري املوعد النهائي 
املوظفــني  أداء  لتقييــم 

اإلداريني للعام ٢٠٢٢.
جــاء ذلك في نشــرة 
عممهــا الســلطان علــى 
التعليميــة  املناطــق 
الديني،  التعليــم  وإدارة 
وتلقت «األنباء» نســخة 
منهــا، والتــي قــال فيها 

«نظــرا لوجوب االنتهــاء من تقييم أداء 
جميع العاملــني بوزارة التربية من فئة 
(إداري) عــن العام امليــالدي ٢٠٢٢ وفق 
اإلجراءات والقرارات املنظمة لهذا األمر، 
فيرجى اإليعاز إلى مراكز العمل وجهات 
االختصاص لديكــم لالنتهاء من إدخال 
واعتمــاد تقييم األداء جلميــع العاملني 
لديهم بأسرع وقت ممكن، وااللتزام مبا 
جاء بجميع التعاميم والنشرات املتعلقة 
بهذا الشأن على أن يأخذ األمر صفة األهمية 
واالستعجال واالنتهاء من إدخال واعتماد 
تقييم األداء جلميع العاملني بحد أقصى 

يوم اخلميس ١٦ اجلاري».
مــن جانب آخــر، عقد 
التربيــة  وزارة  وكيــل 
باإلنابة والوكيل املساعد 
العــام أســامة  للتعليــم 
الســلطان اجتماعــا مــع 
الياباني بحضور  الوفــد 
املستشار كوجي كانيكو 
واراتا تاتســومي، حيث 
تضمن االجتماع مناقشة 
أوجه التعاون املشــتركة 
بــني الكويــت ونظيرتها 
اليابــان الصديقة، وجاء 
في مقدمتــه تقدمي منحة 
دراســية للمعلمني الكويتيني من خالل 
البرنامج التدريبي للمدرســني الراغبني 
في القيام بالبحث في التعليم املدرســي 
في اليابان واجلامعات اليابانية للســنة 
الدراســية األكادمييــة اليابانيــة والتي 
تبدأ في سبتمبر وأكتوبر املقبلني ٢٠٢٣، 
وأهميتهــا وأثرهــا اإليجابــي في مجال 
التعليم والثقافة، كمــا تناول االجتماع 
أيضا سبل تبادل اخلبرات واالستفادة من 
البلديــن الصديقني والعمل على توثيق 
أواصر الصداقة وتعزيز العالقات املتميزة 

بني البلدين في اجلانب التعليمي.

أسامة السلطان

البغلي: جمع التبرعات إلغاثة متضرري الزالزل
يتم وفق ضوابط «العمل اخليري» وحظر التبرع النقدي

األنصاري: إنشاء هيئة عامة للكوارث بات ضرورة ملّحة

«نقابات القطاع املشترك»: حفظ حقوق العمال لتحقيق التنمية

اجلمـع عبـر الوسـائل املعتمـدة سـواء اسـتقطاع بنكـي أو «كـي نـت» أو «أوناليـن» أو عبـر تطبيقـات الهواتـف الذكية

النقابي والعمل  املهني  والتنظيم  املدني  املجتمع  مؤسسات  بنك  مشاريع  منها  أجندات  ثالث  يتضمن  املؤمتر  الصيرفي: 

بشرى شعبان

أعلنت وزيرة الشؤون االجتماعية 
والتنمية املجتمعيــة ووزيرة الدولة 
لشؤون املرأة والطفولة م. مي البغلي 
بدء الوزارة ممثلة في ادارة اجلمعيات 
اخليريــة واملبــرات بالتنســيق مــع 
اجلمعيات اخليرية اطالق مشروعاتها 
اإلغاثية للمتضررين في جنوب تركيا 
وشمالي سورية من الزلزال الذي ضرب 

تركيا.
كالم البغلــي جــاء فــي تصريــح 
صحافي علــى هامش مشــاركتها في 
احتفالية رفع العلم الذي نظمه قطاع 
الرعايــة االجتماعيــة بحضور وكيل 
الوزارة باإلنابــة عبدالعزيز املطيري 
والوكيــل املســاعد لقطــاع التنميــة 
االجتماعية ســالم الرشيدي والوكيل 
املســاعد لقطاع الرعايــة االجتماعية 
بالتكليف حمد اخلالدي والوكيل املساعد 
لقطاع املالية واإلدارية بالتكليف بدر 

العدواني.
وأوضحت البغلي ان الوزارة تشرف 
على هذه املشروعات االغاثية وفقا ملا 
هو معتاد فــي هذه احلاالت من خالل 

قيام من يرغب من اجلمعيات كل على 
حدة بإطالق دعوة جلمع التبرعات عبر 
التقدم للوزارة بكتاب رسمي يتضمن 
طلب عمل اإلغاثة ويحدد فيه اجلمعية 
املعتمدة في منظومة وزارة اخلارجية.
وأضافــت ان اجلمعيات والهيئات 
اخليرية بدأت بتقدمي الكتب املطلوبة 
حلمالت جمــع التبرعــات عن طريق 

منظومــة ادارة اجلمعيــات اخليريــة 
أونالين، مبينة انها ستخضع للضوابط 
املعمول بها في وزارة الشؤون وقوانني 
العمــل اخليــري التــي حتظــر علــى 
اجلمعيــات اخليرية جمــع التبرعات 

النقدية بكل أشكالها.
وشددت على ضرورة االلتزام بجمع 
التبرعات باستخدام الوسائل املرخصة 

املنصوص عليها في الئحة تنظيم جمع 
التبرعات الصــادرة بالقرار الوزاري 
(٢٨/أ) لسنة ٢٠١٦ واملتمثلة في الـ «كي 
نت»، أونالين واالستقطاعات البنكية 
والتطبيقــات اإللكترونيــة بالهواتف 
الذكيــة وأجهــزة اجلمــع اإللكتروني 
التابعة لشركات  والرســائل النصية 

االتصاالت احمللية.
احتفالية رفع العلم

وأشــارت البغلي فــي كلمة ألقتها 
باملناســبة خالل االحتفاليــة ان رفع 
العلم ميثل رمزا للوحدة الوطنية بني 
أبناء الوطن والوالء للقيادة وهو فخر 

للجهود والتضحيات الكبيرة.
وأثنــت علــى جهــود العاملني في 
الــوزارة واســتمرار تقــدمي اخلدمات 
للمستحقني في دور الرعاية االجتماعية 
وغيرهــا مــن القطاعــات واملنظمــني 
لالحتفالية، موضحة انه نظرا للظروف 
الراهنة والزلزال الذي تعرضت له بعض 
الدول الشقيقة والصديقة مت الغاء عدد 
من األنشــطة في احتفــال رفع العلم، 
متوجهة بالتهنئة الى القيادة احلكيمة 
والشعب الكويتي في األعياد الوطنية.

عبداهللا الراكان

نظمت اجلمعية الكويتية 
للحماية من أخطار احلريق 
مؤمتــرا صحافيــا لإلعــالن 
عــن إقامة «مؤمتر الســالمة 
املدنيــة األول»،  واحلمايــة 
والذي يقام على مدى يومني 
١٤ و١٥ فبرايــر حتت شــعار 
«السالمة.. قبل وأثناء وبعد 
احلوادث»، ومبشاركة قياديني 
ومســؤولني مــن مختلــف 
قطاعات الدولــة ونخبة من 
اخلبراء واملختصني من داخل 

وخارج الكويت.
وأكــد مديــر عــام اإلدارة 
العامة لإلطفاء «قوة اإلطفاء 
العام» السابق رئيس املؤمتر 
يوســف  متقاعــد  الفريــق 
األنصــاري ان املؤمتــر الذي 
تنظمه اجلمعيــة يعد األول 
من نوعه في الكويت ويحظى 
بأهميــة بالغة كونــه يعنى 
مبفهوم السالمة واحلاجة إليها 
قبل وأثنــاء وبعد احلوادث، 
الفتا الى ان مفهوم السالمة من 
املفاهيم األساسية التي يعمل 
لها الفرد واملؤسسة واملجتمع 
على حد سواء، إذ ميثل وجود 
السالمة عالمة فارقة في إجناز 
العمــل والتنمية وصوال إلى 

رفاهية احلياة.
وشــدد األنصــاري على 

أسامة أبوالسعود

 أكد رئيس احتاد نقابات العاملني 
في القطاع املشــترك مهدي الصيرفي 
حــرص االحتــاد على إصــالح العمل 
النقابي املشترك في القطاعني اخلاص 
واحلكومــي وتنظيم وحفــظ حقوق 
العمــال ومعاجلــة مشــكالت احلركة 
النقابيــة لتحقيق التطــور والتنمية 

في البالد.
وقال الصيرفــي في تصريح على 
هامــش انطالق املؤمتــر األول الحتاد 
العاملني في القطاع املشــترك، والتي 
تعنــى باالهتمام بحقوق العاملني في 
القطاع اخلاص والقطاع األهلي، واملقام 
بالتعاون مع وزارة الداخلية، إن االحتاد 
يســعى إلى تطوير العمل النقابي في 
البالد في القطاعني احلكومي واخلاص 
والدفاع عن حقوق العاملني واملطالبة 

بقوانني حتفظ حقوقهم.
وأضاف أن االحتاد منذ بداية إشهاره 
وضع على عاتقه إصالح العمل النقابي 
املشــترك الــذي يســتهدف القطاعني 
اخلاص واحلكومي في ظل وجود مشاكل 
عدة تشوب احلركة النقابية، الفتا إلى 
أن االحتاد تلمــس اجلهود احلكومية 
نحو اإلصالح بتقدميها مشروع قانون 
عــام ٢٠١٨ يتضمن جوانــب إيجابية 
عدة تعالج الوضع الراهن وما يتعلق 

باحتياجات العاملني ومطالبهم.
وقــال الصيرفي فــي كلمته انه 
«بعــد مرور ٦٤ ســنة على جتربة 
مؤسسات املجتمع املدني وجب علينا 
تقييم التجربة ما إذا كانت ناجحة 
أم فاشــلة، إن كانت ناجحة ترتفع 
مؤشــرات االصالح وأمــا إن كانت 

األضرار التي خلفها الزلزال 
وإغاثــة أخواننــا املنكوبني، 
مؤكــدا ان الكويــت ســباقة 
دائما في الفزعة ومد يد العون 
للدول املنكوبــة واملتضررة 
جراء احلوادث الطبيعية في 

مختلف أنحاء العالم.
وأوضــح األنصــاري ان 
الكويت باتت بحاجة ماســة 
إلى نشر التوعية املجتمعية 
في هذا اجلانب بهدف الوصول 
إلى سالمة األرواح واملمتلكات، 
معربا عن أمله في ان يخرج 
املؤمتر بتوصيات علمية من 
شــأنها إحداث نقلــة نوعية 
في مجــال مكافحــة األزمات 
واحلماية من أخطار احلريق.
من جانبه، أشــار نائب 
رئيس اجلمعيــة الكويتية 

وقالت ســالم: يبلغ عدد جمعيات 
النفــع العام في الكويــت ١٥٢ جمعية 
نفع عام، اجلمعيات التعاونية تفوق 
٨٠ جمعية تعاونية، االندية الرياضية 
الشاملة ١٦ ناديا، وهناك أكثر من ٢٠٠
ناد رياضي تخصصي، باإلضافة الى 
العديــد من اللجــان اخليرية والفرق 

التطوعية.
وتابعت: وقد ساهمت هذه اجلهات 
في تعزيز قيم االنتماء للوطن، ويختلف 
دورها قوة وضعفا حسب عدد منتسبيها 

ونشاطها ودور مجالس اإلدارة.
وأشارت الى ان ضعف بعض هذه 
اجلهات بسبب عدم وجود دعم لتطوير 
كوادرها ونقص اخلبرات لديها، ومن 
املتوقــع أن تنظر احلكومــة للجهات 
النشــطة واملؤثــرة منهــا وتســتعني 
بخبرات أعضاء مجالــس إداراتها في 

صنع القرارات.
من ناحيته، حتــدث رئيس نقابة 

احلكومية منهــا أو القطاع 
الصناعي والنفطي والقطاع 
اخلاص، وأخيرا ربط اجلهات 
التــي تتدخــل للحماية من 
احلــوادث والكــوارث قبل 

وأثناء وبعد احلوادث.
ولفت الكليب إلى ان املؤمتر 
يركز على ٣ جوانب رئيسية 
وهي «السالمة.. قبل وأثناء 
وبعد احلوادث» بهدف إلقاء 
الضوء على اجلوانب الفنية 
لهذه احلوادث وكيفية التعامل 
معها، مؤكدا ان اجلمعية منذ 
إنشــائها في عام ٢٠١٤ وهي 
حترص علــى إقامة الدورات 
وورش العمل املجانية بهدف 
تكثيف اجلانب التوعوي لدى 

املجتمع مبختلف شرائحه.
ويشــتمل املؤمتــر علــى 
عدة مسارات أبرزها احلماية 
احلــوادث  مــن  والوقايــة 
(احلريــق - اإلنقــاذ)، إدارة 
املخاطر واألزمات والكوارث، 
والتعافي بعد احلوادث لتأمني 
واملبانــي  األرواح  ســالمة 
واملمتلكات، كما يشــارك في 
املؤمتــر الصفــوف األمامية 
وزارة  فــي  العاملــني  مــن 
الدفــاع والداخلية واحلرس 
الوطنــي وقوة اإلطفاء العام 
والشركات النفطية والعاملون 
الــوزارات واملؤسســات  في 

والهيئات املهتمة بالسالمة.

للحمايــــة مـــــن أخطــار 
احلريــق م.حســام الكليب 
إلــى ان املؤمتــر يهدف إلى 
نشــر الوعي حــول مفهوم 
السالمة وأهميتها للمجتمع 
ومؤسساته املدنية انطالقا 
مــن قاعــدة «الوقاية خير 
من العــالج»، كما يســعى 
املؤمتر إلى حتقيق الشراكة 
مــع املؤسســات احلكومية 
واملجتمع املدني والشركات 
احمللية والعاملية في مجال 
السالمة، وكل ما يتعلق بها 
لتقليل اخلسائر والتعافي، 
باإلضافة إلى تنمية وتعزيز 
قــدرات املتخصصــني فــي 
الســالمة ملواجهة املخاطر 
وإدارة احلوادث والكوارث 
في القطاعات املختلفة سواء 

الفنانني واإلعالميني د.نبيل الفيلكاوي 
حيث استعرض الكثير من القضايا التي 
يتعرض لها العاملون في املجال الفني 
من دون قانون يحمي املهنة ويحافظ 

على استقالليتها.
مــن جانبــه، أكــد رئيــس نقابة 
تكنولوجيا التعليم وأمني صندوق 
االحتاد فــواز الفواز أن عقد املؤمتر 
األول لالحتــاد يتوافق مــع الرؤية 
احلكيمــة للقيادة الرشــيدة بتمكني 
ومشــاركة النقابات العمالية بهدف 

تطوير وتنمية البالد.
ودعا الفــواز إلى العمل املشــترك 
بني اجلهات ذات الصلة من أجل اقرار 
قوانــني تدعــم العمــل النقابــي وتقر 
جميع املتطلبات املستحقة على غرار 
مجتمعات أخرى شهدت حتديث القوانني 
العماليــة فيها مما أفضــى إلى تغيير 
إيجابي ملحوظ في اإلنتاج في شــتى 

املجاالت.

«الشؤون» تقيم مراسم رفع العلم إيذاناً بإطالق احتفاالتها باألعياد الوطنية

«احلماية من أخطار احلريق» تنظم مؤمتر السالمة واحلماية املدنية األول ١٤ فبراير

انطالق أعمال املؤمتر األول الحتاد نقابات العاملني في القطاع املشترك املعني بحقوق العاملني في القطاعني اخلاص واحلكومي

م. مي البغلي خالل حفل رفع العلم في وزارة الشؤون

يوسف األنصاري وحسام الكليب وعلي الفيلكاوي ومحمد الكندري خالل املؤمتر

(قاسم باشا) مهدي الصيرفي واحملامية رشا سالم ود.نبيل الفيلكاوي مع احلضور في املؤمتر 

ضــرورة إنشــاء هيئة عامة 
للكوارث واألزمات، الســيما 
في ظل تفاقم معدالت األزمات 
الســنوات  والكــوارث فــي 
األخيــرة وخطورتهــا علــى 
املجتمــع، مبينــا ان ارتفاع 
وتيرة الصناعة وأعمال البناء 
واملشتقات النفطية في البالد 
يســتدعي وجود جهاز فعال 
يعنى برصد األزمات والكوارث 
والتعامل معها من جهة واتخاذ 
اإلجراءات االحترازية استباقا 

ألي طارئ من جهة أخرى.
وتطرق إلى الدور الكبير 
الذي لعبته الكويت رســميا 
إلــى جانــب دور  وشــعبيا 
الكويتية  التطوعيــة  الفرق 
املتخصصة في مجال مكافحة 
األزمــات واحلرائق للحد من 

فاشلة فترتفع مدركات الفساد».
وأوضح أن انطــالق املؤمتر األول 
لالحتاد يشكل أولوية ملواصلة حتقيق 
املتطلبات العمالية املستحقة خصوصا 
أن املؤمتر يتضمن ثالث أجندات، منها 
مشروع بنك مؤسسات املجتمع املدني 
وهو مشــروع اجتماعــي يضم جميع 
شرائح املجتمع املدني العام ومشروع 
التنظيــم املهني املنقســم الى داخلي 

وخارجي ومشروع العمل النقابي.
واســتطرد الصيرفــي: إن هــذه 
األجنــدات مهمة جدا وفي املســتقبل 
سترتفع األجندات من أجل هدف ينصب 
فــي حتقيــق املصلحة العامــة للبالد 
باالســتناد إلى التاريخ الدميوقراطي 

في الكويت.
 من جهتها، ألقت احملامية رشا سالم 
كلمة سلطت فيها الضوء على املشروع 
املقترح بإنشــاء بنك تنمية جمعيات 
النفع العام ومؤسسات املجتمع املدني.

ملشاهدة الڤيديو

«اجلوهرة» جديد عبداللطيف اخلضر
صــدر مؤخــرا كتاب 
جديد لالديب عبداللطيف 
اخلــــضـــــر بعـنـــوان 

«اجلوهرة».
ويأتي هــذا االصدار 
اجلديــد ـ والــذي يعــد 
االنتــاج االدبي الثالثني 
له ـ ضمن سلســلة من 
التي اصدرها  القصص 
االديب والتي يضمها في 

غالف دليل مؤلفاتيغالف اجلوهرةدليل مؤلفاته.
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بن سالمة: مناقشة الربط اآللي بني أجهزة التقاعد
بدول «التعاون» والطرق اجلديدة لتحصيل االشتراكات

عبدالهادي العجمي

 أكــد نائب املديــر العام 
التأمينيــة فــي  للشــؤون 
العامة للتأمينات  املؤسسة 
االجتماعيــة ســالمة بــن 
ســالمة على أهميــة الربط 
اآللي ملد احلماية التأمينية 
ملواطني دول مجلس التعاون 
اخلليجي وتسهيل إجراءات 
النظــام املوحد في أي دولة 

عضو في املجلس.
جاء ذلــك فــي تصريح 
صحافي صبــاح امس على 
التعريفــي  اللقــاء  هامــش 
ملمثلي املؤسسات والهيئات 
التأمينية اخلليجية بشــأن 
مواطني دول مجلس التعاون 
العاملني في غير دولهم في 
القطــاع احلكومي املدني أو 
القطاعني األهلــي والنفطي 
وكذلــك أصحــاب األعمال، 
بغية الرد على االستفسارات 
النظــام  املتعلقــة بأحــكام 
املوحد ملد احلماية التأمينية.

وقال بن سالمة إن اللقاء 
شــهد عقــد االجتمــاع الـ ٥٤

للجنة الفنية الدائمة ألجهزة 
التقاعــد املدنــي والتأمينات 
االجتماعية في دول املجلس 
ملناقشة بعض املواضيع ومن 
أبرزها الربط الثنائي اآللي بني 
أجهزة التقاعد في دول املجلس 
والطرق اجلديدة في حتصيل 
االشتراكات ملا لها من أهمية 
لدى أجهزة التقاعد والتأمينات 
االجتماعية في تسيير األعمال.

وأوضح أن اللقاء التعريفي 
خصص ألصحاب األعمال في 
القطاعات احلكومي والنفطي 
واألهلي وكــذا املؤمن عليهم 
مــن مواطنــي دول التعاون 
مــع أجهــزة التقاعــد املدني 
والتأمينــات االجتماعية في 
تلك الدول للــرد على جميع 
االستفسارات املتعلقة بنظام 

مد احلماية التأمينية.
بدورها، قالت مديرة إدارة 
مــد احلمايــة التأمينيــة في 
املؤسســة العامة للتأمينات 
العبد  االجتماعية اســتقالل 
اجلليــل إن االجتماع دوري 
يعقــد ثــالث مرات بالســنة 
ومت فــي ٦ و٧ اجلــاري عقد 
اجتماعــات اللجنــة الفنيــة 
لتداول املشاكل التي تواجهنا 
التطبيــق ومحاولــة  أثنــاء 

تطوير النظام.
وذكرت أن الهدف من اللقاء 
التعريفــي هو جمع مواطني 
دول مجلــس التعــاون مــع 
أجهــزة التأمينــات اخلاصة 
بهم فــي الكويت للــرد على 
استفساراتهم، مشيرة إلى أن 
إجمالي عدد املؤمن عليهم من 
دول املجلس بلغ ١١٥٤٩ منهم 
٥٢٢٩ في القطــاع احلكومي 
و١٢٦٨ فــي القطــاع االهلــي 
و٥٠٥٢ في القطاع العسكري.

مملكة البحرين

مــن جانبــه، أكــد املدير 
التنفيذي خلدمات املشتركني 
فــي الهيئــة العامــة للتأمني 
البحريــن  االجتماعــي فــي 
عبــداهللا آل محمــود أهميــة 
اجتماعات اللجنة الفنية في 
مختلف املواضع سواء التي 
لها صفة االســتمرارية او ما 

يستجد حسب الظروف.
وقال آل محمود إن ما مييز 
هذه االجتماعات هو تكليف 
جلنة رؤساء األجهزة للجنة 
املبــادرات  الفنيــة لتحديث 
التــي تصب فــي خطة عمل 
الرؤســاء، مشــيرا إلــى أنها 
تضم العديد من البنود منها 

مثل هذه اللقاءات التعريفية 
للرد على التساؤالت. ولفت 
الكواري إلى أن اجتماع اللجنة 
الفنية اســتعرض التحديات 
املتعلقة بســداد االشتراكات 
لدى البنوك ومناقشة مقترح 
جائزة صناديق التقاعد املدني 
االجتماعيــة  والتأمينــات 
العلميــة وتكرمي  للبحــوث 
الشخصيات الرائدة في مجال 
التقاعــد املدنــي والتأمينات 
االجتماعية وعرض املواضيع 

املقدمة من الدول األعضاء.
وقــال إن االجتماع ناقش 
عدة مبادرات من بينها مراجعة 
وحتديث النظــام املوحد ملد 
التأمينية وحتديث  احلماية 
دراسة مقارنة ألنظمة التقاعد 
املدني والتأمينات االجتماعية 
والربط اإللكتروني بني أجهزة 
التقاعــد املدنــي والتأمينات 
والتدريــب  االجتماعيــة 
والتأهيل والتنسيق واملشاركة 
في الفعاليات الدولية وتطوير 

آليات التحصيل.
فــي  الهيئــة  أن  وأكــد 
قطــر تســعى لتكــون مالذا 
القطــري  للمواطــن  آمنــا 
وداعمــة جلهــود الدولة في 
حتقيــق رؤيــة قطــر ٢٠٣٠
التنميــة  واســتراتيجية 
الوطنيــة مــن خــالل عملها 
على تعزيز مبادرات التنمية 
االجتماعيــة واالقتصاديــة 
الرامية لتحقيق  والبشــرية 
استدامة صناديق املعاشات 
لألجيال القادمة ويكفل رفاهية 

املجتمع.
دولة اإلمارات

من ناحيتــه، أكد رئيس 
وفد الهيئة العامة للمعاشات 

والتأمينات في دولة االمارات 
العربية املتحدة عارف عبداهللا 
حرص بالده على توفير املظلة 
التأمينية لكل مواطنيها في 
الداخل واخلارج من خالل مد 
احلماية على مســتوى دول 

املجلس.
وقال عبــداهللا إن الهيئة 
منذ إنشائها حققت إجنازات 
ملموســة فــي مــد املظلــة 
التأمينيــة علــى كل الكوادر 
الوطنية العاملة في الوزارات 
واملؤسســات  والهيئــات 
االحتادية، إضافة إلى املواطنني 
العاملني في شركات القطاع 
اخلــاص بالدولــة وأصحاب 
األعمال واملشتغلني حلسابهم 
اخلاص وأصحاب املهن احلرة 
وأيضــا علــى مواطني دول 
مجلس التعاون العاملني في 

الدولة.
الهيئــة تقــدم  أن  وأكــد 
خدمــات ذات جــودة عاليــة 
ألصحاب احلقوق التأمينية 
مــن مشــتركني ومتقاعدين 
ومستفيدين عنهم كما تقوم 
بتحسينها بصورة مستمرة 
إرضاء ملتعامليها سعيا منها 
خلدمــة شــؤون املواطنــني 
املتقاعديــن وحفــظ حقوق 

األجيال القادمة.
وأشــار إلى أن ما ســاعد 
الهيئة على حتقيق ذلك مرونة 
قانون املعاشات والتأمينات 
االجتماعية الذي حدد القواعد 
واألسس التي حتكم احلقوق 
واملنافع التأمينية األساسية 
وتــرك بعد ذلــك تفصيالت 
الكثير من األمور إلى قرارات 
وزاريــة ولوائــح تنفيذيــة 
تصدر بعــد موافقة مجلس 

إدارة الهيئة.
يذكــر أن املجلس األعلى 
ملجلــس التعــاون أقــر فــي 
الدورة الـ٢٥ عام ٢٠٠٤ مظلة 
احلماية التأمينية للمواطنني 
العاملني خارج دولهم في أي 
دولة عضو من دول املجلس 
مــا ميثــل خطــوة مهمة في 
إطار اجلهود الرامية ملواءمة 
األنظمة اخلليجية، ويســهم 
فــي االســتقرار والطمأنينة 
االجتماعية وتشجيع انتقال 
العمالــة الوطنيــة بني دول 

املجلس.

هيئات التأمينات اخلليجية التقت مواطنيها العاملني في غير دولهم وردت على استفساراتهم

مواطنو مملكة البحرين واستفسارات حول نظام احلماية املوحد

وفد دولة اإلمارات يجيب عن االستفسارات

مراجعة القوانني واملؤشرات 
اإلحصائية وحتصيل املبالغ 
والتســجيل والربط الثنائي 
مبا يصب في مصلحة املؤمن 

عليه وصاحب العمل.
وأوضح ان هناك نحو ١٠٠٠

مواطن من مملكــة البحرين 
يعملون فــي الكويت وتقدم 
لهم نفس اخلدمات في مجال 
مد احلمايــة بنفس القوانني 

املتبعة.
سلطنة عمان

من ناحيته، قال أمني سر 
مجلــس إدارة الهيئة العامة 
للتأمينات في سلطنة عمان 
الهناني استضافة  ســليمان 
املواطنــني فــي الدولــة التي 
تســتضيف اجتمــاع اللجنة 
الفنيــة فــي لقــاء تعريفــي 
يهــدف للتســهيل عليهم في 
توفير اخلدمات والردود على 
االستفسارات واغلبها تكون 
عن نظام مد احلماية التأمينية 
الذي يعتبر امتدادا للقوانني 
التــي يتــم تطبيقهــا علــى 
العمانيني داخل السلطنة ويتم 
تطبيقها أيضــا على من هم 
باخلارج عالوة على استحقاق 
املعاشات ومدد اخلدمة التي 
تؤهلهــم الســتحقاق املنافع 
وآلية ضم ســنوات اخلدمة، 
الفتــا الى ان هناك نحو ٤٠٠
عماني يعملون لدى الكويت.

دولة قطر

من جهته، أكد مدير ادارة 
املشــتركني في الهيئة العامة 
للتقاعد والتأمينات االجتماعية 
في قطر علي الكواري حرص 
بالده علــى رعاية مواطنيها 
في اخلارج، مشيرا الى اهمية 

وفد سلطنة عمان يستقبل مواطنيه

استقبال االستفسارات من وفد دولة قطر

ممثلو املؤسسة العامة للتأمينات في الكويت

وفد اململكة العربية السعودية يستقبل مواطني اململكة

سالمة بن سالمة

أهمية الربط اآللي ملد احلماية التأمينية وتسهيل النظام املوحد ملواطني دول «التعاون»

«صناعات الغامن» تفتتح ١٧ فرعًا 
لـ «كوستا كوفي» حول اخلليج في ٣٠ يومًا

حققــت شــركة صناعات 
الغــامن (مجموعــة قتيبــة 
الغامن) إجنازا غير مســبوق 
بافتتاحها ١٧ فرعا لسلســلة 
مقاهي «كوستا كوفي» العاملية 
حتت إدارتها في الكويت وعدد 
من األسواق اخلليجية وذلك 
في غضون ٣٠ يوما فقط. تضم 
هذه االفتتاحات اجلديدة كل 
من الكويت واململكة العربية 
الســعودية وســلطنة عمان 

ودولة قطر.
وقد حظيت اململكة العربية 
الســعودية بأكبر عدد فروع 
جديدة، حيث مت افتتاح أربعة 
فــروع في الريــاض وفرعني 
في جــدة وواحد فــي كل من 
مكة املكرمة واخلبر، ليصبح 
الفــروع اجلديــدة  مجمــوع 
فــي الرياض ثمانيــة فروع، 
مبجموع ٤٤ فرعا في اململكة. 
التزامــا منها بتقــدمي جتربة 
مميزة ال تضاهــى لعمالئها، 
حرصت صناعات الغامن على 
أن يكون ٣ من الفروع اجلديدة 
فــي الريــاض مــزود بخدمة 
الســيارات، ليتمكــن العمالء 
مــن احلصول علــى قهوتهم 
املفضلة بــكل راحة وهم في 
ســياراتهم، بينمــا افتتحــت 
فرعا في جدة في مدينة امللك 
عبداهللا االقتصادية وبالقرب 
من مجمــع لولو أڤنيوز. هذا 
وافتتحت الشركة فرعا لكوستا 
كوفي في املستشفى السعودي 
األملاني ـ مكــة املكرمة، بينما 
تســتقبل محبــي القهوة في 
املنطقة الشــرقية في مدينة 

بتمكني أبناء الوطن من إطالق 
طاقاتهــم وقدراتهــم، وخلق 

اقتصاد متنوع ومزدهر.
بدأت الشراكة بني كوستا 
الغــامن  كوفــي وصناعــات 
فــي الكويــت منذ عــام ٢٠١٣
وازدهرت بشكل مستمر منذ 
ذلك احلــني، حيث تدير أكثر 
من مائة فــرع حول مختلف 

الكويــت. وأضافت  مناطــق 
الشــركة ثالثة فروع جديدة 
في الكويت، مع افتتاح فرعني 
في قلب مدينة الكويت وذلك 
في كل من برج بنك االئتمان 
الوزارات،  الكويتي ومجمــع 
ليخدما بذلك مئات الزوار على 
مدار اليوم، باإلضافة إلى فرع 

في قصر السيف.

فرع مجمع الوزارات في مدينة الكويت

تصميم مميز لفرع كوستا كوفي اجلديد في مول مسقط أحد فروع كوستا كوفي اجلديدة في الرياض

اخلبر، وحتديدا من فرعها في 
مول الرشيد.

يعكس االنتشــار واســع 
النطاق الذي حققته صناعات 
املنــاخ االقتصــادي  الغــامن 
العربيــة  املزدهــر للمملكــة 
السعودية، الذي يعزز القيم 
الرئيســية لرؤية السعودية 
٢٠٣٠، خاصــة فيمــا يتعلق 

«مناء» تدّشن مرحلة جديدة من «األمل» لعالج السرطان

ليلى الشافعي

أكــد أمني صنــدوق جمعية اإلصالح 
االجتماعي سالم العبداجلادر ان الكويت 
أولت العمل اخليري واإلنساني كل دعم 
ورعاية، حتى أضحت املؤسسات اخليرية 
احلكومية واألهلية حتتل موقع الريادة 
في خريطة العمل اإلنساني، فاستحقت 
الكويــت بجدارة أن تكــون مركز العمل 
اإلنســاني في العالــم، وأصبــح العمل 
اخليري واإلنســاني ركيزة أساسية في 

بناء املجتمع، وممارسة إنسانية ارتبطت 
ارتباطا وثيقا بكل معاني اخلير والعمل 
الصالح. وأضاف العبداجلادر خالل فعالية 
تدشني مرحلة جديدة من مشروع األمل 
لعالج مرضى السرطان أن النهج اإلنساني 
ليس بجديد على الكويت وشعبها، فقد 
عرفت بهذا النهج منذ نشأتها، وتوارثته 
األجيــال عــن اآلبــاء واألجــداد، وان ما 
تقــوم به مؤسســات الكويــت اخليرية 
احلكومية واألهليــة وفي مقدمتها مناء 
اخليرية بجمعية اإلصــالح االجتماعي 

مــن أعمال داخل الكويــت وخارجها من 
خالل مشروعاتها الصحية والتعليمية 
واهتمامهــا باإلنســان لهو محــل تقدير 
وشكر. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي 
لنماء اخليرية ســعد العتيبي إن «مناء 
اخليرية» تدشن مرحلة جديدة من العمل 
مبشروع األمل لعالج مرضى السرطان في 
مناء اخليرية بجمعية اإلصالح االجتماعي، 
الذي انطلق عام ٢٠٠٥ ثم تطور بشراكة 
مع األمانة العامة لألوقاف ومبرة الدعم 

اإليجابي.

سعد العتيبي لقطة جماعية سالم العبداجلادر

«دسمان» نفذ حملة توعوية بالسفارة البريطانية
حنان عبداملعبود

نظم معهد دسمان للسكري 
الذي أنشأته مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي، حملة توعوية 
مؤخرا، في السفارة البريطانية 
في الكويــت، حيث تواجدت 
املتنقلــة اخلاصــة  العيــادة 
باملعهد في مقر السفارة إلجراء 
التحاليل والفحوصات الطبية 

ملوظفي السفارة.
مــن جانبــه، قــال مديــر 
العالقــات العامــة واإلعــالم 
مبعهــد دســمان للســكري 
طارق العريان ان املعهد شارك 

باإلضافة الى العديد غيرها، 
وذلــك إميانــا مــن املعهــد 
الفحــص  بضــرورة إجــراء 
املبكــر والتوعيــة مبــرض 
الســكري لإلســهام بالوقاية 

من هذا املــرض ومضاعفاته 
التي تشــكل عبئا كبيرا، كما 
قدم الفريق الطبي املشــارك 
استشارات طبية مختلفة عن 
السكري ومضاعفاته، وأجاب 
عن استفســارات طرحت عن 
النواحي الصحيــة املتفرقة، 
باإلضافــة الــى ما تقــدم، مت 
توزيــع مطويــات وكتيبات 
حول مواضيع حيوية تثقيفية 
كالطبــق الصحــي والصيام 
املتقطــع وكيفية الوقاية من 
السكري وجرعات االنسولني، 
والعديد غيرها، على موظفي 

السفارة.

ً العريان: الفحص املبكر يسهم في الوقاية من املرض ومضاعفاته ألنه يشكل عبئاً كبيرا

مشاركون باحلملة في لقطة جماعية

بالعيادة املتنقلة وهي حافلة 
حديثة مجهــزة طبيا إلجراء 
الفحوصات الطبية األساسية 
والوقائية مثل فحص السكر 
والضغط والعالمات احليوية، 

زكاة األندلس: ٢٥ ألف مستفيد 
من مشاريعنا خالل العام املاضي

قال مديــر زكاة األندلس 
النجــاة  التابعــة جلمعيــة 
اخليرية زيد الهاملي: نحرص 
على تنفيذ املشاريع اإلنسانية 
الرائــدة والتي حتــدث أثرا 
وفرقــا واضحــا فــي حياة 

املستفيدين.
أنــه  الهاملــي  وأوضــح 
اســتفاد من مشــاريع زكاة 
ألــف  األندلــس قرابــة ٢٥ 
مســتفيد داخــل وخــارج 
الكويت، ومن املشاريع التي 
مت تنفيذها مشروع «القلوب 

الرحيمة» والذي يختص بتقدمي الدعم الالزم لألسر املتعففة 
التي تقيم داخل الكويت وتوفير احلياة الكرمية لها.

وأضاف: يعد بناء املساجد من املشاريع التي تالقي إقباال 
من املتبرعني، وذلك لفضل وأجر بناء املساجد كما ورد في 
حديث النبي ژ: «من بنى هللا مسجدا ولو كمفحص قطاة 
بنــى اهللا لــه بيتا في اجلنة» ونحرص على بناء املســاجد 
في الدول التي حتتاجها بشــدة، ونشرف بشكل كامل على 

املسجد منذ التأسيس وحتى االفتتاح.

زيد الهاملي

ندوة إلكترونية عن دور الطب 
الدقيق بإحداث حتول جذري 

لعالج السرطان في املنطقة
حتت شعار حملة اليوم العاملي للسرطان لعام ٢٠٢٣
«توحيد األصوات واتخاذ اإلجراءات»، عقدت اجلمعية 
 (PhRMA) األميركية لبحوث ومصنعي املنتجات الدوائية
في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، والتحالف الدولي 
ملنظمــات املرضى (IAPO) وحتالف الرعاية املخصصة 
للسرطان (PCCA) ندوة حوارية عبر اإلنترنت ملناقشة 
دور الرعايــة املخصصة للســرطان في بــث أمل جديد 

للمرضى.
انعقدت اجللسة األربعاء ١ اجلاري وتناولت إسهام 
الطب الدقيق والرعاية املخصصة للسرطان في إحداث 
ثورة في عالج السرطان في املنطقة، وكيف يؤثر ذلك في 
طريقة توفير الرعاية للمرضى وحتسني جودة حياتهم.

وتناول املتحاورون دور الرعاية املخصصة للسرطان 
والطب الدقيق في متكني املرضى من املشاركة بفاعلية 
أكبر في مسارات عالجهم. ويهدف هذا النموذج إلى توفير 
العالج في الوقت املناسب مبا يخدم الهدف النهائي في 
حتقيق أفضل النتائج، وحتسني سالمة املرضى، واحلد 

من مخاطر االنتكاس.
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الرفاعي: جائزة امللتقى هي وجه الكويت األجمل في مشهد اجلوائز العربية
آالء خليفة

نظمــت جامعة الشــرق 
 «AUM» األوسط األمريكية
احلفــل اخلتامــي جلائــزة 
امللتقــى للقصــة القصيرة 
العربية في مركزها الثقافي، 
حيث توج القاص املغربي 
أنيس الرافعي الفائز بالدورة 
اخلامســة للجائــزة عــن 
قصته «ســيرك احليوانات 
مبشــاركة  املتوهمــة»، 
وشــخصيات  فعاليــات 
ثقافيــة واجتماعية وفنية 
كويتية وعربية وعاملية، هذا 
باإلضافة إلى أعضاء جلنة 
التحكيم املؤلفة من د.عبداهللا 
إبراهيم، رئيسا، وعضوية 
د.عبدالقادر فيدوح، ود.خالد 
رمضان، ود.عادل ضرغام، 

ود.مرمي السويدي.
طالب الرفاعي: AUM صرح 

أكادميي نفتخر به

افتتــح رئيس  بــدوره، 
امللتقــى للقصــة  جائــزة 
العربيــة األديب  القصيرة 
كلمتــه  الرفاعــي  طالــب 
بالترحيب باحلضور وتقدير 
جهــود مختلف الفرق على 
جهودهم في تنظيم احلفل، 
واستهل حديثه قائال: «صرح 
أكادميي نفتخر به، وأصبح 
يحقــق حضــورا الفتــا ال 
يقتصر على مستوى الكويت 
فقط، ولكن على مســتوى 
العربية.  اخلليج واملنطقة 
بوركت جهودك أخي العزيز 
فهد العثمان، وثقتك الكبيرة 
مبن حولــك. وهذا ما جعل 
من جامعة AUM متميزة». 
واستطرد الرفاعي قائال: 
«إذا كان للفن من فضل، فهو 
يعطى اإلنسان القدرة على 

٢٣ دولــة عربية وأجنبية، 
وعلق قائال: «كل دول العالم 
أصبحت تشــارك. وجائزة 
امللتقــى أصبحــت تزهــو 
بشــفافيتها وموضوعتيها 

اجتياز مصاعب احلياة. كلنا 
يعاني من املشــاكل واآلالم 
واإلحباطات، والفن والقصة 
والرواية واألغنية واملسرح 
واللوحة والسينما، يشكلون 

عونــا لإلنســان الجتيــاز 
اللحظة املؤملة التي يعيشها. 
إلى جانب الفن، يأتي احللم. 
كلنا نحلم. وأنا مثلكم، أحلم 
كثيرا. وعندي أحالم كثيرة 

أسرت في قلبي، وال أستطيع 
حتقيقها. وتأملت لذلك على 
مستوى احلياة والكتابات 
والصداقــة وغيرها. ولكن 
واحلمد هللا هناك أحالم في 

قلبي منت وأثمرت وأزهرت. 
وأحد هذه األحالم اجلميلة 
هي جائــزة امللتقى للقصة 
العربية. فرحي بهذا احللم 
لهذه اجلائزة أنها أصبحت 

ال تخص طالب الرفاعي، وال 
تخص جامعة AUM فقط، بل 
أصبحــت تخص الكويت». 
وأكد فــي حديثه أن القصة 
القصيرة هي أصعب الفنون، 

ولذا تستحق من يهتم بها، 
خصوصــا أنهــا صاحبــت 
مسيرة اإلنسان منذ أن كان 
في الكهف. وذكر الرفاعي أن 
في هذه الدورة تقدم ٢٤١ من 

د.عبداهللا إبراهيم: ال تسعى األعمال 
األدبية للجوائز..  إمنا اجلوائز هي 

التي تسعى إليها

الفائز بالدورة اخلامسة أنيس الرافعي: 
الفوز باجلائزة يقود للعاملية

قال رئيس جلنة التحكيم د.عبداهللا إبراهيم في كلمته: «ال تلقى 
كلمة الفوز باجلائزة، أيا كانت تلك اجلائزة، لبيان الرحلة الشــاقة 
للجنة للتحكيم، فكل ذلك أمســى اعتبارا من صباح هذا اليوم في 
طــي املاضي، إمنا تكرس الكلمة لإلشــادة بالعمل الفائز، وإلظهار 
قيمته السردية والداللية. وبالقطع، البد أن يكون كتابا قد استوفى 
معايير الكتابة في أسمى صيغها، ألنه نازع ٢٤٠ مجموعة قصصية. 
وحظي باألسبقية طوال رحلة التحكيم التي بدأت في الربيع املاضي، 
وختمت هذا النهار. كتاب شيق، وثري وفريد، وكان له قصب السبق 

طوال رحلة التحكيم».
وتابع د.إبراهيم: «ال تكتب األعمال األدبية لكي تكافأ باجلوائز، 
إمنا اجلوائز هي التي تســعى إليها. فكان دأب التحكيم البحث عن 
نصوص محكمة الصنع وقوية السبك. وكلما توافر ذلك في قصة 
من القصص، كان التحكيم ســخيا في تقديرها. ولكن كما هو دأب 
التحكيم في كل زمان ومكان، فالبد من عمل يســتقطب االختيار. 
والعمل الذي رأت اللجنة أنه سيثري تاريخ جائزة امللتقى، وبدوره 
سوف يفتخر بأن اجلائزة قد أسهمت في وضعه املوضع املناسب 
له حتت أنظار القراء جميعا، كتاب ســبك بقوة وصرامة، وطرافة. 
كتب بلغة رفيعة وخيال خصب، وابتكر مواقف لم تخطر ببال، تدعو 
للتفكير والتأمل واالعتبار، وليس لالسترخاء واالستسالم واخلدر. 
قصص تتحدى القارئ في وعيه، وتزعزع لديه أعراف التلقي التي 

رسخها فن القص التقليدي».

عبر الكاتب املغربي أنيس الرافعي عن ســعادته بفوزه بجائزة 
امللتقى للدورة احلالية، مؤكدا أنه تشرف باملشاركة في هذه املسابقة 
امللهمة وسط هذا اجلمع الغفير من املثقفني واألدباء، والكتاب، الفتا 

إلى أنه أمضى ٣٠ عاما في حقل القصة.
وعن مشــاركته في جائزة امللتقى، قال الرافعي إنه شارك في 
دورتها األولى ووصل إلى القائمة القصيرة، ثم شــارك في الدورة 
اخلامسة، مشــيرا إلى أن أهمية اجلائزة تكمن في كونها اجلائزة 
الوحيــدة التي تركز على فن القصة القصيــرة في العالم العربي، 
ولذا فهي مهمة جدا وتقود للعاملية ألن العمل الفائز يترجم إلى عدة 
لغات، ويتاح للكاتب املشاركة في العديد من املعارض العاملية لترويج 
AUM فكره في ثقافات أخرى، معبرا عن شــكره للكويت وجلامعة

التي احتضنت اجلائزة.

طالب الرفاعي يلقي كلمته في احلفل اخلتامي 

فهد العثمان متحدثا خالل احلفل

AUM حتتضن
احلفل اخلتامي

للقصة القصيرة العربية
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د.عزمي: «منتدى اجلوائز» يعمل على االرتقاء باجلوائز العربية وتعزيز مكانتها لتطوير بيئة عربية محفزة لإلبداع
الســبل  واقتــراح أفضــل 
التي  التحديــات  لتجــاوز 
العربية،  تواجه اجلوائــز 
بغية تعزيز العمل العلمي 
والثقافي العربي املشترك، 
وترســيخ هويــة الثقافــة 
العربيــة، وحضورهــا في 
احملافــل الدوليــة. وتابــع 
د.عزمي: «لقد تأسس منتدى 
اجلوائز العربية منذ سنوات 
قليلــة، إدراكا من القائمني 
عليــه بأهمية الــدور الذي 
العربية  تلعبــه اجلوائــز 
على امتــداد وطننا الكبير 
مــن محيطه إلــى خليجه، 
وتثمينــا وتقديرا للمكانة 
التــي حتتلها هذه اجلوائز 
في املشهد الثقافي العربي 

في الوقت الراهن».
واســتعرض د.عزمــي 
منتــدى  أنشــطة  أبــرز 
ورش  ومنهــا  اجلوائــز 
العمل التــي يتم تقدميها 
افتراضيا، والتي تستهدف 
الشباب املبدعني واملفكرين. 
وذكــر د.عزمــي، وقــال: 
«يقــوم منتــدى اجلوائز 
العربيــة حاليــا بإجــراء 
أول دراســة حتليلية من 
نوعها عــن واقع اجلوائز 
العربية، والتي من املتوقع 
أن تســفر عن العديد من 
املؤشرات التي ستسهم في 
تقييم تلك اجلوائز، وإلقاء 
الضوء على مواطن القوة 
والضعف بها». وختم قوله: 
«اننا نعتز بجائزة امللتقي 
للقصة القصيرة العربية 
والتي تتم بالشــراكة مع 
جامعة الشــرق األوســط 
األمريكيــة فــي الكويــت 
باعتبارهــا  الشــقيقة، 
واحدة من اجلوائز العربية 
اجلديدة الواعدة واملتميزة 

في طبيعتها».

الرفاعــي أن هنــاك قلة من 
يدعمون الثقافة، وقال: «لذلك 
أقدر ألخي وصديقي األستاذ 
العثمــان اســتعداده  فهــد 
املفتــوح الحتضــان هــذا 

وبقيمة الكتاب الذين حصلوا 
على اجلائزة». الفتا الى أن 
جائــزة امللتقــى هــي وجه 
الكويت األجمل في مشــهد 
العربيــة. وبــني  اجلوائــز 

العــام للمجلــس األعلــى 
للثقافة في جمهورية مصر 
العربيــة د.هشــام عزمــي 
كلمة ممثال منتدى اجلوائز 
العربية، وقال: «يعد منتدى 

فيصل، ويشرف بالرئاسة 
الفخرية لسمو األمير خالد 
املنتدى  الفيصل. ويعمــل 
علــى االرتقــاء باجلوائــز 
العربيــة وتعزيز مكانتها، 

املشروع الثقافي».
د.هشام عزمي: واحدة من اجلوائز 

العربية الواعدة واملتميزة في طبيعتها

من جانبــه، ألقى األمني 

اجلوائز جتمعا عربيا ثقافيا، 
يضم في عضويته جوائز 
املنطقة العربية املتاحة لكل 
العرب، وقد تأسس مببادرة 
كرميــة مــن جائــزة امللك 

والتنسيق والتعاون فيما 
بينها لتطوير بيئة عربية 
محفــزة لإلبــداع والتميز. 
ويأتي ذلك من خالل تبادل 
واملعلومــات،  اخلبــرات 

فهد العثمان ود.رشيد احلمد وعدد من احلضور في احلفل اخلتامي جلائزة امللتقى للقصة القصيرة العربية

(أحمد علي) محمد العباس ود.مراد القادري واألزهر الزناد وأنيس الرافعي في اجللسة األولى للملتقى  

املشاركون في اجللسة الثالثة د.فهد حسني ود.هشام عزمي وإبراهيم الهاشمي ود.مراد القادري

عالء عبدالهادي ود.عبدالقادر فيدوح ود.عبداهللا إبراهيم ود.سعاد العنزي خالل اجللسة الثانية من امللتقى

املشاركون في اجللسة الرابعة د.محمد بن ناصر ود.محمد صوتشني وفاروق مردم ودالل نصر اهللا

(زين عالم)فهد العثمان وطالب الرفاعي يكرمان الكاتب التونسي األزهر الزناد بحضور رئيس جلنة التحكيم د.عبداهللا إبراهيم فهد العثمان واألديب طالب الرفاعي يسلمان الكاتب املغربي أنيس الرافعي جائزة امللتقى 
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املطلوب اليوم من نواب مجلس األمة هو الكثير 
من العمل والقليل من االستجوابات، خصوصا في 
القادمة من عمر املمارسة الدميوقراطية،  املرحلة 
وفي ظل استقالة احلكومة قبل أيام. ففي مثل هذه 
املناسبة تتوجه عقول وأفئدة الناخبني للخطوات 
املتوخاة ملجلس أمة ناجح بإذن اهللا ويحقق آمال 
ومتنيات الناخبني الذيــن اختاروا أعضاءه دون 
غيرهم من املرشحني لتوصيل صوتهم وخدمتهم 

بكل ما أوتي هؤالء النواب من عزم.
وبالتالي فإن مطالب الناخبني من هذا املجلس 
تكاد تكون معروفة للجميع، وال مانع من التأكيد 
عليها في دور االنعقــاد احلالي للمجلس، ويأتي 
على رأس األولويات ضرورة ســعي اجلميع من 
املجلس واحلكومة لعــدم التأزمي بينهما، والعمل 
مبا يخدم تطلعات املواطن، وجتنب كل األمور التي 
تعكر صفو املجلس واالستفادة من أخطاء املاضي 
في هذا الصدد، واآلمال كما أسلفنا معقودة بشكل 
كبير على هذا املجلس الذي أتى ليحقق اإلجنازات 
والتنمية التي تنتظرها البالد منذ زمن، وذلك بالنظر 
لتوقف أو لنقل تأخر عجلة التنمية كثيرا ألسباب 
غير مقبولة في مراحل معينة بينما قد تكون مقبولة 

في مراحل أخرى.
وأيضا فإن مجيء هذا املجلس في ظل ظروف 
إقليمية متغيرة عما كان عليه آخر مجلس أمة، لذا 
فإن املطلوب اليوم من النواب األخذ في االعتبار 
تلك الظروف، حيث إن املســؤولية الواقعة على 
نــواب األمة اليوم كبيرة جدا، وهم بإذن اهللا على 
قدر تلك املسؤولية التي تتطلب منهم بذل كل جهد 
ممكن في العديد من املجاالت، وعلى رأسها محاربة 
الفساد أينما وجد وكشفه لألمة وللسلطات التنفيذية 
في البالد واستكمال مشاريع التنمية كما أشرنا 

والنهوض بالبالد بأفضل صورة ممكنة.
من ناحية أخرى، فإن آمال وتطلعات الناخبني 
الذين انتخبوا هذا النائب أو ذاك ينتظرون منه الكثير 
وينتظرون منه تقدمي كل ما عندهم واستكمال ما 
قدمه النواب السابقون والسعي خلدمة املواطن، وذلك 
حتى يكونوا في مستوى توقعات وثقة املواطنني 

الذين أوصلوهم لقبة البرملان، واهللا املوفق.

من الواقع

املطلوب 
من نواب األمة

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

الصحابي اجلليل 
«أبوبكر الصديق»

كلمة ومعنى

د. عبدالعزيز يوسف األحمد

أبوبكر الصديق هو خليفة املسلمني، 
واســمه عبداهللا بن أبي قحافة عثمان 
بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن 
متيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب 
القرشي، سماه رسول اهللا ژ عبداهللا 
تيمنا عليه باسم ابيه، كما ان له لقبا آخر 
سماه له الرسول ژ «عتيق» وذلك لعتقه 
من النار، وقد لقب بالصديق ألنه أول 
من وقف مع النبي محمد ژ وصدقه، 
كما انه أول من أجاب الرسول لإلسالم 

من الرجال وآمن به وصدقه.
وابوبكر ے له من األبناء ســتة: 
عبداهللا، أســماء، عبدالرحمن، عائشة، 
محمد، وأم كلثوم، وكان الصديق مالزما 

ملكة لم يتركها إال للتجارة.
أبوبكر الصديق وصفاته

يروى عن علي بن أبي طالب، كرم 
اهللا وجهه، انه قال: من هو اشجع الناس؟ 
قالوا: أنت، قال ال، قالوا: فمن هو إذا؟ 

قال: ابوبكر الصديق.
ويعتبر ابوبكر الصديق رضي اهللا 
عنه أول خطيب دعا إلى اإلســالم كما 
كان ے مالزما لرسول اهللا ژ، وشهد 
معه كل املعارك ورافقه ايضا بغار حراء، 
حيث ذكره اهللا سبحانه وتعالى بقوله 
جل شأنه في كتابه الكرمي (ثاني اثنني 
إذ هما بالغار إذ يقول لصاحبه ال حتزن 

إن اهللا معنا ـ التوبة: ٤).
ويعتبر ابوبكر الصديق من الصحابة 
الذين ذكرهم اهللا في كتابه العزيز، حيث 
قال جل شأنه (وسيتجنبها األتقى الذي 
يؤتي ماله يتزكــى ـ الليل: ١٧)، وذلك 
عندما أســلم ابوبكر ے وكان لديه 
أربعون ألف دينار أنفقها في سبيل اهللا.

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول 
اهللا ژ في «أرحم أمتي بأمتي أبوبكر» 
وكان الصديق زاهدا في حياته شديد 
اإلميان، وكان عافا ذا مروءة ويعتبر أول 
من جمع القرآن وأول من سماه مصحفا، 
وأول من سمي خليفة، وأول من ولي 
اخلالفة، وأول خليفــة فرض لرعيته 
العطاء، وأول من اتخذ بيت املال، ويروى 
ان ابا بكر اشترى بالال ے من أمية 
بن خلف وعتقه لوجه اهللا تعالى، فأنزل 
اهللا فيه هذه اآلية الكرمية: (والليل إذا 
يغشىـ  الليل: ١) إلى قوله: (إن سعيكم 

لشتى ـ الليل: ٤).
وكان ابوبكر يعتق العجائز من النساء 
إذ أسلمن، فقال له ابوه: أراك تعتق أناسا 
ضعفاء فلو أنت أعتقت رجاال أقوياء، 
قال لــه الصديق ے: يا أبت أنا أريد 
ما عند اهللا ونزلــت هذه اآليات بحقه 
ے (فأما من أعطى واتقىـ  الليل: ٥).
أعلم الصحابة  والصديق يعتبــر 
وأذكاهم، ومن دعوات رسولنا الكرمي 
ژ ألبي بكــر قوله ژ: «اللهم اجعل 
ابابكر معي في درجتي يوم القيام» وهذه 
السيرة العطرة للمبشر باجلنة، حبيب 
رسول اهللا ژ أبوبكر الصديق ے.
اللهم اجعلنا جميعا نسير على هداه.

الدنيــا دار ابتالء واختبار، واآلخرة دار جزاء، 
ومهما بلغ األمر شدة وهوال، فأهوال الدنيا ال تساوي 
نقطة في بحر أهوال اآلخــرة، وإن هذه الزالزل 
التي تقع هنا وهناك فتروعنا وتقض مضاجعنا، 
إمنا هي ليست إال جرس إنذار لنا، يقرع في آذاننا 
لتنبيهنا، فالزالزل من آيــات اهللا العظام في هذا 
الكون الفسيح، يخاف منها البشر خوفا شديدا، 
وال شــك أنها ابتالء من العزيز احلكيم يبتلي بها 
عباده تذكيرا وتخويفا أو عقوبة لهم، وفيها العبرة 
والعظة والدرس لنا، يقول اهللا تعالى (وما نرسل 

باآليات إال تخويفا) [اإلسراء: ٥٩].
كما قال عز من قائل: (سنريهم آياتنا في اآلفاق 
وفي أنفسهم حتى يتبني لهم أنه احلق أولم يكف 
بربك أنه على كل شيء شهيد) «فصلت»، فعلينا 
عباد اهللا ونحن نــرى عظمة اهللا تعالى أن نتذكر 
ضعفنا وذلتنا وعجزنا وقلة حيلتنا وافتقارنا أمام 

خالقنا العظيم، فنعود الى اهللا، ونراجع أعمالنا.
 واحلقيقــة أن الزالزل لــم تعرف في جزيرة 
العــرب إال في خالفة الفــاروق عمر بن اخلطاب 
ے، فهي أول ما عرفت، فقد زلزلت املدينة املنورة 
على ســاكنها أفضل الصالة والسالم، فقال عمر 
ے: يا أيها الناس ما أسرع ما أحدثتم، إلن عادت 
ال جتدوني فيهــا، أو كما قال. وقال العلماء: إمنا 
حتدث الزالزل إذا عمل فيهــا باملعاصي، فترعد 
فرقا من الرب عز وجل أن يطلع عليها، وقد كتب 
اخلليفة الصالح عمر بن عبدالعزيز إلى األمصار: 
أما بعد، فإن هذا الرجف شيء يعاتب اهللا عز وجل 
به العباد، وقد كتبت إلى سائر األمصار أن يخرجوا 
في يوم كذا وكذا، في شــهر كذا وكذا، فمن كان 
عنده شــيء فليتصدق به، فإن اهللا تعالى يقول: 
(قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) وقولوا 
كما قال آدم: (ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من اخلاسرين) وقولوا كما قال 
نوح: (وإال تغفر لي وترحمني أكن من اخلاسرين) 
وقولوا كما قال يونس: (ال إله إال أنت ســبحانك 

إني كنت من الظاملني).
 والبد هنا من اإلشارة إلى أن الزالزل من عالمات 
قرب الساعة بنص حديث رسول اهللا ژ: «التقوم 
الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزالزل ويتقارب 
الزمان وتظهر الفنت ويكثــر الهرج (وهو القتل) 

وحتى يكثر فيكم املال حتى يفيض».
وقد آملنا وأدمى قلوبنا وأحزننا أشــد احلزن 
ما حدث من زالزل إلخوة لنا في سورية وتركيا، 
وما خلفته مــن قتلى وجرحى ومفقودين ودمار 
كبير، واهللا املستعان، وهذا أمر اهللا الذي ال راد له، 
فلنلجأ إلى اهللا تعالى بالتضرع والدعاء، ولنكثر من 
االستغفار وذكر اهللا واالستكانة والتوبة وسؤاله 
العافية، ولنسارع مبساعدتهم قدر استطاعتنا لعل 
اهللا تعالى أن يكشف عنهم هذا البالء العظيم، إنه 

على كل شيء قدير.
 ودمتم ساملني. 

كلمات التنسى

الزالزل 
جرس إنذار!

مشعل السعيد

يخاف اهللا في عباده الذين يستشعرون 
الظلم، باحلرمان من بعض املستحقات 
القانونية واالنســانية، ومعاجلتها 
ببســاطة ال تخرج عن ثالث أمور 

متعلقة بالشخص:
١ـ  ثبوت باألدلة القطعية انتماءه الى 
بالد اخرى، فيطبق عليه قانون االقامة.
٢ ـ لم يثبــت لهم وطن بديل، وهو 
من حملة احصــاء ١٩٦٥ وما قبله، 
وحافظ على اقامته، السيما من لهم 
أعمال جليلة وبصمات ايجابية للكويت 
وأهلها، فيطبق عليه قانون التجنيس.
٣ ـ ينبغي فتح باب القضاء العادل، 
للفصل في قضايا التجنيس للجميع: 

للمتظلمني وللمعترضني.
ونتمنى أن يتم حل هذه القضية 
بأسرع وقت كي ال تنمو وتتعقد أكثر 

مع الزمن. 

اختبارات وابتالءات، وعلى االنسان 
ان يكون شــكورا عنــد النعمة، 
صبورا عند املصيبة، واهللا مقدر 

االحوال وهو احلكيم العليم.
< < <

مازالت مشكلة «البدون» تؤرق كل 
من لديه حس وطني، وضمير حي، 

وهذا معنى نزع البركة.
كمــا ان تعميم احلكم بأن كل 
كارثة تقع فهي عقوبة إلهية يعتبر 
كالما غير دقيــق وال دليل عليه 
ونسبة ما ال نعلم صحته الى اهللا 

سبحانه.
الدنيــا دار  وفي االجمــال، 

يالحــظ ان الكــوارث الطبيعية 
تصيب األمم الصاحلة والطاحلة، وال 
يوجد دليل على أنها عقاب إلهي، مثلما 
كان األمر في عصور األنبياء والرسل 

عندما كانوا ينذرون قومهم.
نعم، توجد روايات عن املعصومني، 
عليهم السالم، تربط بني شيوع بعض 
املعاصي وظهور ظواهر سلبية محددة 

من قبيل:
٭ انتشار الزنا وظهور موت الفجأة.
٭ واالخالل في املوازين واملكاييل، 

ونزع البركة في املجتمع!
وقد تكون النتائج السلبية هذه 
وفق قوانني طبيعية معينة، كما لو 
قلنا إن الفساد التجاري يؤدي الى 
الفساد االقتصادي ثم الى الفساد 
الى ان نصل  االجتماعي وهكذا، 
الى درجة ال جند معها للخير اثرا، 

من جاهزيتها الى أقصى حد ممكن 
من اجل الوصول الى مرحلة االكتفاء 
الذاتي من الغذاء قبل فوات األوان.

فالشعب الكويتي قد ينجو من 
آثار احلرب النووية - املجهولة البداية 
والنهايــة - لكنه لن ينجو من ازمة 
اجلوع إن لم نســتعد لها من اآلن، 
ذلك ألن الواردات الغذائية تشــكل 
أكثر من ٨٠ ٪  من الغذاء في الكويت 
وهذا خطــر كبير جدا على البالد، 
وهي حتما ستنقطع برا وبحرا وجوا 

بسبب ظروف احلرب العاملية.
وباملناســبة قام مواطن كويتي 
بإرسال رســالة لدراسة مختصرة 
الى مجلس الوزراء حول أزمة األمن 
الغذائي عبر «الواتساب»، لكنه لم يجد 
ردا على رسالته ونتمنى أن يصله 

الرد في قريب األيام. 
وختاما… نســأل اهللا تعالى ان 
يحفظ الكويت وأميرها وولي عهده 

وشعبها من كل مكروه. 

منتج نوعا ما.
ونحن في الكويت لسنا بعيدين 
عن العاصفة السياسية والعسكرية 
واالقتصاديــة التي جتتاح اطراف 

الصراع الدولي.
ومن هنا ومن باب النصيحة نرجو 
من ســمو رئيس مجلس الوزراء، 
رعاه اهللا وســدد خطاه، أن يجعل 
قضيــة األمن الغذائــي على رأس 
قائمة اولويات احلكومة وأن يرفع 

الشوارع وفي اجلزيرة العربية كان 
الناس ميوتون مــن اجلوع وذلك 
بســبب انقطاع سالسل االمدادات 
الغذائية في اجلزيــرة العربية، اما 
في ريف لبنان وسورية ومصر فإن 
حالة االمن الغذائي مستقرة بسبب 
النظام االقطاعــي الزراعي، آنذاك، 
والذي غيره فيما بعد الرئيس الراحل 
جمال عبدالناصر وحتول معه الفالح 
فيما بعد الى مواطن استهالكي غير 

ال ميكننا عزل الغذاء عن احلرب، 
ومن اخلطأ ان نفكر او نهتم باحلرب 
وحدها ونعطيهــا االهتمام االكبر 

وباملقابل نتجاهل الغذاء.
وألن حروب هذا العصر تتميز 
بأنها ال تبقي وال تذر، مبعنى الكثير 
من الشعوب قد ال تنجو من اضرارها 
اال انها قد تقع ضحية آلثارها اجلانبية 
غير املباشــرة والتي تتمثل بشح 
الغذاء بسبب انقطاع سالسل امدادات 

الغذاء اليها.
وجند ان حروب هذا العصر تعتمد 
على التحالفات العسكرية، اما الغذاء 
في ظل الضروف الصعبة فإنه بحاجة 
ماسة للوصول الى مرحلة االكتفاء 
املتوقعة  الذاتي قبل حدوث األزمة 

«احلرب العاملية الثالثة».
ولو رجعنا الى حالة الغذاء خالل 
احلرب العاملية الثانية لوجدنا ان سكان 
املدن اضطروا في املدن األوروبية 
الى أكل جثــث اخليول النافقة في 

خط التطبيق العملي والتنفيذ من 
اجلهات املعنية.

وعلينــا بهــذا اخلصوص ان 
نســتذكر باخلير اجلهود اجلبارة 
للدكتور راشد العويش اثناء إدارته 
املهنية احلرفية إلدارة الصحة العامة، 
حيث لم تكن هذه املشكلة احلالية 
غير موجودة وبعيدة عن شكوى 
الناس، حيث حترك ضمن اللوائح 
والبروتوكوالت الوقائية، حيث ترك 
العمل يتحدث عن نفسه، والرجل 
لألمانة ترك بصمة في مجال عمله 
بأكثر من موقــع آخر، منها جلان 
اللقاحات وفي فترات انتشار اوبئة 
«انفلونــزا اخلنازير»، وايضا في 
فترة وباء «امليرس» وملفات صحية 

أخرى.
وهنا يأتي دور املهنية وأصحاب 
واالختصــاص الذيــن يتكلمون 
وهذا ما كان مييز د.راشد، ومنها 
ننطلق للقول: ان احلالة الوقائية من 
االمراض متثل ركنا مهما في احلفاظ 
على صحة الفرد واملجتمع، وكذلك 
تساهم بتقليل التكلفة املالية وتخفف 
الضغط على النظام الصحي ككل.

او التغاضي او ترك املسائل سائبة 
امرا خطيرا على الصحة العامة.

كما أن هناك مالحظات وكالما 
متزايدا في بعض وسائل اإلعالم 
التقليديــة الورقيــة وايضا عبر 
وســائل التواصل االجتماعي عن 
عودة تلك املشكلة في واقعنا احمللي 
الكويتي، ليــس فقط في املناطق 
القدمية بل حتى في املناطق السكنية 
النموذجية، وهناك اصوات تتعالى 
للســؤال عن السبب وتبحث عن 
مصدر اخللل؟ وذلك االمر يحتاج 
في طبيعة احلال الى دراسة وتقييم 
وحركة وقائية تضع احللول على 

شــبكات كبيرة قدمية متشعبة 
للمجــاري والصرف  ومتداخلة 
الصحي وهذا االمــر متوقع في 

هكذا سيناريوهات.
وهنــاك مســتجدات وقائية 
مســتمرة في مجــاالت مكافحة 
القوارض حتدث وجتري بشكل 
اهمية  متســارع، وخاصة مــع 
املوضوع وســرعة خروجه عن 
السيطرة لذلك هناك طلب مستمر 
ومتواصل من اجلهــات الرقابية 
لالنتباه واملتابعة ألنه مع اي اهمال 
تتزايد احتماالت انتشار االمراض 
املرتبطة بها، وهنا يعتبر التساهل 

إن القوارض من جرذان وفئران.. 
إلخ موجودة منذ بداية التاريخ ولها 
ارتباط علمي موثق ومعروف في 
انتشار العديد من االمراض املعدية 
وتفشي االوبئة القاتلة عبر العصور، 
وهي تعمل كـ«وسيط» يربط بني 
امراض االنسان وامراض احليوان 
وبعض احلشرات اذا صح التعبير، 
وكذلك جزء من العلوم الطبية يركز 
على عالقات كهذه من ناحية الوقاية 
عبر تخصــص «الصحة العامة»، 
وايضا بعض األمراض مثل الطاعون 
التي صنعت بصمتها املأســاوية 
في ازمنة قدمية وكانت لها عالقة 

مباشرة مع انتشار القوارض. 
لذلك فالقضاء عليها ومكافحتها 
بشكل دوري ومنتظم مت اعتباره 
ضمن مجاالت ومن اساسيات عمل 
«الصحة العامــة»، وجميع الدول 
تركز عليها غنية كانت او فقيرة ملا 
متثله من خطر محتمل في حدوث 
بالبشرية  الكوارث وإحلاق األذى 
وخاصة في املدن الكبيرة والقدمية 
زمنيا مثل لندن او باريس وغيرهما 
من املدن املشابهة، ملا حتتويه من 

جوهر احلديث

مجلس الوزراء 
بني احلرب والغذاء

مفرح النومس

وقفة

مكافحة 
القوارض

د.عادل رضا

م٣٦

الزالزل 
غضب السماء

أم جنون األرض؟!
a.alsalleh@yahoo.comعبد الهادي الصالح
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مشعل الرقم وصالح الشرهان يباركان

(زين عالم) الزميل يوسف خالد املرزوق مباركا   سليمان العاصم ومحمد العاصم يهنئان

مباركة باملناسبة السعيدة

تهنئة للمعرس ووالده من األصدقاء

أحمد املرشد ود.يعقوب الصانع يقدمان التهاني

لقطة للذكرى باملناسبة السعيدة

مباركة

املعرس ضاري خالد الطويل مع عدد من األهل في لقطة تذكارية

عم املعرس سالم الطويل مهنئا

املعرس ضاري خالد الطويل متوسطا والده ووالد العروس

خالد العجيل و اياد املجبل يباركان

أحمد العميري يبارك عمر الدويسان وعلي السلطان يباركان

.. وألف مبروك

فوزي املرشد وناصر املشيطي يباركان

د.حمد املطر يهنئ املعرس ووالده خالد الطويل ومشعل الطويل وفهد الطويل ووالد العروس

علي حسن ومحمد الصالح وحمد الياقوت وخالد الياقوت وعبداهللا اخلليفة يهنئون املعرس ضاري الطويل ووالده خالد الطويل وشقيقه فهد الطويل

عقيل كمال واملعرس ضاري الطويل وشقيقه فهد الطويل وعمران بهبهاني

املعرس ضاري خالد الطويل

احتفل خالد 
فهد سالم 

الطويل بزفاف 
جنله ضاري 

بحضور جمع 
من الشخصيات 

واألهل 
واألصدقاء 

الذين قدموا 
املباركة 

والتهاني 
باملناسبة 
السعيدة.

ألف مبروك.

أفراح الطويل

صالح احلجي مباركا
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محمد احلويلة: الكويت بادرت ملساعدة منكوبي الزلزال 
كونها دائمًا سّباقة في دعم الشعوب العربية واإلسالمية

القاهرة ـ هناء السيد

أكــد عضو مجلس االمــة عضو البرملــان العربي النائب 
د.محمد احلويلة أن قضايا االمن الغذائي العربي تعتبر من 
أكبر التحديات التي تواجه الدول العربية. وناقش البرملان 
العربــي خالل االجتماع بنودا كثيــرة لتقدمي رؤية برملانية 
استرشــادية لتحقيق الكفاية واالســتدامة فــي مجال األمن 

الغذائي العربي.
جــاء ذلك في تصريحــات خاصة لـ «األنبــاء» في ختام 
أعمال اللجنة التحضيرية للمؤمتر اخلامس للبرملان العربي 
ورؤســاء املجالس والبرملانات العربية التي عقدت برئاسة 
رئيــس البرملان العربي عــادل بن عبدالرحمن العســومي. 
وناقش االجتماع مشروع الوثيقة التي أعدها البرملان العربي 
حتت عنوان «رؤية برملانية لتعزيز األمن الغذائي العربي».
وأشــار احلويلة إلى أن االجتماع تناول محورين، األول 
عبارة عن التحديات التي تواجه األمن الغذائي، واحملور اآلخر 
تقدمي االقتراحات والتصورات اخلاصة بهذا الشأن. وذكر انه 
ســيتم إعداد مشروع وثيقة في مجال األمن الغذائي العربي 
يساهم في تقدمي تصور شامل ومتكامل حول األمن الغذائي 

العربي وكيفية تعزيزه بالكثير من القوانني االسترشــادية 
التي ستقدم للقادة العرب في اجتماعهم املقبل في اجلمهورية 

املوريتانية االسالمية.
وردا علــى ســؤال حــول دور الكويت في مشــكلة االمن 
الغذائــي العربي، قال احلويلة ان الكويت دائما ســباقة في 
إطالق املبادرات في هذا الشأن بتقدمي التصورات التي تساهم 
في تعزيــز العمل العربي املشــترك، وخاصــة فيما يخص 
تعزيز االمن الغذائي العربي الذي يعتبر جزءا ال يتجزأ من 
األمــن القومــي العربي، وبالتالي الكويت دائما تســاهم من 
خالل صندوق التنمية العربية في دعم املشــاريع الزراعية 
واحليوانية والســمكية في األقطار العربية وبشكل خاص 

في الدول األقل مناء.
وفيما يخص تداعيات الزلزال الذي حدث في تركيا وسورية، 
قــال: بدايــة نترحم علــى أرواح الضحايا ونســأل اهللا لهم 
اجلنة وكما عودتنا الكويت دائما ســباقة في دعم الشعوب 
العربية واالسالمية وهناك توجيهات سامية بدعم الشعوب 
التي تأثرت من هذا الزلزال بتقدمي الدعم الطبي والغذائي.

وتابــع: الكويــت وهللا احلمد هي مركز لالنســانية وكما 
عودتنــا دائمــا هي داعمة للشــعوب التي تتأثــر بالكوارث 

الطبيعية أو احلروب األهلية أو غيرها من االحتياجات التي 
تقدمها من جانب اخوي أو عروبي أو انساني، داعني اهللا ان 
يرفع عنهم وأن يعم االســتقرار فــي جميع األقطار العربية 

واالسالمية والعالم أجمع.
مــن جانبه، قــال النائب خالــد العتيبي عضــو البرملان 
العربــي: بحثنا مشــروع وثيقة املؤمتر اخلامــس للبرملان 
العربي لتعزيز األمن الغذائي العربي وحتتوي الوثيقة على 
محورين، احملور األول التحديات التي تواجه االمن الغذائي، 
ومنها حاالت عدم االستقرار واستمرار األزمات والصراعات 
وأيضا تبعات جائحة كورونا وتداعيات األزمة الروســية ـ 
األوكرانية وأيضا مشــكلة تغيير املناخ وتأثيره على األمن 
الغذائــي العربي ومحدودية املوارد املائية، فأكثر من نصف 
مياه املنطقة العربية تنبع من خارجها، واحملور الثاني هي 
التوصيات املقترحة ملواجهة مشــكلة األمن الغذائي العربي 
وطبعا تعتمد اوال على ايجاد بنية تشريعية متطورة ومرنة 
لتحقيق نظام غذائي اكثر استدامة وأنا اعتقد انها اولى خطوات 
حتقيق مثل هذه الوثيقة هو ايجاد تشريعات تساهم في خلق 
نظام تعاوني بني الدول العربية لتحقيق هذا األمن الغذائي، 
ثانيا تعزيز استثمار القطاع الزراعي وحوكمة ادارة املوارد 

املائية العربية، وأخيرا مبادرة الشــبكة البرملانية العربية 
لتحقيق األمن الغذائي.

وخــالل تــرؤس العســومي أعمــال اجتماعــات اللجنة 
التحضيريــة، أكد أهمية املؤمتر الذي يأتي في ظل حتديات 
عصيبة تواجهها منطقتنا العربية متر فيها بكثير من التحديات، 
في مقدمتها أزمة األمن الغذائي والتي حتظى بأولوية كبيرة 
كونها تشكل حتديا خطيرا باعتبارها تشكل أمنا قوميا عربيا، 
داعيا إلى تكاتف جميع اجلهود العربية على كل املستويات 
احلكوميــة والبرملانية من أجــل مواجهة هذا التحدي امللح، 
مشــيرا في الوقــت ذاته إلى حــرص البرملــان العربي على 
استثمار املؤمتر اخلامس له مع رؤساء املجالس والبرملانات 
العربية من أجل اخلروج برؤية برملانية جتاه هذه القضية.

وكان عضــوا البرملان العربي خالــد العتيبي و د.محمد 
احلويلة شــاركا فــي اجتماع اللجنــة التحضيرية للمؤمتر 
اخلامــس للبرملان العربي ورؤســاء املجالــس والبرملانات 
العربية، املقرر عقده في جمهورية مصر العربية في الفترة 

من ٨- ١١ فبراير اجلاري.
وتوجه النائبان إلى القاهرة للمشــاركة في االجتماعات 
التي تستمر على مدار يومني برئاسة رئيس البرملان العربي.

خالد العتيبي: بحثنا مشروع وثيقة املؤمتر اخلامس للبرملان العربي لتعزيز األمن الغذائي العربي

خالد العتيبي ود.محمد احلويلة يتوسطان مشعل العنزي وسليمان بن نخي خالل مغادرة الوفد إلى القاهرةخالد العتيبي ود.محمد احلويلة خالل فعاليات املؤمتر  د. محمد احلويلة متحدثا إلى الزميلة هناء السيد 

خليل أبل: ما معايير تسكني الوظائف اإلشرافية ملعلمي احلاسب اآللي؟
وجه النائب د، خليل أبل ٤

أسئلة إلى وزير التربية ووزير 
التعليم العالي والبحث العلمي 
د.حمد العدواني، بشأن معايير 
الوظائف اإلشرافية  تســكني 
ملعلمي احلاسب اآللي، وحقيقة 
إلغــاء كلية الصحــة العامة، 
وجوائــز أفضــل الباحثــني، 
واملشاريع املقامة في جامعة 

الشدادية. 
ونصــت األســئلة على ما 

يلي:
السؤال األول

منى إلى علمــي أن وزارة 
التربية عينت بعض معلمي 
احلاســب اآللي في الوظائف 
اإلشــرافية الشــاغرة بعــد 
اجتيازهم اختبارات حتريرية 
ومقابــالت شــخصية والتي 
جــرت فــي ظــروف تعتريها 
عدم الشفافية وعدم وضوح 
املعاييــر. لذا يرجــى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١ـ  صورة ضوئية من املعايير 
املعتمدة حسب لوائح وزارة 
التربيــة ومتطلبــات ديوان 
اخلدمة املدنية، للتسكني في 
الوظائف اإلشــرافية ملعلمي 

احلاسب اآللي.
٢ ـ كشف بعدد أعضاء جلنة 
التي  التعيينــات والترقيات 
أشــرفت على إجراء املقابالت 
واالختبــارات  الشــخصية 
التحريرية، على أن يتضمن 
الكشف مسمياتهم الوظيفية 
العلميــة  وتخصصاتهــم 

وسنوات اخلبرة العملية.
٣ ـ كشف بأســماء املرشحني 
للتعيني من معلمي احلاسب 
اآللي في الوظائف اإلشرافية، 

مع بيان احلالة الوظيفية.
٤ـ  كشف بأسماء من اجتازوا 
التحريريــة  االختبــارات 
واملقابالت الشخصية وكذلك 
مــن لــم يجتزهــا، متضمنــا 
درجات االختبارات التحريرية 
ودرجات املقابالت الشخصية 

لكل منهم.
مــن  أن  هــل صحيــح  ـ   ٥
اجتــاز االختبــار التحريري 
وحصــل علــى درجــة عالية 
ُيستبعد ويرسب بحجة عدم 
املقابلة الشخصية،  اجتيازه 
علما أن املقابلــة قد يعتريها 
الشخصانية واملزاجية وهي 
مســألة نســبية؟ مــع بيــان 
التقييم للمرشــح في  كيفية 
املقابلة الشخصية، وتوضيح 
ما إذا كانت األسئلة الشفهية 
موحدة لكل من تقدم للمقابلة 

الشخصية.
٦ ـ كشــف بعدد التظلمات 
التي ُقدمت لوزارة التربية 
من معلمي احلاســب اآللي 
لــم ُينصفــوا فــي  الذيــن 
الوظائف اإلشرافية الشاغرة، 
واإلجراء املتخذ من الوزارة 

لــإلدارة  املدروســة  وغيــر 
اجلامعية والــذي بدأ اإلعداد 
لــه عبر قرار صادر من نائب 
مدير اجلامعة للعلوم الطبية 
بتشــكيل جلنــة مــن أعضاء 
هيئة تدريــس وإداريني غير 
أكادمييني مبوجب القرار رقم 
٥ في ٢٧ أبريل املاضي لتحقيق 
هذا اإللغاء. لذا يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١ـ  مــا أســباب إنهــاء تكليف 
مدير اجلامعــة كال من عميد 
كلية الصحة العامة الســابق 
د.جوزيف كريــج لوجننكر، 
واألستاذ الدكتور سيد محمد 
اجلنيــد مــن القيــام بأعمال 
مســاعد عميد كليــة الصحة 
العامة لألبحاث والدراســات 
العليا، ود. جانفيير غســانا 
من القيام بأعمال رئيس قسم 
الصحــة البيئية واملهنية في 
كليــة الصحة العامــة وذلك 
مبوجب القــرار رقم ٩٧٦ في 

تاريخ ١٨/٧/٢٠٢٢؟
٢ ـ مــا أســباب تكليف مدير 
اجلامعة لعميد كلية الصيدلة 
باإلنابة مبناصب عميد كلية 
الصحة العامة ومساعد عميد 
كلية الصحة العامة لألبحاث 
والدراسات العليا ورئيس قسم 
الصحــة البيئية واملهنية في 
كليــة الصحة العامــة وذلك 
مبوجب القــرار رقم ٩٧٦ في 
تاريخ ١٨/٧/٢٠٢٢؟ يرجى بيان 
أســباب إسناد ٤ مناصب الى 
عضو هيئة تدريس واحد، مع 
وجود العديد من أعضاء هيئة 
التدريــس في كليــة الصحة 

العامة.
٣ ـ مــا أســباب تكليف مدير 
اجلامعة أشــخاصا مبناصب 
األقســام العلميــة فــي كلية 
الصحة العامة ورئيس قسم 
السياســة واإلدارة الصحية 
ورئيس قســم علوم األوبئة 
واإلحصاءات احليوية ورئيس 
العلــوم االجتماعيــة  قســم 
والســلوكية ورئيــس قســم 
ممارسة الصحة العامة ورئيس 
قسم الصحة البيئية واملهنية 
فــي كليــة الصحــة العامــة 
وجمعهــم من خــارج الكلية 
ويتبعون كليــة الطب وذلك 
مبوجــب القرار رقم ١٢٢٩ في 
تاريــخ ٢٢/٩/٢٠٢٢ علما بأن 
هناك أكثر من ١٢ عضو هيئة 
تدريس في كلية الصحة العامة 

لم ُيختاروا لهذه املناصب؟
٤ ـ هــل وافــق مجلــس كلية 
الصحــة العامــة علــى إلغاء 
الكليــة ودمجها حتــت كلية 
العلوم الطبية املساعدة؟ إذا 
كانت اإلجابة باإليجاب، فيرجى 
تزويدي مبحضر االجتماع، مع 
بيان منصب كل عضو مبجلس 
الكلية، وأسباب تعيني أعضاء 
خارج الكلية في مجلس كلية 
الصحة العامة، وهل في تعيني 

هــل قامــت اإلدارة اجلامعية 
متمثلة مبدير جامعة الكويت، 
أو وزير التعليم العالي بفتح 
حتقيق حول موضوع انسحاب 
نحو ٣٠ طالبا من التســجيل 
بالكلية من واقع ٦٠ طالبا؟ إذا 
كانت اإلجابة بالنفي، فيرجى 
توضيح أسباب عدم القيام بهذا 
التحقيــق، وإذا كانت اإلجابة 
باإليجاب، فيرجــى تزويدي 
بالتقرير حول نتائج التحقيق.

٨ـ  هل أُجريت دراسات علمية 
من قطــاع التخطيط بجامعة 
الكويت أو أي جهة أخرى في 
اجلامعــة تبني عــدم احلاجة 
إلــى كليــة الصحــة العامة؟ 
وهــل هنــاك دراســة توصي 
بإلغائها وتبني فائدة أسباب 
دمجهــا بكلية العلوم الطبية 
املســاعدة؟ إذا كانت اإلجابة 
بالنفي، فيرجى بيان أسباب 
عدم إجراء دراسة بذلك، وإذا 
كانت اإلجابة باإليجاب، فيرجى 
املتعلقة  تزويدي بالدراســة 
بأســباب إلغاء كلية الصحة 
العامــة ودمجها حتت قســم 
واحــد بكلية العلــوم الطبية 

املساعدة.
٩ـ  استنادا للحريات األكادميية 
التي كفلها الدستور الكويتي 
في مادتيه (٣٠ + ٣٦)، وكذلك 
دستور اإلعالن العاملي حلقوق 
اإلنســان فــي مادتيــه (٢ + 
١٠)، وما نــص عليه القانون 
رقم ٧٦ لســنة ٢٠١٩ في شأن 
اجلامعــات احلكوميــة فــي 
مادتيــه (٢ + ٣)، هــل قامت 
بالشــكوى  اجلامعــة  إدارة 
على أعضــاء هيئة التدريس 
أو على أي طالب سواء داخل 
اجلامعة أو خارجها بســبب 
تغريدات تعبــر عن رفضهم 
إلغاء كلية الصحة العامة؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى 
تزويدي بصورة ضوئية من 
تلك الشكاوى، مع ذكر سبب 
كل شكوى، وتزويدي بأسماء 
كل من اشتكت ضدهم اإلدارة 
اجلامعية، مع تبيان اللوائح 
والقوانني التي استندت إليها 
اإلدارة اجلامعية في شكاواها، 
وما مدى صحــة إجبار إدارة 
كلية الصحة العامة الطالبات 
احملولني للتحقيق على التوقيع 
من عمادة شؤون الطلبة بإدارة 
القضايا والشكاوى الطالبية؟

السؤال الثالث

متنــح جامعة الكويت كل 
عام جوائــز ألفضل الباحثني 
لديها بهدف تشجيع املتميزين 
من أعضاء هيئة التدريس في 
مجال البحث العلمي، وال يخفى 
أن العدالة وشفافية اإلجراءات 
في اختيار الفائزين في اجلوائز 
العلمية أمر مهم، وفي غيابها 
ينعــدم الهــدف التشــجيعي 
للجائزة وســيترك بالغ األثر 

مدير اجلامعة لألبحاث (قطاع 
األبحاث) منذ عــام ٢٠١٢ إلى 

عام ٢٠٢٢.
٧ـ  في حال وقع خطأ من إدارة 
األبحاث فهل يتحمل هذا اخلطأ 
عضو هيئة التدريس املتقدم 
للجائــزة؟ إذا كانــت اإلجابة 
اإليجــاب، فيرجــى تزويدي 
باللوائح أو املســوغات التي 
تفيد حتمــل عضو التدريس 

أخطاء إدارة األبحاث.
٨ـ  هل ُقدم طلب تظلم ضد قرار 
إدارة اجلامعة بحجب جائزة 
أفضل باحــث متميز في آخر 
ثالث سنوات؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجــاب، فيرجى إفادتي مبا 
مت بخصوص هذه التظلمات.

٩ـ  منذ عام ٢٠١٦ حتى اآلن هل 
ُمنحت جائزة الباحث املتميز 
أو جائــزة أفضــل باحث من 
الشباب لعضو هيئة تدريس 
في جامعــة الكويت من دون 
أن يتقــدم ببحــث منشــور 
في إحــدى املجــالت العلمية 
التابعــة جلامعــة الكويــت؟ 
إذا كانــت اإلجابــة اإليجاب، 
فيرجــى تزويــدي بكشــف 
بأســماء الفائزيــن وتاريــخ 

منحهم اجلائزة.
١٠ـ  هل تأكدت اللجنة جلوائز 
مجال اآلداب والعلوم اإلنسانية 
من أن جميع األبحاث املقدمة 
مــن املرشــحني لــم يســبق 
احلصــول فيها علــى جوائز 
سابقة أم اكتفت اللجنة بتعهد 

املرشح بذلك؟
١١ـ  فــي حــال ثبــت الحقا أن 
بعــض األبحــاث املقدمة من 
الفائزيــن ســبق احلصــول 
فيها على جوائز ســابقة هل 
سُتسحب اجلائزة أم سيجري 
ســحبها مــن الفائــز وُيرجع 
األمر للجنة العليا للنظر في 
استحقاق عضو هيئة تدريس 

آخر للجائزة؟
١٢ ـ قائمــة األبحــاث املقدمة 
من الفائزين بجوائز الباحث 
األكادميــي  للعــام  املتميــز 
٢٠٢٠/٢٠٢١، موضحــا فيهــا 
عنوان البحث واســم املجلة 

وعدد النشر وسنة النشر.
السؤال الرابع

الكويــت  تقــوم جامعــة 
بالعديد من املشاريع اجلديدة 
في احلرم اجلديد بالشدادية، 
ويشــرف على هذه املشاريع 
البرنامــج اإلنشــائي والذي 
يعني له رئيس مختص بإجناز 
ومتابعة تنفيذ تلك املشاريع، 
وقد منــى إلى علمي أن هناك 
جتاوزات وتأخيرا لشــهادات 
الالزمــة الســتكمال  الدفــع 
مشروع املدينة اجلامعية. لذا 
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١ ـ مــا املشــاريع املتضمنــة 
شهادات الدفع الالزمة للشركات 
املنفذة ملشاريع مدينة صباح 

رؤساء أقســام كلية الصحة 
العامة ونواب العميد من خارج 
الكلية حتقيق ألي أثر لإلدارة 
اجلامعية في الهيمنة الكاملة 
علــى مجلــس كليــة الصحة 
العامة دون أي اعتبار ألعضاء 
الهيئة األكادميية املعينني في 

الكلية؟
٥ ـ صورة ضوئية من جميع 
احملاضــر املعتمــدة للجنــة 
املشــكلة بقــرار نائــب مدير 
الطبيــة  اجلامعــة للعلــوم 
مبوجــب القرار رقم ٥ في ٢٧

أبريل املاضي واملسماة بلجنة 
«ضم كلية الصحة العامة إلى 
كلية العلوم الطبية املساعدة»، 
مع بيان أسباب تشكيل هذه 
اللجنة، وتفسير سبب وجود 
عضويــن غيــر أكادمييــني ـ 

إداريني ـ في هذه اللجنة.
٦ ـ هــل حقــق مديــر جامعة 
الكويت في الشكوى الرسمية 
املؤرخــة في ٢٨ يونيو ٢٠٢٢

مــن العميــد الســابق بكلية 
الصحــة العامــة د. جوزيف 
كريــج لوجننكــر، ومجلس 
الكلية السابق مع أحد األساتذة 
في الكلية لتحريضه الطلبة 
وترهيبهــم عبــر مراســالت 
إلكترونية (إمييالت) ضد عمادة 
الكلية واألســرة األكادميية، 
والتجــاوز ألخالقيات العمل 
والنظــم واللوائح اجلامعية، 
حيث قــام آنــذاك باحلصول 
علــى ملفــات أعضــاء هيئة 
التدريس بالكلية غير املوافقني 
على ضمها بغرض احلصول 
على بيانات وملفات شخصية 
ألساتذة الكلية، من دون قرار 
رسمي وعلم مسبق للمعنيني 

باألمر؟
٧ ـ منــى إلى علمي وحســب 
اجلــدول املرفق أنــه ُقبل ٦٠

طالبــا هــذا العــام فــي كلية 
العامة، لكن تناقص  الصحة 
هذا العدد إلى ٣٠ طالبا نتيجة 
خــوف الطلبــة املســتجدين 
وحيرتهم بعــد االطالع على 
ما جرى تداوله من معلومات 
في شأن القرارات العشوائية 
الطبيــة  العلــوم  ملركــز 
بخصوص ضم الكلية وعدم 
تلقيهم إجابات شــافية حول 
مســتقبلهم علميــا ومهنيــا 
املقبلة،  الدراســية  للسنوات 

على الباحثــني املتميزين في 
اجلامعــة الذين يعول عليهم 
في حتسني تصنيف اجلامعة 

األكادميي.
وفي إعــالن جوائز العام 
األكادميــي ٢٠٢١/٢٠٢١ ذكر ان 
مدير جامعة الكويت باإلنابة 
اعتمد توصيات اللجنة العليا 
للجوائــز، وذكــر ان جائــزة 
الباحــث املتميــز فــي مجال 
العلوم األساسية والتطبيقية 
للعام األكادميــي ٢٠٢٠/٢٠٢١
قد ُحجبت والسبب هو «عدم 
املتقدمــني ملعايير  اســتيفاء 
التميــز» بينمــا لــم ُحتجب 
جائــزة الباحــث املتميز في 
مجال اآلداب والعلوم اإلنسانية 
وُمنحت لثالثة من أعضاء هيئة 

التدريس.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١ ـ هــل أوصت اللجنة العليا 
جلوائز مجال العلوم األساسية 
والتطبيقية للعام األكادميي 
٢٠٢٠/٢٠٢١ في تقريرها مبنح 
اجلائــزة ألحد أعضــاء هيئة 
التدريــس؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجــاب، فما ســبب حجب 

اجلائزة؟
٢ ـ محضــر اللجنــة العليــا 
جلوائز مجال العلوم األساسية 
والتطبيقية للعام األكادميي 
الــذي يحتــوي   ٢٠٢٠/٢٠٢١
التوصيات النهائية لها، وفي 
حال كان احملضر سريا، يرجى 
تزويدي بكشــف بأسماء من 
أوصــت اللجنة بترشــيحهم 

لنيل اجلائزة.
٣ ـ هــل يجــوز لنائــب مدير 
اجلامعة لألبحــاث التوصية 
حجب اجلائزة مخالفا لتوصية 
إذا  العليــا للجوائز؟  اللجنة 
كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى 
تزويــدي بالالئحة التي تفيد 
ذلك وكذلك يرجى ذكر احلاالت 

السابقة ـ إن وجدت ـ.
٤ ـ أصــدرت إدارة األبحــاث 
عام ٢٠٢٠ كتيبا يحتوي على 
تعديالت لشروط منح اجلائزة 
ونشر على املوقع االلكتروني 
لها منذ عام ٢٠٢٠ فهل مت التقيد 
بالشــروط اجلديدة املذكورة 
في هــذا الكتيب عنــد تقييم 
املتقدمــني لنيــل  املرشــحني 
اجلائــزة للعامني األكادمييني 
(٢٠١٩/٢٠٢٠)و (٢٠٢٠/٢٠٢١)؟
٥ ـ هــل أزيــل هــذا الكتيــب 
احلديث من املوقع االلكتروني 
من إدارة األبحاث بعد أن انتهت 
جلان اجلائزة للعام األكادميي 
٢٠٢٠/٢٠٢١ مــن أعمالهــا؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى 
تزويــدي بأســباب اإلزالــة 
وتاريخ إزالة هذا الكتيب من 

املوقع.
٦ ـ صورة ضوئية من جميع 
الباحثــني  كتيبــات جوائــز 
الصــادرة مــن مكتــب نائب 

السالم اجلامعي؟ وهل هناك 
أي تأخير في هذه الشهادات؟ 

وما أسباب التأخير؟
٢ ـ عــدد وأســماء الشــركات 
االستشــارية واملستشــارين 
املشــاريع  علــى  املشــرفني 
اإلنشــائية ملدينــة صبــاح 
السالم اجلامعية، وهل هناك 
تأخير بعدم التجديد للشركات 
االستشــارية واملستشــارين 
املشــرفني علــى املشــاريع؟ 
إذا كانــت اإلجابــة اإليجاب، 
فيرجــى بيــان أســباب عدم 
التجديــد للمستشــارين، مع 
بيان تبيان تبعات التأخير في 
عدم التجديد لهم أو استبدالهم 

مبستشارين جدد.
٣ ـ نظــرا لالنتهاء من إجناز 
أربعــة مبان جديــدة لإلدارة 
اجلامعية وغيرها في مدينة 
صباح السالم اجلامعية، يرجى 
إفادتــي عــن االستفســارات 

املتعلقة بتلك املباني:
أ ـ هــل مت رفض تســلم هذه 
املبانــي اجلاهزة فــي مدينة 
صباح الســالم اجلامعية في 

شهر أكتوبر ٢٠٢٢؟
ب ـ ما تلك املباني؟

تـ  هل كان الرفض ألســباب 
إذا كانــت اإلجابــة  فنيــة؟ 
اإليجاب، فيرجى بيان أسباب 
رفض التسلم، وما تبعات عدم 
التســلم من الناحيــة الفنية 
واملاليــة؟ وهــل يــؤدي ذلك 
إلــى إمكانية قيام الشــركات 
املنفذة بتوقيع عقوبات مالية 
وقانونية على جامعة الكويت؟
ث ـ هــل صحيــح أن ســبب 
التأجيل ورفض تسلم املباني 
كان نتيجة طلب مدير جامعة 
الكويت أن تقوم الشركة املنفذة 
بعمل تعديالت إنشائية على 
مكتب املدير؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجــاب، فيرجــى تزويــدي 
بطلبات التعديالت التي طلبها 
مكتــب مدير اجلامعة بشــكل 
تفصيلي، وهل هذه التعديالت 
تقــع مــن ضمن شــروط عقد 
املقاولة؟ إذا كانت اإلجابة النفي، 
فما ســبب تعطيــل أو رفض 
تســلم املباني حسب املخطط 
الهندسي وحسب عقد املقاولة؟

جـ  ما تبعات طلب التعديالت 
اإلنشــائية على مكتب املدير 
من الناحية الزمنية وتأخير 

املشروع والتكلفة املالية؟
ح ـ هل تستطيع اجلامعة أن 
تتســلم هذه املبانــي األربعة 
املعنية خالل األشهر املقبلة؟ 
وهل عقد االستشاري املسؤول 
عن تلك املباني مســتمر بعد 

شهر أكتوبر؟
خـ  في حال عدم قدرة اجلامعة 
علــى تســلم املبانــي األربعــة 
املذكورة، من املسؤول عن صيانة 
هذه املباني في تلك الفترة؟ وما 
التبعات اإلنشائية على إهمال 

تلك املباني من دون صيانة؟

سأل عن صحة أن من اجتاز االختبار التحريري وحصل على درجة عالية ُيستبعد ويرسب بحجة عدم اجتيازه املقابلة الشخصية

د، خليل أبل

على كل تظلم.
٧ـ  هل يوجد أي ُمعّلم باحلاسب 
اآللــي ممن هو مؤهل لشــغل 
أي مــن الوظائف اإلشــرافية 
ولم ُيرشــح للتعيــني فيها؟ 
إذا كانت اإلجابــة باإليجاب، 
فيرجى تزويدي بكشف بأسماء 
املعلمني املفروض ترشيحهم 
الجتياز امتحانات التعيني في 
الوظائف اإلشرافية الشاغرة 
في الوزارة، مع بيان أســباب 
عدم ترشيحهم ألي منها على 
الرغــم مــن توافر الشــروط 
الوظيفيــة من مؤهــل علمي 
وخبرة عملية واحلصول على 
تقدير امتياز آلخر سنتني (إن 

وجد).
السؤال الثاني

تأسســت كليــة الصحــة 
العامة في جامعة الكويت في 
عام ٢٠١٣ مبرسوم أميري رقم 
(٣٠٧)، وقــد خضعت عملية 
إنشــاء كلية الصحــة العامة 
إلــى العديــد مــن الدراســات 
املســتفيضة واملعتمــدة مــن 
جهات متخصصــة من داخل 
البــالد وخارجهــا انتهت إلى 
احلاجــة إلى إنشــاء خمســة 
أقســام في مجــاالت الصحة 
البيئية والسياســة الصحية 
واإلدارة والعلوم االجتماعية 
وممارســات  والســلوكية 
الصحــة العامة وعلم األوبئة 
واإلحصاءات احليوية، فضال 
عــن مباركــة وزارة الصحــة 
ودعمها إلنشاء هذه الكلية نظرا 
إلى احلاجة امللحة ملخرجاتها 

في سوق العمل الصحي.
كما أن الواقع العملي كشف 
عن احلاجة الكبيرة ملخرجات 
هــذه الكليــة خــالل جائحة 
كورونا، وبعد كل اإلجنازات 
التي حققتها الكلية من تخريج 
دفعتي بكالوريــوس وثالث 
دفعــات ماجســتير مبهارات 
وخبــرات عاليــة املســتوى، 
لتكــون الكلية اخلامســة في 
مركز العلوم الطبية كخطوة 
ســباقة حتســب للمســيرة 
الكويــت،  فــي  األكادمييــة 
حيث بينت بعض دراســات 
ســوق العمــل التــي أعدهــا 
قطاع التخطيــط في جامعة 
الكويــت مجــاالت توظيــف 
خريجي كلية الصحة العامة 
فــي وزارة الصحة باإلدارات 
املختلفة، وعند اتساع الكلية 
فقد شملت أيضا تخصصات 
أخــرى كاألمــراض املعديــة 
الدوليــة وعلــوم  والصحــة 
البيانات التطبيقية والصحة 
العــدوى  ومنــع  الوقائيــة 

والصحة الرقمية.. إلخ.
وبعد كل هــذه اإلجنازات 
والدراسات حلاجة سوق العمل 
أصبحت الكلية مهددة باإلغالق 
بســبب القرارات املستعجلة 
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مكتب املجلس
يعقد اجتماعًا برئاسة

أحمد السعدون
عقد مكتب املجلس اجتماعا أمس برئاسة رئيس 
مجلــس األمة أحمد الســعدون. حضــر االجتماع 
نائب رئيس مجلس األمة محمد املطير، وأمني سر 
املجلس أسامة الشاهني، ومراقب املجلس د.عبدالكرمي 
الكندري، ورئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 
النائب شعيب املويزري، ورئيس جلنة الشؤون 
التشريعية والقانونية النائب مهند الساير، ورئيس 
جلنة األولويــات النائب عبداهللا فهاد، وأمني عام 

نائب رئيس مجلس األمة محمد املطير وأسامة الشاهني ود.عبدالكرمي الكندري رئيس مجلس األمة أحمد السعدون وشعيب املويزري ومهند الساير وعبداهللا فهاد وخالد ابوصليبمجلس األمة بالتكليف خالد بوصليب.

عبدالوهاب العيسى: أين وصلت خطة احلكومة
إلصالح هيكل الرواتب في الوظائف احلكومية؟

حمد العبيد جلميع الوزراء: ما أعمال مكتب التفتيش 
والتدقيق في الهيئات والوزارات وما هيكله التنظيمي؟

النائــب عبدالوهاب  وجه 
العيســى ســؤالني إلى وزير 
املالية وزير الدولة للشــؤون 
االقتصادية واالستثمار، بشأن 
تقليــص املصروفات وهيكلة 
الرواتب، ووزير الصحة د.أحمد 
العوضي بشأن تعاقد الوزارة 
مع أطباء في مستشفى حسني 
مكي جمعة لألورام السرطانية 
ومستشــفى بدريــة األحمــد 

ملرضى الدم العام املاضي.
وجــاء ســؤاله إلــى وزير 
املاليــة كمــا يلــي: أعلنــت 
احلكومــة مــرارا وتكرارا عن 
عزمهــا تقليــص مصروفاتها 
بشكل عام، وقدمت في خطتها 
األخيرة التي قدمتها الى مجلس 
األمة برنامجها لهيكلة الرواتب 
للوصــول إلــى الهــدف العام 
املتمثل بتقليص بند الرواتب 
ال زيادته، لكننا نرى استمرار 
السياسة احلكومية بهذا امللف 
دون تغيير، لذا يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:

حمــد  النائــب  وجــه 
العبيد ســؤاال مشــتركا إلى 
جميــع الــوزراء فــي شــأن 
اختصاصــات ومهام مكتب 
التفتيش والتدقيق، وسؤاال 
إلى وزيرة األشــغال العامة 
الكهربــاء واملــاء  ووزيــرة 
والطاقــة املتجــددة د.أماني 
بوقماز بشأن صحة ما نقلته 
وسائل اإلعالم بعدم وجود 
عقــود صيانــة للشــوارع، 
وســؤاال إلــى وزيــر الدفاع 

بشأن التجنيد.
وجاء سؤاله املشترك الى 

جميع الوزراء كما يلي:
فــي شــأن اختصاصات 
التفتيــش والتدقيق  مكتب 
واملهــام املوكلة إليه، يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- األعمــال التــي يقوم بها 
التفتيــش والتدقيق  مكتب 
في وزاراتكم وما أسند إليه 
من أعمال أخرى ذات صلة.

١ ـ هــل تعاقدمت مــع عدد من 
األطباء في مستشــفى حسني 
مكي جمعة لألورام السرطانية 
ومستشــفى بدريــة األحمــد 
ملرضى الدم في العام املاضي؟ 
إذا كانــت اإلجابــة باإليجاب، 
فيرجى تزويدي بعدد املتعاقد 
معهم، واإلجراءات التي اتبعتها 
الوزارة في التعاقد معهم مع 
تزويدي بأســماء وشــهادات 

األطباء وجنسياتهم.

اإللكترونيــة خبــرا بتاريخ 
١٢/١/٢٠٢٣ بعنوان «األشغال: 
ال توجد عقود صيانة حاليا 
للشوارع»، لذا يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١- ما صحة اخلبر املشار إليه؟
٢- هل عقود الصيانة التي 
أبرمتهــا الــوزارة في ســنة 
٢٠٢١/٢٠٢٢ ووافقــت عليها 
وزارة املاليــة حتتاج إلى ١٢

ومستشفى بدرية األحمد؟ مع 
تزويدي بتخصصاتهم.

٦ـ  هل تتعاقد الوزارة مع مكاتب 
خارجية الســتقطاب الكوادر 
الطبية وهيئــة التمريض أم 
يكون التعاقد عن طريق اإلعالن 
عن هــذه الوظائف فقط؟ مع 
تزويدي بصورة ضوئية من 
اآللية والتعاقدات التي أجرتها 

الوزارة.
٧ ـ مــا أســباب تأخــر افتتاح 
مستشفى األورام السرطانية 
اجلديد في منطقة الصباح، وهل 

وضعت خطة تشغيلية له؟
٨ ـ كــم عــدد األجنحــة فــي 
مستشــفى بدريــة األحمــد 
جمعــة  مكــي  ومستشــفى 

الستقبال املرضى؟
٩ـ  هل يوجد نقص في األدوية 
اخلاصة مبرضى الســرطان، 
وهــل وضعت خطــة لتفادي 
أي تأخيــر؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجــاب، فيرجــى تزويدي 

باخلطة.

باخلدمــة  التحقــوا  ممــن 
الوطنيــة العســكرية منــذ 

صدور القانون؟
٣- هل عدل تاريخ االلتحاق 
بالدعوة (٥٠) مــن املكلفني 
ألداء اخلدمــة العاملــة إلــى 
تاريخ ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ بدال 
من تاريــخ ١٤ يناير ٢٠٢٣؟ 
إذا كانــت اإلجابة باإليجاب، 
فما األســباب التي أدت إلى 

هذا التعديل؟
٤- هــل توجــد حتويــالت 
للنيابــة العامة ملــن تخلف 
عن التســجيل في االلتحاق 
باخلدمة الوطنية العسكرية؟ 
وكــم عــدد املتخلفــني عــن 
االلتحاق باخلدمة الوطنية؟
٥- هل يوجد مســتثنون من 
اخلدمة الوطنية العسكرية؟ إذا 
كانت اإلجابة باإليجاب، فيرجى 
تزويــدي بالعــدد اإلجمالــي 
واألسباب وشروط االستثناء، 

وكذلك إجمالي عدد املعفني.

٢ـ  هــل أنهــي عقــد عــدد من 
الدكاترة ممــن كانوا يعملون 
في مستشــفى بدرية األحمد 
ملرضى الدم بعد مضي أقل من 
سنة من توقيع عقودهم؟ إذا 
كانت اإلجابة باإليجاب، فيرجى 
تزويدي بأســباب القرار، مع 
إرفــاق صــورة ضوئيــة من 
العقــود والشــهادات لهــؤالء 

األطباء وتخصصاتهم.
٣ـ  كم عدد األطباء املتخصصني 
في قســم العالج اإلشعاعي؟ 
بشــهاداتهم  تزويــدي  مــع 
وتخصصاتهــم وأيضا فترة 
التعاقد معهم وعــدد األطباء 

الكويتيني منهم.
األطبــاء  عــدد  كــم  ـ   ٤
واالستشاريني في قسم األورام، 
ومتى تعاقــدمت مع أطباء في 
هــذا القســم؟ مــع تزويــدي 

بتخصصاتهم وشهاداتهم.
٥ـ  كم عدد األطباء واالستشاريني 
الكويتني وغير الكويتيني في 
مستشــفى حسني مكي جمعة 

شــهرا حتى تنتهــي الدورة 
املستندية؟ يرجى توضيح 
ما صحة هذه املدة للشروع 

في تنفيذ العقد؟
٣- هل قامت الوزارة بدورها 
مــن حيــث حتديــد وحصر 
الطرق والشوارع التي حتتاج 

إلى صيانة ومعاجلتها؟
٤- هــل أجــرت الوزارة 
صيانــة للطرق والشــوارع 
املتهالكــة وبخاصــة الطرق 
الرئيسة واخلطوط السريعة؟ 
إذا كانــت اإلجابة باإليجاب، 
فيرجى تزويدي بالعقود ذات 

الصلة.
سؤال إلى وزير الدفاع

الوطنية  بشــأن اخلدمة 
العسكرية «التجنيد»، يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- كــم بلــغ عــدد املتقدمني 
للخدمة الوطنية العسكرية 

منذ صدور القانون؟
٢- كم بلغ أعــداد املجندين 

سأل عن تعاقد «الصحة» مع عدد من األطباء في مستشفيي حسني مكي جمعة وبدرية األحمد

سأل إن قامت «األشغال» بدورها من حيث حتديد وحصر الطرق والشوارع التي حتتاج إلى صيانة ومعاجلتها

عبدالوهاب العيسى

حمد العبيد

١ ـ قــدر ارتفاع بنــد الرواتب 
ومــا يعادلهــا ١٣٪ حســب 
امليزانيــة التقديريــة املعلنة 
لــوزارة املالية، فمــا مبررات 

هذا االرتفاع؟
٢ ـ ما القيمــة املطلقة لتكلفة 
املعينني اجلدد وتكلفة الزيادة 
في رواتب املوظفني احلاليني؟
٣ ـ أيــن وصلت احلكومة في 
خطتهــا الرامية إلــى إصالح 
هيكل الرواتــب في الوظائف 
احلكوميــة؟ يرجــى تزويدي 
باخلطوات الرسمية حتى اآلن.
وجاء في سؤاله إلى وزير 

الصحة ما يلي:
وقوفا علــى ضمان تقدمي 
الرعايــة الصحية في املرافق 
الصحيــة كافــة، ولضمــان 
جنــاح اإلدارة الطبية للدولة 
وتقــدمي الرعاية الطبية على 
أكمــل وجه، نظرا ملــا يعانيه 
مرضى السرطان وأمراض الدم 
من صعوبــات، يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:

٢- صورة ضوئية عن الهيكل 
التنظيمي ملكتــب التفتيش 

والتدقيق.
٣- صــورة عــن التقاريــر 
واملذكرات التي أعدتها املكاتب.
٤- هل فتــش املكتب ودقق 
على العقود الفنية والهندسية 
املبرمة مع اجلهات املختصة؟
٥- هــل قــدم املكتــب أي 
اقتراحات وحلول لتصحيح 
التي  األخطــاء واملخالفــات 
حررتها؟ وهل وجهت اجلهة 
املعنية إلى سبل معاجلتها؟
٦- املخالفــات واألخطــاء 
التي حصرها املكتب لســنة 

.٢٠٢٢/٢٠٢٣
٧- هل يصدر املكتب تقارير 
دوريــة؟ إذا كانــت اإلجابة 
باإليجاب، فهل تعرضها على 
الوزير أو املسؤول املختص؟

وجاء في سؤاله إلى وزيرة 
األشغال ما يلي:

أوردت بعــض الصحف 

فارس العتيبي يسأل عن اتفاقية التعاون 
بني القطاع النفطي ومركز التميز باجلامعة

فالح الهاجري: ما مدة الترقية
لرتبة عميد في احلرس الوطني؟

فــارس  النائــب  وجــه 
العتيبي ســؤاال إلى وزير 
التعليم  التربيــة ووزيــر 
العلمي  العالــي والبحــث 
د.حمــد العدواني، قال في 
مقدمته: قــام مركز التميز 
التابع لكلية العلوم اإلدارية 
الكويــت بعمــل  بجامعــة 
االختبــارات اخلاصــة في 
االعالنات األخيرة لشركات 
القطــاع النفطي، وقد ورد 
الينا وجود اسئلة تخرج عن 
االختصاص املطلوب وكذلك 

اسئلة فيها صعوبة مما تسبب في رسوب 
عدد كبير من املتقدمني حديثي التخرج.

وطالب تزويده وإفادته باآلتي:

١ ـ أرجو تزويدي باتفاقية 
التعاون بني القطاع النفطي 
ومركز التميز التابع لكلية 
العلــوم اإلداريــة بجامعة 

الكويت.
٢ـ  ما الصفة الرسمية لهذا 

املركز ومهامه؟
ـ هــل متــت مراجعــة   ٣
االختبارات للتأكد من مدى 
مالءمتها املستوى التعليمي 

للمتقدمني؟ 
٤ـ  ما الفرق اخلاصة بإعداد 
والوصــف  االختبــارات 

االكادميي وجهة عملها؟
٥ ـ هل حدد املركــز جهة لتلقي التظلمات 
من املتقدمني، وهل مت النظر في التظلمات؟

وجــه النائــب د.فــالح 
إلــى  ســؤاال  الهاجــري 
مجلــس  رئيــس  نائــب 
الدولــة  الــوزراء ووزيــر 
لشــؤون مجلس الوزراء، 
بشــأن  الشــيتان  بــراك 
املــدة القانونيــة املطلوب 
استكمالها للترقية إلى رتبة 
عميد في احلرس الوطني، 
ونص السؤال على ما يلي:

يرجى إفادتي وتزويدي 
باآلتي:

١ـ  ما املدة القانونية املطلوب 
استكمالها للترقية إلى رتبة عميد في احلرس 

الوطني، وما الشروط الواجب توافرها؟
٢ ـ ما أسباب عدم مساواة ضباط احلرس 
الوطني بزمالئهم من ضباط وزارتي الدفاع 

والداخلية باملدد املستحقة 
الترقية  للترقية وشروط 
فيهما خصوصا أن جميع 
اجلهات العســكرية تنظم 
قواعد ترقياتهم من اللجنة 

الرباعية؟
الضبــاط  عــدد  كــم  ـ   ٣
املستحقني للترقية لرتبة 
عميد، وعــدد الذين ترقوا 
إلى رتبة عميد، وأســباب 

عدم ترقية املستحقني؟
٤ ـ املســميات واملناصــب 
الوظيفية التي يتم تسكني 
الضباط عليها، وهل يوجد مسمى معادل 
للمنصب، وهل هذا املسمى مطابق للقرارات 
املنظمة للمسميات في املؤسسات العسكرية 

واحلكومية؟

فارس العتيبي

د.فالح الهاجري

شعيب شعبان: ما سبب تخصيص نسبة الـ ٥٪ من أرباح «التعاونيات» 
لدعم احملافظات وما األوجه والقنوات واملشاريع التي تصرف فيها؟

النائــب شــعيب  وجــه 
شعبان ٥ أســئلة، ٤ أسئلة 
منها إلــى وزيرة الشــؤون 
والتنميــة  االجتماعيــة 
الدولة  املجتمعية ووزيــرة 
لشــؤون املــرأة والطفولــة 
مــي البغلــي، بشــأن أرباح 
اجلمعيات التعاونية وبشأن 
ميزانيــة وزارة الشــؤون 
ومالحظات ديوان احملاسبة 
عليهــا، ولوائــح توظيــف 
الكويتيــني وغير الكويتيني 
التعاونية  فــي اجلمعيــات 
واختصاص املجلس األعلى 

لشؤون األسرة.
ووجه ســؤاال إلى وزير 
املالية وزير الدولة للشؤون 
االقتصادية واالستثمار بشأن 
حجم القروض االستهالكية 
وعــدد املقترضــني. وجاءت 
األسئلة األربعة املوجهة إلى 
وزيرة الشؤون االجتماعية 

هذه املشــاريع باحملافظات، 
وكم قيمتها املالية، وما النفع 
الــذي يعــود علــى املنطقة 
وعلــى املســاهم جــراء هذا 

التخصيص؟
٢ـ  أوجه الصرف لكل مشروع 
وقيمته املالية وتاريخ إجنازه 
وذلــك منــذ ٢٠٢٠/١/١ حتى 

تاريخ ورود هذا السؤال.
السؤال الثاني

فيمــا يخــص ميزانيــة 
وزارة الشؤون االجتماعية 
ومالحظات ديوان احملاسبة 
إفادتــي  يرجــى  بشــأنها، 

وتزويدي باآلتي:
١ ـ كم تبلغ قيمة العهد التي 
تتوافر مستنداتها األصلية 
لديكم، وكم تبلغ قيمة العهد 
التي ال تتوافر لها مستندات؟ 
مع تزويدي باملستندات الدالة 

على وجود تلك العهد.

١ ـ صــورة ضوئيــة من 
اللوائح والقرارات اخلاصة 
الكويتيني وغير  بتوظيــف 
الكويتيــني فــي اجلمعيات 
املعاييــر  التعاونيــة، ومــا 
واألســس الفنيــة واإلدارية 
والقانونية املتبعة الختيار 
أنســب وأفضل املرشــحني 

واملستحقني للوظيفة؟
٢ ـ مــا اجلهــة القانونية 
املخولة بتوظيف الكويتيني 
وغير الكويتيني في اجلمعيات 
التعاونية، وهل ينشر إعالن 
رسمي يضمن اسم الوظيفة 
وشروطها في إحدى الصحف 
اليومية، وما نوعية الوظائف 
والشــواغر املســموحة في 
اجلمعيــات التعاونية، وكم 
تبلــغ رواتب شــاغلي هذه 

الوظائف؟
٣ ـ هــل توجد قرارات أو 
لوائــح قانونية فــي وزارة 

املجلس؟
٤ـ  ما أولويات املجلس األعلى 

لشؤون األسرة؟
٥ـ  ما دور املجلس فيما يخص 
الدخــل األســري واإلنفــاق 

وأوجه الصرف؟
٦ ـ ما رؤية املجلس بشــأن 
األســري  العنــف  قضايــا 
ومشاكل التعاطي واجلرائم 

عند املراهقني؟
املقبلــة  ـ مــا املشــاريع   ٧

للمجلس؟
وجاء سؤاله إلى وزير املالية 

كما يلي:
يرجــى إفادتــي وتزويــدي 

باآلتي:
القــروض  حجــم  مــا  ـ   ١
وعــدد  االســتهالكية، 

املقترضني؟
القــروض  حجــم  مــا  ـ   ٢
اإلسكانية وعدد املقترضني؟
٣ـ  عدد املواطنني املقترضني 

ـ مــا مالحظــات ديــوان   ٢
امليزانيــة  احملاســبة علــى 
املقررة لديكم وأوجه الصرف 
والهدر بشأنها، وما إجراءاتكم 

لتالفي ذلك؟
السؤال الثالث

إفادتي وتزويدي  يرجى 
باآلتي:

الشــؤون االجتماعية تلزم 
أعضــاء مجلــس اإلدارة في 
اجلمعيــات التعاونية بعدم 
تســلم نســخة من محاضر 
اجتماعات مجلس إدارتها أو 
جلانها الرئيسة والفرعية أو 
طلب أي مستندات أو بيانات 
إداريــة أو ماليــة من الهيئة 
اإلداريــة مبجلــس اإلدارة؟ 
إذا كانت اإلجابــة اإليجاب، 
فيرجــى تزويــدي بصورة 

ضوئية منها.
السؤال الرابع

إفادتي وتزويدي  يرجى 
باآلتي:

١ ـ مــا اختصاصات املجلس 
األعلى لشؤون األسرة؟

٢ـ  متى كان آخر موعد اجتماع 
للمجلــس األعلى لشــؤون 

األسرة؟
٣ ـ مــا آخر قرارات أصدرها 

احلاصلــني علــى أكثــر من 
قرض واحد استهالكي وآخر 

إسكاني.
٤ـ  هل يجوز حســب قانون 
بنــك الكويــت املركــزي أن 
املقتــرض قرضني  يقترض 
إســكانيني وأكثر؟ إذا كانت 
اإلجابــة اإليجــاب، فيرجى 
تزويــدي بعــدد املقترضني 
الذين اقترضوا أكثر من قرض 
إسكاني وعدد القروض التي 

منحت لهم بالتفصيل.
٥ـ  هل يحق ألي مقترض أن 
يقترض قرضني استهالكيني 
في احلد املسموح به الذي ال 
يتجاوز ٢٥ ألف دينار ومبدة 
سداد ٥ ســنوات؟ إذا كانت 
اإلجابــة اإليجــاب، فيرجى 
تزويــدي بعــدد املواطنــني 
الذين اقترضوا أكثر من قرض 
استهالكي وعدد القروض التي 

منحت لهم بالتفصيل.

استفسر عن حجم القروض االستهالكية وعدد املقترضني وحجم القروض اإلسكانية وعدد املستفيدين منها

شعيب شعبان

كما يلي:
السؤال األول

نــص البند ٥ املــادة ٥٥
مــن القــرار الــوزاري رقــم 
«١٦/ت» لســنة ٢٠١٦ بشأن 
تنظيم العمل التعاوني على 
تخصيص نسبة ٥٪ من أرباح 
اجلمعيــات التعاونية لدعم 
محافظات الدولة، وحيث إن 
اجلمعيات التعاونية هي من 
تقوم بإدارة أموال املساهمني، 
كما أنها كيانات ال تهدف إلى 
حتقيق الربح بقدر نهوضها 
باملبادئ التعاونية، لذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١ـ  ما سبب تخصيص نسبة 
الـــ ٥٪ من أرباح اجلمعيات 
التعاونية لدعم احملافظات، 
والقنــوات  األوجــه  ومــا 
واملشــاريع التــي تصــرف 
فيها تلك املبالــغ، وكم عدد 

عبداهللا فهاد يطلب عقد الشركة 
املتخصصة في تفتيش املسافرين

وجــه النائب عبداهللا فهاد ســؤاال إلــى وزير الدولة 
لشــؤون مجلس األمة ووزير الدولة لشــؤون اإلســكان 
والتطوير العمراني عمار العجمي بشــأن اإلدارة العامة 

للطيران املدني، ونص السؤال على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١ـ  صورة ضوئية من عقد الشركة املتخصصة في تفتيش 
املسافرين في مطار الكويت.

٢ ـ من املســؤول املباشــر فــي اإلدارة العامــة للطيران 
املدني عن هذه الشركة أثناء تأديتها عملها؟ مع تزويدي 

باملستندات الدالة.
٣ ـ هل توجد شــكاوى مقدمة على الشركة من املوظفني 
واملسافرين؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب، يرجى تزويدي 

بصورة ضوئية من الشكاوى ونتائج التحقيق.
عبداهللا فهاد
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نصف مصاريف األسرة الكويتية ينفق على «الرفاه والترفيه».. بـ ١٦٢٥ دينارًا

علي إبراهيم

كشفت بيانات  مسح الدخل واإلنفاق 
األســري الصادرة عــن اإلدارة املركزية 
لإلحصاء التي اطلعــت عليها «األنباء» 
أن متوسط إنفاق األسرة الكويتية على 
الرفــاه والترفيه يبلغ نحو ١٦٢٥ دينارا 
شهريا تشكل نحو ٤٩٪ من إنفاق األسر 
شهريا دون احتســاب اإليجار الشهري 
لألسر الكويتية املالكة ملنازلها من إجمالي 
إنفاق يبلــغ ٣٢٩٦٫٦ دينارا، مقابل نحو 
٣٥٧ دينارا تنفقها كل أسرة وافدة تشكل 
٣٣٫٤٪ من إنفاقهم الشــهري الذي يبلغ 
١٠٧١٫٣ دينــارا على ذات أوجــه اإلنفاق 
التي تضم العناية الشخصية واملطاعم 
والترفيــه والرياضــة والنقل واملالبس 

واألقمشة واألحذية والتبغ ومنتجاته.
ووفقا حلسابات أخرى، فإن متوسط 
إنفــاق املواطنني واملقيمــني على الرفاه 
والترفيه يختلف إذا مت قياسه إلى املتوسط 
اإلجمالي للدخل البالغ ٣٩٩٥ دينارا شهريا 
لألسرة الكويتية و١١٣١٫٥ دينارا شهريا 
لألســرة الوافدة، ما يعني أن الكويتيني 
ينفقون نحو ٤١٪ من دخولهم على الرفاه 
والترفيه، والوافدين ينفقون نحو ٣٢٪ 

من دخولهم على ذات األمر.
ووفقــا للبيانات، فإن إنفاق األســر 
الكويتية على املواد الغذائية واملشروبات 
يبلغ ٣٧١٫٤ دينارا شهريا متثل ١١٫٣٪ من 
إنفاقهــم، بينما يبلغ إنفاق األســر غير 
الكويتية على البند ذاته نحو ١٥٩٫٨ دينارا 
تشكل ١٤٫٩٪ من إجمالي اإلنفاق الشهري.

وبلغ متوسط إنفاق األسر الكويتية 
علــى التبغ ومنتجاته نحو ٣٢٫٤ دينارا 
شهريا مبا نسبته ١٪ من إنفاقها الشهري، 
مقابل ٢٣٫٤ دينارا شهريا لألسر الوافدة 
مبا نســبته ٢٫٢٪ من إنفاقها الشــهري، 
بينما بلغ متوسط إنفاق املواطنني على 
املالبس واألقمشة واألحذية ٤٩٥٫٥ دينارا 
تشــكل ١٥٪ من إجمالي اإلنفاق الشهري 
مقابل ١٠٠٫٧ دينار لألسر الوافدة تشكل 

٩٫٤٪ من اإلنفاق الشهري.
وسجلت نفقات تأثيث وجتهيز املسكن 
لألسر الكويتية ٣٦٣٫٥ دينارا تشكل ١١٪ 
من اإلنفاق الشــهري مقابل ٤٠٫٣ دينارا 
تشكل ٣٫٨٪ من اإلنفاق الشهري لألسرة 
الوافــدة، بينما ســجل متوســط صرف 
الكويتيــني على نفقات الصحة شــهريا 
نحــو ١٨٠٫٣ دينارا تشــكل ٥٫٥٪، مقابل 
٤١٫٦ دينارا تشكل ٣٫٩٪ من إنفاق األسر 

غير الكويتية.

ووصل متوسط إنفاق األسرة الكويتية 
على النقل ٤٠٨٫٨ دنانير شــهريا تشكل 
١٢٫٤٪ مــن إجمالي اإلنفــاق مقابل ٩٨٫٦

دينارا شهريا لألسر الوافدة تشكل ٩٫٢٪ 
من إنفاقهم، أما إنفاق أسر املواطنني على 
املعلومات واالتصاالت فبلغ متوســطه 
الشــهري نحو ١٨٧٫٦ دينــارا مبا يناهز 
٥٫٧٪ من اإلنفاق مقابل ٥٨٫٤ دينارا لألسر 

الوافدة بنسبة ٥٫٥٪ من اإلنفاق.
وســجل إنفاق األســر الكويتية على 

الترفيــه والرياضة والثقافــة ١١١ دينارا 
شهريا بنسبة ٣٫٤٪، مقابل ١٧ دينارا لألسر 
الوافدة مبا نسبته ١٫٦٪ من إجمالي اإلنفاق 
الشــهري، بينمــا بلغ إنفــاق الكويتيني 
الشهري على التعليم نحو ٥٥٫٨ دينارا 
مبا نسبته ١٫٧٥ مقابل ٤٦ دينارا للوافدين 

مبا نسبته ٤٫٣٪ من إجمالي اإلنفاق.
وســجل متوســط إنفــاق األســر 
الكويتية على املطاعم وخدمات اإلقامة 
ما قيمته ١٩٥٫٩ دينارا شــهريا تشكل 

٥٫٩٪ من إجمالي اإلنفاق، مقابل ٤٦٫٨
دينارا شــهريا لألســر الوافدة تشكل 
٤٫٤٪ من إجمالــي إنفاقهم، أما إنفاق 
أسر املواطنني على التأمن واخلدمات 
املالية فبلغ متوسطه نحو ١٢٫٧ دينارا 
شهريا مبا متوسطه ٠٫٤٪ من اإلنفاق، 
مقابل ٧٫٥ دنانير لألســر الوافدة مبا 

نسبته ٠٫٧٪ من إنفاقهم.
وسجل إنفاق املواطنني على العناية 
الشخصية واحلماية االجتماعية والسلع 

واخلدمات املتنوعة فقد بلغ نحو ٣٨١٫٦
دينارا شهريا مبا نسبته ١١٫٦٪ من إجمالي 
إنفاقهــم، مقارنة بـ ٧٠٫٧ دينارا شــهريا 
لألســر الوافــدة مبــا نســبته ٦٫٦٪ من 
إجمالي إنفاقهم، أما التحويالت اجلارية 
فتستحوذ على ٢٩٧٫٩ دينارا شهريا من 
إنفاق املواطنني مبا نسبته ٩٪ من إجمالي 
اإلنفــاق، بينما يبلــغ ذات وجه اإلنفاق 
لدى األســر الوافدة ١٥١٫٥ دينارا شهريا 

مبا نسبته ١٤٫١٪ من اإلنفاق.

من إجمالي ٣٢٩٦٫٦ ديناراً إنفاقاً شهرياًَ.. مقابل ٣٥٧ ديناراً يصرفها الوافدون على ذات اجلانب

٧٠٫٧ دينارًا تنفقها األسرة الوافدة على العناية الشخصية.. مقابل ٣٨٢ دينارًا لـ «الكويتية»١١١ دينارًا تنفقها األسرة الكويتية على الترفيه والرياضة.. و١٧ دينارًا لـ «الوافدة»
١٩٦ دينارًا إنفاق العائلة الكويتية على املطاعم شهريًا.. و٤٦٫٨ دينارًا لـ «الوافدة» ٢٣٫٤ دينارًا تنفقها األسرة والوافدة على التبغ ومنتجاته.. مقابل ٣٢٫٤ دينارًا لـ «الكويتية»

أعلى ٥ أوجه إنفاق للمواطنني و للوافدين

٢٥٪ من إنفاق املواطنني على السكن

تظهر البيانات أن أعلى أوجه إنفاق لدى املواطنني وفقا لنسبتها من متوسط 
اإلنفاق الشهري لألسر الكويتية من غير السكن تتركز في ٥ أوجه كالتالي:

٭ ١٥٪ املالبس واألحذية
٭ ١٢٫٤٪ لـ «النقل» 

٭ ١١٫٦٪ العناية الشخصية
٭ ١١٫٣٪ املواد الغذائية

٭ ١١٪ تأثيث وجتهيز املسكن

فيما تظهر البيانات أن أعلى أوجه إنفاق لدى الوافدين وفقا لنســبتها من 
متوسط اإلنفاق الشهري لألسر الوافدة من غير السكن تتركز في ٥ أوجه كالتالي:

٭ ١٤٫٩٪ مواد غذائية 
٭ ٩٫٤٪ املالبس واألحذية

٭ ٩٫٢٥ النقل
٭ ٦٫٦٪ العناية الشخصية

٭ ٥٫٥٪ املعلومات واالتصاالت

تبلغ نفقات السكن عند احتســاب اإليجار التقديري لألسر الكويتية املالكة 
ملنازلها نحو ١٠٤٤٫٦ دينارا شــهريا لألســر الكويتية تشكل ٢٥٫٢٪ من إجمالي 
اإلنفاق الشهري حال إضافة الرقم كامال ألوجه اإلنفاق، مقابل ٢٠٩ دنانير شهريا 

لألسرة الوافدة تشكل ١٩٫٥٪ من إجمالي إنفاق األسرة.

١٦٫٥ مليون دوالر لتسفني وصيانة ٧ ناقالت نفط كويتية

صورة ضبابية لـ«بتروكيماويات الزور».. 
«املناقصات» يرفض إعادة تشكيل قائمة حتالفاته

أحمد مغربي

مــن  «األنبــاء»  علمــت 
مصــادر نفطية مســؤولة أن 
شركة ناقالت النفط الكويتية 
اســتقبلت العطــاءات املالية 
ملناقصة العقد الشامل لتسفني 
وصيانــة ٧ ناقــالت نفطية، 
وذلك ضمن عقود للمحافظة 
على سالمة األسطول البحري 

الكويتي للقطاع النفطي.
التفاصيــل، قالــت  وفــي 
املصادر إن شــركتني تقدمتا 
املاليــة، حيــث  بالعــروض 
حازت شركة األحواض اجلافة 
اإلماراتية أقل العروض املالية 

محمود عيسى

ذكرت مجلــة «ميد» ان 
اجلهاز املركزي للمناقصات 
العامة فــي الكويت رفض 
طلبا من الشركة الكويتية 
البتروليــة  للصناعــات 
املتكاملــة (كيبيك) إلعادة 
التحالفات  تشــكيل قائمة 
العطاءات  املؤهلة لتقــدمي 
الــزور  ملشــروع مجمــع 
املزمــع  للبتروكيماويــات 
إنشاؤه بتكلفة ١٠ مليارات 

دوالر.
واضافــت املجلة ان من 
شأن القرار زيادة الصورة 
الضبابيــة وغيــاب اليقني 
بشأن مســتقبل املشروع، 
وقــد ناقــش اجلهــاز وفقا 
لوثيقة صادرة عنه، طلب 
الشركة خالل اجتماع عقد 
في ٢٣ يناير املاضي، وكانت 
الشــركة ضمنــت طلبهــا 
املوافقة على قائمة معدلة 
للمقاولني املؤهلني للمشروع 
بعد «تغيير التحالفات بني 

بعض املقاولني».
وقال اجلهــاز إنه «قرر 
عــدم املوافقــة علــى هــذا 
الطلب»، ولم يذكر ســببا 
حلجــب املوافقــة، كمــا لم 
يكشــف النقاب عن كيفية 

كيه للهندســة واإلنشاءات 
اجلنوبيــة،  الكوريــة 
واملعروفة اآلن باسم اس كيه 
ايكوبالنت، وكان من املتوقع 
أن تشــارك كلتا الشركتني 
في عملية تقدمي العطاءات 
كجزء من احتادات أكبر مع 

مقاولني آخرين.
املناقشات املستقبلية

وفي الوثيقة التي نشرها 
اجلهاز في اعقاب اجتماع ٢٣
ينايــر، قال إنه ناقش عدة 
قضايا تتعلق مبرفق الزور 
للبتروكيماويات والذي لم 

بشــكل دوري فــي أحــواض 
الشركة الفائزة بالعقد.

وتشــمل عملية التســفني 
إجــراء صيانة شــاملة عليها 
وتنظيــف  البــدن،  تشــمل 
اخلزانات والصباغة، وأعمال 
الدورية للمحركات  الصيانة 

واألجهزة املالحية.
وأفــادت بــأن توقيع هذه 
االتفاقية يعبر عن مدى التزام 
شركة ناقالت النفط الكويتية 
باحملافظة على سالمة وكفاءة 
أســطولها من خالل عمليات 
الصيانة والتســفني الدورية 
بأعلــى املســتويات وبأفضل 

األسعار.

بشأن ما يجب فعله بشأن 
الشــكوى حتــى اجتماعه 

التالي.
كما ناقش اجلهاز شكوى 
منفصلة بخصوص استبعاد 
شركة ميبكوم اوفشور اند 
ماريــن الســنغافورية من 
عمليــة تقــدمي العطاءات، 
باالضافــة لتأجيــل القرار 
النهائي بشأن هذه الشكوى 
حتى االجتماع التالي وفقا 

للوثيقة.
تأخيرات مستمرة

وحيــث ان «كيبيــك» 
هي شــركة تابعة ملؤسسة 
البترول الكويتية، فقد قامت 
العطاءات  بتأهيل مقدمــي 
البتروكيماويــات  ملجمــع 
املخطط له في أبريل ٢٠٢١، 
ونشــرت قائمة باملزايدين 
املؤهلــني لتقــدمي عطاءات 
على احلزم الرئيسية الثالث 
للمشــروع، والذي يشــار 
إليه أيضا باســم مشروع 
الــزور لتكامل التكرير مع 

البتروكيماويات.
وقــد اشــتملت القائمة 
األصليــة علــى اسمــــاء 
السبع املؤهلة  املجموعات 
للمزايدة علــــى احلزمتني 

األولى والثانية.

بقيمة ١٦٫٥ مليون دوالر، فيما 
قدمت الشركة العربية لبناء 
وإصالح السفن (أسري) ثاني 
العروض بقيمة ١٦٫٩ مليون 
دوالر. وكانت «ناقالت النفط» 
دعت ٤ شركات للمشاركة في 
املناقصة وهي كل من شركة 
األحــواض اجلافة، الشــركة 
وإصــالح  لبنــاء  العربيــة 
السفن (أسري)، وشركة عمان 
لألحــواض اجلافة، وشــركة 

ناقالت كيبيل.
وقالت إن االتفاقية حصرية 
لصيانة ٧ ناقالت على مدى ٣

سنوات، وتتيح لشركة ناقالت 
النفط الكويتية صيانة السفن 

يتخذ قرارا نهائيا بشــأنه 
وانه سيعود ملناقشته مرة 
أخرى في اجتماعه املقبل.

وتضمنت املوضوعات 
طلبا من شركة الرسني آند 
توبرو الهندســية الهندية 
للتأهل املســبق للمشروع 
باعتبارهــا املقــدم الوحيد 
للعطاء، باالضافة لطلبات 
تدعو إلحالل شركة هيونداي 
للهندســـــة واالنشــاءات 
الكوريــة اجلنوبيــة محل 
شركة اس كيــــه الكورية 
اجلنوبية باعتبارها شريكا 
لشــركة بتروفــاك لتقدمي 
العطاءات علــى احلزمتني 

األولى والثانية.
ويخطط اجلهــاز ايضا 
ملواصلــة دراســة طلــب 
من شــركة هندســة البناء 
الصينيـــة،  احلكوميــــة 
التي تعتبر أكبــــر شركة 
إنشــاءات فــي العالــم من 
حيــث اإليرادات، وشــركة 
اليونانيــة  أركيــرودون 
اللتني تقدمتا بشكوى بشأن 
عدم إدراجهمــا على قائمة 
الشــركات املؤهلة مســبقا 

لتقدمي العطاءات.
وفي الوثيقة، قال اجلهاز 
املركزي للمناقصات العامة 
إنــه قــرر «تأجيل قراره» 

ضمن عقود للمحافظة على سالمة األسطول البحري الكويتي

املجمع تبلغ تكلفته التقديرية ١٠ مليارات دوالر

القائمــة املعدلة  اختــالف 
للمقاولني املؤهلني للمشروع 

عن القائمة األصلية.
ومــن احملتمل أن يؤدي 
قرار اجلهاز بحجب املوافقة 
إلى زيادة املخاوف بشــأن 
املشــروع  هــذا  تعــرض 

لتأخيرات كبيرة.
وفي وقت سابق من هذا 
العام، كشفت مجلة «ميد» 
عن انســحاب شركتني من 
عمليــة تقــدمي العطــاءات 
اخلاصة باملشــروع، وهما 
الهندســية  شــركة فلــور 
االميركيــــة وشــركة اس 

بداية «البورصة» في ٢٠٢٣.. تؤثر 
على أداء صناديق األسهم الكويتية

شريف حمدي

انعكس أداء مؤشرات ومتغيرات البورصة 
خالل تعامالت الشــهر األول من ٢٠٢٣ على 
أداء صناديق االستثمار احمللية التي تستثمر 
في ســوق األســهم الكويتية، إذ تباين أداء 
املؤشــرات خالل يناير املاضي، وذلك على 
وقع حركة تصحيح اســتهلت بها بورصة 
الكويت تعامالت العام اجلديد اتسعت معها 
دائــرة البيــع على مدار النصــف األول من 
الشــهر، إلى ان عاد الزخم الشــرائي خالل 
النصف الثاني لتستعيد البورصة توازنها 

وتعوض أغلب خسائرها السوقية.
وأنهى ســوق األسهم الكويتي تعامالت 

يناير على تراجع مؤشر السوق األول بنسبة 
٠٫٣٪، مقابل ارتفاع طفيف ملؤشــر السوق 
الرئيســي بنســبة ٠٫٥٪، وبالتالي تراجع 
مؤشــر الســوق العام بنســبة ٠٫٢٪، وفي 
ضوء هذا األداء السلبي في مجمله لبورصة 
الكويت، جاء أداء الصناديق املستثمرة في 
ســوق األسهم احمللية خالل الشهر املاضي 

متوافقا معه.
وتبني من خالل إحصائية أعدتها «األنباء»، 
وفقا لتقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، 
أن ١٦ صندوقا اســتثماريا محليا تستثمر 
في البورصة الكويتية، تراجع أداؤها خالل 
أشهر األول من ٢٠٢٣ بشكل جماعي بنسب 

تراوحت بني ٠٫٢٨٪ و٢٫٨٪.

سجلت تراجعات تراوحت بني ٠٫٢٨٪ و٢٫٨٪ خالل يناير املاضي

احتاد املطاعم: ٤٢ مليون دينار خسارة 
اإلغالق املبكر ملطاعم املناطق احلرفية

باهي أحمد

قــال رئيــس احتــاد 
واملقاهــي  املطاعــم 
الغذائيــة،  والتجهيــزات 
فهد األربش، إن قرار وزارة 
الداخليــة بإغالق املطاعم 
والكافيهات واملقاهي التي 
تقدم الشيشة بعد الساعة 
الثانيــة عشــرة منتصف 
الليل، سيضر بالعمليات 
التشغيلية ملا يقارب ٧٠٠

مطعم ومقهى في املناطق 
احلرفيــة والصناعية. وأكــد األربش في 
تصريــح لـ «األنباء» أن ٥٠٪ من إيرادات 
تلــك املطاعم تتحقق فيما بعد العاشــرة 
مساء، مقدرا في الوقت ذاته متوسط عوائد 
املطعم الواحد في تلك املناطق بنحو ١٠ آالف 

دينار شهريا، وأنه في حالة 
اغالقها ســتفقد ما ال يقل 
عن نصف إيراداتها، وهو 
ما يعنــي حتقيق القطاع 
خلسارة تقدر بـ ٤٢ مليون 
دينار سنويا نتيجة ألثر 

ذلك القرار على املطاعم.
وختــم األربــش قائال 
«يطالــب احتــاد املطاعم 
واملقاهــي والتجهيــزات 
الغذائيــة جميــع اجلهات 
بإعــادة النظــر فــي ذلك 
القرار خاصة أن تلك الفئات 
مازالت تعاني من خسائر سابقة تعرضت 
لها قبل سنوات ليست بالقصيرة، خصوصا 
أن جميع املطاعــم ملتزمة بكل القرارات 
الصادرة من قبل وزارة الداخلية وغيرها 

من هيئات الصحة والغذاء».

ً األربش قدر أعدادها بـ٧٠٠ مطعم ومقهى سيفقد الواحد منها ٥ آالف دينار شهريا

فهد األربش

أسواق اخلليج ترتفع.. بدعم صعود النفط
أغلقت معظم أسواق األسهم اخلليجية على 
ارتفاع أمس، مقتفية أســعار النفط واألسواق 
العامليــة بعــد أن عــززت تصريحــات رئيس 
مجلس االحتياطي الفيدرالي األميركي الشهية 
للمخاطرة، إال أن املؤشر القطري انخفض وسط 
تقلبات أسعار الطاقة. وصرح رئيس االحتياطي 
الفيدرالي جيروم باول، في جلسة أسئلة وأجوبة 
استضافها النادي االقتصادي بواشنطن، بأنه 
يتوقع أن يشــهد عــام ٢٠٢٣ «انحســارا كبيرا 
للتضخم»، مما عزز آمال املستثمرين في تباطؤ 

وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وصعد املؤشر الرئيسي بالسعودية ٠٫٤٪ 
لينهي سلسلة خسائر استمرت ٧ أيام، مع ارتفاع 
كل من سهم عمالق النفط السعودية «أرامكو» 

١٫٣٪ والسعودية للصناعات األساسية ١٫٩٪.
وقفزت أســعار النفط، وهي داعم رئيســي 
القتصــادات اخلليج، أكثر مــن ١٪ على خلفية 
مخاوف بشــأن اإلمدادات بعد أن تسبب زلزال 
مدمر في إغالق ميناء رئيسي للتصدير في تركيا، 
وتوقعــات بنمو الطلب فــي الصني، وارتفعت 
العقود اآلجلة خلام برنت ٨٦ سنتا أو ١٫٠٣٪ إلى 
٨٤٫٥٥ دوالرا للبرميل، خالل جلسة تداوالت أمس.
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٥٢٫١ مليون دينار أرباح «برقان» في ٢٠٢٢.. بنمو ١٥٪

أعلن بنك برقان عن نتائجه املالية للعام 
املالــي املنتهي في ٣١ ديســمبر ٢٠٢٢، حيث 
حقق البنك أرباحا صافية بلغت ٥٢٫١ مليون 
دينار، بنمو نســبته ١٥٪ مقارنة بعام ٢٠٢١، 
وبلــغ إجمالي إيرادات البنــك بالعام املاضي 
٢٣٢ مليون دينار، واألرباح التشــغيلية ١٢٥

مليون دينار.
وقــال البنك في بيان صحافي إن معدالت 
اإليرادات ظلت مستقرة، مدعومة بنمو صافي 
دخل الفوائد بنسبة ١٥٪ على أساس سنوي، 
وهي زيادة تعزى الى حتسن هوامش صافي 
الفائدة مبقدار ٣٠ نقطة أساس مقارنة بعام 
٢٠٢١، لتصل إلى ٢٫٤٪ في ٢٠٢٢، ويرجع ذلك 
بشكل رئيسي إلى رفع أسعار الفائدة بالكويت، 
فضال عن حتســن الهوامش اإلجمالية لبنك 

برقان - تركيا.
املؤشرات املالية

كما شهدت مخصصات البنك حتسنا كبيرا 
بنسبة ٧٠٪ للسنة املالية ٢٠٢٢ مقارنة بعام 
٢٠٢١، مدفوعــة باملمارســات احلكيمة إلدارة 
املخاطر في املجموعة ككل، وحتسنت تكاليف 
االئتمان بنهايــة العام أيضا لتبلغ ٦٠ نقطة 
أساس (مقارنة بـ ١٩٠ نقطة أساس في السنة 
املالية ٢٠٢١)، وقد ساهم النمو القوي بصافي 
إيرادات الفوائد واالنخفاض الكبير في تكلفة 

االئتمان. 
وحافظــت جودة أصــول «برقــان» على 
استقرارها، إذ بلغت نسبة القروض املتعثرة 
١٫٩٪ في عام ٢٠٢٢، وكانت نســب رأس املال 
لعام ٢٠٢٢ أعلى كثيرا من املعدالت الرقابية 
والتنظيمية املطلوبة، وبلغت نســبة كفاية 
رأس املال ١٦٫٨٪، وهي أعلى من احلد األدنى 
للمعدالت الرقابية والتنظيمية البالغة ١٢٫٥٪.

وقد أوصى مجلس إدارة بنك برقان بتوزيع 
أرباح نقدية بقيمة ٨ فلوس للســهم الواحد، 
باإلضافــة إلى أســهم منحة بنســبة ٥٪ عن 
السنة املالية ٢٠٢٢، وتخضع تلك التوزيعات 
املقترحــة ملوافقة املســاهمني فــي االجتماع 

السنوي للجمعية العمومية.
وأشــار البنك إلى أن املوافقة على عملية 
بيع مصرف بغداد التابع للمجموعة ستساهم 
بشكل إيجابي في جتنب زيادة نسبة القروض 
املتعثرة وحتسني نسب رأس املال. وإضافة 
إلى ذلك، أدت التدابير النشطة التي اتخذتها 
املجموعــة إلى تخفيــف املخاطر فــي تركيا 

وحتقيق حتســن عام فــي أداء بنك برقان - 
تركيا مبا في ذلك ارتفاع صافي الدخل وحتسني 

جودة األصول.
منو طويل املدى 

وتعليقا على النتائج القوية التي حققها 
البنــك، قال رئيس مجلــس إدارة بنك برقان 
الشيخ عبداهللا ناصر صباح األحمد: «يواصل 
البنك، على مستوى املجموعة، التركيز على 
توحيد جهوده لتعزيز وضعه املالي، لتحقيق 
النمو املستدام طويل األجل واملرونة التشغيلية 

التي تلبي تطلعات العمالء». 
وأضاف بالقــول: «لقد شــهدنا هذا العام 
خطوات مهمة ومحورية في ســبيل حتقيق 
أهدافنا التنموية االستراتيجية، وفي الوقت 
الذي جنحنا في تعزيز قاعدتنا املالية وحتقيق 
عوائد قوية ملساهمينا، فإن تركيزنا الرئيسي 
اليــزال قائمــا على تطويــر منــاذج أعمالنا 
وخدماتنا، إلرســاء أســاس قــوي النطالقة 
سريعة للنمو والتطوير على مدار السنوات 

القليلة القادمة».
وشــدد الناصر على أن بنك برقان ميتلك 
خططا تطويرية موسعة في ٢٠٢٣، مع مسارات 
منو واضحة تعتمد على ركائزنا األساســية 
الثالث املتمثلة في االستدامة، والتحول الرقمي، 
وتنمية رأس املال البشــري، مشيرا إلى انه 
في إطار اإلستراتيجية املؤسسية سيستمر 
البنك أيضا في التركيز على املوازنة بني جهود 

تسريع وتيرة النمو واإلدارة الفعالة للمخاطر.
االلتزام باحلوكمة البيئية 

وقال الناصر إن برقان يتبنى نهجا استباقيا 
وشــامال لتحقيــق االســتدامة، باإلضافة الى 
االهتمام باتباع أساليب حديثة في ممارسات 
البيئــة واملســؤولية االجتماعيــة واحلوكمة 
(ESG)، والتــي نعمل وفقا لها منذ انطالقتنا، 
بل تعتبر مكونا رئيسيا لشعار «أنت دافعنا»، 
وهو التزام بوضع جميع موظفينا وعمالئنا 
واملجتمــع في املقدمة دائما، وهو أمر يتجاوز 

مجرد كوننا مقدمي خدمات مالية. 
وأضــاف: «يبقــى هدفنــا تعزيــز تأثيرنا 
اإليجابــي وتقليــل أي آثــار ســلبية لنا على 
محيطنــا، حيــث قام البنك خــالل عام ٢٠٢٢، 
بتوسيع نطاق عمل ممارسات البيئة واملسؤولية 
االجتماعية واحلوكمة، ليؤكد من جديد التزامه 
بإيجاد حلول أفضل ملستقبل أكثر استدامة».

التطور واإلجناز الرقمي

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس اإلدارة 
ورئيس اجلهاز التنفيذي للمجموعة مسعود 
حيات: «شهد تطور اخلدمات املصرفية لألفراد 
- السيما فيما يتعلق بالتحول الرقمي - قفزة 
نوعية في عام ٢٠٢٢، ويأتي هذا نتيجة التزامنا 
بتطبيق استراتيجيتنا للتحول الرقمي طويلة 
األمد التي تهدف إلى التركيز على تقدمي أفضل 

جتربة مصرفية آمنة ومريحة لعمالئنا». 

وأضاف بالقول: «كان بنك برقان قد أطلق 
خالل عام ٢٠٢٢ العديد من التحديثات للمزايا 
واخلدمات التي يتميز بها تطبيق برقان للهواتف 
الذكية، والذي يعــد حاليا التطبيق املصرفي 
األعلى تصنيفا في الكويت، إضافة الى إطالق 
منوذج اعرف عميلك اإللكتروني (eKYC)، ثم 
خدمــات رقمية أخرى مثل (Apply Now)، إلى 
جانب إطالق التحديثات واإلمكانات املطورة 
االستراتيجية، لتقدمي جتربة مصرفية افتراضية 
عصرية أكثر مرونة وسهولة، عالوة على أن 
ابتــكارات بنك برقان الرقمية امتدت لتشــمل 
عمالءه من الشركات، حيث أطلق البنك تطبيقه 

املبتكر إلدارة النقد».
الثروة البشرية 

وأشــار حيات إلــى أن تطويــر رأس املال 
البشري يعد من الركائز االستراتيجية للبنك، 
حيث يستثمر في موظفيه بأسلوب متكامل، 
شامل وطويل األمد، مضيفا أن موظفي برقان 
جزء أساسي من اســتراتيجيتنا، وال شك أن 
تعزيز أدائنا املالي يعتمد على مهارة موظفينا 
وتفانيهم، حيث يتطلب تطوير البنك ورحلته 
نحو التحول الرقمي، قوة عاملة فائقة املهارة 

ومتمكنة ومدربة تقنيا. 
وتابــع بالقــول: «لذلك، خصصنــا موارد 
كبيــرة لالرتقاء مبهــارات موظفينا ومنحهم 
املرونة الالزمة ليكونوا قادرين على مجابهة 
هذا التحول، وكجزء من جهوده لدعم وتطوير 

املواهب، يقدم بنك برقان برامج داخلية رائدة 
بالشــراكة مع جامعات مرموقة، مثل هارفارد 
 ،INSEADوبيركلي وكلية كولومبيا لألعمال و
وذلك لتعزيز معرفة وقدرات كوادره البشرية». 
وأضاف: «قــام البنك بتوســيع نهجه في 
التعلم من خالل تدشني املبادرة الرائدة رؤية، 
حيث مت تصميم برنامج املواهب االستراتيجي 
ليكون منصة تأهيل للمواهب الوطنية الرائدة 
في الصناعة املصرفية، وذلك لتمكني وتعزيز 
قادة املســتقبل في القطاع املصرفي الكويتي. 
كما أطلق البنك برنامج انطالقة، الذي يندرج 
حتت مظلة أكادميية اخلدمات املصرفية لألفراد، 
ويتيح للموظفني اجلــدد الذين ينتقلون إلى 
الفــروع االنغمــاس الكامــل في ثقافــة البيع 
بالتجزئة وآليات العمــل املتنوعة. كما يدعم 
البنك طالب اجلامعة وحملة شــهادة الدبلوم 
ملتابعة دراستهم األكادميية من خالل مبادرة 

برقان العطاء».
وجتدر اإلشــارة إلــى أن البيانــات املالية 
املجمعة لبنــك برقان تتضمن نتائج عمليات 
املجموعة في الكويت، إضافة إلى حصتها من 
نتائج الشركات التابعة مبا في ذلك بنك برقان 
- تركيــا، بنك اخلليج - اجلزائر، بنك بغداد 
وبنك تونس الدولي. ومن خالل هذا االنتشار 
اإلقليمــي، ميتلك بنك برقان واحدة من كبرى 
شبكات الفروع اإلقليمية في الكويت وتركيا 
واجلزائر والعــراق وتونس ولبنان، ومكتبا 

متثيليا في اإلمارات العربية املتحدة.

٢٣٢ مليون دينار إجمالي إيرادات البنك.. وتوصية بتوزيع ٨ فلوس نقداً و٥٪ أسهم منحة

مسعود حياتالشيخ عبداهللا ناصر صباح األحمد

الشيخ عبداهللا الناصر: نركز على توحيد اجلهود لتعزيز وضع «برقان» املالي وحتقيق منو مستدام
شهدنا خالل ٢٠٢٢ خطوات محورية لتحقيق أهدافنا التنموية اإلستراتيجية وتعزيز قاعدتنا املالية 

مسعود حيات: اخلدمات املصرفية لألفراد حققت قفزة نوعية.. ضمن إستراتيجيتنا للتحول الرقمي
تطوير رأس املال البشري من الركائز اإلستراتيجية للبنك.. ونستثمر في موظفينا بأسلوب متكامل
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عصام الصقر: «الوطني» يدعم عمالءه التخاذ قرارات استثمارية صائبة
وجنحت الندوة في تزويد 
العمالء مبعلومات قيمة حول 
اخلدمات التي يقدمها البنك، 
وقد لقي العرض استحسان 
املشاركني الذين أعربوا عن 
تقديرهــم للشــرح الواضح 
واملوجــز ملنتجات وخدمات 
البنــك، كما أتاحــت الندوة 
الفرصــة للعمــالء لطــرح 
األسئلة والتفاعل مع ممثلي 
البنك، فيما أوضحت خدمات 
العقار السكني التي يقدمها 
بنــك الكويــت الوطنــي في 
اململكة املتحدة وفرنسا، وهي:
٭ فرق مخصصة للخدمات 
املصرفية اخلاصة وخدمات 
العقار تتمتع بخبرة مجتمعة 
متتد إلى عقود في أســواق 
الرئيســية فــي  العقــارات 

اململكة املتحدة وفرنسا.
٭ متويــل العقــار الســكني 
بأســعار تنافســية وكفــاءة 
وســهولة احلصــول علــى 

التمويل.
وإدارة  تنفيــذ  ســهولة  ٭ 
الطلبات الواردة من الكويت.
٭ مديــرو عالقــات عمــالء 
مخصصــون جلميع العمالء 
في اململكة املتحدة وفرنسا.

٭ املساعدة في البحث وتوفير 
املصــادر واختيــار وتنفيــذ 
عمليات شراء العقار السكني.
٭ التنســيق مــع املوثقني 
التقييم  العقارين وجهــات 
واحملامني واجلهات اخلارجية 

األخرى.
٭ خدمــات ســداد فواتيــر 
العقــارات وإدارة النفقــات 

في فرنسا.
الصناديــق  خدمــات  ٭ 
االئتمانية والعقارات خارج 

اململكة املتحدة.

البنــك اجلغرافيــة املتنوعة 
والتــي بــدأت منــذ منتصف 
الثمانينيات وإمكانية وصولنا 
إلى أسواق تتمتع بفرص منو 
كبيرة تشكالن عوامل فريدة 
متنحه األفضلية وتلعب دورا 
حيويــا في تقدميــه خدمات 

عالية اجلودة لعمالئنا.
للمشــاركني  وأتيحــت 
الفرصة لطرح تســاؤالتهم 
واستفســاراتهم والدخــول 
في مناقشات مع املتحدثني، 
واكتساب فهم أفضل للوضع 
احلالي للسوق والتوقعات 
املســتقبلية. وقــد لقيــت 
الندوة استحسان احلضور 
وشهدت ردود فعل إيجابية 
من املشاركني. وأعقب الندوة 
حفــل عشــاء علــى شــرف 

احلضور.

كلمة ترحيبيــة أكد خاللها 
حرص الوطني الكبير على 
الفعــال وتوطيد  التواصل 
عالقات قوية وراســخة مع 
عمالئه، باإلضافة إلى السعي 
الدائــم لتزويدهــم بأحدث 
املعلومات واملستجدات التي 
تســاهم في دعــم اتخاذهم 
قرارات استثمارية صائبة.

وأشــار الصقــر إلــى أن 
«الوطنــي» وبصفتــه بنكا 
عامليا متواجدا في أهم عواصم 
املال واألعمال، يســخر كل 
اإلمكانات ملساعدة الشركات 
واألفــراد على التواصل مع 
العالــم واطالعهم على آخر 
التطورات واملستجدات في 

األسواق العاملية.
وقــال الصقر: «يشــكل 
احلديــث عــن التغييــرات 

نظم بنك الكويت الوطني 
ندوة خاصة لعمالئه لتسليط 
الضوء على أبرز التغيرات 
التي شهدتها قوانني ضرائب 
العقارات السكنية في اململكة 

املتحدة وفرنسا.
وأقيمت الندوة بحضور 
اإلدارة  مجلــس  أعضــاء 
واإلدارة التنفيذيــة للبنــك 
إلــى جانب مدير عــام بنك 
الكويــت الوطنــي - لندن 
فــوزي الدجاني ومدير عام 
بنــك الكويــت الوطنــي - 

فرنسا صابر ساسي.
النــدوة  وفــرت  وقــد 
فرصة مهمــة للتعرف على 
آخر التغييرات التشريعية 
فــي  الضريبــة  لقوانــني 
فرنســا واململكــة املتحدة، 
إلى جانب تطورات ســوق 
العقار الســكني فــي لندن، 
كما اســتهدفت تقدمي رؤى 
ومعلومات قيمة لعمالء البنك 
واملســتثمرين فــي صناعة 

العقارات.
ومتت دعــوة خبراء من 
شركة نايت فرانك خلدمات 
واالستشــارات  التقييــم 
العقارية، وشركة تراورز آند 
هاملينز للمحاماة ملشاركة 
القوانــني  أفكارهــم حــول 
والضرائــب والسياســات 
احلكوميــة وتأثيرهــا على 
سوق العقارات في  السوق 
اململكــة  وفــي  الفرنســي 

املتحدة.
تواصل فعال

الســياق،  هــذا  وفــي 
ألقى نائــب رئيس مجلس 
التنفيذي  اإلدارة والرئيس 
للمجموعــة عصــام الصقر 

لكونــه من أبــرز الوجهات 
االستثمارية عامليا».

وشدد الصقر على أن بصمة 

التطورات مستضيفا خبراء 
في هذا املجال لإلجابة عن كل 
التساؤالت واالستفسارات 

العقاري،  القطاع  حول هذا 
والســيما العقار الســكني، 
والذي يتمتع بجاذبية كبيرة 

الضريبية العقارية أمرا بالغ 
األهميــة، لذلك اختار البنك 
تسليط الضوء على أبرز هذه 

البنك نّظم ندوة لتسليط الضوء على مستجدات قوانني ضرائب العقارات السكنية باململكة املتحدة وفرنسا مبشاركة خبراء من مؤسسات عاملية

عصام الصقر متحدثا خالل الندوة جانب من احلضور خالل الندوة

تواجدنـا بأهـم عواصم املال يعـزز اتصال عمالئنا مـع العالم.. ونسـخر جميع اإلمكانات ملسـاعدتهم
بصمتنا اجلغرافيـة املتنوعة منذ منتصف الثمانينيـات تلعب دورًا حيويًا بتقـدمي خدمات عالية اجلودة

«األهلي» يعلن رابح «الفوز» األسبوعي
«زين» راعٍ إستراتيجي ملعرض «كويتك» الدولي ٢٠٢٣

«التجاري» يستعرض خدماته املصرفية 
ملوظفي األمانة العامة ملجلس الوزراء

«اخلليج» يشارك في ورشة «مخيم االبتكار»

أعلن البنك األهلي الكويتي عن فوز هبة براك الطخيم 
في السحب األسبوعي حلساب «الفوز» للجوائز، بجائزة 
نقدية قدرها ١٠٠٠٠ دينار والذي أقيم يوم االثنني املاضي 

حتت إشراف وزارة التجارة والصناعة.
وحســاب «الفوز» للجوائز، هو حساب اجلوائز األول 
من نوعه والذي يتيح لعمالء البنك األهلي الكويتي فرصة 
الفوز بجوائز ومكافآت كبرى. ومن خالل حساب «الفوز»، 
سيحظى عمالء البنك األهلي الكويتي بفرصة الفوز مببلغ 
١٠٠٠٠ دينار ضمن السحب األسبوعي، كذلك فرصة للفوز 
باجلائزة الكبرى وهي راتب شهري بقيمة ٥٠٠٠ دينار ملدة 
١٠ سنوات. وجتدر اإلشارة إلى أنه سيكون مبقدور كل من 
عمالء البنك األهلي الكويتي اجلدد واحلاليني االستفادة من 
هذه الفرصة الفريدة في حال توافر رصيد في حسابهم مببلغ 
١٠٠ دينار فقط.  والبنك األهلي الكويتي يشــجع اجلميع 
على فتح حساب الفوز أو زيادة أرصدتهم للحصول على 
فرص أكبر للفوز في السحب القادم يوم االثنني ١٣ فبراير 

٢٠٢٣، فكلما زادت املبالغ املودعة، زادت فرص الفوز.

أعلنت شركة زين الكويت 
عن رعايتها االستراتيجية 
للنسخة الثالثة من معرض 
كويتك الدولي ٢٠٢٣ احلدث 
التكنولوجــي األكبــر مــن 
نوعه فــي الكويت، والذي 
يقــام في الفتــرة من ٨ الى 
١١ فبراير اجلاري في أرض 
الدولية مبشرف  املعارض 
الشــركات  بتواجــد كبرى 
احمللية والعاملية من قطاعي 
التكنولوجيــا واالتصاالت 
واجلهـــــات احلكوميـــــة 
ومؤسسات الدولة املختلفة.
وحترص «زيــن» دوما 
على التواجد في األنشــطة 
والفعاليــات املختلفة التي 
تســهم فــي دفــع عجلــة 
االقتصاد الوطني وحتقيق 
التنمويــة للدولة  األهداف 
وفــي مقدمتهــا املشــاريع 
التي تخدم قطاع االتصاالت 
وتكنولوجيــا املعلومــات، 
خاصــة مــع مــرور جميع 
القطاعــات احليويــة فــي 
العالــم مبرحلــة التحــول 
الرقمي وتركيز املؤسسات 
على القنوات الرقمية، وهو 
ما يهدف إليه هذا املعرض 
املميز في نســخته الثالثة 
التي توفر مساحة للشركات 
والهيئات للتواصل وتبادل 
اخلبــرات، باإلضافــة إلــى 
استقطاب أعداد غفيرة من 

املهتمني بالتكنولوجيا.
وتتواجــد «زيــن» فــي 

البنك  فــي إطــار حــرص 
التجاري الكويتي على إطالع 
العمالء على منتجاته وخدماته 
املصرفيــة املصممــة لتلبيــة 
احتياجات جميع الفئات فضال 
عن جهوده في مجال التثقيف 
والتوعية املالية، تواجد البنك 
في املعرض الذي نظمته األمانة 
العامة ملجلس الوزراء من خالل 
جناح أقامه البنك بهدف تعريف 
املوظفــني العاملني في األمانة 
العامة ملجلس الوزراء باملزايا 
واخلدمات واحللول املصرفية 
التــي يقدمها البنــك التجاري 
الكويتي. هذا، وقد استقبل فريق 
اخلدمات املصرفية الشخصية 
التابــع لقطــاع اخلدمــات   -
املصرفية لألفراد موظفي األمانة 
العامة ملجلس الوزراء لإلجابة 

ضمــن مبادراته املتنوعة 
لترسيخ مبادئ االستدامة في 
املجتمع، وفي إطار شــراكته 
االســتراتيجية مــع جمعية 
إجناز الكويتية، شــارك بنك 
اخلليج فــي ورشــة «مخيم 
االبتكار»، الــذي أقيم مؤخرا 
فــي األكادمييــة األمريكيــة 
للبنات (AAG). وشارك عدد 
مــن موظفــي بنــك اخلليــج 
التخصصات،  مــن مختلــف 
كمرشدين ومحكمني في «مخيم 
االبتكار»، وهي ورشــة عمل 
تقيمها جمعية إجناز الكويتية، 
وتعتبر إحدى الورش العاملية، 
التي تســتهدف توسعة آفاق 
الطلبــة نحــو العمــل احلــر 
وتطويــر مهــارات التفكيــر 

كليا لإلنترنــت التي تقدم 
أكبر مكتبة حملتوى الترفيه 
والرياضــة مــن ٦ منصات 
إقليمية وعاملية على أقوى 

شبكة ٥G في الكويت.
ويعتبر معرض «كويتك» 
أكبــر  الدولــي ٢٠٢٣ مــن 
الفعاليات املتخصصة بقطاع 
التكنولوجيــا واالتصاالت 
على مستوى الكويت، حيث 
يهدف إلى تقدمي حلول فعالة 
ألجهزة الدولة املختلفة مبا 
يخدم احتياجــات املجتمع 
من أفراد ومؤسسات بشكل 

أكثر فاعلية.
وينقســم املعــرض إلى 
حدثني، األول معرض كويتك 
التكنولوجــي الذي يعطي 

قاعات االنتظــار في املطارات 
واحلصــول علــى خصومات 
البيــع  لــدى منافــذ  عديــدة 
واملتاجر املشاركة في العروض 
الترويجية التي يحرص البنك 
على توفيرها حلاملي بطاقاته 

البنــك خبراتهــم  موظفــي 
وجتاربهم مع طالب األكادميية 
األمريكية، إذ مت تقسيم الطالب 
إلى مجموعات، وطرح عليهم 
مجموعة من األسئلة اإلرشادية 
لتحفيزهم على حل املشكالت، 

الفرصة للشــركات الرائدة 
إلظهار منتجاتها وتطبيقاتها 
اجلديــدة، ويفتــح املجــال 
لتبادل األفكار حول صناعة 
االتصــاالت والتكنولوجيا 
ونظم املعلومات والتطبيقات 
الذكيــة، واالطــالع علــى 
االســتراتيجيات اجلديــدة 
الشــراكات مــع  وتكويــن 
كبــرى الشــركات وصناع 
القرار والباحثني واملهنيني 

في هذا القطاع.
أمــا احلــدث الثاني فهو 
معرض «كويتك شوبر» وهو 
املعرض الوحيد من نوعه 
املتخصص في البيع املباشر 
مبجال االتصاالت والهواتف 
املتنقلــة واإللكترونيــات 
وملحقاتها، ويشكل فرصة 
فريدة للشركات واملؤسسات 
املباشر  للتواجد والتفاعل 
مع اجلمهور لتقدمي أفضل 

العروض للعمالء.
وتعكس مشاركة «زين» 
في املعرض دورها الرئيسي 
رائــدة  وطنيــة  كشــركة 
فــي التفاعــل مــع مختلف 
املشــاريع التسويقية التي 
تســهم باالرتقــاء برفعــة 
وازدهار الكويت على جميع 
واألصعــدة،  املســتويات 
خاصــة انها متثــل القطاع 
اخلاص الكويتي الذي يعتبر 
شريكا استراتيجيا في خطط 
التنمية، بل وإحدى ركائزها 

األساسية.

املصرفية التي تناسب جميع 
شرائح العمالء.

كما أجــاب فريق اخلدمات 
الشــخصية عــن  املصرفيــة 
األســئلة واالستفسارات التي 
طرحها موظفو األمانة العامة 
ملجلس الوزراء حول جوانب 
احلمايــة األمنية للحســابات 
مشــاركة  عــدم  وضــرورة 
املعلومات املصرفية أو األرقام 
الســرية اخلاصة باحلسابات 
مع أي شخص واحلصول على 
اخلدمات املصرفيــة فقط من 
اجلهات اخلاضعة لرقابة بنك 
الكويــت املركزي مع احلرص 
التعليمــات  متابعــة  علــى 
التحذيرية التي يصدرها البنك 
لعمالئه في إطار حملة «لنكن 

على دراية» التوعوية.

والذين بدورهم طرحوا أفكارا 
مثيرة لإلعجاب تتنوع ما بني 
تطبيقات ومنتجات وخدمات.
وأشــارت إلــى أن «مخيم 
االبتــكار» فــي األكادمييــة 
األمريكية للبنات كان عبارة 
عــن ورشــة عمــل مثيــرة، 
متثل جتربة تعليمية مكثفة 
للطالب على مدى يوم واحد، 
بهدف تشجيعهم على إيجاد 
حلول مبتكــرة لتحدي عمل 
حقيقــي، باســتخدام اإلبداع 
والتحليل والعمل اجلماعي، 
حيــث حصلوا علــى فرصة 
للتنافس ضد بعضهم بعضا 
من خالل مجموعة من األنشطة 
التعليميــة واأللعــاب التــي 
يقودها مدرب من بنك اخلليج.

تستعرض أحدث حلولها الرقمية في احلدث التكنولوجي األكبر بالكويت

مسؤولو «زين» أمام جناح الشركة

جناح البنك التجاري الكويتي في األمانة العامة ملجلس الوزراء

صورة جماعية للمشاركني في ورشة «مخيم االبتكار»

املعــرض عبــر جناحهــا 
اخلاص، والذي تستعرض 
مــن خالله أحــدث حلولها 
مــن  املتطــورة  الرقميــة 
التجارية  العالمــات  كبرى 
في عالم التكنولوجيا، مثل 
أجهــزة إنترنــت األشــياء 
(IoT) ككاميــرات املراقبــة 
واألضواء الذكية وكاشفات 
الذكيــة وغيرها،  الدخــان 
وأحــدث أجهــزة األلعــاب 
اإللكترونية للشباب وعشاق 
الرياضــات اإللكترونيــة، 
واملنتجــات  واخلدمــات 
الرقمية األحدث، باإلضافة 
إلى االكسسوارات األصلية 
وغيرهــا، كما تســتعرض 
«زين» باقات MAX اجلديدة 

على أي استفسار لديهم حول 
مزايا حسابات البنك التجاري 
الكويتي والبطاقات االئتمانية 
التي يقدمها  الدفع  واملســبقة 
البنك لعمالئه والتي متنحهم 
مزايا اســتثنائية منها دخول 

واملساهمة في غرس الصفات 
واملهارات الريادية لديهم.

وبهذه املناسبة، قالت مدير 
االتصاالت املؤسسية في بنك 
اخلليــج جلــني القناعي: لقد 
كانت جتربة مميزة ملشاركة 

«أسيكو» تشارك في معرض الكويت للبناء والتصميم
أعلنت «أسيكو املجموعة» 
عن مشــاركتها في معرض 
الكويت للبنــاء والتصميم 
٢٠٢٣، والذي يقام في أرض 
املعارض الدولية مبشــرف 
ملــدة ٤ أيام تنتهي الســبت 
١١ اجلــاري. وفــي معرض 
علــى مشــاركة  تعليقــه 
املعــرض،  فــي  الشــركة 
قــال مديــر املبيعــات فــي 
«أسيكو املجموعة» يوسف 
العبيدان: نؤمن في «أسيكو 
املجموعة» بأن صناعة املواد 
اإلنشائية مبا فيها األسمنت 
تعــد جــزءا ال يتجــزأ من 
الكويت ٢٠٣٥، لذلك  رؤية 
يجــب علينــا التغلب على 
أي حتديــات تواجــه هذه 
الصناعــة ومواكبــة أجدد 
التطورات واالبتكارات في 
هــذه الصناعــة، وإفســاح 
املجال للتوســع العمراني 
مــن أجــل حتقيــق هــذه 
الرؤية املشــتركة. كما أننا 
ملتزمــون بشــدة بتعزيز 
ثقافــة االبتكار في الكويت 
لدفــع البــالد نحــو تبني 

من األســمنت واخلرسانة 
اخللوية في جناحها املميز 
األبيــض  الطابــوق  مــن 
العــازل، والــذي يتميــز 
التشابك، إضافة  بخاصية 
إلى األعتاب املســلحة التي 
تالئــم احتياجات املقاولني 
وأصحاب القسائم والشركات 
الكبــرى واملتخصصة في 
البنــاء احلديــث،  مجــال 
والتــي حتمل عدة أشــكال 
ومقاســات، وتستخدم في 

األبواب والشبابيك.
وتابع: ال تكتفي «أسيكو» 
املــواد اخلاصــة  بعــرض 
بالبناء، وإمنا تقدم نظامها 
املتكامل للبناء باســتخدام 
مــواد بناء من اخلرســانة 
اخللويــة. وقــد عملــت، 
مــن خــالل مشــاركتها في 
طــرح  علــى  املعــرض، 
موادها األحــدث، واملكونة 
من اخلرسانة اخللوية ذات 
املزايــا العالية واملنافســة 
لغيرهــا مــن املنتجــات، 
إلى جانــب عــرض البناء 
بنظامه املتكامل باستخدام 

مــواد بناء من اخلرســانة 
اخللويــة، التــي تتيح كل 
القسائم  الفرص ألصحاب 
واملشــاريع االســتثمارية 
لتنفيذ مشاريعهم مبرونة 
عالية، الفتا إلى أن املعرض 
يشكل فرصة مهمة للمواطن 
الكويتي للحصول على كل 
ما يحتاج اليه في هذا اإلطار 

حتت سقف واحد.
العبيــدان بــأن  وأفــاد 
الشركة قادرة على استيعاب 
وتلبية الطلب املتزايد على 
منتجاتهــا املتكاملة للبناء، 
مبــا فــي ذلــك اخلرســانة 
اخللويــة الصديقة للبيئة، 
البورتالنــدي  األســمنت 
بأنواعه، اخلرسانة اجلاهزة 
الرطبــة واجلافــة، البــالط 
املتداخل والكربستون، إلى 
الهندســية  جانب خدماتها 
البناء  والتنفيذيــة ونظــم 
التي  احلديثــة واحلصرية 
تقدمها، منوها باعتماد معظم 
مــواد البناء من «أســيكو» 
كمواد مدعومــة للمواطنني 

من عمالء السكن اخلاص.

نظام اقتصــادي قائم على 
التركيز  املعرفة، وبالتالي 
على الدور احملوري للعلوم 
والتكنولوجيا واالبتكار في 
خلق مستقبل آمن ومستدام.
وأضــاف أن «أســيكو» 
قامــت بعــرض منتجاتها 

.. وشروط في فرنساشروط متويل العقار السكني باململكة املتحدة
٭ قروض إسكان بنســبة متويل تصل إلى ٧٥٪ من قيمة العقار للقروض 

املقسطة، و٦٥٪ من قيمة العقار للقروض ذات الدفعات.
٭ مدة القرض تصل إلى ٢٠ ســنة للقروض املقسطة، و٥ سنوات للقروض 

ذات الدفعات.
٭ احلد األدنى ملبلغ القرض ٢٠٠ ألف جنيه استرليني.

٭ الفوائد واألقساط شهرية أو ربع سنوية.

٭ قروض إسكان بنسبة متويل تصل إلى 
٧٥٪ من قيمة العقار للقروض املقسطة.

٭ مدة القرض تصل إلى ١٥ سنة.
٭ احلد األدنى ملبلغ القرض ٤٠٠ ألف 

يورو.
٭ الفوائد واألقساط ربع سنوية.

يوسف العبيدان

باألكادميية األمريكية للبنات
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«وربة»: أحمد القطامي رئيسًا 
للمجموعة املصرفية لألفراد

ضمن اســتراتيجية 
البنــك التــي تهدف إلى 
تعزيز قياداته وتســهم 
في منو وازدهار أعمال 
البنك، ومتكني الطاقات 
الكويتيــة،  الوطنيــة 
عــني بنــك وربــة أحمد 
القطامي رئيسا  فيصل 
للمجموعــة املصرفيــة 
لألفــراد، بعد احلصول 
على موافقة بنك الكويت 

املركزي.
ولفــت البنك إلى أن 

تعيــني القطامي يعكس مبادرات «وربة» ورؤيته في 
تدعيم موارده البشرية بالكفاءات الوطنية، وفي مقدمتهم 

املراكز القيادية.
وأوضح البنك أن استقطاب القيادات الناجحة من 
االستراتيجيات الرئيسية التي ينتهجها بنك وربة، حيث 
يعتبر القطامي احلاصل على درجة البكالوريوس في 
إدارة األعمال من جامعة بورتالند، والذي يتمتع بخبرة 
مصرفية متنوعة في مجال العمل املصرفي ملدة تتجاوز 
٢٢ عاما، متمكنا في القطاعات املصرفية واملالية، وحصل 
القطامي على دورات عديدة في القطاع املصرفي، وبدأ 
القطامي حياته املهنية في أحد البنوك احمللية في عام 
٢٠٠١ وتقلــد العديد من املناصب في القطاع املصرفي 
وقطاع التمويل - اخلدمــات املصرفية اخلاصة، كما 
عمل في عام ٢٠١٠ مديرا للخدمات املصرفية اخلاصة، 
كمــا تقلد منصب نائــب رئيس تنفيــذي لدى إحدى 
الشركات االستثمارية، كما شغل القطامي العديد من 

العضويات في مجلس إدارة عدة شركات.

أحمد القطامي

«الغرفة» توّقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الباكستانية لتعزيز التعاون
اســتقبل نائــب رئيــس 
مجلــس إدارة غرفــة جتارة 
وصناعة الكويت فهد اجلوعان 
أمس، فدا اقتصاديا باكستانيا 
برئاسة نائب رئيس مجلس 
إدارة غرفة جتارة وصناعة 
سيالكوت واهوب جهاجنير، 
وضم الوفد شركات باكستانية 
تعمل في مجاالت مختلفة منها 
الطبيــة اجلراحية،  املعدات 
الصناعات اجللدية، املنتجات 
الرياضية، القفازات، واألرز، 
بحضور السفير الباكستاني 
لــدى الكويت مالــك فاروق، 
كمــا حضــر اللقاء عــدد من 
الشركات الكويتية األعضاء 

لدى الغرفة.

جتــارة وصناعــة الكويــت 
والسفارة، مشيرا إلى االهتمام 
الكبير الــذي يوليه اجلانب 
لالســتثمار  الباكســتاني 
املشترك مع الكويت في شتى 
املجاالت، موضحا أن الهدف 
الرئيســي من هــذه الزيارة 
هو إتاحة الفرصة ألصحاب 
الطرفــني  األعمــال مــن كال 
لعرض الفرص االستثمارية 
املتاحة، وكذلك إقامة العالقات 
الثنائية التي من شأنها زيادة 
التبادل التجاري بني البلدين 

الصديقني.
هذا، وقد قام أعضاء الوفد 
الباكســتاني بتقــدمي عرض 
عن الشركات التي ميثلونها 

فهد اجلوعان وواهوب جهاجنير خالل توقيع مذكرة التفاهم

من جانبه، رحب اجلوعان 
بالوفد الباكســتاني مشــيدا 
بالعالقات الطيبة التي تربط 
الكويــت وباكســتان، مؤكدا 
األثر اإليجابي املباشــر ملثل 
هــذه الزيارات التــي تعتبر 
إحدى أدوات التعاون املشترك 
بــني اجلانبني لزيــادة حجم 
التعاون التجاري بني البلدين 

الصديقني.
بــدوره، عبــر جهاجنير 
عن سعادته بزيارة الغرفة، 
موضحــا أن هــذه املبــادرة 
تأتي في إطار اهتمام اجلانب 
الباكستاني بتعزيز التعاون 
التجاري القائم بني البلدين 
وحرصهــم على فتــح آفاق 

خدماتهــم  واســتعراض 
ومنتجاتهــم والتــي حازت 
اهتمام نظرائهم من اجلانب 

الكويتي.
فــي نهاية اللقــاء، أعرب 
اجلوعان عن شكره العميق 
الباكســتاني علــى  للوفــد 
الزيــارة، وللحضــور علــى 
مشــاركتهم فــي مثــل هــذه 
الفعاليات االقتصادية، حيث 
قام رئيسا اجلانبني بتوقيع 
مذكرة تفاهم بني غرفة جتارة 
وصناعــة الكويــت وغرفــة 
جتارة وصناعة سيالكوت، 
تهــدف إلى تعزيــز التعاون 
الثنائــي ودعــم األنشــطة 

االقتصادية املشتركة.

٣٣٫٢ مليون دينار صافي أرباح «stc» في ٢٠٢٢
أعلنت شركة االتصاالت الكويتية 
(stc)، عــن نتائجهــا للســنة املالية 
املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، حيث 
حققــت أرباحا صافيــة بلغت ٣٣٫٢
مليون دينار، بربحية سهم ٣٣ فلسا 
للســهم الواحــد، فيما بلــغ إجمالي 
اإليرادات ٣٣٦٫٤ مليون دينار، والدخل 
قبل الفوائد والضرائب واالستهالك 

واإلطفاء ٨٢ مليون دينار.
وأوضحــت الشــركة فــي بيــان 
صحافــي، أن قاعدة العمــالء بلغت 
نحو ٢٫٣ مليون عميل بنهاية ديسمبر 
٢٠٢٢، وبلغ إجمالي املوجودات ٤٢٤٫٤

مليون دينار، وحقوق املساهمني نحو 
٢٤١٫٤ مليون دينار، فيما بلغت القيمة 

الدفترية للسهم ٢٤٢ فلسا.
وقد أوصى مجلس إدارة الشركة 
بتوزيع أرباح نقدية على املساهمني 
بواقع ٣٠ فلسا للسهم الواحد أي ما 
ميثل ٣٠٪ من القيمة االسمية للسهم 
وذلك عن ٢٠٢٢، علما أن هذه التوصية 
تخضع ملوافقة اجلمعية العامة العادية 
للشــركة، وجاء هذا القرار بناء على 
ثقــة «stc» في تطور أعمالها ومتانة 
مركزها املالي وقوة تدفقاتها النقدية.

وتعليقا على هــذه النتائج، قال 
رئيس مجلس إدارة الشركة د.محمود 
عبدالرحمن: «شهد ٢٠٢٢ العديد من 
اإلجنازات االستثنائية التي متكنت 
الشــركة مــن حتقيقها علــى صعيد 
التوســع في منــوذج األعمال ودعم 
الرقمي وما  التحــول  اســتراتيجية 
لها من قيمة مضافة على مســاهمي 
الشــركة، كما كان للتطور الســريع 
الذي يشــهده قطاع االتصاالت دورا 
كبيرا في إظهار مرونة الشــركة في 
دفع املزيد من عجلة التقدم وتسريع 
عملية التحول الرقمي القتناص جميع 
فرص األعمــال املتاحة والتي تخول 
الشــركة من حتقيق منو في أعمالها 

التشغيلية ونتائجها املالية».
وأضــاف: «انطالقا مــن االعتماد 
املتزايد واملتواصل على الرقمنة وسبل 
التواصل املعتمدة على الصعيد العاملي 
في مختلف القطاعات، حرصت stc على 
تقدمي خدمات االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات، كإحدى الركائز األساسية 
التي اتبعتها الشركة خالل السنوات 

الســابقة لتحقيــق اســتراتيجيتها 
املؤسســية القائمة على التوسع في 
أعمال الشــركة، الســيما فــي قطاع 
األعمال، باإلضافة إلى حتقيق رغبتها 
فــي دعم قدراتهــا الداخلية وتعزيز 
حصتهــا الســوقية من خــالل رفع 
مســتوى جتربة العمــالء واالعتماد 

على بنيتها التحتية القوية».
وتعليقا على املركز املالي للشركة 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، قال: «بلغت 
إجمالــي موجودات الشــركة ٤٢٤٫٤
مليون دينار بنهاية ديسمبر ٢٠٢٢، 
وارتفعت إجمالي حقوق مســاهمي 
الشــركة خــالل ٢٠٢٢ بنســبة ٢٪ 
لتصل إلــى ٢٤١٫٤ مليون دينار، كما 
تتمتع الشــركة مبــالءة مالية قوية 
على مستوى شركات االتصاالت في 

الشرق األوسط».
وأشار عبدالرحمن إلى أن stc عززت 
من دورها فيما يتعلق باملســؤولية 
املجتمعية للشــركات خــالل ٢٠٢٢، 
انســجاما مع قيمها املؤسســية عبر 
حمالت ومبادرات هدفت من خاللها 
stc للمساهمة الفعالة واإليجابية في 
دفــع التنمية والتطــور في الكويت 
ونشر الوعي حول قضايا مهمة لدى 
املجتمع، بالتعاون مع مختلف اجلهات 

من القطاعني احلكومي واخلاص.
وأضاف، بالقول: «يتمحور برنامج 
املسؤولية االجتماعية للشركات الذي 

اتبعته الشــركة هذا العام وبشــكل 
البيئيــة  أساســي علــى اجلوانــب 
واالجتماعية وأسس احلوكمة، حيث 
حرصت stc على التوسع أكثر في تلك 

اجلوانب خالل عام ٢٠٢٢».
stc وتابع: «يحــرص فريق عمل

على االلتزام بأحدث التوجهات نحو 
االمتثال وتقييم مدى تنفيذ الشركات 
للعوامل البيئية واالجتماعية وحوكمة 
الشركات، حلماية أصحاب املصالح 
وإدارة مواردها البشــرية واحلفاظ 
على املوارد الطبيعية وتشجيع احلد 
من هدر تلك املوارد وإعادة التدوير».
الكويــت  وكشــركة رائــدة فــي 
في قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيا 
املعلومات، ستواصل stc املساهمة في 
املبادرات واألنشطة املجتمعية الغنية 
واملتنوعــة وواســعة النطاق بهدف 
إحداث تأثيــر إيجابي والتي تنهض 
باملجتمع ومتكنه، مبا يتماشــى مع 
رؤيتنا لدعم املجتمع احمللي وأجندة 

املسؤولية املجتمعية.
وتعليقا على أهم اإلجنازات التي 
حققتها stc فــي ٢٠٢٢، قال الرئيس 
التنفيذي للشركة م.مزيد بن احلربي: 
«أظهرت النتائج القوية التي حققتها 
الشركة خالل السنة املالية املنتهية 
فــي ديســمبر ٢٠٢٢ جنــاح تطبيق 
استراتيجيتها املؤسسية مع جميع 
مؤشــرات األداء التشغيلية واملالية 

املعتمدة للوصول إلى أفضل النتائج 
التي تتجاوز تطلعات عمالئنا وتضع 
stc على قمة الشركات الرائدة في دعم 
عملية التحول الرقمي وتقدمي احللول 
التقنية املتكاملة والتي تعتبر قيمة 
مضافة لقطاع االتصاالت التقليدي».
وأضاف: «يعود الفضل بذلك إلى 
stc الشبكة األكثر تطورا التي متتلكها
من اجليل اخلامس والبنية التحتية 
التي اســتثمرت فيها الشركة والتي 
كان لها األثر األكبر على قدرة الشركة 
لتقدمي أفضل احللول التقنية املتكاملة 
وحلول قواعد بيانات الشركات التي 
تســتهدف وتلبي احتياجات جميع 

عمالء الشركة».
وأشــار إلى أنه تزامنا مع حرص 
stc على ترســيخ ريادتها في سوق 
االتصــاالت وبنــاء مكانتهــا القوية 
واالرتقــاء بســمعتها ضمــن أكثــر 
القطاعات تنافسية، يكمن اهتمامنا 
األول فــي تنفيــذ منوذج تشــغيلي 
إنتاجــي ورقمي لـ stc مــع التزامنا 
الثابــت بتعزيــز الربحيــة وزيــادة 
إمكانيات موظفينا وتعزيز مهاراتهم 
املهنيــة املســتقبلية والعمــل علــى 
استدامة الشــركة، فضال عن العمل 
الدؤوب الذي تقوم به شركاتنا التابعة 
إلثــراء محفظــة منتجاتها من خالل 
تقدمي أحدث احللول املبتكرة في قطاع 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

وتعليقا على إعالن النتائج املالية 
للسنة املنتهية في ٣١ سبتمبر ٢٠٢٢، 
قــال احلربي: «متاشــيا مع تطلعات 
الشــركة لتجاوز توقعــات عمالئها 
stc وخلق قيمة ملســاهميها، متكنت

وبكل فخر مــن حتقيق نتائج مالية 
قويــة في عام ٢٠٢٢، حيث ســجلت 
أعلى مســتوى مــن اإليــرادات منذ 
تأسيســها لتصل إلى ٣٣٦٫٤ مليون 
دينــار مبعدل منو قــدره ١٣٫٥٪ في 
عام ٢٠٢٢، مقارنة مع ٢٩٦٫٣ مليون 
stc دينار في العام السابق. وقد حققت
تلك النتائج القوية بفضل اخلدمات 
والباقــات الذكية التي تلبي حاجات 
معظم شــرائح العمالء األفراد بدعم 
من اخلدمات الرقمية لقطاع األعمال 
وتقدمي حلول تقنية متكاملة للشركات 
اخلاصة والقطاعات احلكومية والتي 
تختص الشركات التابعة بتقدميها. كما 
ساهم ارتفاع الطلب بشكل كبير في 
السوق الكويتي على حلول األعمال 
املتكاملــة، وكذلــك الطلب املســتمر 
على خدمات االتصاالت التقليدية في 
حتقيق تلك النتائج املبهرة. متكنت 
stc من حتقيق هذا النمو في اإليرادات 
بدعم كبير من منو قاعدة العمالء التي 
بلغــت ٢٫٣ مليون عميــل في نهاية 
ديسمبر ٢٠٢٢ بنسبة ارتفاع بلغت 
١٤٫٤٪ مقارنة مع حجم قاعدة العمالء 

في ديسمبر ٢٠٢١».
األربــاح  «شــهدت  وأضــاف: 
قبــل احتســاب الفوائــد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء منوا مبعدل ٣٫١٪ 
لتصل إلــى ٨٢ مليــون دينار خالل 
٢٠٢٢ مقارنة مع ٧٩٫٦ مليون دينار 
خالل ٢٠٢١. وفي حتليل لصافي أرباح 
الشركة خالل ٢٠٢٢ حيث بلغت ٣٣٫٢

مليون دينار (ربحية السهم ٣٣ فلسا) 
مقارنة مع ٤٤٫٩ مليون دينار (ربحية 
السهم ٤٥ فلسا) في ٢٠٢١، حيث يعود 
سبب االنخفاض في صافي الربح إلى 
مكاســب غير مكررة وغير اعتيادية 
مت حتقيقهــا من مطالبــات قضائية 
خالل ٢٠٢١. ومن دون احتساب هذه 
األرباح غير املكررة وغير االعتيادية، 
فإن صافي أرباح ٢٠٢٢ قد شهد منوا 
بنسبة ١٢٫٧٪ بدفع كبير من ارتفاع 
اإليرادات وكفاءة النفقات التشغيلية».

ً ٣٣ فلساً ربحية السهم الواحد و١٤٫٤٪ منو قاعدة العمالء إلى ٢٫٣ مليون عميل.. وتوصية بتوزيع ٣٠٪ نقدا

م.مزيد احلربي د.محمود عبدالرحمن

احلربي: النتائج أظهرت جناح اإلستراتيجية املؤسسية بجميع مؤشرات األداء التشغيليةعبدالرحمن: العام املاضي شهد إجنازات استثنائية على صعيد التوسع في األعمال والتحول الرقمي

وضع أسس لنمو مستدام

تلبية احتياجات العمالء.. 
وجتاوز توقعاتهم

أشار م.مزيد احلربي إلى عملية التوسع 
االستراتيجية التي قامت بها stc في شهر 
أبريل عام ٢٠٢٢ من خالل االستحواذ على 
شركة البوابة اإللكترونية القابضة وشركاتها 
التابعة، وأهميتها في متكني الشــركة من 
وضع األسس القوية لتحقيق النمو املستدام 
في املســتقبل من خالل منظومة األعمال 
املتكاملة والتي تدعم بشــكل كبير الركائز 

االستراتيجية في عملية التحول الرقمي.
وتابع، بالقول: «من خالل الشركات التابعة 
solutions by stc وE-Portal املتخصصــة 
stc بتقدمي أحدث حلول األعمال، حرصت
على مواكبة جميــع التغيرات والتحديات 
الناجمة عن التأثير االقتصادي بشكل عام 
واملنافسة ضمن قطاع االتصاالت بشكل 
خــاص من خالل حتديث اســتراتيجيتها 
املؤسســية وهيكلة منوذج أعمال الشركة 
لضمان أفضل النتائج واقتناص جميع الفرص 
املتاحــة باإلضافة إلى تصميم خطط ذكية 
تأخذ بعني االعتبار جميع املخاطر احملتملة 
لنكون دائما على استعداد ملواجهة التحديات 

املستقبلية».

قال احلربي ان التحديث املستمر الذي 
قمنا به لسياســة stc املالية طويلة األجل 
واستراتيجية الشركة للتحول الرقمي على 
املدي القصيــر وكذلك املدى الطويل على 
مدار الســنوات الـ ٣ املاضية، ميثل عامال 
رئيسيا في إتاحة وتسهيل مقدرة الشركة 
على مواكبة أحــدث التطورات في قطاع 

االتصاالت.
وأوضح أن stc جنحت في تلبية احتياجات 
عمالئها وجتاوز توقعاتهم، كما أظهرت أيضا 
قدرتها على إعداد خطة مالية وتشــغيلية 
حكيمة مبنية على برامج الشركة لتعزيز 
كفاءة اإلنفاق التشغيلي والرأسمالي، والذي 
كان لهــا دور بالغ األهمية في دعم ربحية 
الشركة باإلضافة إلى مركزها النقدي القوي.

جديــدة للتعاون املشــترك، 
حيث دعا الشركات الكويتية 
لزيارة باكستان لالطالع على 
الفرص االستثمارية عن كثب 
والدخــول في شــراكات مع 

نظرائهم من أصحاب األعمال 
الباكستانيني.

من جانبه، أعرب السفير 
الباكســتاني عــن ســعادته 
بالتعــاون القائــم بني غرفة 

«التحكيم التجاري» يختتم املرحلة 
األخيرة من «إعداد احملكمني»

في ظل التزايد املطرد عاما تلو آخر ألعداد املتدربني 
مبختلف تخصصاتهم ومهنهم في االلتحاق ببرنامج 
«إعداد احملكمني» الذي يقيمه مركز الكويت للتحكيم 
التجاري التابع لغرفة جتارة وصناعة الكويت بصفة 
دوريــة، اختتم مســاء أول من أمس املرحلــة الثالثة 
واألخيرة من البرنامج التدريبي على مدار ثالثة أسابيع 

متتالية في الفترة من ٢٢ يناير الى ٧ فبراير ٢٠٢٣.
وصرح عبداهللا عبداللطيف الشايع - رئيس مجلس 
إدارة املركز بأن عدد املشاركني في البرنامج بلغ نحو 
ثالثــني مشــاركا من املهتمــني بشــأن التحكيم ما بني 
مستشارين ووكالء ومحامني وأصحاب الشركات وأعضاء 
من إدارة الفتوى والتشريع، مضيفا أن البرنامج هدف 
إلى التدريب علــى تقنيات بناء الدعــوى القضائية/ 
التحكيميــة، وإعداد جيل من احملكمني مؤهلني إلدارة 
العمليــة التحكيميــة بداية من تقــدمي طلب التحكيم 
وانتهاء بصدور حكم حاســم فــي النزاع بني أطرافه. 
وذلك من خــالل برنامج علمــي وتدريبي عن مفهوم 
وجوهر التحكيم وطبيعتــه وأنواعه وإثراء النقاش 
والتطرق ألبرز املشــكالت فــي مجال التحكيم لتكون 
هناك كوادر قانونية مؤهلة متتلك مهارات التعامل مع 
القضايا التحكيمية، خاصة في ظل حتديات التحكيم 

ومستجداته على الصعيدين احمللي والدولي. 
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أنباء لبنانية

أنباء مصرية

زيادة حد اإلعفاء الشخصي للركاب إلى ١٥ ألف جنيه
القاهرة - ناهد إمام

أكد املرصد اإلعالمي اجلمركي أنه لم يتم فرض أي أعباء ضريبية 
جديدة على السلع باألســواق احلرة باملطارات، باستثناء سداد 
١٪ مــن الضريبة اجلمركية املســتحقة بحد أدنى ١٣ دوالرا أو ما 
يعادله باجلنيه عن كل ليتر من املشروبات الكحولية بحد أقصى 
ليتــران، موضحا أنه مت تعديل بعــض أحكام الالئحة التنفيذية 
لقانــون اجلمارك، إلقرار بعض التيســيرات اجلمركية اجلديدة 
للســياح والركاب القادمني ملصر والعابرين مبطاراتها، تتضمن 
زيادة حد اإلعفاء الشخصي من الضريبة اجلمركية لألشياء التي 

تكون بصحبتهم من ١٠ آالف إلى ١٥ ألف جنيه.
وأوضح املرصد اإلعالمي اجلمركي أنه مت الســماح للســياح 
والركاب العابرين باملطارات املصرية بالشراء لالستعمال الشخصي، 
من األسواق احلرة املقامة في الدوائر اجلمركية، خالل ٤٨ ساعة من 
وصولهم مبا ال يتجاوز ٢٠٠ دوالر، مبا في ذلك السماح بليترين 
من املشــروبات الكحولية مع ســداد ١٪ مــن الضريبة اجلمركية 
املستحقة بحد أدنى ١٣ دوالرا عن كل ليتر أو ما يعادله باجلنيه.

وشدد املرصد على أنه يشترط عدم قصد االجتار في األشياء 
اجلديدة التي تكون بصحبة الركاب القادمني ملصر، للتمتع باإلعفاء 

الشخصي من الضريبة اجلمركية.

ال أعباء ضريبية جديدة على السلع باألسواق احلرة

احلكومة: ال رسائل لتحديث بيانات العمالة
القاهرة - هالة عمران

نفى املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء ما تداول 
من معلومات تزعم إرسال وزارة القوى العاملة 
رســائل نصية تتضمن رابطا لتحديث بيانات 
العمالة غير املنتظمة متهيدا لصرف دفعة جديدة 
من منحة الـ ١٠٠٠ جنيه. وأوضح املركز اإلعالمي، 
في بيان له امــس، أنه قام بالتواصل مع وزارة 
القوى العاملة، والتي نفت تلك املعلومات، مؤكدة 
أنه ال صحة إلرسال الوزارة رسائل نصية تتضمن 
رابطا لتحديث بيانات العمالة غير املنتظمة متهيدا 

لصرف دفعة جديدة من منحة الـ ١٠٠٠ جنيه.
وأشــارت إلى أنه رغم نفي املركز اإلعالمي 
ملجلس الوزراء لتلك الشائعة عدة مرات في أوقات 
ســابقة، إال أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى، 

ونعيد التأكيد أن مروجي تلك الرسائل النصية 
غير تابعني للوزارة على اإلطالق، وأن تلك الرسائل 
تستهدف استغالل البيانات الشخصية للمواطنني، 
مشــيرة إلى أن كل املنح واملساعدات التي تقدم 
للعمالة غير املنتظمة يتم اإلعالن عنها بشكل رسمي 
عبر قنوات االتصال الرسمية اخلاصة بالوزارة 
سواء على املوقع اإللكتروني عبر الرابط التالي: 
«www.manpower.gov.eg»، أو صفحة الوزارة 
https://www.facebook.» :«على موقع «فيسبوك

com/profile.php؟id=١٠٠٠٦٤٥٣٥٥٩٩١٥٨» وليس 
من خالل التواصل مع املواطنني هاتفيا أو عبر 
الرســائل النصية، محذرة املواطنني من اإلدالء 
ببياناتهم الشخصية ألي شخص يدعي انتسابه 
للوزارة، وسيتم اتخاذ جميع اإلجراءات القانونية 

حيال هذه الوقائع.

وزير املالية: احلكومة تعاملت بإيجابية
 مع التخوفات الواردة في تقرير وكالة «موديز»

القاهرة - ناهد إمام

أكــد د.محمد معيــط وزيــر املالية، أن 
احلكومة تعاملت بإيجابية مع التخوفات 
الــواردة في تقرير وكالــة «موديز»، الذي 
انتهى إلى خفــض «التصنيف االئتماني» 
ملصر إلى B٣ مع نظرة مستقبلية مستقرة، 
رغــم مــا اتخذتــه احلكومة مــن إجراءات 
وسياســات وتدابير متكاملة أســهمت في 
قيام مؤسســة «ستاندرد آند بورز» خالل 
األســبوعني املاضيني، بتثبيت التصنيف 
االئتمانــي ملصــر، مــع نظرة مســتقبلية 
مســتقرة، خاصة في ظل االلتزام بوتيرة 
اإلصالح االقتصادي املدعوم من صندوق 
النقــد الدولي باتفاق ميتد إلى ٤٨ شــهرا، 
مما يسمح بوجود آفاق للنمو االقتصادي 
خالل السنوات املقبلة، ويعزز القدرة على 
احلصــول على التمويــل الكافــي لتلبية 
االحتياجات اخلارجية للبالد، موضحا أننا 
ننفذ برنامجا وطنيا لإلصالح االقتصادي 

لضمــان اســتقرار األوضــاع االقتصادية 
واحلفــاظ علــى االنضباط املالــي وزيادة 
تنافســية االقتصاد املصري، استكماال ملا 
حتقق في الســنوات املاضية ومنها العام 
املالي ٢٠٢٢/٢٠٢١، حيث بلغ العجز الكلي 
٦٫١٪ من الناجت احمللي نزوال من ٦٫٨٪ في 
العــام ٢٠٢١/٢٠٢٠، وحتقيــق فائض أولي 
للعــام اخلامس على التوالي بلغ ١٫٣٪ من 
الناجت احمللي، في العام املالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

وأشار الوزير، في بيان أصدرته وزارة املالية 
امس، إلى أن قناة الســويس حققت حصيلة 
تعتبر األعلى تاريخيا وصلت ٧ مليارات دوالر، 
ومــن املتوقع أن تصل إلــى ٨ مليارات دوالر 
خــالل عام ٢٠٢٣، كما أنهــا حققت أعلى عائد 
شــهرى فــي تاريخها خالل ينايــر املاضي بـ 
٨٠٢ مليون دوالر بزيادة ســنوية ٤٧٪، الفتا 
إلى أن إيرادات قطاع السياحة ارتفعت خالل 
العام املاضي إلى ١٠٫٧ مليارات دوالر في ظل 
التدفقات القوية من أسواق متنوعة مثل دول 

اخلليج وأملانيا وپولندا.

اقتحام إسرائيلي ملخيم الجئني في نابلس
واألسرى يلّوحون بـ «مواجهة مفتوحة»

ـ وكاالت: أعلنــت وزارة  عواصــم 
الصحة الفلسطينية أن جيش االحتالل 
اإلســرائيلي أصاب فلســطينيني اثنني 
أحدهما بجروح خطيرة في مدينة نابلس 

شمال الضفة الغربية.
إن  بيــان،  فــي  الــوزارة،  وقالــت 
فلسطينيني أصيبا بالرصاص احلي خالل 
مواجهات اندلعت مع قوات إســرائيلية 
عقب اقتحامها مخيم «بالطة» لالجئني 

الفلسطينيني شرقي نابلس.
وأوضح البيان أن فلسطينيا أصيب 
برصاصــة اخترقت الــرأس من اخللف 
والثانــي أصيــب برصاصتــني في اليد 
اليمينــي وقــد وصــال إلى املستشــفى 
باملدينــة لتلقــي العــالج، واصفا حالة 
األول باخلطيرة وأدخل إلى غرفة العناية 

املكثفة، بينما الثاني متوسطة.
من جهته، قال املتحدث باسم اجليش 
اإلسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان، إن 
قــوات من جيش االحتالل وجهاز العام 
(الشاباك) والشرطة قامت بتأمني زيارة 
إسرائيليني لقبر يوسف في نابلس، ما 
أدى الندالع مواجهات وتعرض القوات 
إلطــالق نــار فــي املنطقــة دون وقوع 

إصابات.
إلى ذلك، أفاد نادي األسير الفلسطيني 
بــأن القــوات اإلســرائيلية اعتقلــت ٥

فلسطينيني من عدة مناطق في الضفة 
الغربية بينهم صحافي يعمل في الهيئة 
العامة لإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية.

بــدوره، طالب رئيس هيئة شــؤون 
األسرى واحملررين في منظمة التحرير 

الفلســطينية اللواء قدري أبوبكر، في 
بيان مقتضــب، املجتمع الدولي بوضع 
حــد لسياســة االعتقــاالت «الهمجية»، 
التــي ينفذهــا اجليــش ووحداته بحق 

الفلسطينيني.
من جهة أخرى، ذكرت جلنة املعتقلني 
اإلداريني في سجون االحتالل اإلسرائيلي 
أنها تستعد ملواجهة مفتوحة ضد جرمية 
االعتقال اإلداري خالل الشهرين املقبلني، 
وذلك في ظل االرتفاع الالفت وامللحوظ 

في أعداد املعتقلني اإلداريني.
وأشارت اللجنة في بيان صحافي إلى 
أن عدد األسرى اإلداريني ارتفع بنسبة 
١٠٠٪، ووصل إلى ٩١٤ معتقال، وهو مؤشر 
خطير يدفع األســرى اإلداريني إلى أخذ 

زمام املبادرة، وقرع جدران اخلزان.
واالعتقال اإلداري هو اعتقال دون تهمة 
أو محاكمة، ودون الســماح للمعتقل أو 
حملاميه مبعاينة املواد اخلاصة باألدلة، 
في خرق واضح وصريح لبنود القانون 
الدولي اإلنســاني، لتكون إسرائيل هي 
اجلهة الوحيدة في العالم التي متارس 

هذه السياسة.
وتتذرع سلطات االحتالل أن املعتقلني 
اإلداريــني لهــم ملفات ســرية ال ميكن 
الكشف عنها مطلقا، فال يعرف املعتقل 

مدة احتجازه أو التهمة املوجهة إليه.
وغالبا ما يتعــرض املعتقل اإلداري 
لتجديد مدة االعتقال أكثر من مرة ملدة 
ثالثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد 
تصل أحيانا إلى ســنة كاملة، ووصلت 

في بعض احلاالت إلى سبع سنوات.

بايدن يتعهد في خطاب «حالة االحتاد» بالعمل مع اجلمهوريني
وترامب يشيد به: أنهى األمسية بشكل أفضل مما بدأها

عواصــم - وكاالت: دعــا 
الرئيس االميركــي جو بايدن 
إلى الوحدة من اجل احلفاظ على 
الدميوقراطية «املجروحة» في 
الواليات املتحدة، وشدد على ان 
واشنطن «ستتحرك» في حال 

هددت بكني أمنها وسيادتها.
وقــال بايــدن فــي خطابه 
الســنوي الثانــي عــن «حــال 
االحتــاد» منــذ توليــه مهامه 
الرئاسية في يناير ٢٠٢١ واألول 
له أمام الكونغرس املنقسم عقب 
انتخابات منتصف الوالية التي 
أجريت في نوفمبر املاضي خلفت 
مزاجا عاما متعكرا. وعكســت 
صيحات االســتهجان من قبل 
بعض النواب اجلمهوريني خالل 
خطــاب الرئيس الدميوقراطي 
الذي اســتمر قرابــة ٧٣ دقيقة 
ومالمح الرفض التي ارتسمت 
على وجــه الزعيم اجلمهوري 
اجلديد ملجلــس النواب كيفن 
مكارثي الذي جلس خلف بايدن 
ألول مرة، طابعا مختلفا ألمسية 
صاخبة طغى عليها االنقســام 

احلزبي.
وخالفــا خلطابه األول عن 
حالة االحتاد في يناير ٢٠٢٢م، 
خصص بايدن اجلانب األكبر من 
خطابه للعــام احلالي ٢٠٢٣م، 

اجلمهوريــني غضبوا بعد ذلك 
بسرعة بعد تصريحات الرئيس 
الدميوقراطــي، على الرغم من 
أن زعيم اجلمهوريني ورئيس 
مجلس النــواب اجلديد كيفن 
مكارثــي قــد طلب منهــم عدم 
االنحدار إلى مضايقة صاخبة 
لبايدن، اذ اكتفى كثيرون منهم 
- في البداية - بالتحديق في 
هواتفهم النقالة، قبل أن تهاجم 
مارغوري تايلور غرين املفرطة 
في مواالتهــا لترامب، الرئيس 

(بايدن) لكنه حتدث عن شعوره 
وأنهى األمســية بشكل أفضل 

بكثير مما بدأها».
الرئيــس  يتطــرق  ولــم 
الدميوقراطي مطوال إلى قضايا 
السياسة اخلارجية في خطابه، 
حيــث أكد أن الواليات املتحدة 
لن تســمح للصــني بترهيبها 
لكنــه شــدد في الوقت نفســه 
علــى أن واشــنطن ال تســعى 
إلــى نزاع مع بكني، بعد حادث 
املنطاد الصيني الذي حلق فوق 
األراضي األميركية مؤخرا قبل 

اسقاطه.
وقــال بايــدن «ال تســيئوا 
فهمنــا: كما أظهرنــا بوضوح 
األســبوع املاضــي، إذا هددت 
الصني سيادتنا، فسنعمل على 
حماية بالدنا وقد فعلنا ذلك».

وردا على هذه التصريحات، 
أكــدت الصــني أنها «ســتدافع 
بحزم» عن مصاحلهــا وأمنها 
وسيادتها، داعية واشنطن إلى 
العمل علــى ترميــم العالقات 

بينهما.
من جهة أخرى، اعتبر بايدن 
أن الغزو الروســي ألوكرانيا، 
هو «اختبــار ألميركا واختبار 
للعالــم»، منوهــا إلــى الدعــم 

األميركي ألوكرانيا.

بايدن وتصفه بأنه «كذاب».
جاء ذلك عندمــا بدأ بايدن 
تصعيد لغته منتقدا املعارضة 
اجلمهورية وخصوصا ســلفه 
ترامب، حيــث حلت صرخات 
صاخبــة وهتافات اســتهجان 

محل الهدوء.
وعلق ترامــب على خطاب 
خلفــه على شــبكته للتواصل 
االجتماعي «تروث سوشال»، 
وعبــر عن إشــادة نــادرة به، 
وقال «أعارض غالبية سياساته 

دعا إلى صون الدميوقراطية األميركية «املجروحة»

الرئيس األميركي جو بايدن ملقيا خطاب «حالة االحتاد» وتبدو نائبته كاماال هاريس ورئيس مجلس النواب اجلمهوري كيفن مكارثي (أ.ف.پ)

الداخليــة الســيما  للقضايــا 
االقتصــاد، مؤكــدا أنــه يريــد 
«إجناز املهمة» بأن يعيد ألميركا 
ازدهارها ووحدتها، في إشارة 
ذات طابع انتخابي للرئيس الذي 
يفكر في الترشح لوالية ثانية.

وأكد بايدن أن الدميوقراطية 
األميركية «مجروحة» بالتأكيد 

لكنها مازالت «مصونة».
ورغم أن كل شيء كان قد بدأ 
بطريقة ودية وصفق اجلانبان 
في القاعة لقادة احلزبني، إال أن 

لبنان على خط الزالزل السياسية وتراجع املبادرات الدولية
بيروت - عمر حبنجر

ســجل املجلــس الوطنــي 
التابــع ملعهــد  للجيوفيزيــاء 
البحــوث العلميــة ٢٥٠ هــزة 
ارتداديــة على األقل، وتوقعت 
مديــرة املركز مارلني البراكس 
املزيد مــن الهزات اخلفيفة. ما 
يعني ان لبنان، مازال على اخلط 
الزلزالي الســوري - التركي، 
جيولوجيا، والسياسي إقليميا 
ودوليا وحتى مصرفيا، حيث 
اإلضــراب مســتمر فــي وجه 

األحكام القضائية.
وثمة مصادر عليمة تعتقد، 
ان الزلــزال، أرجــأ املزيــد من 
االختناق الذي كان سيستهدف 
اللبنانيني ضمن إطار الضغط، 
الســتيالد رئيس للجمهورية، 
ميسح الغشــاوة التي اكتست 
وجه لبنان منذ العام ٢٠١٦، وهذا 
ما يفسر عدم صدور بيان من 
لقاء باريس اخلماسي، فالعالم 
مشغول بالنكبة املزلزلة، وكان 
قبلها مشــغوال ومازال بحرب 

أوكرانيا.
بدوره، لبنان لم يكن خارج 
الفزعة الدولية باجتاه سورية 
وتركيا، حيث أوفد رجال إنقاذ 
ومســاعدات إنســانية. وكان 
رئيس احلكومة اللبنانية جنيب 
ميقاتي شكل وفدا وزاريا غادر 
إلى دمشق أمس، وضم وزراء من 
مختلف احلقول اإلغاثية، وترك 
للجانب السوري، إعداد ترتيبات 
ولقــاءات الــوزراء اللبنانيني، 
الذين وصلوا دمشق نهار أمس.

وضم الوفد وزراء اخلارجية 
عبداهللا بوحبيب، والشــؤون 

البطريرك بشارة الراعي جمع 
القيادات املسيحية في محاولة 
إلنقاذ االستحقاق الرئاسي من 
حالة الشــغور املتمــادي، بدا 
البطريرك الراعي حذرا، حيال 
دعوة الكتل السياسية املارونية 
لالجتماع قبل اتخاذ أي موقف 

من الدعوة املسيحية العامة.
فريــد  النائــب  ويقــول 
البســتاني، عضو تكتل لبنان 
القــوي، ان التكتل لــم يبلغه 
قرار بشــأن الدعوة لالجتماع 
العام في بكركي، امنا أنا أعلم 
ان جبران باسيل حريص على 

كل أمر تقوم به البطريركية.
وردا على سؤال لـ «صوت 
لبنان» حول ما يتوقع ان يقوله 
النواب املسيحيني الـ ٦٤، وهل 

للعيش املشترك في اجلبل».
وردا علــى ســؤال: ملــاذا 
التحفظ على قائد اجليش، علما 
ان العماد جــوزاف عون، عني 
فــي منصبه من قبــل الرئيس 
ميشال عون؟ أجاب البستاني: 
بداية أداء قائــد اجليش جيد، 
لكن الوزير باسيل يرى ان سوء 
أداء حصل في محطات معينة، 
ولكن عون قائد عســكري ولم 
يرشح بعد ولم يظهر برنامجه 
االقتصادي االجتماعي، وهناك 
حذر من جنــب الفرقاء، الذين 
يتداولون باسمه، وأنا أحترمه 

كثيرا.
على أي حال، األزمة الرئاسية 
مســتمرة، في ظل عدم صدور 
أي بيان عن اللقاء اخلماســي 
في باريس. واملصادر املتابعة 
قلقة في لبنان، حيث تراجعت 
مختلف املبادرات العربية وحتى 
الفرنســية، وإن بــدت مازالت 
تتحرك، العتبارات سياســية 
فرنسية، امنا بدون جدوى؛ ألن 
هناك واقعا ضاغطا على الدولة 
اللبنانيــة يجب معاجلته أوال 
وقبل كل شيء، حتى لو اقتضى 
األمر إلى املزيــد من االختناق 

االقتصادي واملعيشي!
رئيس املجلس السياســي 
في حزب اهللا الســيد إبراهيم 
أمــني الســيد، وخــالل زيارته 
بطريــرك األرمــن الكاثوليــك 
فــي  مياناسســيان  رفاييــل 
األشــرفية صباح أمس، سئل 
عن رأيه بلقاء باريس اخلماسي 
الذي لم يصدر أي بيان رسمي 
فأجاب: ال أعرف قراءة كتب من 

هذا النوع.

ســيتفقون على اسم الرئيس، 
أم مينعــوا تعطيــل النصــاب 
فــي اجللســة االنتخابية؟ قال 
البســتاني: بكركي ال تســمي، 
وأتصور انه سيتم االتفاق على 

آلية االنتخاب.
وعن قول القوات اللبنانية 
ان اجتماع بكركي مطلب للنائب 
باســيل ويقصــد تعوميه مع 
تكتلــه، أجــاب: «البطريرك ال 
أحــد ميلي عليه شــروطا، هو 
صاحب القرار، لكن باسيل وكل 
القيادات املسيحية لها رأيها».

وأشار إلى تقاطع بني جبران 
باســيل ووليد جنبالط، وقال: 
«هناك تواصل مستمر بينهما. 
وأنا كنائب عــن اجلبل أعتبر 
التواصل بني الرجلني كبير ومهم 

وفد وزاري في دمشق للتضامن والدعم.. والسيد أمني السيد عن لقاء باريس: ال أعرف قراءة كتب من هذا النوع

رئيس احلكومة جنيب ميقاتي مترئسا اجتماعا للجنة الوزارية املكلفة بتقييم خطة الكهرباء  (محمود الطويل)

االجتماعيــة هكتــور حجــار 
والزراعة عباس احلاج حسن، 
واألشغال علي حمية، إضافة الى 
األمني العام لهيئة اإلغاثة العليا 
اللواء محمد خير، وغاية الزيارة 

التضامن وعرض املساعدة.
رئيــس احلــزب التقدمــي 
االشتراكي وليد جنبالط نشر 
صورا عن املأساة السورية جراء 
الزلزال عبر حسابه في تويتر 
وكتب قائال: ســاعدوا الشعب 
الســوري املنكوب في محنته، 
مــن كل اجلهــات، واضغطــوا 
لفتــح ممــرات آمنــة للجهات 
الدولية، بعيدا من ابتزاز النظام 

وأصدقائه».
وفي متابعة الجتماع مجلس 
البطاركة املسيحيني الذي فوض 

اخلبير االقتصادي جاسم عجاقة لـ«األنباء»:
 «دولرة» االقتصاد ضربة قاسية للعملة الوطنية

بيروت - احتاد درويش

رأى اخلبيــر االقتصادي 
واملالــي د.جاســم عجاقة أن 
قرار وزارة االقتصاد تسعير 
السلع الغذائية واالستهالكية 
في السوبر ماركت واملتاجر 
بالدوالر األميركي قرار سلبي 
واعتراف رسمي بالعجز، وهي 
خطوة تخدم التجار وال حتمي 
التــي  املســتهلك. واحلجــة 
تقدمها الوزارة كما التجار، أن 
التسعير سيضيف الشفافية 

ويسمح مبقارنة األسعار التي قد تنخفض مع 
املنافسة أمر غير مؤكد، خصوصا أن املواطن 
كان يقارن األسعار بالليرة اللبنانية. متسائال 
عن ســعر الصرف الذي ســيتم اعتماده عند 
عملية الدفع نتيجــة التقلبات الدائمة له في 
الســوق الســوداء. كما أن هذا األمر يفترض 
وجــود رقابة صارمة لضبط األســعار، وهو 

أمر متعذر بسبب ضعف اإلمكانات.
وأكد عجاقة في تصريح لـ «األنباء» أن أحد 
أســس االقتصاد احلر هو املنافســة وهي غير 
موجودة، ألن هناك هيكلية احتكارية، وكل قطاع 
من القطاعات يســيطر علية عشــرات التجار. 
ولفت الى أن أكثر من ٢٠ ألف نقطة بيع هي بيد 
عشرات التجار بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو 
ما مينع أي عملية منافسة بينهم. وأكد أنه إذا 
حصل ودخلنا في «الدولرة» الشاملة فان ذلك 
يعفي مؤسســات الدولة من الرقابة واملالحقة، 

ويشكل ضربة قاسية للعملة الوطنية.
وأشار عجاقة الى أن القيمني على القطاع 
املالي كانوا يتحدثون عن دولرة االقتصاد نسبة 
حلجــم الودائع بالدوالر علــى حجم الودائع 
اإلجمالي، ولكن اليوم لم تعد القضية قضية 
ودائع وحجمها، بعد أن دخل الدوالر على عمق 
العمليات االقتصادية احلياتية اليومية. وهذا 
أمر خطير، وهناك مخاوف من خالل السماح 
بتسعير الســلع والبضائع بالدوالر، وأيضا 

التلويح بتسعير مادة البنزين 
بالدوالر، وهذه خطوة إضافية 
نحو دولرة االقتصاد بالكامل 
من الصعب الرجوع عنها وإذا 

عدنا عنها فكيف؟
الــى  وأشــار د.عجاقــة 
املوظفــني في القطــاع العام 
الذيــن يتقاضــون رواتبهم 
بالليرة اللبنانية ويستفيدون 
املتعلــق  التعميــم ١٦١  مــن 
مبنصــة «صيرفة» لســحب 
الــدوالر واإلفــادة منــه في 
الســوق املوازيــة، لكــن من 
يضمن بعد حني أن يبقى هذا التعميم الى ما 
ال نهاية. مؤكدا أنه ال حل اال بخطة إصالحية 
اقتصادية، حتى لو أعطي املواطن الدوالر، فال 
جناة اال باإلصالحات التي يطالب بها صندوق 
النقد الدولي. واملعطيات تشير الى أنه ليس 
هناك استعداد لذلك ألن القرار االقتصادي هو 
رهينة السياسة، وتعطيل املعاجلات ووضع 

خطة هو أمر مقصود.
واعتبر عجاقة أن هناك عوامل عدة تتحكم 
بســعر صرف الــدوالر منها تضخــم الكتلة 
النقديــة بالليرة وهــذه ال وزن كبير لها، بل 
األهم املضاربات والتهريب. فعندما نستورد 
بقيمــة ١٩ مليــار دوالر في ٢٠٢٢ على شــكل 
بضائــع فان هذه الدوالرات أتت من الســوق 
السوداء، والقدرة الشــرائية ال تتجاوز الـ ٦

أو٧ مليارات دوالر، يبقى ١٢ مليارا هي هروب 
لرؤوس األموال على شكل تهريب سلع وبضائع 
خارج احلــدود وهذا اســتنزاف قاس للكتلة 
النقدية بالدوالر التي بدأت «تزم» بشكل مرعب. 
إضافة الى موضوع املضاربة بفعل التطبيقات 
التي ال نعرف من أين تأتي بالســعر، كما أن 
ذلك يحصل نتيجة العرض والطلب، فإذا كان 
هناك طلب حقيقي وصحيح، فال يوجد حجم 
يبــرر هذا العرض والطلب إذا جرت مقارنته 
باملداخيــل. وعليه فان هنــاك لعبة من وراء 

هذه التطبيقات.

اخلبير االقتصادي جاسم عجاقة

اعتقال فلسطينيني من عدة مناطق في الضفة الغربية
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كارثة زلزالية تضرب تركيا وسورية

«اخلوذ البيضاء».. متطوعون يقودون 
عمليات اإلنقاذ في شمال سورية

بيروت - ووكاالت: بعدما اكتسبت خبرة 
خالل ســنوات احلرب الطويلة، تقود منظمة 
الدفاع املدني املعروفــة بـ «اخلوذ البيضاء»، 
عمليات اإلنقاذ بال كلل منذ الزلزال ومبعدات 
تكاد تكون بدائية اللهم اال من بعض اجلرافات 

والرافعات واجلرارات الزراعية أحيانا.
بدأ هؤالء املتطوعون العمل في العام ٢٠١٣

بعد حتول االحتجاجات السلمية ضد السلطة الى 
حرب. ومنذ ٢٠١٤، باتوا يعرفون باسم «اخلوذ 
البيضاء» نســبة الى اخلــوذ التي يضعونها 

على رؤوسهم.
وتعرف العالم عليهم بعدما تصدرت صورهم 
وسائل االعالم وهم يبحثون بني األنقاض عن 
أشخاص عالقني حتت ركام األبنية أو يحملون 
أطفاال تغطيهم الدماء الى املشافي خالل املعارك 

والهجمات اجلوية والصاروخية. 
وتلقى عدد منهم تدريبات في اخلارج، قبل 
أن يعودوا الى ســورية لتدريب زمالئهم على 

تقنيات البحث واالنقاذ.
تضم املنظمة، الناشطة في مناطق سيطرة 
الفصائل في شمال وشمال غرب سورية، حاليا 
٣٣٠٠ متطوع، معظمهم من الرجال، لكن بينهم 

أيضا نساء يشاركن في عمليات االنقاذ.
وخســرت منذ انطالقة عملها ٣٠٠ متطوع 
قتلوا خالل سنوات احلرب، أربعة منهم قتلوا 
خالل هذا الزلزال، وفق ما أفاد محمد الشبلي، 
أحد املتحدثني باسم املنظمة، وكالة فرانس برس.
منــذ حــدوث الزلزال فجر االثنني، تنشــر 
املنظمة متطوعيها في مناطق الشمال السوري 
خصوصــا تلــك احلدودية مع تركيــا. يعمل 
هــؤالء بال توقف ومبا توفر لديهم من معدات 
ومبؤازرة ســكان يستخدمون املعاول وحتى 

األواني املنزلية.
وال تتوافر في املنطقة، التي تعتمد بشكل 
أساســي على املساعدات، إمكانات لالستجابة 
الســريعة ألضرار الزلزال، ما يؤخر عمليات 

البحث عن ناجني.
وشاهد مراسلو فرانس برس خالل اليومني 
األخيرين مئات املتطوعني يبحثون في محافظتي 
إدلب وحلب عن ناجني حتت أنقاض أبنية انهارت 
كليا أو جزئيا، ويسعفون اجلرحى وينقلون 

حتى املوتى من املستشفيات إلى املقابر.
وحتفل مواقع التواصل االجتماعي بصور 
ومقاطع ڤيديو توثــق عمل هؤالء املتطوعني 
بتفــان وقصص جناحاتهم وكذلــك خيباتهم 

وبكاؤهم لعدم متكنهم من الوصول إلى اجلميع 
في الوقت املناسب. 

وتنشر املنظمة باستمرار قصصا إنسانية 
إلنقاذ العالقني، لكن القصص والصور املأساوية 
النتشال الضحايا تبدو أكبر لضعف امكاناتهم. 
ويطلق عناصر اخلوذ البيضاء باستمرار نداءات 
استغاثة للدول واملنظمات لدعمهم حيث يقفون 
عاجزين عن تلبية االســتغاثات على مساحة 

املناطق التي ضربها الزلزال. 
وتداولــت مواقع اخباريــة عربية وعاملية 
تسجيال للفرحة العارمة التي رافقت انقاذ اخلوذ 
البيضــاء لعائلة كاملة من حتت األنقاض في 
قرية بسنيا غربي إدلب مساء أمس األول، وكذلك 
ڤيديوهــات لعناصرها وهــم يغنون لألطفال 
حتت األنقاض للتخفيف عنهم ريثما يتم رفع 
الركام. وفي شــريط مصــور، يحمل عناصر 
من اخلوذ البيضاء فتاة صغيرة ويحيط بهم 
العشرات وهم يحتفلون بإخراجها حية من حتت 
الركام، «مافيو شي مافيو شي» صرخات اثلجت 
صدورهم وصدور املوجودين أثناء إنقاذه احد 
املتطوعني لطفل من بني أنقاض منزله املدمر، 

في قرية أطمة شمالي إدلب.
وتلقت املنظمة خالل سنوات عملها متويال 
من عدد من احلكومات بينها بريطانيا وهولندا 
والدمنارك واملانيا واليابان والواليات املتحدة. 
كما تصلهــا تبرعــات فردية لشــراء املعدات 

والتجهيزات.
وأنقذ متطوعو الدفاع املدني منذ العام ٢٠١٣، 
اآلالف من املدنيني من حتت ركام منازلهم التي 

دمرتها الغارات أو من على خطوط التماس.
وتتخذ املنظمة شــعارا لهــا «ومن أحياها 
فكأمنا أحيا الناس جميعا» املقتبسة من القرآن. 
وتشــدد في الوقــت ذاته علــى أن متطوعيها 
يخاطرون بحياتهم «ملساعدة أي شخص بحاجة 
للمساعدة بغض النظر عن انتمائه الديني أو 

السياسي».
وأكد رئيس «اخلوذ البيضاء» رائد صالح 
لوكالة فرانس برس في وقت ســابق حيادية 
املنظمة. وقال «نحن مستقلون، حياديون وغير 
منحازين. لســنا مرتبطني بأي جهة سياسية 

او مجموعة مسلحة».
لكن املجموعة تعرضت النتقادات قاســية 
من حكومة دمشق وموسكو حيث يعتبرونها 
«أداة» في أيدي املانحني الدوليني واحلكومات 

الداعمة للمعارضة.

(رويترز) عناصر من اخلوذ البيضاء يبحثون بوسائل بدائية عن ناجني في بلدة بسينا بريف إدلب  

مشاهير عامليون يعّزون ويتضامنون مع ضحايا الزلزال
األناضول: أعرب مشــاهير 
عامليون في عالم الفن والثقافة 
عــن تعازيهــم وتضامنهم مع 
تركيــا عبــر حســاباتهم على 
وســائل التواصــل االجتماعي 
بعــد الزلزال الذي ضرب تركيا 
وســورية. وشــاركت عارضة 
الشــهيرة  األزيــاء األميركيــة 
جيجي حديد في حملة منظمة 
«اليونيسف» ملساعدة األطفال 
املتضررين مــن الزلزال مع ما 
يقرب من ٧٧ مليون متابع على 
انستغرام، قائلة: «أنا حزينة لكل 

عبر حسابه على إنستغرام، رابط 
حملة إغاثة ضحايا الزلزال. كما 
كتب املوسيقار الكوري اجلنوبي 
سيون تشوي على حسابه على 
تويتر «أنقل تعازي احلارة ملن 
فقــدوا أحباءهــم فــي الزالزل 
املدمرة. وأشعر باحلزن بشكل 
خاص على األطفال الذين فقدوا 
عائالتهم، والذين يعيشون في 

اخلوف».
املمثــل  قــال  مــن جهتــه، 
األميركي إيليــا وود، املعروف 
بأدائه في فيلم «سيد اخلوامت»، 

فالــون املشــاهدين للتبرع في 
 ،«unicefusa.org/tonightshow»
قائــال: «حتى أصغر مســاعدة 
ستكون مفيدة». وغردت العازفة 
البريطانية بيلي ماي على تويتر 
«قلبي مــع تركيا وســورية». 
وقالــت املغنية الرئيســية في 
Voice فرقة الروك اإلندونيسية

of Baceprot، مارســيا كورنيا، 
لألناضــول، «نحــن حزينون 
للغاية وقلقون بشأن الكارثة في 
تركيا، ونأمل أن يكون الشعب 

التركي آمنا».

إن الــزالزل كانت مدمرة، قلبي 
مع الشعبني التركي والسوري».

وفي رسالته لدعم تركيا، قال 
مغني الراب الكوري اجلنوبي 
األميركــي جــاي بــارك علــى 
حساباته على وسائل التواصل 
االجتماعــي، «دعائي أن يكون 
اجلميع بخيــر». ولفت املمثل 
الكوميــدي واملقــدم األميركي 
جيمي فالون االنتباه إلى حملة 
اليونيسف للمساعدة في تركيا 
وســورية في بدايــة برنامجه 
«The Tonight Show». ودعــا 

من تضرر من الزالزل في تركيا 
وسورية». ودعت حديد متابعيها 
إلى دعم حملة املساعدات إلغاثة 
املتضررين من الزلزال. كما قدمت 
أختهــا بيــال حديــد معلومات 
مختلفــة عــن الزلــزال: «لــدي 
شعور بالتجمد في جسدي كله، 
أنا حزينة جدا ودعائي جلميع 
املتضررين، اخلبر مرعب وهو 
حقا يهز عظامي، أنا أبحث عن 

طرق لتقدمي املساعدة».
من جانبــه، شــارك الفنان 
الكوميدي األميركي رامي يوسف، 

أكثر عشرة زالزل فتكًا في القرن احلادي والعشرين
باريسـ  أ.ف.پ: مع حصيلة 
مؤقتة ترتفع ساعة تلو األخرى، 
يصنف الزلزال الذي أدمى تركيا 
وســورية من بني أكثر عشرة 
زالزل فتكا باألرواح في القرن 

احلادي والشعرين.
في العام ٢٠٠٤ تسبب زلزال 
بقوة ٩٫١ درجات قبالة شواطئ 
سومطرة في إندونيسيا مبوجة 
ســونامي عاتيــة قضــى فيها 
أكثر من ٢٣٠ ألف شخص على 
سواحل حوالى عشر دول في 
جنوب شــرق آسيا بينهم ١٧٠

ألفا في إندونيسيا.
وفي العام ٢٠١٠، أسفر زلزال 
بقوة ٧ درجات عن سقوط أكثر 
من ٢٠٠ ألــف قتيل في هايتي 
وتشــريد ١٫٥ مليون شخص، 

زلزال بقوة ٧٫٦ درجات بسقوط 
أكثر من ٧٣ ألف قتيل وتشريد 
٣٫٥ ماليني في اجلزء الباكستاني 
من كشمير خصوصا، وقد أتى 
الزلزال على املنشــآت الطبية 

بالكامل تقريبا.
وقبلها في عام ٢٠٠٣ ضرب 
زلزال بقوة ٦٫٦ درجات مدينة 
بام في جنوب شرق إيران موقعا 
أكثر من ٣١ ألف قتيل ما شــكل 
أكثر مــن ربع ســكان املدينة، 
وقد حلق دمــار هائل باملدينة 

التاريخية.
وفــي عــام ٢٠٠١ ضــرب 
زلزال بقوة ٧٫٧ درجات والية 
غوجارات في غرب الهند موقعا 
أكثر من ٢٠ ألــف قتيل، ودمر 

مدينة بوج.

وقضى نحو تســعة آالف 
شــخص في العــام ٢٠١٥ في 
زلــزال بقــوة ٧٫٨ درجــات 
ضرب وســط النيبــال. وقد 
العاصمة كامتاندو  تعرضت 
واملناطق احمليطة مبركز الهزة 
لدمار واسع. وبعده في العام 
٢٠١٦ أســفر زلزال بقوة ٦٫٣

درجات عن سقوط نحو ستة 
آالف قتيل فــي جزيرة جاوا 
االندونيسية، وتعرض نحو 
٣٨ ألف شخص لإلصابة فيما 

تشرد أكثر من ٤٢٠ ألفا.
اما في العام احلالي ٢٠٢٣
فضــرب زلــزال بقــوة ٧٫٨

درجات جنوب تركيا وسورية 
املجاورة تلته هزة أخرى بقوة 

٧٫٥ درجات. 

وفي العام ٢٠١١، هز اليابان 
زلزال بقوة ٩٫١ درجات. بعد 
أقــل مــن ســاعة علــى ذلك، 
ضربــت موجة عاتية جتاوز 
ارتفاعها العشــرين مترا في 
بعض األماكن ساحل منطقة 
طوهوكو في شمال شرق البالد 
حاصــدة كل أشــكال احلياة. 
وعمت املياه محطة فوكوشيما 
النووية التي انصهرت نواة 
مفاعالتهــا الثالثــة مســببة 
أسوأ كارثة نووية مدنية منذ 
تشرنوبل في أوكرانيا العام 
١٩٨٦. وأســفرت الكارثة عن 
١٨٥٠٠ قتيل ومفقود وأرغمت 
أكثر من ١٦٥ ألف شخص على 
مغادرة مقاطعة فوكوشــيما 

بسبب االشعاعات. 

وحول الزلزال العاصمة بور-او 
برانس إلى ركام.

في أعقاب ذلك، انتشر وباء 
الكوليرا في البالد اعتبارا من 
أكتوبر بعدما نقل العدوى جنود 
دوليون مــن النيبال أتوا بعد 
الزلزال، وقضى في هذه الفورة 
الوبائية أكثر من عشــرة آالف 

شخص حتى يناير ٢٠١٩.
وفي عام ٢٠٠٨ أودى زلزال 
بقوة ٧٫٩ درجات بأكثر من ٨٧

ألف قتيل فيما سقط ٤٫٤٥ ماليني 
جريح، وأحلق دمارا في مناطق 
واســعة من إقليم سيتشــوان 
فــي جنوب غرب الصني، وبني 
الضحايــا آالف التالميذ الذين 

قضوا في انهيار مدارس.
وفــي العام ٢٠٠٥، تســبب 

تركيا وسورية تسابقان الزمن.. وعّداد ضحايا الزلزال ال يتوقف
آثــار  عواصــم - وكاالت: 
الكارثة الزلزالية التي ضربت 
تركيا وسورية ال تزال مستمرة 
وعدد ضحاياها يرتفع بني ساعة 
واخرى حيث جتاوزت احلصيلة 
١٢ ألــف قتيــل حســب األرقام 
الواردة مــن البلدين. ويتوقع 
ان يستمر باالرتفاع في االيام 
املقبلة نظرا لالعــداد الكبيرة 
من احملاصرين حتت األنقاض 
الســيما في الشــمال السوري 
وتضاؤل فرص جناتهم مع مرور 
الوقت وقلة االمكانات في ظروف 

جوية شديدة البرودة. 
وفيما تعهد الرئيس التركي 
رجــب طيــب اردوغــان خالل 
زيارته لكهرمان مرعش مركز 
الزلزالني الكبيرين وارتداداتهما، 
بتقــدمي كل العون للمنكوبني، 
تقّدمت حكومة دمشــق بطلب 
مســاعدة رســمي من االحتاد 
األوروبي، وحتدثت املعارضة 
عــن بصيــص امــل بوصــول 
املســاعدات الى مناطق شمال 
ســورية بعــد التوصل التفاق 
لفتح ٣ معابر حدودية مع تركيا 

امام جهود االغاثة. 
وحــاول أردوغــان توجيه 
رســالة تطمــني للمواطنــني 
املتضررين خالل تفقده خياما 
مؤقتة أنشأتها ادارة الكوارث. 
وقال: «فليطمئن مواطنونا، ال 
ميكــن أن نســمح ببقائهم في 
العراء». ولفت إلى إمكانية بقاء 
املتضررين من الزالزل في فنادق 
مت التعاقــد معهــا فــي واليات 
أنطاليا ومرسني ومدينة أالنيا 
القريبة مــن املنطقة املنكوبة. 
وأضــاف أردوغان أن حكومته 
ســتمنح ١٠ آالف ليــرة تركية 
(نحــو ٥٣١ دوالرا) كمســاعدة 
اولية لكل عائلة متضررة من 

الزلزال.
وشدد أردوغان: «مثلما نفذنا 

احلجم». وأعلن أن عدد الضحايا 
جتــاوز ٩ آالف وفاة وأكثر من 

٥٠ ألف مصاب. 
من جهة أخرى، أعلن املفوض 
األوروبــي يانيــز ليناركيتش 
املسؤول عن إدارة األزمات خالل 
مؤمتر صحافــي إن املفوضية 
«تشــّجع» الدول األعضاء في 
االحتاد األوروبي على االستجابة 
لطلب ســورية للحصول على 

معدات طبية وأغذية.
وبعدمــا تقّدمــت دمشــق 
بطلبها عبر آلية احلماية املدنية 
التابعة لالحتاد األوروبي، دعت 
املفوضيــة األوروبيــة، وفــق 
الدول األوروبية  ليناركيتش، 
إلى «االســتجابة ايجابــا لهذا 

الطلب».

ال تشمل املساعدات اإلنسانية، 
مشددا على أن بالده ال تضع أي 
عراقيل أمام إيصال املساعدات 
اإلنسانية للشعب السوري، وأن 
كل العقوبات األميركية تضمن 
استثناءات بالنسبة للمساعدات 
اإلنســانية، بحســب تصريح 
خاص لقناة «العربية احلدث».
وفيما جتاوز عدد الضحايا 
في سورية الـ ٣١٠٠ قتيل منهم 
١٥٠٠ شمال غرب البالد، وأعلنت 
وسائل إعالم رسمية سورية أن 
قرابة ٣٠٠ ألف شخص اضطروا 
لترك منازلهم بسبب الزلزال. 
وأكد رئيس مجلس الوزراء 
الســوري املهنــدس حســني 
الناجــم  الدمــار  أن  عرنــوس 
عن الزلــزال كبير وخاصة في 

لنجــدة  والفــوري  العاجــل 
املنكوبني في ريفي إدلب وحلب. 
لكــن حتى األمس لم تدخل اي 
مساعدات، بحسب ادارة معبر 

باب الهوى.
واعلنت مصادر في املعارضة 
الســورية شمال غرب سورية 
أن «كارثــة الزلــزال أكبــر من 
قدرتنــا علــى االســتيعاب»، 
وحذرت فرق االنقاذ العاملة في 
شمال سورية من ان كل ساعة 
تاخير في ايصال معدات االغاثة 

واملساعدات يقابلها ٥٠ وفاة.
وقال الدفاع املدني «اخلوذ 
البيضــاء» العامل في شــمال 
غــرب ســورية إن املعابــر في 
شــمال غربي سورية مفتوحة 
والدول لم تستجب ملناشداتنا، 

وأشــار ليناركيتش إلى أن 
سورية طلبت «قائمة طويلة فهم 
بحاجة إلى مساعدة في جهود 
اإلنقاذ والبحث عن احملاصرين 
حتت األنقاض. وإنهم بحاجة إلى 
املواد الطبية واألدوية واملعدات، 
وكذلك إلى مواد غذائية ومواد 

إغاثة طارئة».
وتابــع «مــن املهــم أيضــا 
ضمان أن تذهب هذه املساعدة 
إلــى الناس الذيــن هم بحاجة 
لهــا وأّال ُتســتخدم ألغــراض 
أخــرى، وأريد أن أشــّدد على 

ذلك. سنراقب ذلك».
مــن جهتــه، أكد ســامويل 
وربيــرغ، املتحــدث اإلقليمــي 
باسم اخلارجية األميركية، بأن 
العقوبات ضد حكومة دمشق 

حلب والالذقية، مشيرا إلى أن 
األولوية اآلن إلنقاذ من هم حتت 

األنقاض.
إلى ذلك، نقلت وسائل اعالم 
تركية أن السلطات قررت فتح 
الراعي وباب السالمة  معبري 
مع سورية إلدخال املساعدات 
الشــمال  فــي  للمتضرريــن 
الســوري وهو ما اكده رئيس 
«هيئــة التفاوض الســورية» 
بدر جاموس، في تغريدة على 
تويرت أمس حيث كتب أنه بعد 
التواصل مع احلكومة التركية، 
مت السماح بإدخال املساعدات من 
معبري باب السالمة والراعي، 
باإلضافــة ملعبــر بــاب الهوى 
املدخل الرئيسي. وطالب الدول 
الدوليــة بالتحرك  واملنظمات 

وقد اعرب منسق األمم املتحدة 
للشؤون اإلنسانية في سورية 
إدخــال  املــه بإمكانيــة  عــن 
املســاعدات إلى سورية اليوم. 
وقال إن أرقام ضحايا الزلزال 
التــي ذكرت أقل كثيرا جدا من 
الواقع املؤلــم. واعلن «الدفاع 
املدني» تسجيل أكثر من ١٥٤٠
حالة وفاة، وما يزيد عن ٢٧٥٠

اصابة متوقعــا ارتفاع االرقام 
بشكل كبير بسبب وجود مئات 
العوائل حتــت أنقاض األبنية 
واملنازل املدمرة بعد مرور ٣ ايام 
على الزلزال. وشكر مصر على 
جهودها بعد وصول اول فريق 
اغاثة من مختصني ومسعفني الى 
شمال غرب سورية للمشاركة 

في جهود االنقاذ واالسعاف.

أردوغان: مستحيل أن نكون مستعدين لكارثة مبثل هذا احلجم.. ودمشق تطلب مساعدة املفوضية األوروبية.. ومنظمات إغاثية: كل ساعة تأخير تعني ٥٠ وفاة

مدنيون ومسعفون يبحثون عن ناجني بني ركام مبنى مدمر في مدينة جبلة مبحافظة الالذقية          (أ.ف.پ) صورة تداولتها مواقع إخبارية لطفل يعانق والدته بعد إنقاذه من حتت االنقاض عقب ٥٢ ساعة من الزلزال في مدينة هاتاي

حمالت لبناء مساكن مبناطق 
كوارث أخرى، ســننجز نفس 
املشــاريع في الواليات العشر 
املتضــررة من زلــزال كهرمان 
مرعش» ووعد بأن يكون ذلك 

خالل عام.
وأوضــح الرئيــس التركي 
أن مؤسســات الدولة «واجهت 
بعض املشاكل في اليوم األول 
للزلزال لكــن في اليوم الثاني 
واآلن كل شيء حتت السيطرة». 
وأوضح «واجهنا بعض املشاكل 
فــي املطــارات والطرقات لكن 
الوضع أكثر راحة وغدا أفضل 
من سابقه». وردا على االنتقادات 
التي طالت ادارتــه بالتقصير 
قال «من املســتحيل ان نكون 
مســتعدين لكارثــة مبثل هذا 

عروض لتبّني «اليتيمة املعجزة» املولودة حتت الركام
وكاالت: أثــارت صورة الرضيعة، التي ولدت بأعجوبة حتت 
الــركام وبقيت متصلة عبر حبل الصــرة بوالدتها القتيلة حتت 
االنقاض في جنديريس، تعاطفا عامليا. وقالت تقارير اخبارية ان 
عائالت كثيرة عرضت تبني الطفلة اليتيمة التي فقدت كل عائلتها.

وأبصرت الصغيرة النور يتيمة، بينما قتل أفراد أسرتها جميعا: 
والدهــا عبداهللا املليحــان ووالدتها عفراء مع أشــقائها األربعة، 
إضافة الى عمتها، ومتكن رجال االنقاذ من نقلها الى مستشفى في 
عفرين. وأعلنت الفنانة اللبنانية التي اشــتهرت في تسعينيات 
القرن املاضي بولينا عن رغبتها في تبني الصغيرة، وكتبت عبر 
حسابها في تويتر «يا ريت حدا بيعرف كيف في اوصل للطفلة، 
أنا مســتعدة اتبناها وأهتم فيهــا حتى آخر دقيقة بعمري»، كما 

أضافت «يللي عندوا معلومات يتواصل معي بترجاكم».
كمــا عرضت املذيعة املغربية هند بومشــمر تبني الرضيعة 
اليتيمة، وكتبت عبر حســابها في إنستغرام «مستعدة أن أتكفل 
واتبنى هذه الطفلة إذ ليس لها إال اهللا، وإذا اإلجراءات القانونية 
تسمح في سورية». كذلك عرضت صفحة حتمل اسم روال حوري 
انترناشــيونال في فيسبوك معلومات عن الصغيرة، معبرة عن 

رغبتها في تبني الرضيعة.
وكانت وكالة األنباء الفرنسية نقلت عن خليل السوادي، قريب 
العائلة، قوله «كنا نبحث عن أبوردينة (خليل) وعائلته،  «سمعنا 
صوتــا عندمــا كنا نحفر، ســبحان اهللا (..) نظفنا التراب لنجد 
(أ.ف.پ)الطفلة مع حبل الصرة، قطعناه وأخذها ابن عمي الى املستشفى». الطفلة الرضيعة تتلقى العالج في مستشفى بعفرين  
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

كل عمود وخط أفقي وكل مربع صغير ٣x٣ على األعداد من ١ إلى ٩ مرة واحدة فقط.
.٣xيجب أال يظهر أي رقم مرتني في أي عمود، أو خط أفقي، أو مربع صغير ٣

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

إحدى الرياضات من ١٠ أحرف

عموديًا:

SudokuSudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

رماية القوس

كندة علوش

ااادنقرمسا

لللررشرسمل

مجممحمامسم

حااسبلرمحط

تبلتاقريبر

ررالرحبةىب

فييالنخلضا

وةةقرقروتل

نلاالخوخرخ

غلمرلاوقمل

رسالزهراتي

بةبحتسملاة

١ - املريض - جرم سماوي، ٢ - طحني مخلوط باملاء 
- أماكن اللعب، ٣ - شاكران، ٤ - علقم (معكوسة) - 
للتآوه - عكس اشترى، ٥ - بحر - ضمير منفصل، 
٦ - أول يوم في رحلة الغوص - عزة، ٧ - يغفر، 
٨ - متشابهة - الظلم واجلور، ٩ - قبيحة، ١٠ - عام 

وشامل - احلجامة.

اجلابرية
املطرب
اخللية

احملترفون

غرب
املستحبة
الزهرات
سمرقند

الرحبة
املال

اخلوخ
مرتضى

ورق
النخل

رق
مس

يرقات
شمل
بحر
سمر

مر
سحب
الرمل 

١ - أبني - مقبل - أحصى (معكوسة)، ٢ - رسن - وجه، 
٣ - حر شريف - من األطراف - متشابهة، ٤ - غضب 
(معكوسة) - من احلواس (معكوسة) - وجه، ٥ - متشابهان، 
٦ - ذو نهج - للنداء، ٧ - في الفم (معكوسة)، ٨ - مركب 
- عكس اشترى، ٩ - للجر - البارحة، ١٠ - من الفصول 

- أوالد االبن والبنت.

أفقياً: عموديًا:
١ - السقيم - قمر، ٢ - عجني - مالعب، ٣ - 
مادحان، ٤ - مر (معكوسة) - آه - باع، ٥ - مي 
- هن، ٦ - الدشة - إباء، ٧ - يسامح، ٨ - ي ي 
ي - العسف، ٩ - دميمة، ١٠ - عميم - الفصد.

١ - أعمر - آٍت - عد (معكوسة)، ٢ - جلام - ميم، ٣ - سيد 
- يد - ي ي ي، ٤ - حنق (معكوسة) - شم (معكوسة) 
- ميم، ٥ - ا ا، ٦ - ممنهج - يا، ٧ - لسان (معكوسة)، 
٨ - قارب - باع، ٩ - مع - األمس، ١٠ - ربيع - أحفاد.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

دراسات صحية

الزيجات غير السعيدة أفضل لصحتك من كونك أعزب أو مطلقًا

توصلت دراسة حديثة إلى أن الزواج غير 
السعيد أفضل لصحتك من كونك أعزب أو 
الذين يعيشون  مطلقا. وتبني أن األشخاص 
مع الزوج هم أقل عرضة ملشاكل صحية عديدة 
بغض النظر عن مدى انسجام أو حدة عالقتهم، 

وفقا للبحث.
ووجدت األبحاث السابقة أن الزواج ميكن 
أن يؤدي إلى مجموعة من الفوائد الصحية مبا 
في ذلك إطالة العمر وتقليل السكتات الدماغية 
والنوبات القلبية، وتقليل خطر اإلصابة باالكتئاب 
وتناول طعام صحي أكثر مما غير املتزوجني. 
لكن الباحثني أرادوا التركيز على كيفية تأثير 
العالقة الطويلة األمد على مستويات السكر 
في الدم، والتي ميكن أن تكون نتيجة لعوامل 

تشمل ما نأكله والهرمونات والتوتر.
وقاموا بتحليل بيانات أكثر من ٣٣٠٠ بالغ، 
تتراوح أعمارهم بني ٥٠ و٨٩ عاما، من الدراسة 
اإلجنليزية الطولية للشيخوخة. وسئل الناس 
إذا كان لديهم زوج أو زوجة أو شريك  عما 
يعيشون معه، ووجد ٧٦٪ من املشاركني أنهم 
متزوجون أو متعايشون. كما طرحت عليهم 
التوتر والدعم داخل  أسئلة لفحص مستوى 

العالقة.
ووجد خبراء من جامعة كارلتون، أوتاوا 
بكندا، وجامعة لوكسمبورغ، أن أولئك الذين 
تزوجوا لديهم مستويات سكر في الدم مبتوسط 
اخلمس (٢١٪) أقل مما لدى أولئك الذين كانوا 
النتائج  غير متزوجني أو مطلقني. وأظهرت 
أن الشيء نفسه ينطبق على كل من الرجال 
والنساء. ولم حتدث جودة العالقة فرقا كبيرا 
في متوسط مستويات اجللوكوز في الدم، والتي 
النتائج  أقروا بأنها كانت مفاجئة في ضوء 
السابقة التي تشير إلى أن العالقات الداعمة 

هي األكثر فائدة.
واقترحت كاثرين فورد، من جامعة كارلتون 
العالقة  أن  الدراسة،  أوتاوا، والتي قادت  في 
الناس  أظهرت كيف ميكن أن تتشابك صحة 

مع العالقات بينهم.

ملاذا تناول البقوليات مفيد جدًا لنظامنا الغذائي؟

تعتبر البقوليات: الفول والبازالء والفاصوليا 
والعدس واحلمص وغيرها، لذيذة وصحية 
النواحي. وهناك سبعة أسباب  من جميع 

إلدراج البقوليات في النظام الغذائي.
البقوليات هي مصدر ٣٠-٤٠٪ من  األول: 
البروتني النباتي. لهذا السبب يحبها النباتيون، 
وخاصة فول الصويا. مع أنها ال حتتوي على 

ڤيتامني В١٢ كاللحوم.
А الثاني: البقوليات غنية باحلديد وڤيتامني

والزنك والكروم واملاغنيسيوم.
الثالث: حتتوي البقوليات على مؤشر منخفض 
لنسبة السكر. لذلك هي مفيدة جدا ملرضى 
السكري. وعموما يجب أن تشكل البقوليات 
ربع النظام الغذائي لألشخاص الذين لديهم 

ميل لإلصابة بداء السكري.
الرابع: البقوليات منخفضة السعرات احلرارية، 
لذلك ميكن تناولها كل يوم، ولكن بشرط 
أال يتجاوز محتوى الكمية التي تؤكل ٢٠٠٠

سعرة حرارية.
البقوليات  أنواع  اللوبياء هي أحد  اخلامس: 
التي  البوليفينول  الذي يحتوي على مادة 

لها خصائص مضادة للسرطان.
السادس: تشير نتائج بعض الدراسات التي 
البقوليات مفيدة  أن  إلى  أجريت مؤخرا، 

لألشخاص املصابني بالنقرس.
السابع: تفيد البقوليات في حالة ارتفاع مستوى 
ضغط الدم. لذلك يجب أن تكون ضمن نظام 
غذائي منخفض امللوحة وغني باخلضراوات 
والفواكه واأللياف الغذائية، وكذلك البروتني 

والبوتاسيوم من البقوليات.

املصدر: «فيستي. رو»

املصدر: «ديلي ميل»
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«على الهوى».. نام على ندم وال تنام على دم!
مفرح الشمري

عندمــا تتوافر جميع العناصر ألي عمل 
درامي فمن املؤكد أن يحقق النجاح ويصفق 
املشــاهدون لصناعه، هذا بالفعل ما حتقق 
للمسلســل االجتماعي «على الهوى» الذي 
عرضته منصة شاهد وحقق مراكز متقدمة 
في املشاهدة ألن فكرته وفريق عمله واجلهة 

التي انتجته عرفوا من أين تؤكل الكتف.
مسلســل «على الهوى» علــى الرغم من 
أنــه ٨ حلقــات إال ان تلك احللقــات حملت 
بــني طياتها اإلثارة والتشــويق في أحداثه 
وأداء ممثليه وحتى موسيقاه التصويرية، 
مسلسل يستحق املشاهدة وتستحق اجلهة 

التــي انتجته «برايت لينز ميديا» االحترام 
والتقديــر ألن احملتوى الذي قدمته يالمس 
الواقع الذي نعيشه وهو مالحقة الفاسدين 
ولصوص املــال العــام، الذين يســتغلون 
مناصبهم وصالحياتهم في الثراء، من خالل 
قصة وزير لوزارة مهمة تقدم اخلدمات الطبية 
للشعب متت إقالته وبعد ذلك أراد ان يفضح 
باملستندات التجاوزات التي كانت في وزارته 
انطالقــا من املثل الذي يقول «نام على ندم 
وال تنام على دم»، وذلك خالل مذيعة المعة 
وطرحها جريء في برنامجها «على الهوى» 
على إحــدى القنوات، وذلــك بعد ان أخرج 
أسرته خارج البالد أراد فضح الشركات التي 
كانت تدير وزارته باألدلة ومن بعدها يترك 

البالد ويلحق بأسرته ألنه عندما كان على 
رأس عمله ال يستطيع فعل ذلك.

نص املسلسل كتبه الشاب السعودي ندمي 
جنــم، وهو يحمل فكرة نادرا ما نشــاهدها 
في األعمال الدرامية ونادرا ما يتركها مقص 
الرقيب، ولكن في ظل االنفتاح الذي تعيشه 
اململكة العربية السعودية شاهدناه وتعلقنا 
به ألنه يناقش واقع الفساد الذي تعاني منه 
معظم الشــعوب العربية مــن خالل بعض 

املتنفذين!
اجلميل في هذا املسلسل أن طرحه واقعي 
ألبعد احلدود وجنح مخرج العمل عبداإلله 
هزازي في توصيل فكرة املسلسل من احللقة 
األولى دون «مط» في األحداث التي كانت في 

تصاعد تشويقي ومثير من خالل أداء املمثلني 
على رأسهم الفنانة املميزة رمي احلبيب التي 
جسدت شخصية «املذيعة نوال» والتي كانت 
متثل بجميع حواســها ووفقت في توصيل 
الشــخصية للمشاهد خصوصا في حتديها 
للجميع سواء كانوا متنفذين أو زوجها بعدم 
عرض احللقة مع د.جمعان الذي جسده بإتقان 
املمثل القدير علي السبع باإلضافة الى رجل 
األعمال عبداحملسن الذي جسد دوره الفنان 

القدير عبدالعزيز السيكرين.
املسلسل ال يناقش فقط الفساد واملفسدين 
وإمنا أيضا يســلط الضوء على الصداقات 
النســائية ما لم تكن صادقة وهذا ما حدث 
للمذيعة نــوال من صديقتهــا «ناهد» التي 

جســدتها جنــود أحمــد التــي كانــت تأكل 
وتشــرب عندهــا وباألخير اكتشــفت نوال 
ان صديقتهــا ناهد متزوجة من زوجها فهد 
«جبــران اجلبران» لتقدم نوال مشــهدا من 
أجمل مشاهد املسلسل في محاكمة صديقتها 

وزوجها اخلائن.
أخيرا، نتمنى مثل هذه القصص احلقيقية 
التــي تالمس واقعنا وســتظل في الذاكرة، 
بــدال من تبنــي قصص بعيدة عــن عاداتنا 
وتقاليدنا بحجة «اجلمهور عاوز كده»، فشكرا 
لفريق عمل «على الهوى» وشكرا ملنتجه على 
حسني العلي والشكر الكبير ملنصة «شاهد» 
لعرضها ملثل هذه املسلســالت التي تالمس 

واقعنا بكل حذافيره.

عرضته «شاهد» وتدور أحداثه حول وزير متت إقالته وأراد أن يفضح املتنفذين في وزارته
عبدالعزيز السيكرين «رجل األعمال عبداحملسن» املنتج علي حسني العلي رمي احلبيب «املذيعة نوال» علي السبع «الوزير جمعان» 

«عرش دراكوال».. رحلة الرعب واحلب واالنتقام في قطر
أول عروضنــا مبســرحية «عرش 
دراكــوال»، مشــتاقني لشــوفتكم، 
وان شــاء اهللا تســتمعون بالرعب 

والكوميديا».
يذكــر أن الفنانة زهــرة عرفات 
تشارك في بطولة املسلسل الدرامي 
اجلديد «كذبة ابريل»، املقرر عرضه 
خالل رمضان املبارك، والعمل تأليف 
الكاتب عبدالرحمن أشكناني، إخراج 
حسني احلليبي، إنتاج شركة «بيوند 
درميز» للمنتج عبداهللا بوشهري، 
ويشــاركها في البطولة العديد من 
النجوم، منهم: جاسم النبهان، عبير 
أحمد، مي البلوشي، عبداهللا بهمن، 
ليلى عبداهللا، منى حســني، سعود 
بوشهري، أمل محمد، شوق الهادي، 
شهد سلمان، عبداهللا املسلم، سارة 

صالح، محمد ذياب، وغيرهم.

قطر، ونقلت مشاعرها الى متابعيها 
في «إنستغرام»، قائلة: «جمهورنا 
احلبيب في قطر، نلتقي معاكم في 

وفي هذا الصــدد، أكدت الفنانة 
زهرة عرفات اشــتياقها واشــتياق 
فريق املسرحية للقاء اجلمهور في 

عبداحلميد اخلطيب

«رحلة االنتقام الذي ال يأتي من 
خالله سوى الدم، الدم الذي يزهق 
في سبيله العديد من األرواح، لعبة 
االنتقام الــذي تقودهــا روح امللك 
الشــريرة احملرضــة لــكل األحداث 
والتي ســتنتهي بنهاية مأســاوية 
للجميــع»، هذا اختصــار مضمون 
قصة مسرحية «عرش دراكوال» التي 
انطلقت عروضها أمس (األربعاء) في 
الدوحة، وذلك على خشــبة مسرح 
الدراما باحلي الثقافي «كتارا»، وهي 
من تأليف أحمــد العوضي، إخراج 
عبداهللا البدر، بطولة: عبدالرحمن 
العقل، زهــرة عرفات، أحمد إيراج، 
فهد البناي، محمد الرمضان، فاطمة 

األنصاري، وغيرهم.

زهرة أكدت اشتياق فريق املسرحية لـ «شوفة» اجلمهور

فريق «عرش دراكوال»

زهرة عرفات في املسرحية

الرويشد في ضيافة أنغام.. الليلة وغدًا

القاهرة - خلود أبواملجد

يحــل ســفير األغنيــة اخلليجيــة 
الفنــان عبداهللا الرويشــد ضيفا على 
برنامج (أنغام) في حلقة تعرض يومي 
 «dmc» اخلميس واجلمعة على شاشة
مت تصويرها أواخر شهر يناير املاضي، 
وحتدث فيها الرويشد عن ذكرياته مع 
امللحن الراحل عمار الشريعي والشاعر 
عبدالرحمن األبنودي واملوسيقار محمد 
عبدالوهاب، وقــدم خالل احللقة عددا 
من أجمل أغنياته التي شاركته الفنانة 

أنغام واحدة منها.

وأكــدت أنغام من خــالل احللقة أن 
الفنــان عبداهللا الرويشــد هو أول من 
قدمهــا للجمهور الكويتــي واخلليجي 
من خالل اجللسات التي سجلت لصالح 
تلفزيــون الكويــت وذلك عقب حترير 
الكويت مباشرة، وكانت من هنا بداية 
عالقتها الشديدة مع اجلمهور الكويتي.
يذكر أن برنامــج (أنغام) هو أولى 
التجارب التلفزيونية التي تقدمها الفنانة 
أنغام، واستضافت فيه عددا كبيرا من 
جنوم الغناء في مصر والعالم العربي 
وتعد حلقة الفنان عبداهللا الرويشد هي 

أولى احللقات لفنان خليجي.

dmc تعرض على شاشة

املطرب القدير عبداهللا الرويشد مع املطربة أنغام والزميلة خلود أبواملجد

كرمي وياسمني يحتفالن بانطالق «أنا حلبيبي»
القاهرة - خلود أبواملجد

القليلــة  الفتــرة  أقيــم 
العــرض اخلاص  املاضيــة 
لفيلــم «أنا حلبيبــي» الذي 
يقوم ببطولته الفنان كرمي 
فهمــي والفنانــة ياســمني 
رئيس، ويشاركهما سوسن 
بــدر وبيومي فــؤاد ومحمد 
الشرنوبي، وهو من تأليف 
محمود زهران، إخراج هادي 
الباجوري، وتــدور أحداثه 
حول قصة حب رومانســية 
مليئة باملفارقات والصعوبات 
التي تواجه بطلة القصة ليلى 
(ياسمني رئيس) وينتج عنها 
عدد من األحداث لتستمر في 

كرمي فهمي وياسمني رئيس في العرض اخلاصحبها وفي هذه العالقة.

عودة مصطفى قمر لإلنتاج

كشــف الفنان مصطفى قمر عن مفاجــأة جلمهوره خاصة 
باجلزء الثاني لفيلمه الشهير «حرمي كرمي»، وقال: خالل الفترة 
املقبلة ســأتفرغ بشــكل تام لبدء التحضير للجزء الثاني من 
«حرمي كرمي»، «هســيب كل حاجة وهتفرغ للفيلم»، وســوف 

يكون التصوير قريبا مبجرد انتهاء السيناريو.

االعتداء على عال غامن
نشرت الفنانة عال غامن على حسابها 
اخلاص بـ «إنستغرام» رسالة وجهتها 
للمركز القومي حلقوق املرأة تستغيث 
فيها من اعتداء مجموعة من البلطجية 

عليها ومحاولة طردها من شقتها.
وقالت عال في استغاثتها: «استغاثة 
للمركــز القومي حلقوق املــرأة، د.مايا 
مرســي، أنا الفنانة عــال غامن أتعرض 
للعنــف والقهــر والطــرد مــن منزلي 
وأتعرض ملؤامرة وبلطجة وتهديد لي 

وألسرتي بالكامل أغيثوني».
وكشفت عال تفاصيل واقعة االعتداء 
عليها، قائلة: فوجئت يوم اجلمعة املاضية 
مبجموعة من البلطجية يحملون الشوم 
يقودهم طليقي يتهجمون على منزلي 
ويعتدون علي بالضرب والســحل، في 
محاولة إلخافتي وطردي من شقتي، وهو 
ما دفعني للتقدم ببالغ بقسم الشرطة.
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ختام بطولة الكويت لسباق الهجن اليوم

«طائرة» الكويت تخطت العربي

الكويت وكاظمة 
في مجموعة واحدة بكأس «السلة»

رسميًا صيوان في اجلهاز الفني ألزرق اليد

عبيد: خيطان ال يزال في املنافسة 
للصعود إلى «املمتاز»

مبشاركة خليجية وعاملية.. يشهد مضمار 
الشهيد فهد األحمد ظهر اليوم، ختام بطولة 
الكويت الدولية السنوية الـ ٢١ لسباق الهجن 
باملهرجان اخلتامي الذي يســعى من خالله 
مالك الهجن إلى التشــرف بالفوز بالســيف 
الذهبي املقدم من صاحب السمو األمير الشيخ 

نواف األحمد.
وأعرب رئيس النادي الكويتي لســباق 
الهجن حسني الدواس عن سعادته بالنجاح 
الــذي حققتــه البطولة وأنها جتــاوزت كل 

يعقوب العوضي

القادســية علــى  فــاز 
اجلهــراء بثالثيــة نظيفة 
في املبــاراة التي جمعتهما 
أمس األول ضمن منافسات 
الدوري املمتاز لكرة الطائرة، 
وبذلــك رفع رصيــده إلى 
٢٤ نقطــة فيما بقي رصيد 
اجلهراء على ١٣ نقطة. وفي 
لقاء آخر، حقق الكويت فوزا 
مستحقا على العربي بنفس 
النتيجة ليرفع رصيده إلى 
٢٣ نقطة، فيما بقي العربي 

على رصيده الســابق ١٧ نقطة. وفي السياق 
ذاتــه، يقيم القادســية معســكرا تدريبيا في 
البحرين في بداية مارس املقبل يستمر ملدة ١٠

أيام استعدادا ملنافسات املربع الذهبي. وفي هذا 
الســياق، أكد مدير اللعبة في «األصفر» وليد 
الدمخي أن الفريق يقدم مســتوى مميزا، وأن 

هادي العنزي

وضعت قرعة كأس االحتاد لكرة السلة 
الكويت وكاظمة في مواجهة مبكرة بالدور 
ربع النهائي، إذا ما متكن األخير من جتاوز 
نظيره الشباب في الدور التمهيدي، وجاءت 
القرعــة التي أجريت أمــس األول في قاعة 
االجتماعات باالحتاد وحضرها رئيس جلنة 
املسابقات محسن املطيري، وعضو مجلس 
إدارة االحتاد عويد العنزي، وعدد من مدربي 

وإداريي األندية في مجملها متوازنة.
وجــاءت فرق أنديــة الكويــت وكاظمة 
والشباب والصليبخات والعربي في املجموعة 
األولى، فيما شهدت املجموعة الثانية تواجد 
فرق اجلهراء والقرين والقادسية واليرموك 

والنصر والتضامن.
وتقــام مواجهــات كأس االحتــاد بنظام 
خروج املغلوب من مباراة واحدة، وسيلتقي 
في مواجهــات الدور التمهيــدي كاظمة مع 
الشــباب، والصليبخات مــع العربي، فيما 
يصطدم التضامن بنظيره القادسية، ويخوض 
القريــن مواجهــة متكافئة مــع النصر. كما 

يعقوب العوضي

ضم احتاد كرة اليد املدرب الوطني فيصل 
صيوان إلى الطاقم التدريبي للمنتخبني األول 
والشباب كمساعد مدرب رسميا مساء أمس 
حيــث يحمل صيوان ســيرة ذاتيــة مميزة 
كالعب وكمدرب في الصليبخات واملنتخبات 
الوطنية سابقا، وسبق له العمل في اجلهاز 
الفني للمنتخب األول مع املدرب التونســي 
آمن القفصي واملدرب الوطني محمد مبارك.

كمــا تقــام اليوم ثــالث مباريــات ضمن 
منافســـات دوري اليــد املمتاز فـي جولتـــه 
الـ ١٢، حيث يلتقي اليرموك (٥ نقاط) مع برقان 
(١١نقطة) في الـــ ٤:٣٠ عصرا، فيما يتواجه 
القادسية (٢٢ نقطة) مع الفحيحيل (٨ نقاط) 
في الـ ٦:١٥ مساء، كما يلعب العربي (١٠ نقاط) 
مع القرين (نقطتني) في الـ ٨:٠٠ مساء. وتقام 
املباريات الثالث على صالة مجمع الشيخ سعد 
العبداهللا في ضاحية صباح السالم. في اللقاء 
األول يبحث اليرموك عن الفوز لالبتعاد عن 
مراكز الهبوط، ولن تكون مهمة اجلهاز الفني 
بقيادة املدرب الوطني خالد املال سهلة، حيث 
عليه اللعب على املضمون وتفادي الوقوع في 
األخطاء. في املقابل، يتطلع برقان الوصول 
إلى مراكز املقدمة بقيادة املدرب سعيد حجازي 
الــذي ميني النفس بتحقيق نقطتني لتدعيم 
هدفــه. وفي اللقاء الثاني، يطمح القادســية 
ملواصلة صدارة الترتيب العام وخطف نقطتني 
ثمينتني بقيــادة املدرب الصربي بوزو الذي 

يحيى حميدان

اعتبــر مدرب فريق الكرة بنادي 
خيطان إبراهيم عبيد أن الهزمية من 
الشباب ١-٣، ضمن اجلولة العاشرة 
من دوري «زين» للدرجة األولى أول 
من أمس، لم تبعد فريقه عن املنافسة 
على بطاقتي الصعود للدوري املمتاز 
وذلك لتبقــي ٨ مباريات لكل فريق 
قبل ختام املســابقة وكل شيء وارد 

خالل القسمني املتبقيني.
وأضــاف عبيد لـ «األنبــاء»، أن 
الشباب «فريق مرتب» وجاهز بدنيا، 
وبالرغم من ذلك كنا أفضل منه على 
فترات طويلة من اللقاء، مشيرا إلى 
أن النقطة الفارقة في مسألة األفضلية 
كانت احتساب احلكم ركلة جزاء نرى 
أنها ليســت صحيحــة حينما كانت 

النتيجة تشير الى التعادل ١-١.
وأردف قائال: «قمنا بعمل ضغط 
كبير بعــد التأخر في النتيجة ومن 
هجمة مرتدة ســجل الشباب الهدف 
الثالث وهو ما قضى على طموحاتنا 
للتعديــل، ولكن هذه هي كرة القدم 

األحــداث وأصبحت حدثا رياضيا تراثيا له 
قيمة إنسانية وحضارية وثقافية وجسدها 
لقاء املشــاركني من اخلليــج وبعض الدول 
العربية واألوروبية الذين يعشقون رياضة 

اآلباء واألجداد.
وأشاد الدواس بالدعم الكبير الذي قدمه 
صاحب السمو األمير للبطولة والذي شرفها 
برعايته السامية لها وللمهرجان، كما أشاد 
باللجنة املنظمة واللجان العاملة على جهودها 
وتوفير كل اإلمكانات إلجناح أغلى البطوالت.

الترتيبات للمعســكر التدريبية جارية على 
قدم وســاق، مضيفا: «إعــداد الفريق للمربع 
الذهبي ضروري جدا، حيث إن املنافسة على 
أشدها في البطولة حاليا، ونسعى إلى تعزيز 
املســتوى الفني ورفع معــدل اللياقة وإعداد 

الالعبني بدنيا».

أجرت جلنة املسابقات قرعة الكأس جلميع 
املراحل السنية.

من جانبه، أكد محسن املطيري أن بطولة 
كأس االحتاد للسن العام ستقام خالل شهر 
رمضان املبارك، على أن تنطلق منافساتها 
فــي ثالث أيام الشــهر، وتنتهــي في ١٨ من 
رمضان، مضيفا «ســتقام املباريات بشكل 
متتــال ويومي، وبواقع مبــاراة يوميا على 
صالة االحتاد، وال نستطيع إقامة مباراتني 

في اليوم الواحد نظرا لضيق الوقت».
وأشار املطيري إلى أن منافسات الدوري 
ســتعاود في نهاية فبراير، مضيفا انه بعد 
انتهاء مشاركة األزرق في التصفيات اآلسيوية 
بقطر، سيتوقف الدوري خالل شهر رمضان، 
ويســتأنف بعد اجازة عيد الفطر مباشرة، 
على أن يختتم املوسم نهاية مايو املقبل، كما 
مت االتفاق مع األندية على حذف أحد أقسام 
الدوري املمتاز الثالثة، ليقام من قسمني فقط، 
نظرا لضيق الوقت، بسبب مشاركة األندية 
الكويتية في بطولة األندية اآلسيوية، كما مت 
اختزال مسابقة دوري الدرجة األولى ليقام 

من دور واحد بدال من دورين.

يحقق نتائج إيجابية ويســير بخطى ثابتة 
لالنفراد بالصدارة، وفي اجلهة املقابلة يعيش 
الفحيحيل ظروفا صعبة مع استقالة املدرب 
الوطني وليد ســاملني وعدم وجود محترفني 
في صفوفه حتــى اللحظة، إذ تفاوض إدارة 
األحمر محترفني من تونس وتسعى إلى جلبهما 
قبل فوات األوان. وفي اللقاء الثالث، يسعى 
اجلريحان العربي والقرين لتضميد اجلراح 
على حساب احدهما اآلخر، ولن تكون املهمة 
سهلة للمدرب الوطني أحمد فوالذ قائد اجلهاز 
الفني في «األخضر» كما هو احلال مدرب القرين 
عمر اجليوشي الذي يجب عليه حتقيق الفوز 
بأي ثمن للخروج من مراكز الهبوط ومحاولة 

الوصول إلى املناطق اآلمنة.

القادسية تفّوق على اجلهراء .. ويعسكر في البحرين بداية مارس ملدة ١٠ أيام

٣ مباريات في الدوري املمتاز اليوم

جانب من مواجهة القادسية واجلهراء

جانب من قرعة كأس االحتاد لكرة السلة

فيصل صيوان بجانب آمن القفصي اثناء تدريب املنتخب سابقا

إبراهيم عبيد وحمزة الصراف

ناصر العنزي - مبارك اخلالدي

تتواصل املنافسة في دوري زين املمتاز، 
حيث تقام اليوم مباراتان ضمن اجلولة الـ ١٣، 
فيلتقي في األولى كاظمة صاحب املركز الثالث 
بـ ١٩ نقطة مع النصر التاسع برصيد ١٤ نقطة 
على ملعب علي صباح الســالم، وفي الثانية 
يسعى القادسية السابع واملتأخر في الترتيب 
بـ ١٥ نقطة لتضميد جراحه في مواجهة اجلهراء 
الرابع برصيد١٧ نقطة على ملعب محمد احلمد.
ويتطلع كاظمة بقيادة مدربه إيلي ســتان 
إلى حتقيق النقاط الثالثــة والقفز إلى املركز 
الثاني مؤقتا بعدما حقق فوزا ثمينا على حساب 
القادسية في اجلولة املاضية ٢-١ ليدخل بذلك 
املنافسة على اللقب مع الكويت والعربي. وتضم 
صفوف كاظمة عناصــر متفاهمة عززت من 
تواجدهم في املراكز املتقدمة وحققت لقب كأس 
األمير في املوسم املاضي، ويحسب على كاظمة 
كثرة تغيير املدربني خالل املوسم لكنه يبقى 
محافظا على متاسكه. ومن إيجابيات البرتقالي 
عالج ضعف خط دفاعه في املواسم السابقة، 
غير أن التعاقد مع قلبي الدفاع عماد الدين غزي 
وميشيل ميالد سد هذه الثغرة وعاجلها جيدا. 
أما النصر فقد تدهور حاله في اجلوالت األخيرة 
وتعرض خلسارة ثقيلة من الفحيحيل ٤-١ في 
اجلولة املاضية رغم ان العنابي يضم عناصر 
جيدة، رغم حصولهم على البطاقات احلمراء 
كثيرا وآخرها بطاقتان حمراواين في شــوط 
واحد أمام الفحيحيل، لذلك يجب على العبي 
النصر ان يفرقوا بني اخلشونة والتدخل القوي 
املشروع. وال يالم حقيقة مدربه محمد املشعان 
عندما يلعب فريقه ناقصا العبني شوطا كامال.

وفي املباراة الثانية تخشى جماهير القادسية 
ان يكرر فريقها أخطاءه فيخسر ويظهر بأداء 
مثلما كان عليه في املباراة املاضية. واألصفر 
يضم عناصر جيدة لكنه يحتاج إلى التنظيم، 
كما يجب على املدرب الصربي بوريس بونياك 
ان يعيد النظر في بعض عناصره األساســية 
مثل الظهير االمين راشد الدوسري واجلناح 
عيد الرشيدي الذي انخفض مستواه عما كان 
عليه. وال يتحمل األصفر خسارة أخرى كي ال 

يفقد فرصة البقاء ضمن الـ ٦ األوائل.
من جانبه، تشــهد صفوف اجلهراء اليوم 
املشاركة األولى لالعبه القطري الدولي عبدالكرمي 
حسني، ويحتل اجلهراء مركزا آمنا، وعليه ان 
يحافظ عليــه ويكون قريبا من الصراع على 

املراكز املتقدمة.
بطاقة مؤقتة لعبدالكرمي

إلى ذلك، أصدر االحتاد الدولي لكرة القدم 
«فيفــا» بطاقة مؤقتة لالعــب نادي اجلهراء 
احملترف القطري عبدالكرمي حســن. وأعلن 
مجلــس إدارة نادي اجلهراء وصول البطاقة 
رسميا مساء أول من امس، وكان اجلهراء قد 
قام وقبل إغالق باب االنتقاالت الشتوية بقيد 
الالعب في كشوفات الفريق لدى احتاد كرة 
القدم، إال أن ناديه السابق السد القطري امتنع 
عن تزويد نادي اجلهراء بالبطاقة الدولية لالعب، 
الناديني  القانوني بني  لينتقل بعدها اخلالف 
الى «فيفا» الذي أصدر بطاقة مؤقتة ريثما يتم 
الفصل في النزاع القائم بني األطراف. وبذلك 
أصبح عبدالكرمي متاحا للمشاركة مع فريقه 
في مباراته أمام القادسية اليوم ضمن اجلولة 

الـ١٣ لدوري زين املمتاز.

ديوانية اخلليفة تكرم «املرعب» 

كرم رواد ديوانية د.عيسي اخلليفة أسطورة الكرة الكويتية 
«املرعــب» جاســم يعقوب، الذي حافظ على لقــب هداف دورات 
اخلليج العربي على مدى٤٧ عاما بتسجيل ١٨ هدفا، إذ لم يستطع 
أي العــب طوال البطوالت اخلليجية الســابقة أن يكســر الرقم 
الذي حققه حتى بعد انتهاء دورة «خليجي ٢٥» التي أقيمت في 
البصــرة يناير املاضي، حيث مت إهداء «املرعب» لوحة فنية من 
أعمال الفنان م.سليمان العوضي بها علم الكويت يحتضن جاسم 
يعقوب وعليــه قلب احلب من الذهب تقديــرا جلهوده وعطائه 

نظير إجنازاته خالل مسيرته الرياضية.

يحيى حميدان

عاد املتصدر الكويت لسكة االنتصارات بعد فوزه على 
الساحل ٢-١ مساء امس على ستاد «صباح السالم» في افتتاح 
مباريات اجلولة الـ ١٣ من دوري «زين» املمتاز لكرة القدم.

وأضاف «األبيض» ٣ نقاط جديدة لرصيده الذي أصبح 
٢٦ فــي صدارة الترتيب ومبتعدا بفارق ٧ نقاط مؤقتا عن 
أقرب مطارديه العربي، علما أن الفريق «الكويتاوي» تعادل 
فــي اجلولتني املاضيتني امام التضامن ٠-٠ والعربي ١-١، 
فيما جتمد رصيد «أبناء ابوحليفة» عند ٩ نقاط في املركز 

العاشر واألخير.
بدأ الكويت املباراة بأسلوبه املتوقع عبر اللعب باندفاع 
هجومي واضح خلطف األســبقية، والحــت اولى الفرص 
«الكويتاوية» من التونســي ياسني العامري بعدما اخترق 
دفاع الساحل وسدد الكرة فوق املرمى (٦)، ومرر العامري 
كذلــك كرة جميلة ليوســف ناصر لم ينجــح في حتويلها 

للمرمى (٨).
وحافظ «األبيض» على رمته العالي وســنحت له عدة 
فرص للتســجيل عبر يوســف ناصر وفيصل زايد، ولكن 
ترابط خطوط «أبناء أبوحليفة» أفشل كل هذه احملاوالت، 
قبل أن ينظم الساحل صفوفه ويبدأ بتهديد مرمى الكويت 
من خالل انتشــار العبيه السليم وتناقلهم للكرة بسالسة 
وأحــرج الدفــاع «الكويتاوي» في عدة مناســبات، قبل أن 
ينجح في افتتاح التســجيل بعدما احتســب احلكم سعود 
السمحان ركلة جزاء صحيحة عقب تدخل مدافع الكويت فهد 
الهاجري على اجلناح العماني حمد احلبسي، لينفذها راشد 

فراج بنجاح في شباك احلارس عبدالرحمن كميل (٣٤).
وفي الشوط الثاني، وضحت رغبة «األبيض» في تعديل 
النتيجة وسط تراجع «أبناء أبوحليفة» لتأمني التقدم، اال ان 
الكويت عادل النتيجة من ركلة جزاء صحيحة بعد تدخل 
عنيف من مدافع الســاحل، اجلزائــري طارق عجون، على 
البحريني محمد مرهون، وترجمها العامري لهدف التعديل 

على يسار احلارس عبدالرحمن املجدلي (٥٣).
وســيطر الفريق «الكويتاوي» على امللعب بعد ذلك 
وفضل الساحل العودة واغالق كل املناطق الدفاعية، ودفع 
مدرب الكويت، علي عاشور باملصري عمرو عبدالفتاح 
«عمــوري» وابراهيم كميل لتعزيز الناحية الهجومية، 
ومرر «عموري» متريرة جميلة للظفيري، الذي ســدد 

الكرة في العارضة (٨٣).
ومارس اخلطير «عمــوري» هوايته بتقدمي الكرات 
بحرفنة، ومن احدى هذه التمريرات سجل يوسف ناصر 
هدف الفوز للكويت برأسية محكمة في الدقيقة الرابعة 

صراع على الكرة بني العب الكويت أحمد الظفيري والعب الساحل ليوناردو داسيلڤامن الوقت بدل الضائع.

القادسية لتضميد جراحه أمام اجلهراء.. وكاظمة ضيفًا ثقيًال على النصر

رواد ديوانية د.عيسى اخلليفة خالل تكرمي جاسم يعقوب وعلينا تقبل الهزمية والعمل بشكل 
مكثــف لقادم املواعيد». وأوضح أن 
سوء أرضية ملعب خيطان حرمت 
«األحمــر واألســود» مــن احملترف 
األردني خالد عصام، وكذلك جاءت 
مشاركة البرازيلي وليام كورديرو في 
املباراة رغم معاناته من إصابة كذلك 
لنفس السبب، مبينا أن إدارة النادي 
طلبت من الهيئــة العامة للرياضة 
إفساح املجال لنا للتدرب على املالعب 
الفرعية لستاد جابر ونتمنى املوافقة 

على هذا الطلب.

القناةامللعبالتوقيتالفريقان
كويت سبورتعلي صباح السالم٤:٤٠النصر ـ كاظمة

كويت سبورتمحمد احلمد٧:١٠القادسية ـ اجلهراء

رأس ناصر يعيد «األبيض» لسكة االنتصاراترأس ناصر يعيد «األبيض» لسكة االنتصاراترأس ناصر يعيد «األبيض» لسكة االنتصاراترأس ناصر يعيد «األبيض» لسكة االنتصاراترأس ناصر يعيد «األبيض» لسكة االنتصاراترأس ناصر يعيد «األبيض» لسكة االنتصاراترأس ناصر يعيد «األبيض» لسكة االنتصاراترأس ناصر يعيد «األبيض» لسكة االنتصاراترأس ناصر يعيد «األبيض» لسكة االنتصاراترأس ناصر يعيد «األبيض» لسكة االنتصاراترأس ناصر يعيد «األبيض» لسكة االنتصاراترأس ناصر يعيد «األبيض» لسكة االنتصاراترأس ناصر يعيد «األبيض» لسكة االنتصاراترأس ناصر يعيد «األبيض» لسكة االنتصاراترأس ناصر يعيد «األبيض» لسكة االنتصاراترأس ناصر يعيد «األبيض» لسكة االنتصاراترأس ناصر يعيد «األبيض» لسكة االنتصاراترأس ناصر يعيد «األبيض» لسكة االنتصاراترأس ناصر يعيد «األبيض» لسكة االنتصاراترأس ناصر يعيد «األبيض» لسكة االنتصارات
بعد فوزه على الساحل في افتتاح اجلولة الـ بعد فوزه على الساحل في افتتاح اجلولة الـ بعد فوزه على الساحل في افتتاح اجلولة الـ بعد فوزه على الساحل في افتتاح اجلولة الـ ١٣ من دوري «زين» املمتاز
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«اليوڤي» ينهض بثالثية.. 
وأليغري: هدفنا وسط الترتيب!

ليبرون القياسي: سأواصل التسجيل واملنافسة

فرايبورغ يتقدم لربع نهائي الكأس

تيديسكو مدربًا ملنتخب بلجيكا

استعاد يوڤنتوس اجلريح توازنه بفوزه 
علــى مضيفــه ســاليرنيتانا ٣-٠ في ختام 
منافســات املرحلة ٢١ من الــدوري اإليطالي 
لكرة القدم. وسجل ثالثية يوڤنتوس الصربي 
دوشــان فالهوڤيتش هدفــني (٢٦ من ركلة 
جزاء و٤٧) ومواطنه فيليب كوستيك (٤٥).

ورفع يوڤنتوس رصيده إلى ٢٦ نقطة في 
املركز العاشر، فيما جتمد رصيد ساليرنيتانا 

في املركز السادس عشر مع ٢١ نقطة.
وتعرض يوڤنتوس لعقوبة حسم ١٥ نقطة 
من رصيده في أواخر شــهر ديسمبر أدت 
الــى تراجعه من املركز الثالث إلى احلادي 
عشــر نتيجة قرار لالحتاد اإليطالي، بسبب 
شبهات حول صفقات انتقال العبني وتزوير 

البيانات املالية.
وتأتي هذه العقوبة بعد أدلة جديدة ضمن 
حتقيق جنائي منفصل في الشــؤون املالية 

أكد جنم لوس أجنيليس ليكرز ليبرون 
جيمس الذي بات أفضل مســجل في تاريخ 
دوري «NBA» انه سيبقى في املالعب سنتني 
إضافيتني على األقل بعد إجنازه «السريالي» 
الذي محا فيه الرقم القياسي في عدد النقاط 
في دوري كرة الســلة األميركي للمحترفني 

املسجل باسم األسطورة كرمي عبداجلبار.
وكان الرقــم القياســي الســابق باســم 
عبداجلبــار ومقــداره ٣٨٫٣٨٧ نقطة صامدا 
منذ عــام ١٩٨٤، لكن ليبــرون حطمه وبات 
ميلك ٣٨٫٣٩٠، بعد تسجيله ٣٨ نقطة خالل 
خسارة لوس أجنيليس ليكرز أمام أوكالهوما 

سيتي ثاندر ١٣٣-١٣٠.
وقال جيمس بعــد اإلجناز: «أدرك متاما 
قدرتي على اللعب لسنتني إضافيتني، األمر 
يتعلق بالذهنية، أشــعر باالندفاع ملواصلة 

املنافسة على إحراز األلقاب».
واعترف جيمس بأنه اليزال غير مصدق 
بأنه جنح في حتطيم الرقم القياسي الصامد 
منذ فترة طويلة باسم عبداجلبار بقوله: «انه 
أمــر خرافي، ذلك ألنني لم أضعه كهدف في 

بلــغ فرايبورغ الــدور ربــع النهائي من 
مسابقة كأس أملانيا لكرة القدم بفوزه املتأخر 

على زاندهاوزن من الدرجة الثانية ٢-٠.
وانتظر فرايبورغ حتى الدقيقة ٨٧ الفتتاح 
التسجيل عبر رأسية مدافعه النمساوي فيليب 
لينهارت، وأضاف البديل املهاجم نيلز بيترسن 
الثاني في الدقيقة اخلامســة من الوقت بدل 

الضائع للشوط الثاني.
وبلغ فرايبورغ نهائي املسابقة في املوسم 
املاضي، علما أنه يحتل املركز الســادس في 

الدوري هذا املوسم.
في املقابــل، مني زاندهاوزن بخســارته 
الرابعة في مبارياته اخلمس األخيرة، حيث 
يحتل املركز اخلامس عشر في الدرجة الثانية 

تعاقد االحتــاد البلجيكي لكــرة القدم 
مع املدرب اإليطالــي- األملاني دومينيكو 
تيديسكو لإلشراف على املنتخب الوطني 
حتى نهاية كأس أوروبا ٢٠٢٤ خلفا لإلسباني 
روبرتو مارتينيز، وذلك وفق ما أعلن أمس.

ونشر االحتاد البلجيكي في صفحته على 
تويتر صورة لتيديسكو كتب عليه «أهال 
وســهال»، مرفقا إياها بتعليق «دومينيكو 
تيديســكو هو املدرب اجلديد لشياطيننا 
(لقب املنتخب). حظا سعيدا أيها املدرب!».

ليوڤنتوس أجراه املدعون العامون في تورينو.
وتعرض يوڤنتوس لنكسة إضافية بعد 
تعثره في املباراتني األخيرين في «سيري آ» 
فتعادل أمام أتاالنتا ٣-٣ قبل أن يخسر أمام 
مونتسا ٠-٢ ليتراجع الى املركز الثالث عشر.

ويبدو فريق املدرب ماسيميليانو أليغري 
قــادرا على التأهل الى مســابقة أوروبية في 
املوســم املقبل وحتديدا الــدوري األوروبي 
«يوروبا ليغ» بعد بلوغه نصف نهائي كأس 
إيطاليــا بفوزه على التســيو في الدور ربع 

النهائي اخلميس املاضي.
وقال ماســيميليانو أليغــري بعد نهاية 
املبــاراة: «كانت مباراة صعبــة رغم الفوز، 
كنت بحاجة جلميع الالعبني ألننا نلعب كل ٣

أيام مباراة، سعيد بعودة فالهوڤيتش، هدفنا 
سيكون البقاء قريبني من وسط الترتيب بعد 

حسم ١٥ نقطة من رصيدنا».

مسيرتي ولم أخطط له، وبالتالي أنا سعيد».
وعندما ســأله جنم كرة الســلة الشهير 
شاكيل أونيل املعلق التلفزيوني حاليا عما إذا 
كان حتطيمه الرقم القياسي في عدد النقاط 
يجعله أفضل العب على اإلطالق في تاريخ 
كرة السلة األميركية، أجابه ليبرون: «أترك 
هــذا األمر لآلخرين لكي يقرروا، انه حديث 

جيد في صالونات احلالقة».

متقدما بفارق نقطة عن صاحب القاع.
وحجز أينتراخت فرانكفورت، الفائز باللقب 
خمــس مرات، مقعده في ربع النهائي بفوزه 

على دارمستاد من الدرجة الثانية ٤-٢.
ويديــن فرانكفورت بفــوزه إلى مهاجمه 
الدولي الفرنســي رانــدال كولو مواني الذي 
سجل هدفني (٦ و٩٠)، فيما أضاف الكولومبي 
رافايل ســانتوس بوريه موري الثاني (٤٤) 

والياباني دايشي كامادا الثالث (٦٢).
وسجل للخاسر النمسوي ماتياس هونساك 

(٢٩ و٣١).
وانضــم فرايبــورغ وفرانفكــورت فــي 
ربــع النهائي إلى بايــرن ميونيخ واليبزيغ 

وشتوتغارت وأونيون برلني.

ثــم قال في بيان على موقعه الرســمي 
«يفخر االحتاد امللكي البلجيكي لكرة القدم 
باإلعالن عن تعيني دومينيكو تيديســكو 
مدربا جديدا للمنتخب الوطني»، مضيفا «مت 
تشكيل فريق عمل داخل االحتاد البلجيكي 
لكرة القدم في بداية ديســمبر، مت تكليف 
فريق العمل هذا بإيجاد مدرب وطني جديد، 
باإلضافة إلى تقدمي املشورة بشأن مواصلة 
تطويــر النواة الفنية لالحتــاد البلجيكي 

لكرة القدم».

«تويوتا جازو» حتقق املركزين األول والثاني في رالي «مونتي كارلو»

احتفل فريق تويوتا جازو للسباقات 
TGR مؤخرا بانطالقة مميزة في بطولة 
العالم للراليات WRC للعام ٢٠٢٣ التي 
 ،FIA ينظمها االحتاد الدولي للسيارات
بعد فوزه باملركزين األول والثاني في 
رالي مونتي كارلو، إذ أحرز الســائق 
سيباستيان أوجييه فوزه التاسع في 
هذا الســباق األســطوري، وذلك على 
منت مركبة تويوتــا GR يارس رالي ١
الكهربائيــة الـ «هايبــرد» التي حتمل 
الرقم ١٧، لينهي السباق متقدما بفارق 
١٨٫٨ ثانية على زميله في الفريق كالي 
GR روفانبيرا على منت مركبة تويوتا

يارس رالــي ١ الكهربائية الـ«هايبرد» 
التي حتمل الرقم ٦٩.

وقال أكيو تويودا، رئيس شــركة 
تويوتا موتور كوربوريشن ومؤسس 
 :TGR «فريق «تويوتا جازو للسباقات
«تهانينا للســائق أوجييه على فوزه 
التاسع في مونتي كارلو. إنه ألمر جميل 
أن نستهل املوسم الثاني ملركبات تويوتا 
GR يارس رالي ١ الكهربائية الهايبرد 
بهذا الفوز املســتحق، علما أن الفريق 

قد بدأ بالتحضير لهذا املوسم مباشرة 
بعد رالي اليابان العام املاضي، وأجرى 
الكثير من التحديثــات على املركبات 
في فترة زمنيــة قصيرة. وأعرب عن 
خالص تقديري وشكري جلميع أعضاء 
الفريق الذين يعملون دائما بجد حتى 
في موســم العطــالت، والذين أثمرت 

جهودهم في فوز سيباستيان ومساعده 
فينســنت الندياس، في املركز األول، 
وإكمال الطواقم األخرى جميع املراحل 
اخلاصة في الســباق. لقد كانت بداية 
مذهلة في هذا املوســم بالنســبة لنا. 

شكرا جزيال للجميع».
وستقام اجلولة الثانية من بطولة 

العالم للراليات في أوروبا الشــمالية 
خالل الفترة من ٩ إلى ١٢ فبراير، وهي 
اجلولة الوحيدة من البطولة التي تقام 
في أجواء وظروف شتوية بالكامل على 
الثلج واجلليد. وحتتم الظروف اجلوية 
للجولــة الثانية اســتخدام اإلطارات 
املزودة مبســامير معدنية تنغرز في 
اجلليد لتوفير التماسك والتقليل من 
االنزالق، األمر الذي سيساعد السائقني 

على حتقيق أعلى السرعات.
وشاركت تويوتا على مدى السنوات 
املاضية في العديد من رياضات سباقات 
السيارات، مبا في ذلك «سباق الفورموال 
 ،WEC «١»، و«بطولة العالــم للتحمل
و«ســباق نوربورغرينغ للتحمل ٢٤

ســاعة». وكانت مشــاركة تويوتا في 
هذه الفعاليات تقام عبر فرق وكيانات 
منفصلــة داخل الشــركة حتى أبريل 
٢٠١٥، حني قامت الشــركة بتأســيس 
 ،TGR «قسم «تويوتا جازو للسباقات
وذلك بهدف توحيد جميع أنشــطتها 
في مجال رياضات سباقات السيارات 

حتت اسم واحد.

أشاد جنوم نادي الهالل السابقون بالفوز 
التاريخي للزعيم السعودي على فالمنغو 
البرازيلي ٣-٢، ليبلغ النهائي للمرة األولى 

في تاريخ األندية السعودية.
وقال أسطورة الهالل سامي اجلابر عبر 
تويتــر: «افخر يا وطن، افــرح يا مدرجنا 
الفخم، الهــالل ال يخذلنا أبدا، القمة حيث 

يكون الزعيم».
وتبعه األسطورة محمد الشلهوب بقوله: 

«ألف مبــروك للهالل وجمهوره الكبير، ال 
عجب فالهالل دائما يحقق املستحيل».

وغرد أسطورة األزرق صالح النعيمة: 
«اكتمل الهالل بدرا وأضاء العالم، ألف مبروك 
لســيدي خادم احلرمني الشــريفني ولولي 

عهده حفظهم اهللا».
وقال قائد الهالل األسبق ياسر القحطاني: 
«ارفع راسك أنت هاللي، احلمد هللا، مبروك 
يا زعماء». وعلق األسطورة محمد الدعيع، 

بقوله: «ألف مبروك للوطن، مبروك للزعماء، 
عقبال الكأس يا رب، أنا القوي أنا الزعيم 
أنــا البطل، أنا الوقوف رغــم الظروف أنا 

الهالل».
وكتــب النجم األســبق للهــالل فيصل 
أبوثنني: «احلمد هللا... ألف مبروك، الهالل 
ال يكتب التاريخ، الهــالل يصنعه. مباراة 
تاريخيــة صنعها األبطــال بكل تفاصيلها 

وزاد من سطوته على قارات العالم».

النعيمة: اكتمل «الهالل» بدرًا.. واجلابر: افخر يا وطن

استعاد يوڤنتوس اجلريح توازنه بفوزه 

لكرة القدم. وسجل ثالثية يوڤنتوس الصربي لكرة القدم. وسجل ثالثية يوڤنتوس الصربي لكرة القدم. وسجل ثالثية يوڤنتوس الصربي 

جزاء و
ورفع يوڤنتوس رصيده إلى 

املركز العاشر، فيما جتمد رصيد ساليرنيتانا 

وتعرض يوڤنتوس لعقوبة حسم وتعرض يوڤنتوس لعقوبة حسم 

وتأتي هذه العقوبة بعد أدلة جديدة ضمن 
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١٫٥١٫٥ مليون ريال من الفيصل والوليد بن طالل لكل العب بعد ثالثية فالمنغو  والتأهل لنهائي مونديال األندية مليون ريال من الفيصل والوليد بن طالل لكل العب بعد ثالثية فالمنغو  والتأهل لنهائي مونديال األندية مليون ريال من الفيصل والوليد بن طالل لكل العب بعد ثالثية فالمنغو  والتأهل لنهائي مونديال األندية مليون ريال من الفيصل والوليد بن طالل لكل العب بعد ثالثية فالمنغو  والتأهل لنهائي مونديال األندية مليون ريال من الفيصل والوليد بن طالل لكل العب بعد ثالثية فالمنغو  والتأهل لنهائي مونديال األندية مليون ريال من الفيصل والوليد بن طالل لكل العب بعد ثالثية فالمنغو  والتأهل لنهائي مونديال األندية مليون ريال من الفيصل والوليد بن طالل لكل العب بعد ثالثية فالمنغو  والتأهل لنهائي مونديال األندية

دّون الهالل الســعودي بقيادة جنمه 
املتألق سالم الدوسري اسمه في تاريخ 
مسابقة كأس العالم لألندية لكرة القدم 
وبلغ املباراة النهائية بفوزه على فالمنغو 
البرازيلي املنقوص ٣-٢ في نصف النهائي 

مبدينة طنجة املغربية.
وفرض سالم الدوسري نفسه جنما 
للمبــاراة بتســجيله هدفني مــن ركلتي 
جــزاء (٤ و٤٥+٩)، قبــل أن ميرر كرة 
الثالث إلى األرجنتيني لوتشيانو فييتو 
(٧٠). وسجل هدفي فالمنغو بيدرو (٢٠

و٩٠+١).
وأصبح الدوسري ضمن أكثر الالعبني 
العرب تســجيال لألهــداف في مونديال 
األندية برصيد ٤ أهداف بالتســاوي مع 
املصري محمد أبــو تريكة العب األهلي 

السابق.
وقال الدوســري الــذي اختير أفضل 
العــب في املبــاراة في مقابلــة مع قناة 
الرياضية: «جئنا للمشاركة وطموحنا 
أعلى املراكز، والهالل يلعب دائما للفوز 
باأللقاب ونستحق هذا املركز (النهائي) 
وان شــاء اهللا نبقــى يدا واحــدة وقلبا 

واحدا ونعود بالكأس».
وبات الهالل أول فريق سعودي وثالث 
فريق آســيوي يبلغ نهائي كأس العالم 
لألنديــة بعد كاشــيما أنتلــرز الياباني 
(٢٠١٦) والعني اإلماراتي (٢٠١٨)، وثالث 
فريق عربي بعد الرجاء املغربي (٢٠١٣) 

والعني، يصل لنهائي البطولة.
وأعلن وزير الرياضة السعودي األمير 
عبدالعزيــز بن تركــي الفيصل عن تقدمي 
مكافأة مالية قدرها ٥٠٠ ألف ريال لكل العب.

بدوره، هنأ األمير الوليد بن طالل نادي 

الهالل بتأهلــه، فكتب عبر موقعه على 
تويتــر قائال «نبارك ملمثل وطننا كبير 
آســيا نادي الهالل وصوله الى العاملية 
مرة أخرى، وفاله الفوز إما كبطل كأس 
العالم لألندية أو الثاني عامليا»، مضيفا 
هديتي اخلاصة لهم لهذا االجناز التاريخي 
مبلغ مليون ريال لكل العب، وفي حالة 
الفوز بالنهائي لهم هدية خاصة أخرى 

عبارة عن مليون ريال لكل العب.
وعبر األرجنتينــي رامون دياز، 

مدرب الهالل، عن سعادته بالوصول 
إلى النهائي، وقال خالل املؤمتر 
الصحافي عقب اللقاء «جميعنا 
سعداء ألن الهالل هو أكبر أندية 
الســعودية، ونحن فخورون 
بتمثيلــه، والنجاحات التي 

نحققها معه».
وعمــا إذا كان توتــر 
العبي فالمنغو ساعدهم 
على الفوز، ذكـــر «رمبا 
فوجئـــــوا مبهـــارات 
الالعبني وطريقة لعبنا، 
فــي الشــوط األول لــم 
يصلوا سوى في هجمة 
واحــدة، وكانــت مباراة 
تكتيكية محتدمة جدا».

من جانبه، قــال مدرب 
فالمنغو فيتور بيريرا: «كنا 

على أمت االســتعداد ملواجهة 
الهالل، وليس ملواجهة حتكيم 
ال يرتقي إلى معايير البطولة.. 

التحكيم افتقر للمعايير، وكان 
استفزازيا ولوال شخصية العبي 
فالمنغو لطرد املزيد من الالعبني».
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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق
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تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»
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شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت

 ١٨Thursday February 9, 2023 - Issue No.16699 من رجب ١٤٤٤ املوافق ٩ فبراير ٢٠٢٣

اخلميس
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«أتناول الهوت دوغ باخلردل يوميًا»
النواب  نانسي بيلوسي، رئيسة 
األميركيني سابقا، تعترف بأنها تعشق 
تناول الهوت دوغ باخلردل يوميا، في 
الغذاء، خالل حوار لصحيفة  وجبة 

وول ستريت جورنال.

«أبيع منزلي وأغادر هوليوود»
جيم كاري، املمثل األميركي، يعلن 
مغادرته هوليوود، ويطرح منزله في 
هوليوود، والذي سكنه مدة ٣٠ عاما، 

للبيع بسعر ٢٩ مليون دوالر.

«أبحث عن الزوج السابع»
باميال أندرسون، املمثلة األميركية، 
تعرب عن أملها في الزواج مجددا، رغم 
زواجها ٦ مرات سابقة، وتضيف: ما 
زال أمامي كثير من احلياة ألعيشها.

«أسوأ دور في حياتي»
غوينيث بالترو، املمثلة األمريكية، 
تقول إنهــا تعتبر دورها في فيلمها 
 ،Shallow Hal الشهير: هال الضحل

أسوأ أدوارها.

أبعد من الكلمات

العظمى: ٢٠
الصغرى:  ١٠

أعلى مد: ١:١٤ ص ـ ٢:٥١ م
أدنى جزر: ٨:١٧ ص ـ ٨:٣١

٥:١٢الفجر
٦:٣٢الشروق

١٢:٠٢الظهر
٣:١٠العصر

٥:٣٢املغرب
٦:٥١العشاء

رجال مديرية أمن اجلهراء 
يتمكنون من ضبط مواطنني 

امتهنا سلب الوافدين.

تركيا وسورية تسابقان الزمن 
وعداد ضحايا الزلزال ال يتوقف.

قواكم اهللا وحيلكم بهالنوعيات.العالم أمام مسؤولية أخالقية.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك راضية مرضية  
فادخلي في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

٤٢ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  محمد سعد صالح املطيري:
- ت: ٩٩٤١٩٠٠٠ - النساء: ال يوجد عزاء - شيع.

رعيده كرمي شبيب الفضلي: (أرملة فليفل لهيلم شطي الفضلي) 
٧٧ عاما - الرجال: غرب عبداهللا املبارك - قطعة ٣ - قسيمة 
٦٣٥ - ت: ٦٥٠٤٥٤٤٥ - النساء: الصباحية - قطعة ٣ - شارع 

١١ - منزل ١٠٠٤ - شيعت.
٣٠ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  نواف محمد مبارك سعيد مبارك:
- ت: ٥٠٤٠٠٥٢٨ - ٥٠٥٠٠٢٤٢ - النساء: الفنطاس - قطعة ٣ - 
شارع ١٠٤ - منزل ١٧ - ت: ٩٨٨٨٦٣٢٠ - ٦٦٧٨٥٧٩٨ - شيع.

٦٩ عاما - الرجال: العزاء  عبداحملســن عبداهللا عثمان اخلرافي:
في املقبرة - ت: ٩٩٠٨٧٨٧١ - ٩٩٦٣٣٠٥٦ - النساء: ال يوجد 

عزاء - ت: ٩٩٢٣٨٣٣٨ - شيع.
٣٦ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  عبداهللا جاسم محمد قاسم:
- ت: ٩٩٤٦٦١١٧ - النســاء: الشهداء - ق٥ - ش٥٠٦ - م٢١٥

- مقابل مسجد فاطمة اجلسار - ت: ٩٠٠٧٩٠٨٨ - شيع.
٦٠ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة -  نادية عبدالعزيز حسني العباد:
ت: ٩٩٦١٥٠٢١ - النساء: حطني - ق٣ - ش٣١٠ - م٣٦ - شيعت.

٦٨ عاما - الرجال: مشرف  عبدالرحمن سليمان محمد الشايجي:
- قطعة ٦ - شــارع ٧ - منزل ٢١ - ت: ٩٧٤٣٤٢٣٠ - النساء: 
القادســية - قطعة ٧ - شارع العدســاني - منزل ٦٨ - ت: 

٩٨٧٠٠٠٠٧ - الدفن بعد صالة عصر اليوم اخلميس.

ل  مقطع على «التواصل» ُيعجِّ
بضبط مواطنني امتهنا سلب 

الوافدين بالضرب والدهس

«التحقيقات»: ٥٣٤٨٥ قضية 
جنح و١٢٤١٢ مرور في ٢٠٢٢

٣ كيلو  ضبط ٣ أشخاص  بـ ٫٥
حشيش وشبو  و ٣٥٠ حبة الريكا

منصور السلطان

استطاع رجال مديرية أمن اجلهراء ضبط مواطنني امتهنا 
سلب الوافدين لإلنفاق على شراء املواد املخدرة، وجاء ضبط 
املتهمني بوقت قياسي عقب تداول مقطع مروع لهما يتعمدان 
فيه االصطدام ببقالة متنقلة وبوافد مصاب جراء ضربه من 
قبل املتهمني خالل عملية ســلبه وطلــب النجدة، وذلك على 

طريق الساملي السريع باستخدام سيارة دفع رباعي.
وقال مصدر أمني لـ «األنباء» ان املوقوفني تبني انهما من 
أرباب الســوابق، واعترفا بارتكاب عدة جرائم مماثلة لشراء 
املواد املخــدرة. وعليه متت إحالتهمــا إلى جهة االختصاص 

ولم يستبعد املصدر توجيه تهم الشروع بالقتل للمتهمني.

محمد اجلالهمة

أظهرت االحصائية السنوية للعام ٢٠٢٢ لالدارة العامة 
للتحقيقــات عن تســجيل ٦٥٨٩٧ قضيــة بواقع ٥٣٤٨٥
قضية جنــح و١٢٤١٢ قضية مرور. وأظهرت االحصائية 
ان محافظة حولي تصدرت اعلى معدل من قضايا اجلنح 
بواقع ٤٣٣٨ قضية، فيما جاءت العاصمة بتسجيل اكثر 

عدد من قضايا املرور في العام املاضي بواقع ٣٣٧٤.
وتبني من االحصائية ان محافظة مبارك الكبير سجل 
فيهــا ادنى عــدد من قضايا اجلنح واملــرور بواقع ١٥٩٢

قضية جنح و١٣٠٥ قضايا مرور.

منصور السلطان

متكن رجال اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات من إحباط ضخ 
٣٥٠٠ غرام من مادتي احلشــيش والشبو إلى السوق احمللي، 
وذلك بضبط مواطنني في منطقني الساملية وبنيد القار، فيما 
ضبــط الثالث وهو مصري في منطقة اجلليب.  وقال مصدر 
أمني لـ «األنباء» ان الضبطية األولى كانت من نصيب تاجر 
مخدرات، حيث متت مداهمة شقته في الساملية، وعثر بداخلها 
على ٢ كيلو من مادة احلشيش وميزان حساس وأدوات خاصة 

لتجزئة املواد املخدرة وأكياس معبأة جاهزة للبيع.
أما املداهمة الثانية فجاءت في منطقة بنيد القار، حيث متت 
مداهمة شقة مواطن وإلقاء القبض عليه وبحوزته كيلو من مادة 
الشــبو املخدرة وميزان حساس خاص. وأخيرا كانت املداهمة 
الثالثة لشــقة وافد مصري في منطقة جليب الشــيوخ، وعثر 
بحوزته على حبوب مخدرة نوع الريكا قدر عددها بـ ٣٥٠ حبة.

املتهمون الثالثة وأمامهم املضبوطات

أمن

سويسرا ُتعيد إلى البيرو منحوتة عمرها ٢٥٠٠ عام
أعــادت  ـ أ.ف.پ:  جنيــڤ 
سويســرا األربعاء رأسا كبيرا 
منحوتا باحلجارة إلى البيرو 
يعــود تاريخــه إلــى حوالــى 
٢٥٠٠ عــام وينتمي إلى إحدى 
أقــدم احلضــارات فــي البالد، 
وفــق ما أعلن املكتــب الثقافي 

السويسري.
وأحضرت املنحوتة، البالغ 
وزنها حوالى مائتي كيلوغرام، 
إلى سويسرا بواسطة شاحنة 
في عــام ٢٠١٦ مــن أملانيا بناء 

على طلب تاجر فنون أملاني.
وأفــاد املكتــب الفيدرالــي 

للثقافة في سويســرا في بيان 
بأنه لم يتم التصريح بشــكل 
صحيح عن املنحوتة بوصفها 
أصوال ثقافيــة، وقد صودرت 
الحقا لوجود «شكوك مثبتة» 
عن أخذها بشكل غير قانوني من 
البيرو. وقدمت رئيسة املكتب 
الفيدرالي للثقافة في سويسرا 
املنحوتــة  باخمــان  كاريــن 
احلجريــة املزخرفــة لســفير 
البيرو لويس ألبرتو كاسترو 
جو في مكتــب جمارك منطقة 
بازل-فايل أم راين، حيث عثر 
على القطعة قبل سبع سنوات. الرأس املنحوت وزنه ٢٠٠ كيلوغرام                                   (أ.ف.پ)

ضبط ٣ آسيويني يديرون 
مصنعًا للخمور في الوفرة

منصور السلطان

متكن رجال مديرية أمن محافظة األحمدي من ضبط 
٣ آســيويني يديرون مصنعا للخمور احمللية في منطقة 
الوفرة، وكان بحوزتهم ٢٠٠٠ زجاجة خمر محلية الصنع 
جاهزة للبيع، ومتــت إحالتهم واملضبوطات إلى جهات 

االختصاص التخاذ الالزم بحقهم.

دراسة: ١٥ مليون شخص حتت 
تهديد فيضانات البحيرات اجلليدية

باريــس ـ أ.ف.پ: تهدد الفيضانات العنيفة الناجمة عن 
البحيرات اجلليدية التي تشكلت أو اتسعت بسبب تغير املناخ، 
ما ال يقل عن ١٥ مليون شخص في جميع أنحاء العالم وفقا 
لدراسة نشرت الثالثاء في مجلة «نايتشر كوميونيكيشن».

أربع دول معرضة للخطر بشكل خاص هي الهند وباكستان 
والصني والبيرو، كما ذكر الباحثون الذين أجروا هذا التقييم 

العاملي األول للمناطق املهددة بهذه الظاهرة.
زاد حجــم البحيرات التي تشــكلت نتيجة ذوبان جبال 
اجلليد في العالم بســبب االحترار بنسبة ٥٠٪ في ٣٠ عاما، 
وفق دراســة ســابقة عام ٢٠٢٠ تســتند إلى بيانات األقمار 

الصناعية.
كتبت املعدة الرئيســية للدراسة كارولني تايلور طالبة 
الدكتوراه في جامعة نيوكاسل في إجنلترا «ليست املناطق 
التي بها أكبر عدد من البحيرات اجلليدية أو تلك التي يكون 
اتساعها األسرع هي بالضرورة األكثر خطرا. بل يأتي اخلطر 
من عدد األشــخاص املقيمني قرب هــذه البحيرات وقدرتهم 

على مواجهة الفيضانات».

البحيرات اجلليدية زادت بنسبة ٥٠٪ في عام

تشيلي: إنذار أحمر بعد مقتل العشرات بحرائق الغابات
تشــيلي  كونثبثيــون، 
(تشــيلي) - (أ.ف.پ): قــد 
تتسع رقعة احلرائق الضخمة 
التي اندلعت منذ أسبوع في 
وسط تشيلي اجلنوبي، لتهدد 
مناطق أخرى من البالد بسبب 
موجة حر جديــدة، على ما 

أعلنت السلطات الثالثاء.
صدر إنذار أحمر في أجزاء 
من منطقة لوس ريوس في 
جنوب تشيلي، بالقرب من 

مدينتي كورال وفالديفيا.
وقد تطال حرائق الغابات 
التي أســفرت عــن مقتل ٢٤

شخصا وإصابة ٢١٨٠ آخرين 
منذ اخلميس، وفقا حلصيلة 
رسمية، كذلك منطقة العاصمة 
سانتياغو الواقعة في أقصى 

الشمال.
من املتوقع حدوث موجة 
حر جديدة تتجاوز ٣٧ درجة 

مئوية حتى اجلمعة.
وأكد نائب وزير الداخلية 
مانويل مونسالف أن «وضعا 
شديد التعقيد ميكن أن ينشأ 
من الناحية املناخية»، مشيرا 
إلــى احتمال انــدالع حرائق 

جديدة.

احلكومة منكوبة.
أتت احلرائق منذ اندالعها 
قبل أسبوع على حوالى ٢٩٠

ألف هكتار ودمرت ١١٥٠ منزال، 
وفقا ألحدث تقرير صادر عن 
الهيئة الوطنية للوقاية من 

الكوارث واالستجابة لها.
أوقف ١٥ شخصا لالشتباه 
في دورهم في اندالع بعض 
احلرائق التي يكافح إلخمادها 
أكثر من ٥٦٠٠ عنصر إطفاء 
مبساعدة من املجتمع الدولي.

(رويترز) جانب من احلرائق في منطقة ناسيمنتو التشيلية 

يكافح عناصر اإلطفاء ٨٢
حريقا نشطا من أصل ٣٠٩ في 
جميع أنحاء البالد الثالثاء. 
ومناطــق بيوبيــو ونوبلي 
واراوكانيا (جنوب وسط)، 
هي األكثر تضررا وأعلنتها 

إعدام خمور بـ ٩ ماليني دينار

منصور السلطان

أعلنــت االدارة العامة للجمــارك، في بيان لها، انه مت 
اعدام ١١٥ ألف زجاجة خمر ضبطت وعلى ذمة عدة قضايا 
جنائية حتت اشراف النائب العام ومبشاركة اعضاء من 
«اجلمــارك» و«البلدية». وقال مصــدر امني لـ «األنباء» 
ان اخلمور املتلفة تقدر قيمتها السوقية بنحو ٩ ماليني 
دينار، الفتا الى ان جرافات البلدية قامت بإتالف جميع 

اخلمور ومت التأكد من عملية اإلتالف كاملة.

جانب من اخلمور املضبوطة


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24



