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الغامن: العودة لـ «األمة».. بعد حتصني االنتخابات 
خالل مؤمتر صحافي مشترك طالب فيه بإقرار «املفوضية العليا».. الشحومي: ال تستمعوا إلى املشككني.. والوسمي: أطالب باالستمرار في وثيقة اإلصالح التي تقدمت بها

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ونائب رئيس املجلس أحمد الشحومي ورئيس اللجنة التشريعية د.عبيد الوسمي خالل املؤمتر الصحافي     (قاسم باشا)

فتح باب التسجيل والقبول لدورات ضباط 
الصف واألفراد طوال العام في «الداخلية»

أمير زكي - محمد اجلالهمة   

وّجــه النائــب األول لرئيــس مجلــس الوزراء 
ووزيــر الداخليــة ووزيــر الدفاع باإلنابة الشــيخ 
طالل اخلالد بفتح باب التسجيل والقبول لدورات 
(ضبــاط الصــف واألفراد) طوال العــام بأكادميية 
ســعد العبداهللا للعلوم األمنيــة والقبول الفوري 
للمتقدمني بعد استيفائهم شروط القبول واجتيازهم 
االختبارات والفحوصات الطبية املقررة وفقا للوائح 
والنظم املعتمدة بهذا الشــأن وما يقتضيه الصالح 
العــام، علــى أن يفتــح باب التســجيل ابتــداء من

٢٦ مارس ٢٠٢٣ من خالل التطبيق احلكومي املوحد 
للخدمات اإللكترونية «سهل» وموقع وزارة الداخلية 

 .www.moi.gov.kw اإللكتروني
وكان اخلالد قد أصدر قبل أيام قرارا مماثال في 
وزارة الدفــاع ومبــا يلبي احتياجــات اجليش من 

الشيخ طالل اخلالدضباط الصف واألفراد.

سامح عبداحلفيظ

دعا رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغــامن إلى الرجوع إلى الشــعب 
ليقول كلمته ويختار من ميثله عبر 
انتخابات نزيهة، وذلك بعد إقرار 
قانون املفوضية العليا لالنتخابات 
والقوانــني األخــرى ذات الصلة 
بالعمليــة االنتخابية التي تكفل 
سالمة جميع اإلجراءات القانونية 
والدســتورية للعملية. جاء ذلك 
في كلمة ألقاها الرئيس الغامن في 
مؤمتر صحافي مشترك عقد امس 
في مجلس األمة وضم كال من نائب 
رئيس املجلس أحمد الشــحومي 
التشــريعية  اللجنــة  ورئيــس 
والقانونية النائب د.عبيد الوسمي. 
وأضاف الغامن: رســالتي األولى 
ويشــاركني بها أكثر النواب هي 
الدعــوة إلــى الرجوع إلــى األمة 
مصدر السلطات جميعها، لتختار 
عبر انتخابات نزيهة من ميثلها، 
وذلك بعد التحقق من صحة جميع 
اإلجراءات الدستورية والقانونية 
وســالمتها، حتى ال يتكرر حدث 

البطــالن، فاحملكمة الدســتورية 
حتكم بصحيح الدستور الواضح، 
التنفيذيــة هــي  الســلطة  إمنــا 
املســؤولة عن سالمة اإلجراءات، 
وتكرار األخطاء اإلجرائية سيؤدي 
البطــالن نفســها  الــى نتيجــة 
والذي أصبح معيبا بحق الدولة 
ومؤسساتها، وعبئا على احلياة 

البرملانية ومسيرتها، ومهدرا جلهد 
األمة ووقتهــا.  من جهته، أعرب 
نائب رئيــس مجلس األمة أحمد 
الشحومي عن ثقته فيما تتخذه 
القيادة السياســية مــن قرارات 
حتقق مصلحة الشعب، وقبوله 
مبا يراه الشعب مصدر السلطات. 
ووجه الشــحومي رســالته إلى 

الشــعب قائال: «ال تستمعوا إلى 
املشككني، اقرأوا احلكم ليتضح لكم 
أنه حماية ألبناء الشعب الكويتي 
وملؤسساته بأال يأتي يوم من األيام 
ويتكرر خطأ احلكومة بكتاب عدم 
التعاون». من جهته، طالب رئيس 
اللجنة التشريعية النائب د.عبيد 
الوسمي باالســتمرار في وثيقة 

اإلصالح التي تقدم بها في احلوار 
الوطنــي والتي تتضمن معاجلة 
لكل إشــكاليات الكويت الهيكلية 
أو التقدم مبشــاريع بديلة. وأكد 
الوسمي أن إشكال الكويت األكبر 
هــو غياب املشــروع وأن الدولة 
ال حتمــل مشــروعا واحلكومــة

ال حتمل برامج. 
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أعلنت هيئة الرؤية الشرعية أمس عدم ثبوت 
رؤية هالل شــهر رمضان الكــرمي، ليكون اليوم 
األربعاء املتمم لشهر شعبان، وغدا اخلميس أول 

أيام شهر رمضان.
وبهذه املناســبة تتقدم «األنباء» بأسمى آيات 
التهنئة والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد، وســمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، ورئيس مجلس األمة مرزوق الغامن، 
ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح، وإلى املواطنني واملقيمني، داعني 
اهللا أن ُيعيد هذا الشهر الكرمي على الكويت باخلير 

واليمن والبركات، وأن يرحم شهداءنا األبرار.
هذا، وتصدر «األنباء» طوال أيام شهر رمضان 
الكرمي مســاء بعد اإلفطار.. مبارك عليكم الشهر 

وعساكم من عواده.

مبارك عليكم الشهر.. 
اليوم املتمم وغدًا غرة رمضان 

و«األنباء» معكم بعد اإلفطار

بوتني يقيم مراسم استقبال إمبراطورية لنظيره الصيني
ورئيس الوزراء الياباني يزور أوكرانيا .. للتضامن والتعاون

الرئيس الروسي فالدميير بوتني يقيم مراسم استقبال رسمية لنظيره الصيني شي جينبينغ في الكرملني  (رويترز)   

«نفط الكويت»: تسرب النفط 
في غرب الكويت حتت السيطرة

أعلنت شركة نفط الكويت أن حادث التسرب الذي وقع في 
غرب البالد اليزال حتت السيطرة، وأن فرق الطوارئ املختصة 
متواجــدة في املوقــع وتعمل على مدار الســاعة للتعامل مع 
أي تطور. وقال املتحدث الرســمي باسم شركة نفط الكويت، 
نائــب الرئيس التنفيذي للشــؤون اإلدارية قصي العامر، إن 
فــرق العمــل املعنية تواصــل بذل أقصى اجلهود للســيطرة 
التامة على التســرب، وذلــك بعد أن جنحت في حصر نطاقه 
مــن خالل اتباع كل اإلجــراءات والضوابط التي تســتند إلى 
أدق املعاييــر العامليــة في هــذا اخلصوص. وطمــأن العامر 
املواطنــني واملقيمني، إلى أنــه ال يوجد أي تأثير على الصحة 
أو الســالمة العامــة جراء احلــادث، وأن جميــع القراءات من 
محطات الرصد جاءت ضمن احلدود املسموح بها. وشدد على 
أن عمليات اإلنتاج والتصدير تسير بشكل طبيعي ولم تتأثر، 
في حني تعمل الفرق املعنية على تأكيد عدم تسرب أي انبعاثات 
ضارة وتأكيد احلفاظ على املعايير البيئية املعتمدة بالدولة.

فرق الطوارئ في «نفط الكويت» متواجدة في املوقع وتعمل على مدار الساعة 

إجناز تعديالت اجلداول املدرسية اليوم
عبدالعزيز الفضلي

تسابق اإلدارات املدرسية الزمن في إصدار 
وإعادة «جدولة» اجلداول للخطة الدراسية 
خالل شهر رمضان الفضيل. وكشفت مصادر 
تربوية ميدانية مطلعة لـ «األنباء» عن أنه 

بعد إعالن وزارة التربية عن اخلطة الدراسية 
وآلية العمل في شهر رمضان املبارك، قامت 
اإلدارات املدرسية بإعادة إصدار جداول جديدة 
كل مدرســة على حدة، متوقعة االنتهاء من 
إجناز اجلداول اليوم األربعاء وإبالغ الطلبة 

التفاصيل ص ٥وأولياء أمورهم بذلك. 

التفاصيل ص ٥

عواصمـ  وكاالت: عقد الرئيسان 
الروسي فالدميير بوتني ونظيره 
الصيني شي جينبينغ، محادثات 
موسعة في قصر الكرملني وسط 
مراسم استقبال امبراطورية في 
اليوم الثاني من زيارته لروسيا، 
حيث جرى التوقيع على مجموعة 

اتفاقيات. 
وأكد بوتني أنه أجرى محادثات 
«مهمة جدا وصريحة» مع نظيره 
الصيني الذي عبر عن رغبته في 
تعزيــز التنســيق بــني البلدين، 
للعالقــات  األولويــة  وإعطــاء 
«اإلستراتيجية» مع روسيا، واصفا 
البلدين بأنهما «قوتان كبريان». 
وإلى جانب «مبادرة السالم» التي 
حملهــا جينبينــغ لوقف احلرب 
في اوكرانيا والعالقات الثنائية، 
شــغل اجلانب االقتصادي حيزا 
مهما حيث أعلن بوتني أن «قطاع 
األعمال الروسي قادر على تلبية 
الطلــب الصينــي املتزايــد على 
الطاقة».وعرض بوتني تسهيل عمل 

الشركات الصينية في روسيا بدال 
من الشــركات الغربيــة املغادرة، 
مشيرا إلى أن التبادل التجاري مع 
الصني سيرتفع بـ٣٠٪ وأن هناك 
فرصة ملشاريع مشــتركة بقيمة 

١٣٠ مليار دوالر. 
وفيمــا كان شــي يعبــر عــن 
دعمــه ملوســكو، وصــل رئيــس 
الوزراء الياباني فوميو كيشــيدا 
الــى أوكرانيا في زيــارة مفاجئة 
التقــى خاللها الرئيس األوكراني 
فولودميير زيلينسكي. ورحبت 
باعتبارهــا  بالزيــارة  كييــڤ 
«تاريخية»، وتدل على «تضامن 
وتعاون قوي» بني كييڤ وطوكيو، 
كما كتبت النائبــة األولى لوزير 
اخلارجية األوكراني أمينة جبار. 
وزار رئيس الوزراء الياباني 
مدينة بوتشا حيث اتهمت القوات 
الروسية بقتل مدنيني خالل أسابيع 
من انتشــارها في هــذه املنطقة 
الواقعة في ضواحي كييڤ، السنة 

املاضية.

سالم العبداهللا: 
تعزيز التعاون 

الثنائي والتنسيق 
املتبادل 

مبا يحقق املصالح 
املشتركة 

وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا خالل اللقاء مع رئيس مجلس العموم بني البلدين 
البريطاني السير ليندزي هويل

الكويت وبريطانيا: إنشاء احلوار اإلستراتيجي بني البلدين 
وخارطة طريق ملستقبل أكثر إشراقًا للعالقات الثنائية
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التفاصيل ص ٢٦

التفاصيل ص ٩

صالح الفضالة  
وإخوانه يستقبلون 

املهنئني 
١و٢ و٣ رمضان

يستقبل صالح الفضالة 
املهنئني بالشــهر  واخوانه 
الفضـيـــل أيــــام ١ و٢ و٣

رمضان، ويعاودون استقبال 
رواد ديوانهــم الكائــن في 
«العديليــة» كل يوم ثالثاء 

بعد صالة التراويح.

صالح الفضالة
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األربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ محليات

احملمد: الفرنكوفونية كانت مفتاح العرب للتواصل مع احلضارة الغربية

أسامة دياب

قال سمو الشيخ ناصر احملمد إن «االحتفال 
باليوم العاملي للفرنكوفونية، هو احتفال ظل 
مستمرا ألكثر من عقد من الزمن، ولم ينقطع 
إال خالل فترة احلظر العاملية التي فرضتها 
جائحة كورونا»، معربا عن سعادته باملشاركة 
طوال السنوات املاضية في هذا احلدث، تقديرا 
وإعجابا بالفرنكوفونيــة، وما تقوم به من 
خدمة للحوار والتنوع بني الثقافات في عالم 

يتجه نحو العوملة.
وفــي كلمــة ألقاهــا خــالل حفــل أقامته 
السفارة الفرنســية مبناسبة اليوم العاملي 
للفرنكوفونية واختتام الشهر الفرانكوفوني، 
مساء أول من أمس مبقر السفيرة الفرنسية 
كلير لوفليشــر، وبحضور حشــد كبير من 
السفراء املعتمدين واملواطنني، أوضح سمو 
الشــيخ ناصر احملمــد أن «جتربة االنقطاع 
واحلظر كشفت لنا عن تأثير الثقافة وأهميتها، 
فعندما كان التواصــل االجتماعي مقطوعا، 

كانت الكتب واملطبوعات خير جليس، وكانت 
املــواد الثقافية التي تبثها وســائل اإلعالم 
والتواصل اإللكتروني خير أنيس، وتبني أن 
قوة الثقافة ال تكمن في قدرتها على اختراق 

العزلة فحسب، بل في أنسها وجاذبيتها».
وقال احملمد: «مادامت لكل شعوب العالم 
ثقافاتها وحضاراتها، فــإن التأثير املتبادل 
بني الثقافات يبدو أمرا محسوما، وباألخص 
إذا مــا كان هنــاك حوار دائم بني الشــعوب 
وتاريــخ مشــترك، وهو ما يبــدو جليا بني 
الثقافة الغربية والثقافة العربية، فلم تكن 
املواجهات العســكرية التي شــهدها العالم 
كلها حروبا، بل ســاهمت في نقل احلضارة 
العربية إلى الغرب ونقل احلضارة الغربية 

إلى العرب».
وتابع: «كانت مبادئ الثورة الفرنســية 
مصــدر إلهــام لكثير مــن املفكريــن العرب 
في القرن التاســع عشــر، فمن وحيها ألفوا 
جمعياتهم وأصدروا صحفهم وكتبوا أديباتهم 
وحاربوا االستبداد ونادوا باحلريات وطالبوا 

بالدميوقراطيــة حتى وصل التأثر بالثقافة 
الفرنكوفونية إلى قيام حوارات داخل العالم 
العربي حول احلداثة واألصالة تأثرا بفالسفة 
عصر التنوير األوروبي، وطوال تلك الفترة 
كانــت الفرنكوفونية هــي املفتـــــاح الذي 
استخدمه العرب للتواصل مــــع احلضارة 
الغربيــــــة»، مشيرا إلى «استخدام املثقفني 
لهــا للتعرف على احلداثة، واستخدمهــــــا 
الساسة في سلكهم الديبلوماسي، واستخدمها 
املشرعون لصياغة القوانــني ولهذا كله فإن 
عالقتنا نحــن العرب بالفرنكوفونية عالقة 
مرتبطة بتكويـــن وتشكيل النهضة العربية 

احلديثـــة».
وختم كالمه بالقــول: «يتزامن احتفالنا 
باليوم العاملي للفرنكوفونية مع احتفاالتنا 
في الكويت بأعيادنا الوطنية، وهي مناسبة 
نتذكر فيها الدول الفرنكوفونية التي وقفت 
معنا وأيدتنا ودعمتنــا إبان حترير بالدنا، 
ونحن ننتهز أي مناســبة لنشــيد مبواقف 
من ســاندنا من كل دول العالــم، ونعبر له 

عن امتناننا املستمر، كما أننا نتابع في هذه 
املناسبة كل املستجدات التي تطرأ على العالقة 
الكويتية - الفرنكوفونية، ونحن فخورون 
مبــا وصلنا إليــه ونتطلع إلى نشــر اللغة 

الفرنسية وتعليمها على نطاق أوسع».
استثمار ثابت

من جانبها، قالت السفيرة الفرنسية لدى 
البالد كلير لوفليشر في كلمتها إن «الكويت 
بلد محب للفرنســية والفرنكفونية، بفضل 
محبي الفرنســية وقبل كل شيء عمل سمو 
الشيخ ناصر احملمد، فهو والد الفرنكفونية 
في الكويت، الذي بدأ أول اإلجراءات لصاحلها، 
منــذ الثمانينيــات، ولهــذا الســبب اختاره 
مجلــس تعزيز الفرنكوفونيــة في الكويت 
باإلجماع رئيسا شرفيا، معربة عن شكرها 
لسموه على استثماره الثابــت في خدمـــة 

الفرنكوفونيـــة».
وأشــادت لوفليشــر بكلمة سمو الشيخ 
ناصر احملمد التي قالت «انه يؤكد مرة أخرى 

التزامه بالفرنكوفونية، فضال عن منظور ال 
مثيل له حول هذا املوضوع».

وأشارت إلى أن «الفرنكوفونية هي حركة 
ألنها تتكيف وتثري نفسها بكلمات وتعابير 
مــن جميع أنحاء العالم، انه أيضا مســاحة 
سياسية واقتصادية واسعة تعزز املشاركة 
وتبــادل األفكار واملعرفــة، فهي حتمل قيما 
عاملية مشتركة تدعو إلى السالم، والوصول 
إلى التعليم للجميــع، واقتصادا قائما على 

املشاركة والتنمية املستدامة».
وأضافت لوفليشــر: «لقد فهمت الكويت 
هذا املوقف في وقت مبكر جدا، وراهنت على 
تدريس اللغة الفرنسية منذ عام ١٩٦٦، ومنذ 
ذلك احلــني، ومــن دون أي انقطاع، يدرس 
طالب املدارس الثانوية اللغة الفرنسيـــــة 

كل عـــام».
وقالت: «بفضــل هذا املجهود، تعد اللغة 
الفرنســية حاليا هي اللغة الثالثة التي يتم 
تدريسها في الكويت، وهي عالمة على العالقات 

القوية والدائمة بني بلدينا».

خالل حفل أقامته السفارة الفرنسية مبناسبة اليوم العاملي للفرنكوفونية واختتام الشهر الفرنكوفوني

سمو الشيخ ناصر احملمد ملقيا كلمته
سمو الشيخ ناصر احملمد وسفيرة فرنسا كلير لوفليشر وسفيرة كندا عليا مواني وسفيرة األرجنتني كالوديا أليخاندرا زامبيير وسفير اليونان كونستانتينوس 

سمو الشيخ ناصر احملمد في لفتة أبوية مع عدد من الزهراتبيبيريجوس وسفير أرمينيا سارمني باغداساريان والقائم باألعمال في سفارة لبنان أحمد عرفة

مبـادئ الثورة الفرنسـية مصدر إلهـام لكثير مـن املفكرين العرب في القرن التاسـع عشـرجتربـة االنقطـاع واحلظـر خالل جائحـة «كورونا» كشـفت لنـا عن تأثيـر الثقافـة وأهميتها
نقدر ما تقوم به الفرنكوفونية خلدمة احلوار والتنوع بني الثقافات في عالم يتجه نحو العوملةقـوة الثقافـة ال تكمن فـي قدرتهـا على اختـراق العزلة فحسـب بل فـي أنسـها وجاذبيتها
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األمير: ليعد اهللا الشهر الكرمي على الوطن واألمتني 
العربية واإلسالمية بوافر اخلير واليمن والبركات

نقل الديوان األميري إلى 
املواطنني الكــرام واملقيمني 
علــى أرض الوطــن تهاني 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد مبناسبة قرب 
حلول شهر رمضان، أعاده 
اهللا تعالى على الوطن العزيز 
واملواطنــني الكــرام بوافــر 

اخلير واليمن والبركات.
الديــوان  هــذا، وأعلــن 
األميــري اعتــذار صاحــب 
الســمو عن عدم اســتقبال 
إخوانــه وأبنائــه املواطنني 
واملقيمني الكرام لهذا العام، 
مبتهال سموه إلى الباري جل 
وعال أن ميــن على اجلميع 
بالصحة والعافية، وأن يتقبل 

صيامهم وقيامهم.
كما توجه الديوان األميري 
بالدعاء إلى املولى تعالى بأن 
يحفظ صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد وسمو 
العهــد األمني الشــيخ  ولي 
مشــعل األحمــد ورئيــس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح، 

يحقق لكل الدول اإلسالمية 
وشعوبها في مشارق األرض 
ومغاربها كل ما تنشده من 

رفعة وتقدم وازدهار.
كما بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 

ببرقيــة تهنئة إلى الرئيس 
حاجــي جينجــوب رئيس 
جمهورية ناميبيا الصديقة، 
عبر فيها سموه عن خالص 
العيــد  تهانيــه مبناســبة 
الوطني لبالده، متمنيا سموه 
له موفور الصحة والعافية 
وجلمهورية ناميبيا وشعبها 
الصديق كل التقدم واالزدهار.
وبعــث صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقيتي تهنئة إلى الرئيس 
رام تشــاندرا بوديل رئيس 
نيبــال الصديقة وســعادة 
رام ســاهاي براساد ياداف 
نائب رئيس نيبال الصديقة، 
عبر فيهما سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة فوزهما في 
االنتخابات الرئاسية لنيبال 
وأدائهما اليمني الدستورية، 
متمنيــا ســموه لهمــا كل 
التوفيق والســداد وموفور 
الصحة والعافية، وللعالقات 
الوطيدة بني الكويت ونيبال 
الصديقة املزيد من التطور 

والنماء.

صاحب السمو هنّأ املواطنني واملقيمني بقرب حلول شهر رمضان ورئيس ناميبيا بالعيد 
الوطني ورئيس ونائب رئيس نيبال بفوزهما في االنتخابات

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

حفظهــم اهللا وأدام عليهــم 
نعمة الصحة والعافية، وأن 
يعيد هذا الشهر الكرمي على 
الوطن العزيز وعلى األمتني 
العربية واإلســالمية بوافر 
اخلير واليمن والبركات، وأن 

رئيس الوزراء هّنأ رئيس ناميبيا بالعيد 
الوطني ورئيس ونائب رئيس نيبال 

بفوزهما في االنتخابات
بعث رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشــيخ أحمد نــواف األحمد الصباح 
ببرقيتي تهنئة إلى الرئيس رام تشاندرا 
بوديــل رئيس نيبــال الصديقة ورام 
ســاهاي براســاد ياداف نائب رئيس 
نيبــال الصديقــة، ضمنهمــا ســموه 
خالص تهانيه مبناســبة فوزهما في 

االنتخابات الرئاسية لنيبال وأدائهما 
اليمني الدستورية.

وبعث رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشــيخ أحمد نــواف األحمد الصباح 
ببرقيــة تهنئــة إلى الرئيــس حاجي 
جينجوب رئيــس جمهورية ناميبيا 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباحالصديقة مبناسبة العيد الوطني لبالده.

ولي العهد تسّلم رسالتني موجهتني إلى األمير 
من خادم احلرمني والرئيس العراقي

تســلم ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد بقصر 
بيان صبــاح امس رســالة 
جوابية موجهة إلى صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد من أخيه خادم احلرمني 
الشــريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيــز آل ســعود ملك 
اململكة العربية الســعودية 
الشــقيقة تتعلق بالعالقات 
األخوية والروابط التاريخية 
الراسخة التي تربط البلدين 
والشعبني الشقيقني وسبل 
تعزيزها وتنميتها في جميع 

املجاالت.
قــام بتســليم الرســالة 
لســمو ولــي العهد ســفير 
خادم احلرمني الشريفني لدى 
الكويت سمو األمير سلطان 
بن سعد بن خالد آل سعود.

كما تسلم سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد بقصر 
بيــان امــس رســالة خطية 
موجهة إلى صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد من 
أخيه الرئيس د.عبداللطيف 
جمال رشيد رئيس جمهورية 
الشــقيق تتعلــق  العــراق 
بالعالقات األخوية الطيبة بني 
البلدين والشعبني الشقيقني 
وسبل تعزيزها وتنميتها في 
مختلــف املجاالت والقضايا 
ذات االهتمام املشترك وآخر 
املســتجدات على الساحتني 
اإلقليمية والدولية وتضمنت 
دعوة سموه لزيارة جمهورية 

العراق.
قام بتسليم الرسالة لسمو 
ولي العهد سفير جمهورية 
العراق الشقيق لدى الكويت 

املنهل الصافي.
حضــر اللقاءيــن رئيس 
ديوان سمو ولي العهد الشيخ 
أحمد العبداهللا ووزير شؤون 
الديوان األميري الشيخ محمد 
العبداهللا ومدير مكتب سمو 

رام ساهاي براســاد ياداف 
نائب رئيس نيبال الصديقة 
ضمنهمــا ســموه خالــص 
تهانيه مبناسبة فوزهما في 
االنتخابات الرئاسية لنيبال 
وأدائهما اليمني الدستورية، 
متمنيا ســموه لهما موفور 
وكل  والعافيــة  الصحــة 

التوفيق والسداد.

كمــا بعــث ســمو ولــي 
العهد الشيخ مشعل األحمد 
ببرقية تهنئــة إلى الرئيس 
حاجــي جينجــوب رئيــس 
جمهورية ناميبيا الصديقة 
ضمنها سموه خالص تهانيه 
الوطنــي  العيــد  مبناســبة 
لبالده، راجيا له دوام الصحة 

والعافية.

سموه هنأ رئيس ناميبيا بالعيد الوطني ورئيس ونائب رئيس نيبال بفوزهما في االنتخابات الرئاسية

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل تسلمه رسالة إلى صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد
من خادم احلرمني امللك سلمان بن عبدالعزيز من سمو األمير سلطان بن سعد

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل تسلمه رسالة إلى صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد
من الرئيس د.عبداللطيف رشيد رئيس العراق من السفير املنهل الصافي

ولي العهــد الفريق متقاعد 
جمال الذياب ووكيل الشؤون 
اخلارجية مبكتب سمو ولي 

العهد مازن العيسى. 
كمــا بعــث ســمو ولــي 
العهد الشيخ مشعل األحمد 
ببرقيتي تهنئة إلى الرئيس 
رام تشــاندرا بوديل رئيس 
نيبــال الصديقة وســعادة 

الكويت وبريطانيا: إنشاء احلوار اإلستراتيجي بني البلدين 
وخارطة طريق ملستقبل أكثر إشراقًا للعالقات الثنائية

وزير اخلارجية التقى وزير الدولة لالستثمار البريطاني ومستشار األمن القومي ورئيس مجلس العموم البريطاني ونائبه

فــي  ـ كونــا: عقــدت  لنــدن 
العاصمة البريطانية لندن أعمال 
اجلولة األولى الجتماعات احلوار 
االستراتيجي بني الكويت واململكة 
املتحدة حيث ترأس اجلانب الكويتي 
فيها وزير اخلارجية الشيخ سالم 
العبداهللا فــي حني ترأس اجلانب 
البريطاني وزير خارجية اململكة 
املتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا 
الشمالية الصديقة جيمز كليفرلي.
ونقل وزير اخلارجية الشــيخ 
ســالم العبداهللا في مستهل اللقاء 
حتيات صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد وســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد إلى امللك تشالز 
الثالث ملك اململكة املتحدة لبريطانيا 
العظمى وأيرلندا الشمالية الصديقة 
وصادق التحايا من ســمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح رئيس 
مجلس الوزراء إلى اململكة املتحدة 
قيادة وحكومة وشعبا ومتنياتهم 
بــدوام النمــاء والرخــاء والتقدم 
واالزدهار للمملكة املتحدة وشعبها 

الصديق.
وأشــاد مبا تتســم به عالقات 
الصداقــة التاريخية بــني البلدين 
من قوة ومتانة ومؤكدا على أهمية 
تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق 
املتبادل مبا يحقق املصالح املشتركة 
بني البلدين الصديقني مع التأكيد 
على أهميــة تطوير تلك العالقات 
واالرتقاء بها إلى مستويات أشمل 
وأوسع مبا يحقق املصلحة املشتركة 

للبلدين والشعبني الصديقني.
كما أثنى الشيخ سالم العبداهللا 
على متانة التعاون الوثيق القائم 
بني البلدين الصديقني في احملافل 
الدولية املختلفة معربا عن تطلعه 
ملواصلة نســق هذا التعاون على 
جميع األصعدة، مشيدا باملستوى 
املرموق الذي بلغته عالقات الصداقة 
االستراتيجية والتاريخية القوية 

بني الكويت واململكة املتحدة.
من جانبه، أعرب وزير خارجية 
اململكة املتحدة عــن اعتزاز بالده 
مبسيرة عالقات الصداقة الوثيقة 
والشراكة االستراتيجية القائمة مع 
الكويت في جميع املجاالت مشيدا 
مبــا توصلت إليه من مســتويات 
رفيعة وعالية آمال االرتقاء بها إلى 
آفاق أوسع وترسيخ دعائمها على 

جميع األصعدة.
وأوضح أنه بالرغم من املتغيرات 

اخلالــدة مــن التعــاون والعمــل 
املشترك بني الكويت واململكة املتحدة 
وترجمــة للتطلعــات والطموحة 
الثنائية، وحتقيقا للرؤية املشتركة 
لقيادتي البلدين الصديقني نحو آفاق 
أوسع ومستقبل أرحب يعكس تلك 
التطلعات ويحقق املصالح املشتركة 

للبلدين والشعبني الصديقني.
وأعرب اجلانبــان عن التطلع 
املشــترك لعقد اجلولة الثانية من 
احلوار االستراتيجي بني الكويت 
واململكة املتحدة في الكويت خالل 

العام املقبل. 
وزير الدولة لالستثمار

هذا، وأجــرى وزير اخلارجية 
الشــيخ ســالم العبداهللا جلســة 
مباحثات مع وزير الدولة لالستثمار 
في وزارة التجارة الدولية اللورد 
دومينيك جونسون وعدد من كبار 

املسؤولني البريطانيني
ومت خالل املباحثات استعراض 
عالقات الشراكة االستراتيجية التي 
تربط الكويت واململكــة املتحدة، 

وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف 
القطاعــات املالية واالســتثمارية 
احليوية ومناقشة الفرص الواعدة 
واستكشــاف ميادين التعاون بني 
البلدين الصديقني في هذا اإلطار.

واســتذكر اجلانبــان مجمــل 
االجنــازات الزاخرة لــكال البلدين 
الصديقني في حتقيق منو مطرد من 
التعاون والشراكة في شتى املجاالت 
احليوية واملهمة، السيما االقتصادية 
واالستثمارية منها، وكذلك ما حققته 
االستثمارات الكويتية في اململكة 
املتحدة من منو ثابت منذ تأسيس 
مكتب االستثمار الكويتي في لندن 
عام ١٩٥٣ والذي يشــهد هذا العام 
مناسبة مرور ٧٠ عاما من النجاحات 
املتعددة، األمر الذي يعكس العالقة 
اخلاصة واملتميزة التي تربط دولة 

الكويت واململكة املتحدة.
حرصهمــا  اجلانبــان  وأكــد 
املتبــادل علــى تشــجيع وتنمية 
الشراكة االقتصادية واالستثمارية 
واستكشاف املجاالت اجلديدة التي 
تواكب التطور التقني في قطاعات 

الطاقة والطاقة املتجددة والفرص 
الواعدة لالســتثمارات  احليويــة 
طويلــة املــدى فــي هــذا اإلطــار 
واالنطالق بالشراكة االستراتيجية 
إلى آفاق أرحب وأكثر شمولية مبا 
يعود باملنفعة املشــتركة للبلدين 

وشعبيهما الصديقني.
وعقــب جلســة املباحثــات، 
شــارك وزيــر اخلارجية الشــيخ 
ســالم العبداهللا وبحضور اللورد 
دومينيك جونسون وعدد من كبار 
املسؤولني البريطانيني في مراسم 
حفل إغالق بوابات قصر برج لندن 
(Ceremony of the Keys) والتــي 
تعتبر أحد أبرز املراسم التاريخية 

للملكية البريطانية. 
مستشار األمن القومي

كمــا التقى وزير اخلارجية مع 
مستشــار األمن القومــي للمملكة 
املتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا 
الشمالية الصديقة السير تيم باور
وتناول اللقاء أواصر العالقات 
التاريخيــة الوثيقــة التــي تربط 

الرفيعــة بــني الكويــت واململكــة 
املتحدة الصديقة من تنام مستمر 
فــي مســتوى التعاون املشــترك 
مبختلــف القطاعــات واملجــاالت 
احليوية والتنموية والتأكيد على 
حــرص اجلانبني لألخــذ بعالقات 
الصداقة والتقارب الثنائي إلى آفاق 
أرحب وأشمل مبا يصب في مصلحة 

البلدين والشعبني الصديقني.
من جانبه، أثنى رئيس مجلس 
العموم بالعالقات الودية والتاريخية 
التي تربط الكويت واململكة املتحدة 
وما تشهده مســيرة التعاون بني 
البلدين الصديقني من تطور ومناء 
مستمرين، مؤكدا حرصه ومجلس 
العموم البريطاني على دعم وتعزيز 
التعاون بني البلدين الصديقني مبا 
يخدم املصالح املشــتركة ويحقق 

تطلعات الشعبني الصديقني. 
والتقى الشيخ سالم العبداهللا 
مــع نائب رئيس مجلــس العموم 
السير ناجيل إيفانز ورئيس جلنة 
الشــؤون اخلارجية أليشا كيرنز 
والنائب رحمن تشيشــتي رئيس 
املجموعــة البرملانيــة في مجلس 
اللوردات ومجلس العموم للعالقات 
مــع الكويت ومبشــاركة عدد من 
أعضاء مجلسي اللوردات والعموم.

ونقل وزير اخلارجية في مستهل 
اللقاء أطيب حتيات قيادة وحكومة 
وشعب الكويت إلى اململكة املتحدة 
قيادة وحكومة وشعبا ومتنياتهم 
بــدوام النمــاء والرخــاء والتقدم 
واالزدهار للملكة املتحدة وشعبها 
الصديق.ومت خالل اللقاء، استعراض 
أواصر العالقات التاريخية الوثيقة 
بــني الكويــت واململكــة املتحــدة 
الصديقة والروابــط العميقة بني 
شعبي البلدين الصديقني واجلهود 
املبذولة لتعزيز املسيرة التاريخية 
للعالقات الوثيقة التي تربط الكويت 

باململكة املتحدة الصديقة.
كما مت بحث أطر تعزيز العمل 
املشــترك فــي مختلــف املجاالت 
وســبل تنمية روابطه على جميع 
األصعدة السيما استكشاف الفرص 
االستثمارية والتجارية الواعدة في 
البلدين الصديقني وتعزيز دور املرأة 
والتنمية املجتمعية ودعم الشباب 
وتبادل اخلبرات في مجاالت األمن 
السيبراني والتقنيات املستحدثة 
للتعامل مع تغير املناخ ومواجهة 

تبعاته.

الكويت باململكة املتحدة وما تخللها 
مــن محطاتها وشــواهد تاريخية 
امتــدت ألكثر من قــرن من الزمن، 
كما مت استعراض مسيرة التعاون 
املشــترك بني البلديــن الصديقني 
باإلضافة إلى بحث أبرز املستجدات 
على الساحتني اإلقليمية والدولية 
والتطورات التي تشهدها املنطقة.
اللقــاء، مناقشــة  ومت خــالل 
سبل تعزيز التعاون املشترك بني 
اجلانبني لدعم جهود إحالل السالم 
واالســتقرار في املنطقة مبا يعود 
باخلير والنماء واالزدهار للشعبني 
الصديقني وشعوب املنطقة باإلضافة 
إلــى بحــث مســتجدات األوضاع 
السياســية واألمنية فــي املنطقة 
وبحث مجــاالت التعاون املتعددة 
مبا يعزز املصالح املشتركة ويعود 
باملنفعة على البلدين وشعبيهما 
الصديقني ويعزز التعاون املشترك 
حلفظ االمن واالســتقرار إقليميا 

ودوليا. 
رئيس مجلس العموم البريطاني 

والتقــى وزيــر اخلارجية مع 
رئيس مجلــس العمــوم باململكة 
املتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا 
الشمالية الصديقة السير ليندزي 
هويل في مقر البرملان البريطاني

ونقل الوزير في مستهل اللقاء 
أطيــب حتيــات قيــادة وحكومة 
وشــعب دولة الكويت إلى اململكة 
املتحــدة قيادة وحكومة وشــعبا 
ومتنياتهم بــدوام النماء والرخاء 
والتقدم واالزدهار للملكة املتحدة 
وشــعبها الصديق. وأشاد الوزير 
خالل اللقاء مبا تشــهده العالقات 
التاريخية الوثيقة واالستراتيجية 

وزير اخلارجية خالل جلسة مباحثات مع وزير الدولة لالستثمار في وزارة التجارة الدولية البريطانيةالشيخ سالم العبداهللا خالل انطالق أعمال اجلولة األولى الجتماعات احلوار االستراتيجي بني الكويت واململكة املتحدة

وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا خالل اللقاء مع نائب رئيس مجلس العموم البريطاني

العديــدة والكبيرة التي يعيشــها 
العالــم تشــهد عالقات الشــراكة 
االستراتيجية الشاملة بني اململكة 
املتحــدة والكويــت تزايــدا وقوة 

ومتانة.
وعلى صعيد آخر، أشاد وزير 
خارجية اململكة املتحدة مبستوى 
التواصــل والتعــاون الدائــم بني 
البلديــن الصديقني على الســاحة 
الدوليــة، معربا عن ثنائه بحكمة 
الكويت واتزان سياستها اخلارجية 
وباجلهود التي تقوم بها في ترسيخ 
دعائــم حفــظ األمن والســلم في 

املنطقة.
وجرى خالل احلوار بني وزيري 
خارجية البلدين الصديقني بحث 
آخر املســتجدات على الســاحتني 
اإلقليمية والدولية وتبادل وجهات 
النظر جتاه تكثيــف التعاون في 
مجال العمل الدولي املتعدد األطراف، 
وبحث سبل تعزيز التعاون املشترك 
ملواجهة آخر املستجدات فيما يتعلق 
بعدد من القضايا الهامة ومن بينها 
الوضع في األراضي الفلسطينية 
احملتلة ومناقشــة ســبل التعاون 
فيما يتصل مبسار الدعم اإلنساني 
للمدنيني في أوكرانيا وغيرها من 
القضايا اإلقليميــة والدولية ذات 

االهتمام املشترك.
هذا، وقد توجت أعمال اجلولة 
األولى من احلوار االستراتيجي بني 
الكويت واململكة املتحدة باالتفاق 
على إنشــاء احلوار االستراتيجي 
بني البلدين الصديقني والذي يعتبر 
تدشينا حلوارات استراتيجية عديدة 
وخارطة طريق ملستقبل أكثر إشراقا 
للعالقــات الوثيقــة بــني البلدين 
الصديقني واســتكماال للمســيرة 

وزير خارجية اململكة املتحدة: عالقات الشراكة بني البلدين تزداد قوة ومتانة رغم املتغيرات سالم العبداهللا: تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق املتبادل مبا يحقق املصالح املشتركة بني البلدين 
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«العاصمة»: استمرار بحث  إغالق تقاطع «الدروازة»

أبقت جلنة العاصمة خالل 
اجتماعها أمس برئاســة فهد 
العبداجلــادر الطلــب املقدم 
مــن نائــب رئيــس املجلس 
املطيــري  خالــد  البلــدي 
واألعضاء د.حسن علي كمال، 
م.إسماعيل بهبهاني، عبداهللا 
العنزي، ناصر اجلدعان، وفهد 
العبداجلادر بشــأن استمرار 
إغالق احلركــة املرورية في 
تقاطــع دروازة العبدالرزاق 

اللجنــة ســؤال العضو فهد 
العبداجلادر بشأن جتاوزات 
وقصور قطاع املشاريع بشأن 

عقود سوق املباركية.
وأضاف أن اللجنة حفظت 
الكتاب املقدم من نائب رئيس 
املجلس البلدي خالد املطيري، 
واألعضاء، فهد العبداجلادر، 
ناصر الكفيف، ناصر اجلدعان، 
عبداهللا العنزي، بشأن حريق 

سوق املباركية.

وذكــر أن اللجنــة أبقــت 
على جدول أعمالها االقتراح 
املقــدم مــن رئيــس املجلس 
البلــدي عبــداهللا احملــري، 
بشأن حتويل املوقع املخصص 
لروضة أطفال بالقطعة رقم 
٢ في ضاحية عبداهللا السالم 
إلى حديقة عامة خلدمة أهالي 
املنطقة، وذلك لدعوة الهيئة 
العامــة للزراعــة والثــروة 

السمكية.

وافقت على تخصيص موقع حملطة حتويل ثانوية في منطقة العديلية

على جــدول ألعمالها، وذلك 
لدعــوة كل من جهاز متابعة 
األداء احلكومــي وجامعــة 

الكويت وهيئة الطرق.
وقال رئيــس اللجنة فهد 
العبداجلادر إنها وافقت على 
طلــب وزارة الكهرباء واملاء 
والطاقة املتجددة تخصيص 
موقع محطة حتويل ثانوية 
في منطقة العديلية، قطعة رقم 
٣ موقع رقم ٣، بينما حفظت 

فهد العبداجلادر خالل ترؤسه االجتماع بحضور م.فرح الرومي وم.إسماعيل بهبهاني ود.حسن كمال وم.منيرة األمير

«القانونية» تبحث تسميات املدن واملناطق السكنية
تبحث اللجنة القانونية واملالية في 
املجلس البلدي خالل اجتماعها اليوم 
برئاسة فهد العبداجلادر كتاب الهيئة 
العامة لشــؤون ذوي اإلعاقة بشأن 
مشروع قرار وزاري بتعديل جدول 
١٥ بشأن االشــتراطات واملواصفات 
اخلاصة بتسهيل حركة واستعماالت 

ذوي االحتياجات اخلاصة داخل وخارج 
كل املباني جلميع مناطق الكويت امللحق 
بالقرار الوزاري رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٠٩

بشأن تنظيم أعمال البناء واجلداول 
امللحقة.

اللجنة كتاب األمني  كما ستبحث 
العام ملجلس الوزراء بشأن تسمية املدن 

للمؤسسة  التابعة  السكنية  واملناطق 
العامة للرعاية السكنية.

ويتضمن جدول األعمال أيضا رد 
اإلدارة القانونيــة اخلاص باالقتراح 
املقدم من العضو الســابق مشــعل 
احلمضان - بشأن عمل الئحة قرار 

بالباعة اجلائلني.

«األوقاف» تطلب تخصيص ٢٠ موقعًا
ملراكز إيرادية للهيئة اخليرية

طلبــت وزارة األوقاف تخصيص مواقع ملراكز إيرادية 
للهيئة اخليرية اإلســالمية العاملية في مختلف محافظات 

الكويت.
وأوضــح كتاب وزير العــدل ووزير األوقــاف ووزير 
دولة لشــؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز املاجد أن الهيئة 
اخليرية اإلســالمية تطلب تخصيص مراكز إيرادية يبلغ 
عددها ٢٠ مركزا موزعة في مختلف محافظات الكويت على 
غرار مراكز بيت الزكاة، للتواصل من خاللها مع احملسنني 

وحددت الهيئة املواقع املطلوبة على النحو التالي:
٭ العاصمة: ضاحية عبداهللا الســالم، الشــامية، السرة، 

قرطبة، الصليبخات، وجابر األحمد.
٭ حولي: سلوى، بيان، مشرف، الساملية، وحولي.

٭ مبارك الكبير: صباح السالم، مبارك الكبير، والعدان.
٭ األحمدي: الفحيحيل، ومدينة صباح األحمد السكنية.

٭ الفروانية: عبداهللا املبارك، العارضية، واألندلس.
٭ اجلهراء: مدينة سعد العبداهللا.

تخصيص ٣ مواقع لهيئة االتصاالت في «اجلهراء»

بداح العنزي

أوصــت جلنــة محافظــة اجلهــراء 
خالل اجتماعها أمس برئاســة عبداهللا 
العنزي باملوافقة على طلب الهيئة العامة 
لالتصاالت وتقنية املعلومات تخصيص 

أراضي مراكز البيانات.
وقال رئيس اللجنة عبداهللا العنزي 
عقب االجتماع إن الرأي الفني اخلاص 
بطلب هيئة االتصاالت تضمن املوافقة 
على تخصيص ٣ مواقع لهيئة االتصاالت، 
األول في الصليبية الزراعية، مبساحة 
٣٠ ألف م٢ مع محطتي حتويل كهرباء، 
أما الثاني فيقع في شمال مدينة سعد 

العبداهللا السكنية، مبساحة ٣٠ ألف م٢
مع محطتي حتويل كهرباء، والثالث في 
جنوب مدينة املطالع بنفس املســاحة 
مع محطتي حتويل كهرباء، مضيفا أن 
الرأي الفني تضمن ضرورة التنسيق 
مع الهيئة العامة للبيئة وأخذ موافقة 
وزارات اخلدمــات قبــل تثبيت مواقع 

احملطات.
وزاد العنزي أن اللجنة أحالت خالل 
اجتماعها طلب إعادة تخصيص أرض 
مجمع الشقايا للطاقة املتجددة من معهد 
الكويــت لألبحاث العلميــة إلى وزارة 
الكهربــاء واملاء والطاقــة املتجدد إلى 

اجلهاز التنفيذي.

كمــا أحالــت اللجنة طلــب تعديل 
املســمى الوصفي ملنطقة شرق تيماء 
إلى اجلهاز التنفيذي. وقال إنه مت إبقاء 
طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري 
تخصيص أحواض جتميع مياه أمطار 
مكشوفة وقنوات مائية مكشوفة وصالت 
ســمائية حتت ســطح األرض وساتر 
ترابي ومســارات صرف مياه األمطار، 
وذلك لتجميع وتصريف مياه األمطار 
حول منطقة العبدلي اإلســكانية على 
جدول األعمال، كما متت إحالة متطلبات 
وزارة الصحة املتعلقة مبشروع املدن 
العمالية الثــالث الواقعة غرب مدينة 

احلجاج إلى اجلهاز التنفيذي.

مبساحة ٣٠ ألف م٢ لكل موقع إلقامة مراكز البيانات

عبداهللا العنزي مترئساً اجتماع جلنة اجلهراء بحضور خالد املطيري وم.فرح الرومي وم.منيرة األمير وم.عبداللطيف الدعي

املنفوحي: غلق املطاعم واملقاهي خالل فترة الصيام
وفتحها قبل موعد اإلفطار بساعتني لتجهيز أعمالها

إزالة ١٧٤
مخيمًا في 

مناطق التخييم
كشــفت إدارة العالقــات 
العامة في البلدية عن تواصل 
احلمالت امليدانية التي تشنها 
الربيعية  جلنــة املخيمــات 
مبحافظتي اجلهراء واألحمدي 
إلزالة املخيمــات تزامنا مع 
التخيــــيم  انتهاء موســــم 

.١٥-٣-٢٠٢٣
وأكدت جلنــة املخيمات 
الربيعيــة أن احلمالت التي 
تنفذها إدارة النظافة العامة 
وإشغاالت الطرق مبحافظتي 
اجلهراء واألحمدي مبشاركة 
العديد من اآلليات، أســفرت 
عن إزالة ١٧٤ مخيما وتوجيه 
٦٥ إنــذارا، حيــث تضمنت 
اإلزاالت ١١٨ مخيما في املنطقة 
الشــمالية و٥٦ مخيمــا في 
املنطقة اجلنوبية ومتت إزالة 
٤٥ مخيما من قبل أصحابها.

كما شددت على املواطنني 
واملقيمــني االلتــزام بإزالــة 
املخيمات قبل أن تصلها آليات 
البلدية إلزالتها، ومن ثم يتم 
عمل بلوك للتأمني ألصحاب 
املخيمات واحلملة مستمرة.

مبناســبة قــرب حلول 
شهر رمضان املبارك، أصدر 
مدير عــام البلدية م.أحمد 
إداريــا  املنفوحــي قــرارا 
بأوقــات الــدوام الرســمي 
املرن خالل شــهر رمضان 
املبــارك وانه ســيتم طبق 
املادة األولــى لقرار ديوان 
اخلدمة املدنية خالل ٣ أوقات 
حلضور وانصراف املوظفني 
في بلدية الكويت، األول من 
الساعة ٩:٤٥ صباحا حتــى 
الـ ٢:١٥ ظهرا، والثانـــي مـن 
الـ ١٠:١٥ صباحا حتى الساعة 
٢:٤٥ ظهرا، والثالث من الـ 
١٠:٤٥ صباحا حتى الـ ٣:١٥

راحة، ويستمر نظام العمل 
كاملعتاد.

وأكــد املنفوحــي غلــق 
املطاعــم واملقاهي ومن في 
حكمها خالل فترة الصيام 
احملددة على أن تفتح قبل 
موعد اإلفطار الرسمي (أذان 
املغرب) بساعتني ملباشرة 

وجتهيز أعمالها.
وشدد على كل اإلدارات 
املختصة بأفرع البلدية في 
احملافظات متابعة املطاعم 
واملقاهي واتخاذ اإلجراءات 
القانونيــة حيــال مخالفة 
أحكام القرار على أن يعمل 
بــه مــن تاريخ أول شــهر 

رمضان املبارك.
مــن جانب آخــر، ومن 
منطلــق املصلحــة العامة 
وحرص البلدية على سالمة 
وصحة عمال النظافة، فقد 
أصــدر املنفوحــي تعميما 
إداريا أكد فيه على كل إدارات 
العامة وإشغاالت  النظافة 
البلديــة  الطــرق بأفــرع 
باحملافظات مبتابعة تنفيذ 
عقود النظافــة املبرمة مع 
شــركات النظافة والرقابة 
اليومية على هذه الشركات 
فيما يتعلق بساعات العمل 
اليومي  احملــددة للكنــس 

وإخراج القمامة.
وشدد على مراعاة التقيد 
الكنس  بتحديــد ســاعات 
اليدوي يوميا الفترة األولى 
لكافة املناطق التي تخضع 
إلشراف بلدية الكويت من 
الســاعة ٢ صباحــا حتــى 
الساعة ١٠ صباحا، والفترة 
الثانية املناطــق التجارية 
العامة ومواقف  واألسواق 
اجلمعيات والشواطئ العامة 
التي يرتادها اجلمهور من 
الســاعة ٤ مســاء حتى ١٢

صباحــا، فضال عن حتديد 
مواعيد إخراج القمامة يوميا 
من الســاعة ٩ مساء حتى 

الساعة ١ صباحا.
وألزم املنفوحي األجهزة 
الرقابية في اإلدارات املعنية 
العمل بــه من تاريخ األول 
من شهر رمضان وتطبيق 
جدول اجلزاءات والغرامات 
املنصوص عليها في العقود 
املبرمــة مــع البلدية بحق 
التنظيــف غيــر  شــركات 
امللتزمة باملواعيد احملددة 
للكنــس اليــدوي وإخراج 
القمامة جتنبا للمسؤولية 
التأديبيــة املترتبــة علــى 

مخالفة أحكام التعميم.

اعتمد حتديد ٣ فترات لدوام العاملني في البلدية خالل الشهر املبارك

م.أحمد املنفوحي

عصرا، ال يشمل هذا التعميم 
العاملني بنظام النوبات ٢٤

ساعة عمل يعقبها ٤٨ ساعة 
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وداعا أيها الكبير فينا..
وداعا أيها الغائب احلاضر..

ال يبقى في املوت إال املوعظة وخير املوعظة 
مــا كانت من قائل محب مخلص إلى ســامع 

وقارئ منصف!
في يوم اخلميس ٢٤ شعبان ١٤٤٤هـ املوافق 
٢٠٢٣/٣/١٦ غيّب املوت عميدنا وحبيبنا املغفور 
له بإذن اهللا تعالى محمد علي محمد الضاعن، 
عن عمر يناهز ٧٠ عاما في مملكة تايلند وكان 
معه ٣ من صحبه الكرام الذين أبلغوا اخوانه 
بأنه صلى الفجر وحّول التلفزيون على قناة 
مكة املكرمة ونام وأصابته الســكتة القلبية، 

رحمه اهللا.
وقد وصل جثمانه الطاهر من تايلند على 
اخلطوط اجلوية الكويتية صباح الثالثاء املوافق 
٢٩ شعبان ١٤٤٤هـ املوافق ٢٠٢٣/٣/٢١ ودفن 
عصر الثالثاء في مقبرة الصليبخات وســط 
لفيف من أهله وصحبه ومحبيه ومعارفه، وقد 
شــهدت العزاء مع اخوانه وبني عمومته ملدة 
ساعة ونصف الساعة، ما شاء اهللا طوابير من 
املعزين ال تنتهي، كلهم من أحبائه وأصدقائه 

ومعارفه، شيء يثلج الصدر!
ولعل في هــذه االلتفاتة «قبوال» وعالمة 

من عالماته!
ولد محمد علي الضاعن سنة ١٩٥٣م في 
نقرة الطواري وأمضى فترة شبابه في منطقة 
الفيحاء وتعلم في مدارسها ومراحلها املختلفة.

والعزيز الغالي أبو جاسم من الرعيل األول 
الذين قامت الكويــت على أيديهم وجهودهم 
املباركة فلقد اشتغل في البلدية ثم انتقل الى 
التعليم التطبيقي مشرفا على املواصالت التي 
تنقل الطالبات ثم اشتغل بعد تقاعده في القطاع 

التعاوني في الفيحاء ومشرف وحطني.
االحتالل العراقي

وأثناء االحتالل العراقي خرج من الكويت 
واستقر في مملكة البحرين الشقيقة التي يحبها 
ويعشقها وبذل كل جهده مع إخوانه الذين كانوا 
هناك حينذاك في مساعدة كل كويتي يحتاج 
الى املساعدة وسيروا املظاهرات وأعلنوا دعمهم 
للشرعية ومعروف عن (أبو جاسم) رحمه اهللا، 
فزعته للناس خاصة الضعاف واحملتاجني وكان 
صاحب ابتسامة وقلب أبيض، محبا ألهله وشعبه 
ووطنه، وما كان يتغنــى باألخوة ولكنه كان 

ميارسها ويشيعها بني أقرانه وصحبه الكرام.
لم أعلم أنه الوداع

قبل ســفره جاءني منه تلفون يسأل عن 
موضوعات شــتى وكان باسما فرحا كعادته، 
وشكرته وعندما ســمعت خبر وفاته عرفت 
ان املكاملة كانت وداعا من عزيز يجعلني أقول 
(فقيدة بوجاسم) ال يعوض أبدا، رحمه اهللا، ما 

يجعلني أقول:
اعمل بقولي وإن قصرت في عملي
ينفعك قولي وال يضرك تقصيري

وداعا عميد «الضاعن» الذي ترّجل ولنا في 
اخوتك وبنــي عمومتك عزوة، اهللا يطول في 
أعمار اخوانك: سليمان وعبداللطيف وم.حمود 
وناصــر وضاعن وخالد وعادل، كما ان جنله 
(جاسم) اهللا يطول في عمره سيسير على دربه 
ومبادئه وقيمه، ومن خلّف ما مات، اهللا يحفظه 

ويرعى والدته واخوانه إن شاء اهللا.
وهكذا رحل أخونا العزيز محمد الضاعن - 
بوجاسم - سريعا دون وداع، ما أصابنا بحزن 
عميق والذي بكته الكويت والناس الذين أحبهم 

فأحبوه!
محمد الضاعن كان إنســانا رائعا بكل ما 
تعنيه هذه الكلمة من معان إنســانية وحسن 
السيرة والسلوك، دمث األخالق حسن اجليرة 
ابن الكويت البار وابن نقرة الطواري والفيحاء 
وحطني، وهكذا تخرج الكلمات من أعماق احلقيقة!

أيها القراء الكــرام: مصابنا جلل في أبو 
جاســم طيب الصيت، فســالم منا إليك أيها 
الراحل الكبير بيننا وفي عيوننا، فيا رب ارحم 
واغفر لعميدنا محمد علي الضاعن - بوجاسم، 
اللهم اغسله باملاء والثلج والبرد، أوسع مدخله، 
وأكرم نزلــه، واجعل قبره روضة من رياض 
اجلنة ومنزلته في الفردوس األعلى من اجلنة 

في جنات النعيم.
تبقى احلقيقة الباقية (وما تدري نفس بأي 

أرض متوت - لقمان ٣٤).
لتعزية الرجال تلفون: ٦٦٨٠٩٦٦٦.

حسبنا اهللا، فاملصاب أليم واخلسارات فيه 
ال تعد.

إنا هللا وإنا إليه راجعون.. وتسقط دمعات على 
أخينا محمد الضاعن، فال تنسوه من دعائكم 

أحبابنا داخل الكويت وخارجها.

ومضات

عميد «الضاعن»
ل! الذي ترجَّ

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

حمد اجلابر يستقبل 
املهنئني ١ و٢ رمضان

يستقبل الشيخ حمد جابر العلي املهنئني بشهر 
رمضان املبارك يومي ١ و٢ رمضان، كما يســتقبل 
رواد ديوانــه الكائــن في الشــامية كل ثالثاء بعد 

صالة التراويح.
الشيخ حمد جابر العليمبارك عليكم الشهر وعساكم من عواده.

السفير السعودي هّنأ القيادة برمضان 
ويستقبل املهنئني السبت املقبل

أسامة دياب

هّنأ ســفير خادم احلرمني الشــريفني في البالد سمو 
األمير سلطان بن سعد آل سعود الكويت قيادة وحكومة 

وشعبا بقدوم شهر رمضان املبارك.
وأعلنت السفارة السعودية، في حسابها على «تويتر»، 
أن السفير األمير سلطان بن سعد سيستقبل يوم السبت 
املقبل ٣ رمضان املوافق ٢٥ اجلاري املهنئني بشهر رمضان 
املبارك من الســاعة ٩ حتى ١١ مســاء، وذلك في ديوانية 

السفارة الكائنة في الدعية مبنطقة السفارات.
وأشارت السفارة الى أن الدعوة عامة للجميع.

سمو األمير سلطان بن سعد

مصادر تربوية لـ «األنباء»: حريصون على أال 
تؤثر تعديالت اجلداول على التحصيل العلمي

عبدالعزيز الفضلي

تسابق اإلدارات املدرسية 
الزمــن في إصــدار وإعادة 
«جدولة» اجلداول للخطة 
الدراسية خالل شهر رمضان 
الفضيل والذي من املتوقع 
أن يحــل علينــا يــوم غد 
اخلميس. وكشفت مصادر 
تربوية ميدانية مطلعة لـ 
«األنباء» عن انه بعد إعالن 
وزارة التربيــة عن اخلطة 
الدراســية وآلية العمل في 
شهر رمضان املبارك، قامت 
اإلدارات املدرســية بإعادة 

إصدار جداول جديدة كل مدرســة على حدة، 
مشــيرة إلــى أن اإلدارات املدرســية حريصة 
على وضع خطة مناسبة للشهر الكرمي، وفقا 
للمواد املســموح بتدريسها، السيما أن هناك 
بعض املواد الدراسية مت إلغاؤها خالل الفترة 
احلاليــة. وأكدت احلرص على إجناح ســير 
العملية التعليمية بحيث لن يتأثر الطالب في 
حتصيله العلمي، متوقعة االنتهاء من إجناز 
اجلداول اليوم األربعاء وإبالغ الطلبة وأولياء 
أمورهم بذلك. من جانب آخر، نظمت مدرسة 

أمامة بنــت حمزة بن عبداملطلب املتوســطة 
للبنات والتابعة ملنطقة العاصمة التعليمية 
فعالية بعنوان «أمامة تفخر»، وذلك حتت رعاية 
وحضور مدير الشؤون التعليمية باإلنابة متعب 
العتيبي، وحضور مراقب املرحلة املتوسطة 
علوي الظفيري ومراقبة األنشــطة التربوية 
بدرية الســعيدي، وتهدف هــذه الفعالية إلى 
ختام حفل األنشطة املقامة على مستوى املنطقة 
التعليمية والفعاليات التي متيزت بها طالبات 

املدرسة على حد سواء.

تكرمي إحدى الطالبات

وزير الصحة تفّقد مركز فحص العمالة اجلديد في الرميثية
عبدالكرمي العبداهللا

قام وزير الصحة د.أحمد 
العوضــي، يرافقــه وكيــل 
الــوزارة د.مصطفــى رضا، 
بجولــة تفقديــة فــي مركز 
فحص العمالة اجلديد مبنطقة 
الرميثيــة، وذلك لالطمئنان 
على سير العمل بعد افتتاحه 

خالل األيام املاضية.
ويأتي افتتاح مركز فحص 
العمالة اجلديــد في منطقة 
الرميثية بديال عن املركز الذي 

د. أحمد العوضي يتابع آلية سير العمل في املركزمت إغالقه في مشرف.

د.محمد الرشيدي ود.عبير البحوه ود.ضحية العنزي ود.سارة اخلالدي وعدد من 
احلضور خالل االفتتاح

رئيس بعثة «الصليب األحمر»: ملف األسرى واملفقودين أولوية

أسامة دياب

البعثــة  رئيــس  أعــرب 
اإلقليمية ملنظمة الصليب األحمر 
لــدول مجلس التعاون مامادو 
ســو عن شــكره وامتنانه إلى 
صاحب الســمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، وسمو ولي عهده 
الشيخ مشعل األحمد، واحلكومة 
علــى  الكويتــي،  والشــعب 
دعمهم الدائم لضحايا األزمات 
والكوارث، مشــيدا في الوقت 
نفســه بـ«التعاون الثنائي مع 
السلطات والشركاء الكويتيني»، 
ومؤكــدا أن «اللجنــة الدولية 
جتمعهــا مــع الكويــت عالقة 
متميزة نشــأت منذ حتريرها 
من الغزو العراقي لكنها تعززت 

عامــا علــى تأســيس اللجنة 
الدولية للصليــب األحمر، أن 
«الشــراكة االســتراتيجية مع 

الكويت تعتبر مصدر قوة.
وتطــرق ســو إلــى قضية 

والكويت والســعودية ودول 
التحالف (أميــركا، بريطانيا، 
فرنســا واألمم املتحدة) حيث 
جتتمع هذه اللجنة بانتظام نحو 
٦ مرات في السنة رسميا سواء 

في الكويت أو في العراق».
وأضــاف: «نحــن نعمــل 
علــى مدار الســاعة في امليدان 
حملاولة العثور على الكويتيني 
املفقودين، وعندما يكون لدينا 
أخبار جيدة، سنشارك اجلميع 
ألن هــذا امللف يحظى بأولوية 
قصوى سواء من قبل احلكومة 
أو املتخصصني أو علماء اآلثار، 
كما اجتمعنا في بغداد»، مشيدا 
«بتعاون العراق في هذا امللف 
إضافــة إلــى دعــم الكويتيني 

واألميركيني أيضا».

األسرى واملفقودين الكويتيني 
وجهود اللجنة الدولية للصليب 
األحمــر في مســاعدة الكويت 
التعــرف على  والعــراق فــي 
مصير املفقودين، مشــيرا إلى 
أنه في العام املاضي ومن خالل 
اللجنة الدولية للصليب األحمر 
واللجنة الثالثية املعنية مبلف 
األسرى، مت إغالق ٦٠ ملفا من 
ملفات املفقوديــن خالل ٢٠٢٢
ونأمل أن يســتمر هــذا التقدم 

خالل األشهر املقبلة.
وشدد على أن ملف األسرى 
واملفقوديــن ميثــل أولويــة 
بالنســبة لــه، مشــيرا إلى أن 
«هنــاك آليــة تعتمدها اللجنة 
الثالثيــة التي ترأســها جلنة 
الصليب مبشاركة كل من العراق 

مامادو سو أكد أن الشراكة اإلستراتيجية مع الكويت تعتبر مصدر قوة للجنة الدولية

رئيس البعثة اإلقليمية ملنظمة الصليب األحمر مامادو سو     (متني غوزال)

بشــكل كبير على مــدى الـ ٣٢
عاما املاضية».

وأوضح ســو خالل مؤمتر 
صحافي عقده في مقر اللجنة 
مبناسبة االحتفال مبرور ١٦٠

مت إغالق ٦٠ من ملفات املفقودين الكويتيني خالل ٢٠٢٢ ونأمل أن يستمر هذا التقدم في األشهر املقبلة

ملشاهدة الڤيديو

إعادة تطوير 
أرصفة ميناء 

الشويخ بتكلفة 
٤٨٫٧٥

مليون دينار
دشنت مؤسسة املوانئ 
املرحلــة األولــى مــن 
إعادة تطوير  مشــروع 
وتأهيل أرصفــة ميناء 
الشــويخ بطــول ١٣٣٠

مترا وبتكلفة تبلغ نحو 
٤٨٫٧٥ مليــون دينــار. 
وأوضحــت املؤسســة 
فــي بيــان صحافي، أن 
املشروع ينفذ بالتعاقد 
مع شــركة (هيونداي) 
الكورية وشركة اخلليج 
لإلنشــاءات واألعمــال 
البحرية، وسيستغرق 
تنفيذه حوالي ٣٦ شهرا. 
وأضافــت أن املشــروع 
يشــمل األرصفــة مــن

(١-٨) ويتضمــن ثالث 
مراحل أساسية.

شددت عضو مجلس األمة ٢٠٢٢ املبطل 
عالية اخلالد، على أهمية دور املرأة في تطوير 
نفسها وذاتها.  وبدأت اخلالد حديثها، خالل 
ندوة بعنوان «متكني املرأة اقتصاديا» نظمها 
العربي للتخطيــط اإلثنني املاضي،  املعهد 
مبحاورتها لتطبيــق chatgpt للتعرف مع 
 (AI) اجلمهور على رأي الذكاء االصطناعي

في متكني املرأة في الكويت.  وقالت اخلالد 
إن احلديث عن الذكاء االصطناعي لتدلل على 
أن الذكاء االصطناعي أصبح واقعا خارجيا 
ال مناص لنا منه اليوم في عاملنا، وتؤكد على 
أهمية تطوير املرأة لذاتها من خالل املعلومة 
وتكوين املعرفة الذاتيــة وتكوين املهارات 
املطلوبة للمرأة لتفرض نفسها في الواقع 

اخلارجي.  وزادت: املرأة اليوم في خضم كل 
التقلبات والتجاذبات السياسية والتشريعية 
جتد نفسها احللقة األضعف، ولكي تكون 
حلقة أقوى عليها أن تقوي نفسها وذاتها.  
وأشارت اخلالد إلى ضرورة ان تعي املرأة 
أن أي كبوة، أو تراجع في مسيرتها، هي في 
واقع احلال تراجع لني هني النطالقة جديدة.

عالية اخلالد: أهمية تطوير املرأة لذاتها
من خالل املعلومة وتكوين املعرفة الذاتية

في ندوة «متكني املرأة اقتصادياً» أقامها املعهد العربي للتخطيط اإلثنني املاضي

عالية اخلالد

«مكافحة الدرن» في «مناحي العصيمي» تبدأ خدماتها
عبدالكرمي العبداهللا

منطقــة  مديــر  افتتــح 
الفروانية الصحيــة د.محمد 
الرشــيدي عيــادة ملكافحــة 
مرض الدرن في مركز مناحي 
التابع  العصيمــي الصحــي، 
الفروانيــة الصحية،  ملنطقة 
وذلك لتوفير خدمات مكافحة 
املرض للقاطنــني في منطقة 
الفروانية الصحية والذين يقدر 
عددهم بأكثر من مليون نسمة. 
وعلى هامش االفتتاح، أكدت 
رئيسة مركز مناحي العصيمي 
الصحي د.ضحية العنزي أن 
اليوم العاملــي ملكافحة الدرن 
لهذا العام يأتي حتت شــعار 
«نعــم ميكننــا القضــاء على 
مرض الســل»، ويهــدف إلى 
زيادة الوعــي الصحي ألفراد 
املجتمــع عــن مــرض الدرن 
وكيفية القضاء عليه لتقليل 
عــدد اإلصابــات بــه وحصر 
العواقــب املجتمعية املترتبة 
عليه. وأبدت د.ضحية العنزي 
سعادتها أن يشارك املركز في 
االحتفــال بيوم الدرن العاملي 
وأن يكون املركز عضوا فعاال 

املسبب ملرض الدرن وفي هذه 
السنة مت إحياء فعاليات اليوم 
العاملي للدرن في مركز مناحي 
العصيمــي الصحــي التابــع 
ملنطقــة الفروانيــة الصحية 
لتســليط الضوء على عيادة 
ملكافحــة الــدرن فــي املركــز 
لتوفير جميع خدمات الكشف 
عــن مــرض الــدرن ملراجعي 
املركز من أشــعة على الصدر 
وفحوص اجللد بالتيوبركلني 
وغيرها من الفحوصات، تنفيذا 
خلطة وحــدة مكافحة الدرن 

بالتوســع في تقدمي خدماتها 
وتنفيذ االستراتيجية الوطنية 

ملكافحة الدرن.
من جانبها، أكدت رئيسة 
قسم الصحة العامة في منطقة 
الفروانيــة الصحية د.ســارة 
الــدرن  اخلالــدي أن مــرض 
(السل) يعد من األمراض األكثر 
شــيوعا على مستوى العالم 
ويعد القضاء عليه أحد أهداف 
التنمية املستدامة املقررة من 
قبل منظمــة األمم املتحدة ملا 
للمرض مــن أهمية بالغة من 
حيث طبيعة انتشاره املعدية.
إلــى أن عــدد  وأشــارت 
احلاالت على مستوى العالم 
بلغ أكثر مــن ١٠ ماليني حالة 
لسنة ٢٠٢١ مسببا ١٫٦ مليون 
حالة وفاة. من جانبها، أكدت 
مديــرة إدارة تعزيــز الصحة 
د.عبيــر البحــوه أن التوعية 
باألمراض املعدية ال تقل أهمية 
عن التوعيــة باألمراض غير 
املعدية واملزمنة، الفتة إلى أن 
مرض الدرن أصبح موضوعا 
يجب االنتباه خلطورته أسوة 
بأمــراض أخرى ال تقل أهمية 

عنه مثل «كوفيد-١٩».

في اخلطــط اإلســتراتيجية 
لوحدة مكافحة الدرن في إدارة 
الصحة العامة لوزارة الصحة.
وقالت إنها تأمل أن تكون 
الفعالية انطالقة تفيد مجتمعنا 
وأن نكــون جــزء فعــاال فــي 

مكافحة الدرن في الكويت.
بدورها، أكدت رئيسة وحدة 
مكافحة الدرن في وزارة الصحة 
د.عواطف الشمري أن تاريخ ٢٤

مارس من كل عام يوافق اليوم 
العاملي ملرض الدرن (السل)، 
وهو تاريخ اكتشاف امليكروب 

ملشاهدة الڤيديو

«الرؤية الشرعية»: اليوم املتمم لشعبان وغدًا اخلميس أول رمضان

أسامة أبوالسعود

أعلنــت هيئــة الرؤية الشــرعية، 
أن اليــوم األربعــاء هو املتمم لشــهر 
شــعبان وغدا اخلميس هــو أول ايام 
شــهر رمضان املبارك لعــام ١٤٤٤هـ.. 

جاء ذلك خالل اجتمــاع هيئة الرؤية 
الشــرعية فــي وزارة العدل برئاســة 
املستشار محمد بن ناجي رئيس املجلس 
األعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز 
ورئيس احملكمة الدستورية وبحضور 
وزير العدل ووزير االوقاف والشؤون 

االسالمية ووزير الدولة لشؤون تعزيز 
النزاهة عبدالعزيز املاجد ووكيل وزارة 
العدل بالتكليف هاشم القالف التماسا 
لرؤية هالل شهر رمضان املبارك. وبهذه 
املناســبة، رفعت الهيئة اســمى آيات 
التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب 

السمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد وإلى 
جميع املواطنني واملقيمني وإلى األمتني 
العربية واإلســالمية، سائلة اهللا عز 
وجل أن يعيدها علينا باخلير واليمن 

والبركات.

جانب من اجتماع هيئة الرؤية الشرعية اللتماس هالل رمضاناملستشار محمد بن ناجيعبدالعزيز املاجد
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«االئتمان» يطلق خدمة الفرع الذكي «مت»

«ايكيا» تسحب لعبة صيد السمك 
BLÅVINGAD متعددة األلوان

«بوبيان»: حريصون على التواجد مع كل فئات املجتمع

عاطف رمضان

الرسمي  أعلنت املتحدث 
لبنك االئتمان الكويتي حباري 
اخلشتي عن حفل إطالق خدمة 
الفرع الذكــي «مت» في فندق 
املدير  ميلينيــوم بحضــور 
العام للبنك بالتكليف زينب 
اجليــران واإلدارة التنفيذية 
للبنــك وإدارة مركــز نظــم 
املعلومات بالتعاون مع شركة 
مجموعة أنظمــة الكمبيوتر 

.(ITS) املتكاملة العاملية
وصرحــت اخلشــتي في 
تصريح صحافي سابق بأن 
هذه اخلطوة تعد اســتكماال 
الستراتيجية البنك الطموحة 
التــي وضعت قبل ســنوات 
لتحويل خدمات البنك بشكل 
كامل إلى خدمات إلكترونية 

مطورة وحديثة.
وذكرت أن هــذه اخلدمة 

حثت ايكيــا جميع العمالء، الذين 
سبق لهم أن اشتروا لعبة صيد السمك 
BLÅVINGAD متعــددة األلــوان، على 
التوقف فورا عن استخدامها، والتواصل 
مع قسم خدمة العمالء في ايكيا إلعادتها 

واسترداد ثمنها بالكامل.
وقالت «ايكيا» في بيان صحافي، إن 
السالمة متثل أولوية قصوى بالنسبة 
إليهــا، مضيفــة: كما تســتخدم ايكيا 
برنامجا صارما خاصا بتقييم املخاطر 
واختبارها عند تطوير منتجاتها، وذلك 
للتأكد من أن املنتــج النهائي مطابق 
جلميع القوانني واملعايير املعمول بها 

في األسواق التي يباع فيها.
وتابعــت بالقول: علــى الرغم من 
ذلك، تنامــى إلى علمنا أن املســامير 

الصغيرة املدمجة باللعبة قد تفلت من 
مكانها. ونتيجة لذلك قد تشكل خطر 
االختناق احملتمل، خاصة مع األطفال 
الصغار جدا،  لذلك نحن نسحب لعبة 
الصيــد BLÅVINGAD متعددة األلوان 

من األسواق.
وأضافــت: باإلمكان إرجــاع لعبة 
الصيد BLÅVINGAD متعددة األلوان، 
إلى أي من معارض ايكيا واســترداد 
ثمنها بالكامل. وإثبات فاتورة الشراء 

(اإليصال) غير مطلوب.
ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة 
www.IKEA.com.kw أو االتصــال بنا 
على: ١٨٤٠٤٠٨. وختمت «ايكيا» بيانها 
باالعتذار عن أي إزعاج قد يسببه إجراء 

سحب املنتج هذا.

أعلــن بنــك بوبيــان عن 
برنامجه لشهر رمضان املبارك 
٢٠٢٣ والذي يتضمن العديد 
مــن االنشــطة واملســاهمات 
االجتماعية حرصا منه على 
التواصل اليومي مع مختلف 
فئــات املجتمــع مــن خــالل 
مساهماته املختلفة واالعمال 
التطوعية واخليرية مبا يعود 
عليهم بالنفع ومد يد العون.
هــذا  برنامــج  ويحفــل 
العــام بالكثير من االنشــطة 
التــي  ســواء  والفعاليــات 
تستهدف العمالء أو اجلمهور 
بصفــة عامــة مــن املواطنني 
واملقيمني سعيا لتقدمي منوذجا 
يحتذى في مجال املسؤولية 
املجتمعية والتنمية املستدامة.

وأهم ما مييز برنامج شهر 
رمضان لهذا العام هو إعالن 
الشــراكة مع «مسجد الدولة 
الكبير» لتعزيز روح التعاون 
وتوثيــق الهوية اإلســالمية 
من خالل اســتضافة غالبية 
فعاليات برنامج البنك للشهر 
الفضيل وإقامتها باملسجد مثل 
مســابقة «رتل مــع بوبيان» 
للقرآن الكرمي وتكرمي فائزيها، 

ومبادرة «نقصة بوبيان».
هــذا باإلضافة إلــى إعداد 

التحــدث مع موظــف مركز 
االتصال والتقدمي على طلب 

اخلدمة مباشر.
وأوضحــت أنه من خالل 
خدمــة الفــرع الذكــي ميكن 
للعميــل تقــدمي اخلدمــات 
التالية: طلب قرض اجتماعي، 
طلب قرض عقاري (قســائم 
حكومية - قسائم خاصة)، 

الستكمال رسالتها التشجيعية 
للمواطنني واملقيمني ملمارسة 
رياضــة املشــي خالل شــهر 
رمضان. وســيخصص عائد 
حملة «خطوات بوبيان» لهذا 
العام الستكمال عمليات إعادة 
البصر في أفريقيا التي بدأها 
بنك بوبيــان من خالل حملة 

«نور بوبيان».
كـمــا يستـمــــر تـحــدي 

طلب قرض توسعة وترميم 
بيــوت حكوميــة - ســكن 
خــاص، طلب قرض شــراء 
(بيت - شقة)، طلب دفعة، 
طلب اســتمالك، تتبع حالة 
الطلب، دفع األقساط، تسجيل 
 ،(IBAN) رقم احلساب البنكي
إنشاء حساب جديد، حتديث 
بيانات العميل والتحدث مع 
موظف خدمة العمالء، وتكون 
مدة استغراق تقدمي اخلدمة 
خــالل ٥ دقائــق، وهو األمر 
الذي يوفر الكثير من الوقت 
واجلهد على العميل. وأشارت 
إلى أن التحول الرقمي الذي 
يشهده البنك يعد أحد األهداف 
الســتراتيجية  الرئيســية 
البنك لتحقيق رضا العمالء 
واكتســاب ثقتهــم، وتقدمي 
خدمات البنك لهم على مدار 
الســاعة طوال أيام األسبوع 

بسهولة ويسر.

Boubyan Glow Up الصحــي 
الذي اطلقه بنك بوبيان مؤخرا 
لعمالئه. وللعام التاسع على 
التوالي، يستمر بنك بوبيان 
في تنظيم مسابقته السنوية 
(رتــل مــع بوبيــان) حلفظ 
وتالوة القــرآن الكرمي والتي 
مت تخصيصها هذا العام لكل 
شرائح عمالء البنك وابنائهم.
وســوف تنطلق فعاليات 
مسابقة هذا العام في االسبوع 
الثاني من الشهر الفضيل في 

مسجد الدولة الكبير.
كما يستمر البنك في شهر 
رمضان في مبــادرة «نقصة 
بوبيان» والتي تتضمن قيام 
مجموعة من متطوعي البنك 
مبســاعدة عــدد مــن الطهاة 
الكويتيني املعروفني بإعداد ما 
يزيد على ٤٠٠ وجبة مميزة من 
أبرز االطباق الرمضانية التي 
يتقنها هؤالء الطهاة وتوزيعها 
بصورة يومية على مرتادي 
ساحة «مسجد الدولة الكبير» 
بالتعاون مع متطوعي املسجد 
الكبير. وفي ســياق متصل، 
ســوف يتم جتهيز ما يعادل 
٥٠٠٠ وجبة سحور لتوزيعها 
في املسجد الكبير خالل أيام 

العشر األواخر.

اخلشتي: حتويل كل خدمات البنك إلكترونية مطورة

برنامج حافل من املبادرات خالل الشهر الفضيل

زينب اجليران وم.فهد املخيزمي يكرمان شريفة الكندري

نقصة بوبيان - نقصة خير في شهر اخلير»

حملة «نور بوبيان»

تطلق ألول مــرة في القطاع 
احلكومي وانفــرد فيها بنك 
االئتمان الكويتي، بحيث يقدم 
خدماته للمواطنني بسهولة 
ويســر من خالل هذه القناة 
اإللكترونيــة احلديثــة التي 
تكون متاحة على مدار الساعة 
طوال أيام األســبوع لتلبية 
طلبات املواطنــني من خالل 

برنامج مكثف خالل أيام العشر 
األواخــر مــن شــهر رمضان 
خلدمــة وضيافــة املصلــني 
مبشاركة مجموعة من موظفي 
بوبيان املتطوعني من مختلف 
اإلدارات، وهــو ما يعزز دور 
بنك بوبيان االجتماعي في دعم 
ومساندة اإلسالم واملسلمني.

وتستمر حملة «خطوات 
بوبيان» أيضا خالل هذا العام 

زينب اجليران وم.فهد املخيزمي مع القائمني على تنفيذ خدمة الفرع الذكي «مت»

«الوقف اإلنساني» تستعد لتدشني حملتها الرمضانية
تقدم رئيس مجلس إدارة 
اجلمعية الكويتية للوقف 
اإلنساني والتنمية م. نصار 
آيات  العبداجلليل بأسمى 
إلى  التهانــي والتبريكات 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، وإلى ســمو 
ولي العهد الشــيخ مشعل 
األحمد، وإلى أهل الكويت 
مواطنني ومقيمني، واألمة 
اإلســالمية مبناسبة شهر 
رمضــان املعظــم، ســائال 
املولى تبــارك وتعالى أن 
يجعله شــهر خير وبركة 

العربيــة  األمتــني  علــى 
واإلســالمية وعلى بالدنا 

وبالد املسلمني أجمعني.
وقال العبد اجلليل في 
تصريح صحافي: إن شهر 
رمضان هــو عطاء رباني، 
يتعاظم فيه األجر والثواب، 
ويكثر فيه فعل اخلير ومنح 
الصدقــات، وهــو دعــوة 
إنسانية للتكافل والتراحم 
بني املسلمني ليكفل قويهم 
ضعيفهم ويرعــى غنيهم 
فقيرهــم، وهــو دافع لكل 
مسلم لديه سعة من املال، 

في التوســعة علــى غيره 
من احملتاجــني واملنكوبني 
بصدقاته وزكواته، في ظل 
هذه األيام املباركات لينال 

األجر ويضاعف الثواب.
وأوضــح العبد اجلليل 
اإلنســاني»  «الوقــف  أن 
تستعد إلطالق العديد من 
املشــروعات النوعيــة في 
شهر رمضان املبارك، والتي 
يعود نفعهــا على الالجئ 
والنازح واليتيم واحملتاج 
واملرضى واألرامل وطالب 

العلم والدعاة. م. نصار العبد اجلليل
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«الوطني» ينظم فعالية مميزة احتفاًال 
مبرور ١٠ سنوات على افتتاح «بيت عبداهللا»

الكويــت  يحــرص بنــك 
الوطنــي دائما علــى االلتزام 
بأداء مســؤوليته املجتمعية 
جتاه جميع شــرائح املجتمع 
وخاصة األطفال، كما تشــمل 
تلك املسؤولية جميع القطاعات 
وخاصة اخلدمــات الصحية. 
وفي هذا اإلطــار، نظم البنك 
فعالية مميزة مبناسبة مرور 
١٠ سنوات على افتتاح مؤسسة 
بيت عبداهللا لرعاية األطفال.

حضر احلفل، الذي نظمته 
أســرة بنك الكويــت الوطني 
في بيت عبداهللا، األطفال في 
املؤسسة، وكذلك بعض األطفال 
من مستشفى البنك التخصصي 
لألطفال وأسرهم، حيث قضوا 
وقتــا ممتعــا وأبــدوا تفاعال 
ملحوظا مع جميع األنشــطة 

التي تضمنها احلفل.
تضمــن احلفل العديد من 
األنشطة واملسابقات والفقرات 
الغنائية والترفيهية، وســط 
أجــواء مــن املــرح والبهجة، 
مبشاركة الفنان زاك املوسوي 
الــذي قــدم عرضــا غنائيــا 
مميزا القى تفاعال واسعا من 

احلضور.
وبهــذه املناســبة، قالــت 
مسؤول أول في إدارة العالقات 
العامة في بنك الكويت الوطني 
جوان العبداجلليل: «نحرص 
دائمــا على توفيــر كل الدعم 
لألطفال خالل رحلة عالجهم 

كمــا أكدت أن االهتمام بأســر 
األطفــال خالل تلــك املرحلة 
الصعبــة علــى جميــع أفراد 
األسرة متثل ركيزة أساسية 
في جميع ما نقيمه من حفالت 
ومبــادرات، مــا يســاهم في 
تعزيــز قدرتهــم على تخطي 

تلك املرحلة.
ويواصــل بنــك الكويــت 
الوطني تقدمي النموذج الرائد 
فــي املســاهمات املجتمعيــة 
على أكمل وجه، حيث ســاهم 
البنــك في تطوير كل وحدات 
مستشفى بنك الكويت الوطني 
التخصصــي لألطفــال، وقدم 
تبرعا ســخيا إلنشــاء وحدة 
العــالج باخلاليــا اجلذعيــة 
وعمل على تطويرها وتوفير 
أفضل مقاييس الرعاية العاملية 

للمرضــى وعائالتهــم حتــى 
أصبحت من أكبر املراكز لزراعة 
اخلاليا اجلذعية في املنطقة.

هذا، ويحفل ســجل بنك 
الكويت الوطني بالعديد من 
املبادرات الريادية اإلنسانية 
واالجتماعية، ويواصل سعيه 
إلى توفير مختلف الســبل 
لدعم األطفــال في الكويت، 
إلــى جانب قيامــه بصورة 
مســتمرة بتنظيــم زيارات 
إلى العديد من املؤسســات 
اإلنســانية التي تعنى بهم 
بهدف تكريس ثقافة خدمة 
املجتمــع وتعزيــز الوعــي 
باملسؤولية االجتماعية، وهو 
نهــج لطاملا متيــز به البنك 
الوطني ويســعى دوما إلى 

نشره في املجتمع.

فريق العالقات اإلعالمية في «الوطني» وإدارة بيت عبداهللا في لقطة جماعية

أريج الغامن مع املكرمني في لقطة جماعية                  (زين عالم)

وزير الصحة د. أحمد العوضي في مقدمة احلضور خالل افتتاح الفعالية

الطويلــة، باعتبــاره جــزءا 
ال يتجــزأ مــن مســؤوليتنا 

االجتماعية».
العبداجلليــل:  وأضافــت 
«نســعى دوما لرسم البهجة 
على وجوه األطفال الذين هم 
بأمس احلاجة ملثل هذا الدعم، 
لذلك نقيم العديد من املبادرات 
التي تساهم في إسعادهم، مثل 
مبادرة (أحلم أن أكون)، التي 
حققت أحالم العديد من األطفال 
وعززت رغبتهــم في التغلب 
على املــرض من أجل حتقيق 

أحالمهم في املستقبل».
العبداجلليل عن  وأعربت 
سعادتها بالنتائج التي حتققها 
تلــك املبــادرات والفعاليات، 
وأهمها رؤية الفرحة والبسمة 
على وجوه األطفال وأسرهم، 

«ضمان» تشارك باليوم التوعوي ملستشفى األميري

أريج الغامن: نعمل على أن تكون مخرجاتنا صلبة 
وقوية وقادرة على مواجهة حتديات سوق العمل

«األهلي» يرعى احلملة الصحية للمستشفى األميري

شاركت شركة مستشفيات 
الضمان الصحــي (ضمان) 
في اليوم التوعوي الصحي 
الثاني الذي نظمه املستشفى 
األميــري برعايــة وحضور 
د.أحمــد  الصحــة  وزيــر 
العوضي في سوق املباركية.

وأكدت ضمــان في بيان 
صحافــي حرصها على دعم 
أنشــطة اجلهات واملنظمات 
الطبية احلكومية واخلاصة 
انطالقا مــن اهتمامها العام 
الوعــي  برفــع مســتويات 
الصحي في الكويت، مشيرة 
إلى أن مثل هذه املشاركة تأتي 
تعبيــرا عــن إميــان ضمان 
بالريــادة ورعايــة القضايا 
االجتماعية ولدعم النشاطات 
الصحيــة والتوعويــة التي 
تهدف إلــى تطوير املجتمع 

واالرتقاء به.
وبينــت أن مثــل هــذه 
األنشــطة تســاهم في رفع 
الوعي الصحي لدى املواطنني 
واملقيمــني ممــا يســاعد في 
العامــة  صحــة  حتســني 
ومحاربــة العــادات وأمناط 
احلياة السلبية التي تؤدي 
إلى زيادة انتشــار األمراض 
في املجتمع، إضافة إلى خلق 
وعي جماهيري بشركة ضمان 
ودورهــا التنموي في قطاع 

الرعاية الصحية الوطني.
شــركة  أن  وأوضحــت 
ضمان امتلكت منذ تأسيسها 
رؤية ريادية للرعاية الصحية 

عبدالعزيز الفضلي

أقامت مدرسة البكالوريا 
األمريكية ظهــر امس حفال 
تكرمييا ألعضــاء اجلمعية 
الشرفية وذلك بحضور حشد 

كبير من اولياء االمور.
وقالت مدير عام مدرسة 
االمريكيــة  البكالوريــا 
اريــج الغــامن فــي تصريح 
للصحافيــني علــى هامــش 
احلفل «اننــا نتواجد اليوم 
لتكرمي الطلبة االعضاء في 
اجلمعية الشرفية الوطنية 
وهــم ليس طلبــة متفوقني 
اكادمييا فقط بل متميزين في 
مجاالت اخرى، الفتة الى ان 
مثل هذه االنشطة التي ندعمها 
هي لصقل شخصية الطالب 
وتنمية مهاراته وإحساسه 
باملســؤولية جتــاه من هم 
بحاجــة له وكذلك حتســني 
التعامل مع اآلخرين، واألهم 
من ذلــك تهيئة الفرص لهم 
لاللتحاق بأفضل اجلامعات 
وأعرقها واألعلــى تصنيفا 
خاصة أن هذه اجلامعات ال 
تكتفي باملعدل املرتفع وإمنا 
لها متطلبات أخرى منها ان 
يكون الطالــب متميزا وله 
طموح في مختلف املجاالت 
سواء التطوعية أو اخليرية 

او الرياضية وغيرها».
وأضافت اننا حريصون 
على ان هذا الطالب ال يكتفي 
بالقبــول وااللتحــاق بهذه 

أعلن البنك األهلي الكويتي، 
عن رعايتــه «اليوم األميري 
الثاني» للتوعيــة بالصحة، 
الذي نظمه املستشفى األميري 
في ١٦ مارس ٢٠٢٣ في سوق 
املباركية، حتت شعار «صحتك 
فــي رمضان» برعايــة وزير 
الصحــة، انطالقا من حرص 
البنــك األهلــي الكويتي على 
أفــراد  بــني  الوعــي  تعزيــز 
املجتمع، والتشجيع على اتباع 
منط حياة صحي، يساعد على 
الوقاية من اإلصابة باألمراض 

على أنواعها.
التي  الفعاليــة  وشــملت 
يشارك البنك األهلي الكويتي 
برعايتها للعــام الثاني على 
التوالــي، إقامــة ٢٠ منصــة 
متخصصــة حتــت إشــراف 
أطبــاء متخصصــني بالعديد 
من األمراض، وتشــهد إجراء 
الســكر وضغط  فحوصــات 
الدم وحســاب كتلة اجلســم 
وغيرهــا، فضال عــن تواجد 
أجنحة متخصصة بالتغذية 
الصحيــة والعالج الطبيعي، 

الصحية الذكية وقيادة عملية 
التحول الرقمي التي تتمحور 
علــى املســتفيد (املريض) 
وتضعه فــي مركز االهتمام 
من خالل الطرق التي تتيح له 
وللطاقم الطبي االطالع على 
تفاصيل التاريخ الطبي من 
خالل نظم معلومات وقواعد 
بيانات تكنولوجية متطورة 
ولكــن اســتطاع طلبتنــا وعلى درجة عالية من األمان 

االلتحاق باجلامعات االعلى 
فــي التصنيف فــي اميركا 

واململكة املتحدة وأوروبا.
وذكــرت الغــامن: نحن 
متابعون لهم بشــكل دائم 
التعليميــة،  ملســيرتهم 
مشيرة الى انهم لم يواجهوا 
مشاكل كبيرة واستطاعوا 
مســيرتهم  اســتكمال 

املباركية جلميع املشــاركني، 
يظهر حرصه على عقد شراكات 
مع العديد من اجلهات الصحية 
في الكويت، بهدف زيادة الوعي 
الصحي باملجتمع، واحلفاظ 
على سالمة األفراد، وتشجيعهم 
على ممارسة الرياضة، وإبراز 
أهميتها للوقاية من األمراض، 
واتباع منط غذائي صحي مبا 
يحمي اجلسم، الفتا إلى أن هذه 
العناصر تشكل جزءا رئيسيا 
من قيم البنك األهلي الكويتي 
وإســتراتيجيته للمسؤولية 

االجتماعية.
تكريس احلضور

ويأتي ذلك ضمن مساهمة 
البنــك األهلــي الكويتــي في 
رعايــة الفعاليــات الصحية، 
لتكريــس دوره وحضــوره 
الكبيــر في أوســاط املجتمع 
الكويتي، مؤكدا التزامه بتعزيز 
دوره التوعــوي، مبا يعكس 
توجهــه كإحدى مؤسســات 
القطاع اخلاص امللتزمة بدعم 
وإجناح املبادرات املجتمعية 

وتوفر للمستفيد القدرة على 
الوصول السلس والسريع 
إلى اخلدمة الطبية املطلوبة.
وأفادت أن شركة ضمان 
باعتبارهــا مــن أهــم ركائز 
محور الرعاية الصحية في 
رؤية كويــت جديدة ٢٠٣٥، 
تهــدف إلــى رفع مؤشــرات 
الرعاية الصحية عبر الصحة 
الوقائية وحتقيق نقلة نوعية 
لقطاع الرعاية الصحية في 
الكويــت عبر إعــادة هيكلة 
اخلدمات الصحية، وتأسيس 
منظومــة صحيــة حديثــة 
إداريــا وطبيــا  ومتطــورة 
وتوفير قرابة ٧ آالف فرصة 
وظيفية للكويتيني وغيرهم 

في القطاع الطبي.
الشــركة  وقــد أجنــزت 
مستشــفيني فــي محافظتي 
األحمــدي واجلهراء بســعة 
٦٦٠ سريرا، باإلضافة جتهيز 
وتشغيل خمسة مراكز صحية 
للرعاية األولية موزعة على 
مختلــف احملافظــات والتي 
تعمل حاليا كمراكز خاصة 
تستقبل الراغبني باحلصول 
على رعاية صحية في عيادات 
طب العائلة وطب األســنان 
وطب األطفال باإلضافة إلى 
خدمات األشــعة واملختبر، 
وذلك متهيدا الفتتاح منظومة 
ضمان واستقبال املستفيدين 
الرئيسيني من خدماتها من 
املقيمني العاملني في القطاع 

وتخرجوا في تفوق وجناح.اخلاص وعائالتهم.
وحول آلية العمل واخلطة 
الدراسية في املدرسة خالل 
شهر رمضان املبارك، قالت 
الغــامن ان الــدوام يبــدأ في 
الســاعة  الفضيــل  الشــهر 
العاشــرة صباحــا وينتهي 
فــي الثانية ظهرا، موضحة 
الى اننا اصدرنا جدوال مرنا 

ليغطي كل املنهج.

املتنوعة التي تقام في جميع 
القطاعات، والتي تناسب كل 

األعمار.
األهلــي  البنــك  وتابــع 
الكويتــي، أن الفتــرة املقبلة 
ستشهد مشاركته في العديد 
الفعاليــات واحلمــالت  مــن 
الصحيــة والتوعوية، وعلى 
رأسها املتعلقة بالصحة العامة، 
وتلبية احتياجات جميع أفراد 
املجتمع الصحية والعالجية، 
وإرشــادهم إلــى التطــورات 
تشــهدها  التــي  املســتمرة 
اخلدمــات العالجيــة جلميع 
األمراض، ضمن إطار شراكته 
مع اجلهات الصحية والطبية 
الرائدة في الكويت. باإلضافة 
إلى تقدمي عروض وخصومات 
لعمالء البنك األهلي الكويتي 
إجــراء  علــى  للتشــجيع 
الفحوصات الدورية، والكشف 
عــن العديــد مــن األمــراض 
الشائعة، ومن بينها سرطان 
الثدي وسرطان البروستاتا، 
والسكري وغيرها، بالتعاون 

مع املراكز الصحية.

بهدف بناء مجتمع صحي أكثر عبر التوعية والصحة الوقائية

مدرسة البكالوريا األمريكية كّرمت أعضاء اجلمعية الشرفية

أقيمت بسوق املباركية للتشجيع على الرياضة واتباع منط حياة صحي

أريج الغامن مكرمة معن الزواوي

صقر آل بن علي

.. وتكرمي سبيكة البابطني

صقر آل بن علي مع ممثلي البنك على هامش احلملة

لولوة وليان محمد الرخيص مع والدتهما رانيا الفليجغال العصيمي تتسلم تكرميها

واالجتاهات املستقبلية لهذا 
القطاع احليــوي تهدف إلى 
بناء مجتمع أكثر صحة عبر 
تطبيــق برامج االســتدامة 
وخاصــة في محور الرعاية 
الصحيــة، وبنــاء على هذه 
الرؤية تطبق الشركة منظومة 
رعاية صحية متطورة تتبنى 
أحــدث التطبيقــات في هذا 
اجلامعات او هذه املؤسسات املجال ومن ضمنها الرعاية 

وإمنا تكون عنده القدرة على 
استكمال املســيرة والقدرة 
على حل املشكالت، وبالتالي 
تكون هذه املخرجات صلبة 
وقوية وقادرة على مواجهة 
حتديات سوق العمل، مشيرة 
الى انها ســعيدة بأنه رغم 
قصر عمر املدرســة مقارنة 
مبــدارس الكويت واخلليج 

إلى جانب عقد العديد من ورش 
العمل واحملاضرات التوعوية 

للحضور من جميع الفئات.
وهدفــت الفعاليــة التــي 
شــهدت حضور أعداد كبيرة 
من أفراد املجتمع، إلى تزويد 
التطورات  املشــاركني بأهــم 
الصحيــة،  واملعلومــات 
وتقدمي اإلرشــادات املناسبة 
التي تســاعدهم على الوقاية 
وجتنبهم اإلصابة بأي أمراض.

وأكد البنك األهلي الكويتي، 
حرصه على املشاركة الدائمة 
في الفعاليات الصحية، التزاما 
منه بدوره الفاعل اجتماعيا، 
وإلميانه بأهمية تثقيف أفراد 
الفئات  املجتمع مــن جميــع 
الفحوصات  بأهميــة إجــراء 
الدوريــة، واتبــاع تعليمات 
األطباء حفاظا على صحتهم.
األهلــي  البنــك  وشــدد 
الكويتي على أن التعاون مع 
املستشــفى األميــري لرعاية 
التوعويــة للعــام  حملتهــا 
الثانــي علــى التوالي، والتي 
تضمنت يوما صحيا في سوق 

«الكويت للتأمني» حتتفل بعيد األم
الكويت  احتفلت شركة 
للتأمني بعيد األم في مبادرة 
تهدف إلــى توطيد تواصل 
الشــركة مــع موظفاتهــا، 
وإميانا منها بأهمية دورها 
االجتماعي في تعزيز روح 
الفريق الواحد بني أعضاء 
فريق العمل، حيث مت توزيع 
الورود على جميع املوظفات 
املركــز  طوابــق  كل  فــي 
الرئيسي والفروع في هذا 
اليوم، كما التقطت الصور 
التذكارية معهن في أجواء 
الفرحة  احتفالية ســادتها 

والسرور.
املناســبة، قالت  وبهذه 

مبــادرة تعكــس دور األم 
األساســي فــي عطاءاتهــا 
وتضحياتهــا وجهودهــا 
املتواصلة في بناء األسرة 
وتربيــة األبنــاء ونهضــة 
املجتمعات، كما نود التعبير 
لهــن عن احترامنــا الكبير 
وتقديرنا لدورهن الريادي 
الســيما األم العاملــة التي 
جنحت إلى جانب عملها في 
احلفاظ على دورها الرئيسي 

في قيام وتكاتف أسرتها.
وأضافت: تولي شــركة 
للتأمــني اهتماما  الكويــت 
كبيرا باملرأة، ويتضح ذلك 
فــي النســبة العاليــة من 

النساء الالتي يشغلن العديد 
مــن املناصــب بالشــركة. 
كذلك، إن الشركة متمسكة 
بالتزاماتهــا جتــاه  دائمــا 
املجتمع بــكل فئاته. ومبا 
أن األم تعتبر عماد األسرة، 
فإنها جتــد منا كل الرعاية 

واالهتمام.
الصايــغ:  واختتمــت 
األمهات دائمــا وأبدا تبقى 
لهن مكانة خاصة في حياة 
كل فــرد منــا، واحتفالنــا 
بهن اليوم ليس إال عرفانا 
بدورهن الكبير في حياة كل 
واحد منــا، متمنية جلميع 

األمهات يوما سعيدا.

مبادرة هدفها توطيد تواصل الشركة مع موظفاتها

فجر الصايغ

مدير قســم التواصل فجر 
الصايغ: يأتي هذا االحتفال 
بهذه املناسبة العزيزة في 

العبداجلليل: رعاية األطفال واخلدمات الصحية على رأس أولويات املسؤولية االجتماعية لـ«الوطني»
نحرص دائمًا على توفير كل الدعم لألطفال خالل رحلة عالجهم الطويلة ورسم البهجة على وجوههم

أجنحـة للتعريف بطرق التغذية الصحية والعـالج الطبيعي ومحاضرات توعويـة للزوار
البنك يدعم املبادرات الصحية من منطلق احلرص على تعزيز دوره في املسؤولية االجتماعية

ملشاهدة الڤيديو
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القريش

رحلت أم اخلير 
والطيبة سيدة النساء 

محبوبة اجلميع

ألم وأمل

د.هند الشومر

رثاء

بقلم: الشيخ فيصل احلمود 
املالك الصباح

الشك واليقني في نفس كل إنســان، فأين يجد اإلنسان 
نفسه بني هذا وذاك، فإن رجحت كفة الشك عاش حياته في 
دوامة، وإن كانت الثانية فأحرى به أن يعيش مرتاحا، فاحلذر 
من أن يغلب شــكك يقينك، فتمنى بالتعاســة، واخلوف كل 
اخلوف من الشــك القاتل، ووضع الشك موضع اليقني دون 
تثبت، فقد تــؤدي نتائجه إلى ما ال حتمد عقباه، فكم زهقت 
أنفس ووقع الطالق بداعي الشك، ثم تبني أن األمر عكس ذلك 

ولكن بعد فوات األمر.
وبالعودة إلى معنى الشــك، فهو حالة نفسية يتردد فيها 
الذهن بني اإلثبات والنفي، كشــكك في وضوئك وشكك في 
صالتك، على عكس اليقني فهو األمر الثابت الذي ال لبس فيه، 
وبني الشــك واليقني فرق كبير واحلاكم العادل بينهما قلبك، 
ورمبا شك املرء بقدرته على فعل شيء فأصبح قلقا مترددا، 
فيفقد ثقته في نفسه، وقد عرف اجلرجاني الشك فقال: هو 

التردد بني النقيضني بال ترجيح ألحدهما على اآلخر.
وإذا متكن الشك من املرء جعل حياته ال تطاق، ورمبا كان 
الشك أول مراتب اليقني كحال النبي إبراهيم گ، فقد شك 
مبا عليه قومه من عبادة أوثان وشرك باهللا، فقاده شكه في 
ذلك إلى التفكير مبخلوقات اهللا حتى وصل إلى اإلميان باهللا 
الواحد األحد، وعلينا أال جنعل الشــك بال يقني يفقدنا الثقة 
بأصحابنا ومبن نتعامل معهم، فقد يقودك شــكك إلى اإلثم 
فترتكب ذنبا، وأال جنعل فشــل جتاربنا مع الغير وصداقتنا 
مدعاة للقلق واحليرة حتى ال يتحول الشك إلى اخلوف والتوتر، 
وال ميكن أن نقوم بعمل إال باليقني ومن ضعف يقينه ضعف 
عمله، وقد قال النبي ژ «ما أخاف على أمتي إال ضعف اليقني» 
إن أول درجــات اليقني معرفة اهللا حق معرفته واالتكال عليه 
في كل صغيرة وكبيرة واليقني مبا عند اهللا من ثواب وعقاب.
ومن صور اليقني باهللا الرائعة في تاريخنا قصة عقبة بن 
نافع الفهري فعندما أراد أن يبني مدينة القيروان في املغرب، 
وصل إلى مكان وحل ومشتبك وبه الكثير من السباع واألفاعي 
وغير ذلك، فدعا اهللا تعالى قائال: «أيتها احليات والســباع إنا 
أصحاب رسول اهللا ژ، فارحلوا عنا إنا نازلون»، فنظر من 
معه من املســلمني إلى الدواب حتمل أوالدها والسباع حتمل 
أشبالها واحليات تخرج من جحورها مسرعة، فرأى ذلك كثير 
من البربر ممن لم يسلموا فأسلموا، فهل بعد هذا اليقني يقينا، 

وعلى ذلك يقول املتنبي:
إذا ساء فعل املرء ساءت ظنونه

وصدق ما يعتاده من توهم
وعادى محبيه بقول عداته

وأصبح في ليل من الشك مظلم
مــن هنا أقول إن اليقني نور أبلج، والشــك ظالم دامس، 
فال تدع شكك يجعل من يقينك وهما فتصبح قلقا ومتسي 

قلقا.. ودمتم ساملني.

غالبا ما يستوقفني معنى الكلمات واملصطلحات التي تسمى 
بها األشياء واألشخاص، حتى تلك التي نتداولها يوميا، لفظ (أم) 
ذلــك الذي احتفل العالم أمس بكل من حتمل هذا اللقب فرفعت 
الشعارات وأشعلت الشــموع وتصاعدت النغمات، جميلة تلك 
األجواء تبعث في األمهات واألبناء روحا جديدة فتتجدد النفس 

وتسعد الروح.
أثناء بحثي عن معنى لفظ (أم) في املعاجم استوقفني تعريف 
في علم التشريح كنت قد سمعته سابقا من أحد االختصاصيني، 
املصطلح هو األم احلنون، ولكن املصطلح هنا يختلف عن ذلك 
الذي توارد إلى ذهنك، األم احلنون هو الغشاء الوعائي الرقيق 
املؤلف للطبقة الداخلة من األغلفة الثالثة احمليطة باملخ واحلبل 

الشوكي. 
قد يكون العالم الذي أطلق هذا اللفظ مدركا متاما ملعنى األم 
احلنون وإال ملا كان أطلقه على هذا اجلزء الدقيق جدا من جسم 
اإلنسان، هل الحظتم واسمحوا لي ببعض اإلسباغ األدبي على 
هذا التعريف، هل الحظتم أن مصطلح األم احلنون هنا يقصد به 
غشاء والغشاء هو ما يغطي ويغلف اجللد، ونرى بوضوح وجه 
الشــبه بني ما يروم إليه التعريف وبني األم، تلك اإلنسانة التي 
حترص على أن تكون دافئا منذ مهدك، فال تكف عن احلرص على 
أن يكون فراشك دافئا فتتأكد على وجود غطائك مبكانه طوال 
الليل وإن كلفها األمر نومها الهانئ، وتظل ترســل أغطيتها من 
أحضان وقبل وأدعية مختلطة بالدموع طوال العمر، لتظل حتمي 
قلبك من برد املشاعر وقسوة األيام. وإذا ما عدنا للتعريف وجدنا 
أن هذا الغشــاء وعائي والوعاء دائما يجمع ويحتوي، كما األم 
واألم احلكيمة قلب كبير يحوي الكل ال يرفض أحدا، هي حتتوي 
الصالح ليزيد صالحه وحتتوي من زادت مساوئ تصرفاته على 
أمل أن يتبدد كل سوء خالط قلبه فيعود إلى رشده، رقيق ذلك 
الوعاء رغم مهمتــه العظيمة وهو ال يصلح إال أن يكون رقيقا 
فهو مؤلف لطبقة حتيط باملخ واحلبل الشوكي فلو كان سميكا 
ملا كان قادرا على حمايــة ورعاية هذه األجزاء املهمة، كما األم 
متامــا فال منو لعقول من حتتويهم إن كانت الغالظة والفظاظة 
هي أســاس تعاملها معهم، األم ال ينبغي إال أن تكون إن كانت 
أمــا حنونا بحق رقيقة هينة لينة وإن اتخذت احلزم طريقا في 
بعض األمور والظروف حتى يستقيم حال من تسعى لتنشئته.
على صعيد آخر عندما تأملت هذا املصطلح الذي أطلق على 
هذا اجلزء من تكوين الدماغ، لوجود تشابه في وظيفته ومهمته 
احلساسة، وجدت أنه من باب أولى أن يطلق مصطلح األم احلنون 
على كل امرأة لم تهبها احلياة فرصة لتلد طفال، وكانت أما حنونا 
برعايتها باحتوائها وحكمتها رمبا بطريقة تفوق األم البيولوجية 
التي لم جتهد نفسها حتى بشرف محاولة جدية لتغيير الصفات 
السيئة فيها فنحن بشر ومن منا الكامل، هي لم حتاول من أجل 
أطفال، كانت سببا في وجودهم على هذه األرض ومع األسف 

رمبا تكون سببا في تعاستهم وأمراضهم النفسية.
أنت أم حنون بكل ما تقدمينه وتبذلينه من أجل أي طفل من 
املمكن أن تتركي عليه بصمة جميلة، بتشجيعك له ليكون واثقا 
بنفسه، بحرصك على حثه لتطوير ذاته باستمرار، بابتسامتك 
الدائمة وعطائك املتواصل، بثباتك على مواقفك وبث روح احلب 
والتسامح، بعدم كسرك لقلب طفل بكلمة جارحة، أو صوت عال، 
بعدم تســفيهك ألحالمه وطموحه مهما كان صغيرا في نظرك، 
أنت أم حنون ســواء كنت أما أو أختا، عمــة، خالة أو صديقة 

معلمة أو مربية. 
 يوم أمس لم يكن عيد أم فحسب، فاألم هي العيد، بإعادتها 
لــكل فعل جميل، األم عيد بدوامها على الرعاية والدعم واحلب 
واالحتضان، احتضان القلب قبل اجلســد، األم ليس شخصا 
يظهر ليوم في حياة أبنائه، وكذلك عيدها، األم من حترص على 
رســم صورتها اجلميلة في أذهــان أبنائها ومن يعنيها أمرهم 
بتصرفاتها قبل هندامها، وأمام نفســها قبل الناس، أن تكون 

صادقة مع نفسها، ليصدق عيدها.
وكل يوم هو عيد لكل أم حنون في العالم.

دمتم بحب وسالم.

الكويتيني على  يحرص بعــض 
إحياء العادات والتقاليد القدمية، ومن 
القريش والذي  بينها االحتفال بيوم 
يصادف آخر أيام شعبان واالستعداد 
لبدء صيام رمضان، وهو عادة كويتية 
بسيطة يتم من خاللها صلة األرحام 
واالستعداد للشهر الكرمي دون تكلف 
أو مبالغة أو التقيد بوقت محدد. وقد 
يتكلف البعض لإلعداد ليوم القريش 
بتجهيز األغذية الدســمة واملتنوعة 
ولبس املالبس الشعبية والتزين باحلناء 
وتعطير وتبخير املنازل الســتقبال 
الرمضانية  الزينة  الضيوف وتعليق 
داخل املنزل وخارجه وعمل ركن في 
املنزل للحلويــات أو الهدايا الرمزية 
وإعطاء هذه املناسبة أكبر من حجمها ما 
يؤدي إلى العبء الكبير على رب العائلة.

وقد يقــوم البعــض باالحتفال 
بالقريش بتقدمي وتناول جميع أنواع 
الطعام، وكأننا لن جند طعاما في شهر 
رمضان وأن يلتزم باالحتفال في وقت 
محدد وهو آخر يوم من شعبان وعادة 
يتم تناول األغذية التي ال ميكن تناولها 
في شهر رمضان كاألسماك مثال. ولم 
يكن هذا اليوم معروفا عند الســلف 
الصالح ولم يثبت عن النبي ژ وال 
صحابته الكــرام وال من بعدهم من 
السلف الصالح أنهم كانوا يحتفلون 
بقدوم شهر رمضان بإقامة الدعوات 
على الطعام وال غير ذلك، وبالتالي فإنه 
يدخل في ضابط البدعة والذي تقدم 

بيانه في الفتوى.
وكون هذه املســألة من العادات 
القدمية ليس مبررا ملشروعيتها، فاخلير 
في اتباع هدي الرسول ژ والشر في 
الدين. ويحرص املسلم  االبتداع في 
على اإلنفاق في وجوه اخلير، خصوصا 
في شــهر رمضان عن طريق إفطار 
الصائمني والتصدق على احملتاجني 
اقتداء  واالتصاف باجلود والكــرم 

بالرسول ژ.
إن التجهيز لشهر رمضان يكون 
بالصيام وقراءة القرآن الكرمي وإخراج 
الصدقــات وصلة األرحــام وكثرة 
االستغفار وقيام الليل والنية الصادقة 
للصيام والتوبة مــن جميع الذنوب 
وكثرة الدعاء وليــس بتناول جميع 
أنواع األطعمة واملشروبات وكأن الطعام 
سينقرض في شهر رمضان املبارك. 
وألن االحتفال بيوم القريش هو من باب 
البدع، فاألفضل جتنبه وعدم إحيائه 
وااللتزام مبا كان يقوم به الرســول 
ژ وصحابته الكرام لالستعداد لشهر 

الصوم والبركات.
أبارك لكم قدوم شــهر رمضان 
املبارك، وأن يسلمنا اهللا له ويسلمه لنا، 
وكل عام وأنتم بخير وصحة وعافية، 
وأن يعيده اهللا علينا جميعا ونحن في 

أمت صحة ومع أحبابنا وأهلنا.

بقلوب مؤمنة راضية بقضاء 
اهللا وقدره تلقينــا ببالغ احلزن 
واألسى نبأ وفاة فقيدتنا املغفور 
لها بإذن اهللا تعالى لطيفة سلطان 
جاســم الدبوس، طيب اهللا ثراها 
وذكراها، رحلت أم الرجال وخالتهم 
انها بوقتها  وعمتهم وجدتهــم، 
النساء محبوبة  وزمنها ســيدة 
اجلميع، وحنونــة القلب الكبير 
وطيبة احلياة وحســنة املعشر، 
انها اللطيفة اســما وفعال، وحقا 
العصر احلديث،  رحلت خنساء 
التي ما فارقت كفيها يوما سنابل 
اجلنى وسديد العمل اخليري، فقد 
عرفت الفقيدة بدورها االنساني 
اخليري وعطائها السخي بتقدمي يد 
العون لكل محتاج وعملها اخليري 
املشهود له في املساجد. رحلت أم 
مشاري عن هذه الدنيا بجسدها، 
لكن ذكراها العطرة باقية في قلوب 
كل من تعامل معاها وكان قريبا 
منها. فمن ال يتمنى الذكر احلسن 
في حياته وبعد املمات؟ ومن باب 
إحقاق احلق والوفــاء فاجلميع 
يشهد لها بالسيرة الطيبة املليئة 
البر واإلحسان وتواصلها  بعمل 
مع اجلميع العاكس لصورة الروح 
الوطنية العالية النبيلة ألهل الكويت 
األوفياء، وال يسعنا اال أن ندعو 
البــاري جلت قدرته أن يتغمدها 
بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها 

فسيح جناته.

تزامن يوم املرأة العاملي هذا 
العام ٢٠٢٣ مع وقت «قريشنا»، 
وقبل أن نقوم بجولتنا يجب علينا 
التوضيح للبعض ما هو «قريش»؟ 
باختصار هو «عادة كويتية قدمية 
لم تنقطع إلى اآلن، واحلمد اهللا، 
تلك املناسبة تقوم بجمع األهل 
واألحباء واألقارب واألصدقاء 
قبل شــهر رمضان بأيام قليلة 
بفرحة وتهليل ومباركة بقدوم 

شهر رمضان الكرمي».
أمــا هذا العــام ٢٠٢٣ فكان 
قريشي غير، ولكم بعض السطور 

من جولة قريشنا الثقافي:
٭ معرض «احملترف النسائي في 
الكويت»، احتفلت قاعة بوشهرى 
في مســاء يوم االثنني املاضي 
بيوم املرأة بطريقته املتميزة في 
إبراز دور املرأة الكويتية في الفن 
التشكيلي، ما متيز به املعرض هذا 
التنويع والتوليف ما بني  العام 

الكثير من القضايا التي تخص 
املرأة من خالل العديد من املدارس 
الفنية، فكان كل جزء من املعرض 
يحكي لنا قصة بفرشاة مبدعة 
وفكر مؤمن بقضيتــه، قامت 
مبدعاتنا بطرح قضية كل منهن 
من خالل مدرسة فنية عاشقة 
لها، ذلك هو غذاء الروح والفكر 
والعقل، وذلك هو قريشنا الثقافي، 

شكرا للمبدعات والشكر موصول 
لقاعة بوشهري على هذا املعرض 
وتقدميه في يوم مميز بعروض 

مميزة.
٭ مؤسســة عبدالعزيز سعود 
البابطــني الثقافيــة أقامت في 
صباح يوم األحــد ٢٠٢٣/٣/١٩

حفل افتتاح الدورة الثامنة عشرة 
لتوزيع جوائز مؤسسة عبدالعزيز 

الثقافية، وكان  البابطني  سعود 
هذا االحتفال على مسرح مكتبة 
البابطني، ولم ينته قريشنا الثقافي 
بعد من مؤسســة البابطني، بل 
أكملناه في اليوم التالي بأمسية 
غنائية لبنانيــة مميزة أطربتنا 
من خالله إحــدى طيور لبنان 
«والء اجلنــدي»، وكان هــذا 
على مسرح الشيخ جابر العلي 
املوســيقي مبركز الشيخ جابر 
األحمد الثقافي، كل الشكر لكل 
القائمني واملسؤولني في مؤسسة 
عبدالعزيز سعود البابطني الثقافية 

على هذا القريش الثقافي.
٭ مســك اخلتام: كل الشكر لكل 
مثقف على أرض عروس اخلليج، 
لتقديره واهتمامه وحرصه على 
وجــود وتواجد مثقفي عروس 
اخلليج فــي محافلهم الثقافية، 
دمتــم منارة الكويــت ودامت 

الكويت ملثقفيها وأهلها.

العقد  اقتصــادات  تعرضت 
االجتماعي لضغــوط متزايدة 
نتيجة لتقلبات أسعار النفط، مما 
أثر على االقتصاد، السيما فيما 
يتعلق بقضايا التوظيف واإلسكان 

والرعاية الصحية.
ومع اقتراب غالبية ســكان 
الكويــت مــن دخول ســوق 
العمــل أو توظيفهم حاليا، بات 
املواقف  من الضروري دراسة 
املجتمعية جتــاه الدور املتغير 
للسياســات االقتصاديــة في 
املواطنني  العالقات بني  تشكيل 
والدولة، وحتدي العقد االجتماعي 
القائم حتت مجهر تطور احلقائق 

االقتصادية.
رغــم ذلك، بقــي املصطلح 
مفهوما بشــكل غير كاف، ولم 
إمكانياته ملقارنة  يتم استخدام 
الدولة  العالقات بــني  وحتليل 
واملجتمع بشكل فعال، ومع مرور 
املنطقة بتغيرات كبيرة، سيكون 
من املهم معاجلة مثل هذه القضايا 
من أجل خلق مجتمع مســتقر 
ومزدهــر قادر علــى مواجهة 

حتديات املستقبل.
لسوء احلظ، نظرا ألن العقد 
االجتماعي مرتبط بشــكل غير 
مباشر باالستدامة والناجت احمللي 
اإلجمالي، من النادر ما تتم دراسة 
آثاره أو حتى معاجلتها خاصة في 
الشرق األوسط، مع هذا فإن عدم 
االستقرار السياسي الذي ال ميكن 

إنكاره في البالد وتراجع مؤشرات 
الرفاهية االجتماعية، على الرغم 
من كونها دولة مجلس التعاون 
البرملان  التي تضــم  اخلليجي 
األكثر نشاطا وصوتا، هو دليل 
واضح على انتهاء صالحية العقد 

االجتماعي احلالي.
تظهر األبحاث العاملية أن العقد 
االجتماعي اجليد ميكن أن يوفر 
بيئة مستقرة لالستثمار وريادة 
األعمال، مما يــؤدي إلى النمو 
االقتصادي والتنمية. كما ميكنه 
أيضا ضمان حصول املواطنني 
على خدمات أساسية الئقة مثل 
التعليم والرعاية الصحية وتعزيز 

االستقرار االجتماعي.
مــن ناحية أخــرى، يؤدي 
العقد االجتماعي املكسور لعدم 
االستقرار السياسي واالضطرابات 
االجتماعية والركود االقتصادي 
التي ميكن أن تكون لها جميعا آثار 

سلبية على االستدامة والتنمية 
االقتصادية.

وضمن نطاقه أيضا، يتعلق 
العقد االجتماعي بحوافز مثل دعم 
الزائد،  العام  الطاقة والتوظيف 
بالنسبة  للغاية  وكالهما مكلف 
الدستور  للكويت، حيث ينص 
على التوظيف كحق للمواطنني.

ومع ذلك، فمن املتوقع ارتفاع 
أرقام البطالة بسبب اإلحصاءات 
األخيرة التي تعلــن أن غالبية 
الشباب،  الكويتيني هم من فئة 
مما يعني أن هنــاك حاجة إلى 
املزيد من الوظائف لتلبية الطلبات 

املستقبلية.
يعتقد أكادمييون أنه في حالة 
حدوث تغييرات كبيرة طوعا أم 
ال، فمن احملتمل أن يكون للعقد 
االجتماعي تأثير كبير على عملية 
التاريخ في  االنتقال. ويستمر 
تذكيرنا بأنه إذا لم تؤخذ اجلوانب 

االجتماعية في عــني االعتبار 
بالشــكل الصحيح، فحينها أي 
دفع إلى األمام ميكن له أن يضع 

البلد في حالة اضطراب.
ويحذر األكادمييون كذلك أنه 
من غير احملتمل استجابة املواطنني 
إلعادة كتابة العقود االجتماعية من 
جانب واحد، وأن التغييرات الهائلة 
ال ميكن حتقيقها ما لم يتم حتقيق 
توازن بني عالقة الناس باحلكومة 

وسياسات النمو املستدام.
الناجحة  األمثلــة  وتضمنت 
للعقد االجتماعي املعاد تصميمه 
األعــراف االجتماعية املتحررة، 
واحلــد من تأثير رجــال الدين 
أوقات  احملافظني، واملزيــد من 
الفراغ والترفيه، وتعزيز حقوق 

املرأة والفرص املهنية.
بذلــك، جنحــت احلكومات 
املجاورة في التخفيف من تأثير 
ارتفاع أسعار الطاقة والضرائب، 
وتظهر األبحاث أيضا أن أي تدابير 
لتنويع االقتصادات عادة ما تبدأ 
العقود االجتماعية  في تقويض 

املوجودة مسبقا.
بيانات  مع هذا كله، تكشف 
غير رســمية أن آخــر مرة مت 
التحقيق فيهــا محليا في هذه 
القضية كانت بعد حرب اخلليج، 
لذلك من الضروري إعادة فحص 
العقد االجتماعي احلالي في وقت 
يشهد تغيرا اجتماعيا واقتصاديا 

مهما نحو مستقبل مستدام.

ال أعرف إن كنت قد حظيت 
املدير  العمــل مع  يوما مبهانة 
األراجوز، عزيزي القارئ. وإن 
لم يكن، فدعني أحدثك عن بعض 
مشــاهداتي وأشــاركك بعض 

جتاربي.
 بداية، يصعب على العاملني 
مع «املدير األراجوز» واحمليطني 
به معرفة طريقة إدارته أو مالمح 
شــخصيته، إال إذا متكنوا من 

معرفة ثالثة أشياء:
كيف وصل إلى املنصب؟ من 
الذي يشير عليه؟ وكيف يتخذ 
قراراتــه املهمــة؟ عندها فقط، 
ستبدو شخصيته واضحة جدا، 

ويسهل عليك التعامل معه. 
ومن بــاب التعريــف، فإن 
الدمى  «األراجوز» هو إحــدى 
التــي تنتمي إلى عالم ما يعرف 
بـ«مسرح العرائس». وعلى وجه 
الدقة، هــو عبارة عن دمية يتم 
التحكم فيها عن طريق اليد بحيث 
يستطيع الالعب (وبشكل خفي) 
أن يحرك رأس الدمية أو أجزاءها 
بأصابع يده، في حني تختفي يد 
الالعب بشكل كامل داخل جسم 
الدمية، وهكذا يقوم بتحريكها 

وتوجيهها كيف يشاء!
تتشابه هذه الدمية مع صاحبنا 
املدير «األراجــوز» بعدة أمور، 

أخلص أبرزها: 
إن رأس الدمية مصنوع من 
خامة خفيفة كاخلشب، ورأس 
املدير (أو باألحرى عقله) خفيف 
أيضا، يطيش به من يشــاء من 
أصحاب النفوذ واملصلحة. أما يدا 
الدمية، فهما قطعتان من خشب، 
وتشبهان يدي املدير الذي ال ميلك 
أن يوقع قرارا إال إذا جاءه هاتف 
مسؤول يضطر ألن يجيبه وإال 
حتترق كل أخشابه سريعا. تتسم 
مالمح الدمية بتعبيرات محايدة 

متنوعة تســمح لالعب بها بأن 
يشكل مالمح وجهها كيف يشاء، 
حتى إن حمرة وجه املدير تكاد 
تختفي عندمــا يصدر قراراته 

املسيسة واملوجهة. 
أمــا بيئة عمــل املدير فهي 
منقسمة إلى بيئتني، بيئة يظهر 
فيهــا للناس أنه هــو املتحكم 
أمام زمالئه وأتباعه،  واملسيطر 
وبيئة أخــرى داخلية يتم فيها 
إخضاعــه وتوبيخه وتوجيهه. 
املظلمة  يخرج مــن غرفتهــم 
متحمسا متلعثما متظاهرا أمام 
اجلموع «في الصباح الباكر» بأنه 
سيد قراراته، وال يدري املسكني 

أن هناك الكثير ممن اســتطاع 
خالل فترة وجيزة ممن عملوا 
معه، أن يجيب عن األسئلة الثالثة 
أعاله! يالحظ هؤالء تردده على 
الغرف املظلمة، وكثرة االتصاالت 
السرية التي تغرقه خارج أوقات 
العمل الرسمي، ونتائج اجتماعاته 
التي تصب في مصلحة أو مصالح 

الالعبني به!
متثيلية سمجة ميارس فيها 
دوره، ويأخذ منها أجره، ويتم 
فيها استبداله ولو بعد حني. العمل 
معه متاما كمسرح العرائس الذي 
الناضج، كما  املتفرج  سئم منه 
مل من تكرار أالعيبه األشخاص 

اجلادين والصادقني. 
أن  القارئ،  ولعلمك عزيزي 
املدير األراجوز قد يكون شخصا 
بسيطا أيضا، لكنه ينفذ أجندة 

خطيرة ومتناهية الدقة. 
وأخيرا، فإن هذا «األراجوز» 
عادة ما يتســبب في بيئة عمل 
سامة، واملسرح الذي يتألق فيه 
صغير نسبيا، وال يسمح بالعبني 
كثر حتــى ال تزدحم املنصة...

وتظهر أيادي الالعبني من اخللف، 
أو من األسفل!

كلمات ال تنسى

بني الشك 
واليقني

مشعل السعيد

إضاءات

األم عيد
هبة أنور اللهو

املستقبل.. اليوم

التنوع االقتصادي 
والعقود االجتماعية

د.رندا دياب بهمن

مواطن ٢٠٣٥

املدير
األراجوز

Mnalanzi@outlook.comمحمد ناهس العنزي

محلك سر

قريشنا
ثقافي

Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوطي
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مرزوق الغامن: الرجوع إلى األمة مصدر السلطات جميعها لتختار 
بانتخابات نزيهة من ميثلها بعد التحقق من اإلجراءات الدستورية

سامح عبداحلفيظ

دعا رئيــس مجلس األمة 
مــرزوق الغامن إلــى الرجوع 
الــى الشــعب ليقــول كلمته 
ويختــار مــن ميثلــه عبــر 
وذلــك  نزيهــة،  انتخابــات 
بعــد إقرار قانــون املفوضية 
العليا لالنتخابات والقوانني 
األخرى ذات الصلة بالعملية 
االنتخابية التي تكفل سالمة 
القانونية  جميع اإلجــراءات 

والدستورية للعملية.
جاء ذلك فــي كلمة ألقاها 
الرئيــس الغــامن فــي مؤمتر 
صحافي مشترك عقد امس في 
مجلس األمة وضم كال من نائب 
رئيس املجلس أحمد الشحومي 
ورئيس اللجنة التشــريعية 
والقانونيــة النائــب د.عبيد 

الوسمي.
وفي مســتهل كلمته، قال 
الغامن «اليوم أخاطب الشعب 
الكويتي الكرمي بكالم يقتضيه 
الظرف ويناسب املقام، وذلك 
بعــد صــدور حكــم احملكمة 
الدستورية ببطالن االنتخابات 

البرملانية».
وأضــاف الغامن «ملا كانت 
العليــا  الوطنيــة  املصلحــة 
مقدمة على مصاحلنا الفردية 
والشــخصية جميعا، وإرادة 
الشــعب الكويتــي هــي التي 
نستمد منها شــرعيتنا، وملا 
كانــت املناصــب ال تعني لنا 
شيئا مهما علت، كونها زائلة 
وال أحد مخلــدا فيها، وأن ما 
يبقى منها هو عملك املخلص 
ورصيدك من املثابرة والتفاني 

والنوايا الصادقة».
وذكــر الغــامن «رســالتي 
األولــى ويشــاركني بها أكثر 
إلــى  الدعــوة  النــواب هــي 
الرجــوع إلــى األمــة مصدر 
السلطات جميعها، لتختار عبر 
انتخابــات نزيهة من ميثلها، 
وذلك بعد التحقق من صحة 
جميع اإلجراءات الدستورية 
والقانونية وسالمتها، حتى ال 

يتكرر حدث البطالن».
وأوضــح الغامن «احملكمة 
الدســتورية حتكم بصحيح 
الدستور الواضح، إمنا السلطة 
التنفيذية هي املســؤولة عن 
ســالمة اإلجــراءات، وتكرار 
األخطاء اإلجرائية سيؤدي الى 
نتيجة البطالن نفسها والذي 
أصبــح معيبــا بحــق الدولة 
ومؤسســاتها، وعبئــا علــى 
احلياة البرملانية ومسيرتها، 
ومهدرا جلهد األمة ووقتها».

واستطرد الغامن قائال: «هذه 
مسؤولية تاريخية، وال يتحقق 
واجــب حتملهــا إال بالعمــل 
اجلاد إلقرار قانون املفوضية 
العليا لالنتخابات، والقوانني 
األخرى ذات الصلة بالعملية 
االنتخابية، التي تكفل سالمة 
اإلجراءات وصحتها، ونزاهتها 
وشــفافيتها، وذلك في أسرع 
فترة ممكنــة إلجنازها، حتى 
نحصــن املجلــس املقبل قبل 
انتخابه من جميع الشــبهات 
التي طالت االنتخابات املاضية 
اإلرادة  ونحمــي  حتديــدا، 
الشــعبية من أي مساس بها، 

أو إهدار لها».
وأضاف الغامن «نؤكد هنا 
بشكل واضح وقاطع، احترامنا 
الكامــل لصالحيــات صاحب 
الســمو أميــر البــالد كافة - 
حفظه اهللا ورعاه - وخياراته 
الدســتورية أيا كانت، كونه 
صاحب األمر وحارس الدستور 
الذي تثق به األمة، وتركن دوما 

إلى حكمته ورأيه».
وأشار الغامن: «ذكرت في 
بيــان االعتــذار عــن خوض 
املاضيــة بأنني  االنتخابــات 

وممارســة ناضجــة قوامهــا 
ال  وامللفــات  املوضوعــات 
األشــخاص واألســماء، وهما 
أمران يستهدفان شيئا واحدا 
وهو تعزيز شعور املواطنة في 
نفوس الناس وإعادة إميانهم 
ببلدهم ومستقبله، وهذا لن 
يتأتى إال ببرنامج عمل وطني 
يتحقق إجماع األمة عليه، وفق 
جــدول زمني محــدد ودقيق 
وصــارم، يعيد ثقــة املواطن 

مبؤسساته».
وذكــر الغــامن فــي ختام 
كلمته «أؤكد نيابة عن أغلبية 
أعضاء مجلس األمة أنه متى ما 
صدقت احلكومة في وعودها 
عبر برنامجها الشامل، فنحن 
على استعداد كامل لتقدمي كل 
الدعــم واملؤازرة لها لتحقيق 

الغايات الوطنية املرجوة».
مــن جهتــه، أعــرب نائب 
رئيــس مجلــس األمــة أحمد 
الشــحومي فــي كلمــة خالل 
املؤمتر عن ثقته فيما تتخذه 
القيادة السياسية من قرارات 
حتقــق مصلحــة الشــعب، 
وقبوله مبا يراه الشعب مصدر 
السلطات، معلقا: «نقول سمعا 
وطاعة يــا صاحب الســمو، 
إخالصــا يقتضي القبول مبا 
يقوله (أبو الســلطات) ومبا 
يراه الشعب مصدر السلطات».
وأضاف الشحومي «على 
اجلميع أن يدرك أننا ال نهدد 
ولــم نرفــض إرادة أحد ولم 
نطعــن أو نشــكك يوميا في 
قــرار، ولم نكذب على أحد أو 
نقدم وعودا كاذبة، بالرغم من 

وقال الشحومي «رسالتي 
إلى احلكومة التي ستشــكل 
إن حكم احملكمة الدســتورية 
صدمكــم بالواقــع وألزمكــم 
بالتعاون، ونحن نقول لكم إن 
اردمت التعاون يا (هال ومرحبا) 

أيدينا ممدودة لكم».
وأكد الشــحومي «ســوف 
نتقدم للناس بخطة وبرنامج 
وفكر في األيام املقبلة لتخطي 
سنوات من اجلدل واخلالفات 
واملجالــس املبطلة التي دفع 
ثمنها أبناء الشعب الكويتي»، 
مشددا على ضرورة ترسيخ 
مفهوم الشعب مصدر السلطات 
وأن املشــاركة الشعبية حق 

منحه لنا املؤسسون».
مــن جهــة أخــرى، اعتبر 
الشــحومي أن «االجتماعــات 
خارج البرملان لوضع األجندات 
وترتيب (األعمال التخريبية) 
لــن ينفــع الوطن والشــعب 
واملستقبل، داعيا اجلميع إلى 
التعاون من أجل الكويت معقبا 
«تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 

وبينكم لنطوي امللف».
وطالب الشحومي الشعب 
بنبــذ اخلطابات الشــعبوية 
من أجل (تخريب) اجللسات 
وتــأزمي العالقة، قائال «يجب 
عليكم أيها الشعب رميها خلف 
الظهور أو في أقرب (مكبة)»، 
مضيفا «يا أحبــة الكويت ال 
تبنى بالصراعات والنزاعات 
إمنــا بالعمل ومــن أجل ذلك 
ســنتقدم مبشــروع واضــح 

وصريح في قادم األيام».
من جهتــه، طالب رئيس 

.١٩٦٢
احللــول  أن  وأوضــح 
للمشاكل اجلذرية والهيكلية 
في بنــاء الدولة ال ميكن بأي 
حال من األحوال أن حتل خالل 
فترة زمنية قصيرة، ألن البناء 
اإلداري والتشريعي والسياسي 
والفلسفة والنهج واملمارسة 
يجب أن تتغير من خالل عمل 
مشترك بني جميع السلطات.

وأكد الوسمي أنه ذكر هذا 
الكالم بحضور سمو ولي العهد 
الوالد الشــيخ مشعل األحمد 
بأن ســلطات الدولة يفترض 
أن تكون متعاونة ال متنافسة، 
فالبرملان هــو برملان الكويت 
واحلكومــة هي حكومة دولة 
الكويت والســلطة القضائية 
جزء من سلطات هذا الوطن.

وقــال «إذا أردنا أن نبني 
بهــذه  نتعامــل  أن  فيجــب 
اآلليــة» مبينا أنه ال يدعي أن 
مــا يقدمه هــو أفضل تصور 
سياسي ولكن على أقل تقدير 
وهذا معلــوم للجميع قدمت 
وثيقــة اإلصالح فــي احلوار 
الوطني مبشاركة مستشاري 
سمو األمير ومجلس الوزراء 

ومجلس األمة.
وأوضح أن «من يعتقد أن 
لديه تصــورا أفضل فليعلنه 
للنــاس وأنــا أول املؤيديــن 
لهذا التصــور، لكن أن تكون 
ال حتمل مشــروعا وتعترض 
على طرح اآلخرين ملشاريعهم، 
فأنا أعتقد أن هذا األمر ال ميكن 
تفسيره إال أن يكون مشروعا 
شــخصيا، وأي شخص مهما 

كل الطعن الذي حتملناه من 
أجل الوطن والشعب من إعالم 
مزيف، كنا دائما نكررها سمعا 

وطاعة».
أن  الشــحومي  واعتبــر 
بنتائــج  البعــض  «تغنــي 
االنتخابات املاضيــة وادعاء 
نزاهتهــا يحتاج إلــى تدقيق 
مبا حصــل فيها»، متســائال 
«ماذا لو اكتشف أبناء الشعب 
باملستندات والدالئل أن هناك 
آالفا ممن ال يحق لهم التصويت 

أدلوا بأصواتهم؟».
وأضاف «ماذا لو كشــفنا 
للشــعب الكويتــي من خالل 
جلنة حتقيق أن هناك خاليا 
شــكلت لزعزعة ثقة املواطن 
التشــريعية  فــي املؤسســة 
وضرب أسماء محددة، وماذا 
لــو قدمنــا بالدليــل أن هناك 
أجهزة لألسف مارست تضليال 
ممنهجا مبرمجا للتأثير على 
سير االنتخابات؟». وشدد على 
أن «حســم احلقيقــة يتطلب 
التحقيق في نتائج االنتخابات 
املاضية حتى نغلق هذا امللف، 
لنكشف إن كانت االنتخابات 
نزيهة متاما أو بعيدة عن ذلك، 
ولنبني ألبناء الشعب الصادق 

من الكاذب».
ووجه الشحومي رسالته 
إلى الشعب قائال «ال تستمعوا 
إلى املشــككني، اقرأوا احلكم 
ليتضح لكم أنه حماية ألبناء 
الشعب الكويتي وملؤسساته 
بأال يأتي يوم من األيام ويتكرر 
خطــأ احلكومة بكتــاب عدم 

التعاون».

جلنة الشــؤون التشــريعية 
والقانونيــة النائــب د. عبيد 
الوسمي باالستمرار في وثيقة 
اإلصــالح التي تقــدم بها في 
احلوار الوطني والتي تتضمن 
معاجلة لكل إشكاليات الكويت 
الهيكلية أو التقدم مبشاريع 

بديلة.
وأكــد الوســمي أنــه فــي 
الفترة املاضية كان يعلم كما 
يعلــم غيره من السياســيني 
والبرملانيني أن إشكال الكويت 
األكبــر هــو غياب املشــروع 
وأن الدولة ال حتمل مشروعا 

واحلكومة ال حتمل برامج.
بعــد  تقــدم  أنــه  وبــني 
االنتخابات التكميلية في عام 
٢٠٢٠ بتصــور ميثل خارطة 
طريــق حلــل كل األزمــات 
السياســية عن طريق حوار 
سياســي مباشــر بني أطراف 
القرار، بــني الديوان األميري 
ومجلس الــوزراء والبرملان، 
لكــي توضــع علــى الطاولة 
كل املســائل التي تعيق بناء 

الكويت.
وبني أنه تقدم بشكل واضح 
ومبشــاركة اجلميع وبدعوة 
كرمية من سمو األمير عندما 
وجه بإجراء احلوار الوطني 
الذي شــارك فيــه مع رئيس 
مجلس األمة مــرزوق الغامن 
ورئيس الوزراء السابق سمو 

الشيخ صباح اخلالد.
وأشار إلى أنه وضع على 
طاولة احلوار كل إشــكاليات 
العمل السياســي ليس فقط 
خالل هذه الفترة بل منذ عام 

بلغ ال ميكن أن يكون أكبر من 
الدولة ومصاحلها».

علــى  الوســمي  وشــدد 
ضــرورة أن ينتبــه اجلميع 
إلى التغيــر الذي يحصل في 
العالــم وضــرورة أن توجه 
الدولة وطاقاتها  كل إمكانات 
ملواجهتــه، الفتا إلى أن هناك 
نظامــا عامليا جديدا يتشــكل 
وإشكاالت اقتصادية ومالية 
يعيشــها العالم بشكل يومي 
وانهيارات في بعض األسواق 
املالية وإفالســا لبنوك وهذه 
املسألة تؤثر على بناء الكويت 
املالي. وأكد أن من حق اجلميع 
انتقاد عمل السلطات لكن حق 
املواطنني علــى من ينتقد أن 
يقدم تصوره إلصالح اخللل، 
مبينا أنه تقدم بوثيقة اإلصالح 
التــي تتضمــن معاجلة لكل 

إشكاليات الكويت الهيكلية.
وبني الوسمي أن الكثيرين 
اعترضوا على وثيقة اإلصالح 
ولكن الكل يعلم أن االعتراض 
مبناه شــخصي بحت، داعيا 
املعترضني على وثيقة اإلصالح 
إلى تقدمي ما لديهم من مشاريع 
بديلــة. وأكد أنــه وكثير من 
النواب ال يزالــون يعتقدون 
أن االســتمرار فــي طرح هذا 
املشروع باآلليات ذاتها يصبح 
واجبــا وطنيا مــا لم يقدم ما 
أفضل حتت رقابة الرأي العام.

ووجه الوسمي خطابه إلى 
أي حكومة قادمة قائال «نحن 
ال نعطي شيكات على بياض 
وال نخشــى من العــودة إلى 
الشارع ولكن هل من املنطقي 
أن تكون االنتخابات األخيرة 
التي إلى اليوم ال نعلم نتائجها، 
وفاق فيها عدد األصوات عدد 
الناخبــني الذين شــاركوا في 
التصويت، مصدرا للشرعية 
وأن يقال نحترم إرادة األمة؟».

وأضاف «هذه ليست إرادة 
األمة بــل إرادة من صنع هذا 
الواقع غيــر الصحيح ولذلك 
إرادة املزورين ليســت إرادة 
األمة، ولهذا الســبب العودة 
إلى الشارع في برنامج خيار 
إذا وضعت  مطــروح ولكــن 
ضوابــط تضمن عدم العودة 
إلى مثل هذا الشكل من أشكال 

االنتخابات».
أن  الوســمي  واعتبــر 
األشــخاص الذيــن يطالبون 
باالنتخابات بشكل مطلق من 
دون ضمانات يريدون إحداث 
النتيجة نفســها مرة أخرى، 
مؤكدا «نحن لســنا من دعاة 
العبث فــي النظام االنتخابي 

وال تزوير إرادة الناخبني».
وأشــار الوســمي إلــى أن 
احملكمــة الدســتورية عندما 
البطــالن فــي  وقفــت عنــد 
جانب من عملها حمت النظام 
الدستوري، ألن الدستور ينص 
على أنه ال يجوز حل البرملان 
مرتني للسبب ذاته، واحملكمة 
راقبت السبب حتى تضمن أال 
تلغى مرة ثانية إرادة الناس 
من دون أساس قانوني معتبر.

وأكد الوسمي أنه ال يدعي 
أنــه يحمــل تصــورا شــامال 
إلصالح كل خلل ولكنه على 
أقل تقدير لديه تصور يعلمه 
سمو األمير ويعلمه كل مواطن، 
مضيفــا أنــه فــي املقابل من 
لديه شــيء أفضــل فليقدمه، 
أما االعتراض املجرد فإنه لن 

يحقق للكويت ما تريد.
وأعلن الوسمي عن عقده 
مؤمترا صحافيا موســعا في 
مكتبــه غــدا يطــرح فيه كل 
األمور، مختتما بقوله «ابتسم 
أنــت فــي الكويــت والكويت 
مازالــت جميلة رغــم وجود 
بعض األمور البسيطة لكنها 

قابلة للتعامل».

خالل مؤمتر صحافي جمعه وأحمد الشحومي وعبيد الوسمي دعوا فيه إلى ضرورة االلتفاف حول مشروع وطني واضح

(قاسم باشا) الرئيس مرزوق الغامن   رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ونائب الرئيس أحمد الشحومي ورئيس اللجنة التشريعية د.عبيد الوسمي خالل املؤمتر الصحافي 

متابعة إعالمية  جانب من اإلعالميني خالل املؤمتر الصحافي في مكتب مجلس األمة 

ســأترك لألحــداث املقبلة أن 
تكشــف عن بعــض احلقائق 
املغيبــة، وقد حــدث بالفعل 
مــا توقعنــاه، إذ كشــفت لنا 
األحــداث األخيــرة، في فترة 
زمنيــة وجيزة، عــن الكثير 
من احلقائق املغيبة وظهرت 
ازدواجية املمارسات واختالف 
املبادئ وتبدل املواقف بشكل 

واضح وجلي».
وقال الغامن «إن العودة إلى 
األمة اليوم، باتت ضرورة أشد 
حاجة وإحلاحا، بعد أن أصبح 
املشــهد أكثر جالء واتضاحا، 
ليختار الشــعب الكويتي من 
ميثله ويتحدث باسمه، ومن 
يتفاعل مع تطلعاته وهمومه، 
فال يتكرر ما قد رآه رأي العني، 
و(املؤمــن ال يلــدغ من جحر 

واحد مرتني)».
وبني الغامن «ال يخفى على 
أحد حالة اإلحباط لدى قطاع 
كبير من أبناء الشعب الكويتي، 
إذ تغيرت املجالس وتغيرت 
احلكومات، وال نزال في الدوامة 
واحللقة املفرغة نفسها، وهذا 
يدفعني الى التأكيد على نقطة 
مفصلية وهي أن املسألة ليست 
(مجلس ٢٠٢٠ أو ٢٠٢٢) وليس 
مرزوق الغامن أو السيد أحمد 
الســعدون، املوضــوع ليس 
الشــيخني الفاضلــني صباح 

اخلالد أو أحمد النواف».
وتابع الغامن «القضية أكبر 
من تلــك الثنائيــات املضللة 
إذ  والقاصــرة،  واملتخيلــة 
هــي قضية خطاب سياســي 
يتمتــع بالوعــي والبصيرة، 

ندعو احلكومة لإلسراع في إعالن التشكيل ومن يرفض «املفوضية» ال يريد انتخابات نزيهة

إقرار قانون املفوضية العليا يحّصن املجلس القادم من جميع الشبهات التي طالت االنتخابات املاضية
مة على مصاحلنا الفردية جميعًا وإرادة الشعب نستمد منها شرعيتنا املصلحة الوطنية العليا مقدَّ

إقـرار املفوضيـة العليا لالنتخابـات والقوانني األخرى التي تكفل سـالمة اإلجـراءات وصحتها
احملكمة الدستورية حتكم بصحيح الدستور والسلطة التنفيذية هي املسؤولة عن سالمة اإلجراءات

نؤكد احترامنـا الكامل جلميع صالحيات صاحب السـمو األمير وخياراته الدسـتورية أيًا كانت 
تكرار البطالن أصبح معيبًا بحق الدولة وعبئًا على احلياة البرملانية ومسيرتها ومهدرًا للجهد و الوقت

كشفت لنا األحداث احلقائق املغيبة وظهرت ازدواجية املمارسات واختالف املبادئ وتبدل املواقف

نائب رئيس مجلس 
األمة أحمد الشحومي: 

لم نرفض إرادة أحد 
ولم نطعن أو نشكك 
يومًا بقرار ولم نكذب 

على أحد أو نقّدم 
وعودًا كاذبة

رئيس اللجنة التشريعية 
عبيد الوسمي: تقدمت 

بعد االنتخابات 
التكميلية بتصور ميثل 

خارطة طريق حلل كل 
األزمات السياسية عن 

طريق حوار سياسي

احلقيقة تتطلب التحقيق بنتائج االنتخابات لنكشف إن كانت نزيهة أو ال

رسالتي للحكومة أن حكم «الدستورية» صدمكم بالواقع وألزمكم بالتعاون

ماذا لو اكتشف أبناء الشعب أن آالفًا ممن ال يحق لهم التصويت أدلوا بأصواتهم؟

ال تستمعوا للمشككني.. اقرأوا احلكم ليتضح لكم أنه حماية للشعب ومؤسساته

االجتماعات لوضع األجندات وترتيب األعمال التخريبية لن تنفع الوطن 

يجب ترسيخ مفهوم الشعب مصدر السلطات وهو حق منحه لنا املؤسسون

أدعـو اجلميع إلـى التعاون من أجـل الكويت.. فتعالوا إلى كلمة سـواء

وضعت على طاولة احلوار الوطني كل إشكاليات العمل السياسي منذ ١٩٦٢

البناء اإلداري والتشريعي والسياسي يجب أن يتغير من خالل عمل مشترك 

قدمت وثيقة اإلصالح في احلوار الوطني عن طريق مجلسي الوزراء واألمة

لسنا من دعاة العبث وال تزوير إرادة الناخبني والعودة إلى الشارع خيار مطروح 

من حق اجلميع انتقاد السلطات لكن حق املواطنني أن يقدم لهم تصور لإلصالح

نقول ألي حكومة «ال نعطي شيكات على بياض وال نخشى العودة إلى الشارع»

نعتقد أن االسـتمرار في طرح املشـروع باآلليات ذاتهـا واجب وطني

نائب رئيس مجلس األمة أحمد الشحومي رئيس اللجنة التشريعية د.عبيد الوسمي 

ملشاهدة الڤيديو
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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:

أحد اخللجان من ٨ 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

خليج ُعمان

عبداهللا التركماني

ضاعاالاربخ

يلاجلرموكم

فسروصاوغرر

يبشادمالما

يالءفيلالج

محاةايةااع

وجايلانلاو

يجلبلليملر

لررهـطشداضق

ايمذيامءوي

ملالفطليئغ

نالاةئاةيا

١ - مجرى مائي صغير - من احلبوب، ٢ - نقبل - حرف 
هجاء، ٣ - لني - من احلبوب، ٤ - صانع السيوف، 
أنظر - عالمة موسيقية، ٦ - جواهر - ضد   -  ٥
هدى، ٧ - علم مؤنث - أنهض - أصل (معكوسة)، 
٨ - البارحة (معكوسة) - ريق، ٩ - احدى الوجبات 

(معكوسة) - غامض، ١٠ - علم مذكر - اعتزازي.

البرج
الشراع
السباح
مراجع

ورقي
اليومي
املدينة

الضوئي

الصدف
الرمال
املركب
اللطيفة

املائية
الغور
رامي
أموال

أجواء
الشاطئ
الذهبية
ضيفي

١ - مثيل - أحصى - من الشجر، ٢ - مرض معدي - 
عطفوا، ٣ - ذنب - عكس قصر (معكوسة)، ٤ - جرم 
سماوي - من الزهور، ٥ - توثيق (معكوسة) - للتعريف، 
للتأفف، ٧ - مملكة قدمية   - الطيور  ٦ - قط - من 
(معكوسة) - رجاء، ٨ - متطور - شدة ومعاناة، ٩ - تام 
وكامل - املاشي بالليل، ١٠ - من أنواع األشعة - والدي.

أفقياً: عموديًا:
١ - ساقية - رز، ٢ - نلثم - راء، ٣ - مرن - بقول، 
٤ - السياف، ٥ - ارمق - فا، ٦ - در - ضالل، ٧ - حال 
- قم - اس (معكوسة)، ٨ - األمس (معكوسة) - لعاب، 
٩ - الفطور (معكوسة) - سري، ١٠ - وائل - فخري.

١ - ند - عد - سرو، ٢ - سل - رحموا، ٣ - إثم - أطال 
(معكوسة)، ٤ - قمر - الفل، ٥ - ضمان (معكوسة) - 
ال، ٦ - هر - لقلق - أف، ٧ - سبأ (معكوسة) - امل، 
٨ - راقي - عسر، ٩ - واف - ساري، ١٠ - ألفا - أبي.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم التغذية

اآلثار السلبية لعصير العنب
أعلن د.ألكسندر مياسنيكوف، أن عصير 
العنب يزيد من خطر اإلصابة مبرض السكري. 
ووفقا له، فإن تناول العنب مفيد للجسم. ولكن 

عصير العنب له تأثير عكسي.
ويقول: «لنأخذ شخصا سليما لديه استعداد 
لإلصابة مبرض السكري. العنب كبقية الفواكه 
والثمار ميكن أن يقلل من احتمال اإلصابة 
العنب فتأثيره  أما عصير  مبرض السكري. 
مختلف وعكسي، ألنه يزيد من هذا اخلطر». 
ويشير مياسنيكوف إلى أن النوع الثاني من 
مرض السكري سببه االستعداد الوراثي وعوامل 

الوسط احمليط.
ويضيف: «السكر ال ُيحفز املرض، بل االستعداد 
الوراثي وعوامل بيئية عديدة، وكذلك اإلفراط 
في تناول الطعام والسعرات احلرارية الزائدة».

كيف ميكن جتنب التهاب الزائدة 
الدودية؟

يعتبر التهاب الزائدة الدودية مرضا خفيفا، 
بيد أن استئصال الزائدة امللتهبة يعتبر عملية 
جراحية جدية؛ لذلك من األفضل واألسهل جتنب 
التهابها مبعرفة بعض احلقائق عن املرض. 
يجب أن نعلم أن انسداد الزائدة الدودية سببه 
اإلمساك املستمر لضعف حركة األمعاء ووجود 
التهاب مزمن، حتى انها ميكن أن تسبب انسداد 

األمعاء متاما.
ومن األسباب األخرى اللتهاب الزائدة الدودية 
منو األنسجة اللمفاوية «املناعية والوقائية» 
املوجودة بكثرة في الزائدة؛ ألن الزائدة الدودية 
ليست فقط جزءا من اجلهاز الهضمي، بل وجزء 
من منظومة املناعة أيضا. وعموما، ميكن ألي 
الزائدة  التهاب  التهاب في األمعاء أن يحفز 
الدودية. ويحصل هذا عادة نتيجة سوء التغذية 
واختالل توازن بكتيريا األمعاء وقلة النشاط 

البدني وكذلك اضطراب عمل األمعاء.
التقدم بالعمر  أنه مع  إلى  جتدر اإلشارة 
ينخفض خطر اإلصابة بالتهاب الزائدة الدودية، 
فمثال بعد الوالدة يعادل هذا اخلطر ١٥٪ وفي 
عمر ٥٠ عاما ينخفض إلى ٢٪. كما أن عمر ٧٥٪ 

من املرضى أقل من ٣٣ عاما.
فكيف نتجنب التهاب الزائدة الدودية؟ من 
أجل ذلك يجب منع اإلمساك كما يجب تناول 
الغذائية وشرب كمية  أطعمة غنية باأللياف 
كافية من املاء وممارسة النشاط البدني، كما 
يجب التوقف عن تناول مضادات احليوية دون 
حتكم. وكما هو معروف، التهاب الزائدة الدودية 
من األمراض الواسعة االنتشار ويتطلب عالجه 
إجراء عملية جراحية فورية. ومن أعراض 
الغثيان والتقيؤ وألم في أسفل  هذا املرض 
اجلهة اليمنى من البطن، حيث موقع الزائدة 
الدودية، التي كانت تعتبر عضوا بدائيا غير 
أنها  ضــروري لإلنسان، ولكن الحقا اتضح 
عبارة عن وعاء للبكتيريا املفيدة في األمعاء، 
حتى ان بعض العلماء يصرون على أنها جزء 

من منظومة املناعة.
ووفقا لألطباء، يجب فورا ظهور أعراض 
التهاب الزائدة الدودية استدعاء سيارة اإلسعاف، 
ألنه في حالة عدم استئصالها في الوقت املناسب 
سيتطور االلتهاب إلى التهاب الصفاق ومضاعفات 
أخرى، ما يتطلب من األطباء بذل جهود كبيرة 

من أجل إنقاذ حياة املريض.

املصدر: «فيستي. رو»

املصدر: «نوفوستي»
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غازي النفيسي: «الصاحلية العقارية»
تواصل نتائجها اجليدة على املستويات كافة

عقدت شركة الصاحلية 
العقاريــة اجتماع اجلمعية 
٥١ الـــ  العاديــة  العامــة 
واجلمعيــة العموميــة غير 
العادية الـــ ٢٥ للعام املالي 
املنتهــي فــي ٣١ ديســمبر 
٢٠٢٢، وذلك بنسبة حضور 
٨٣٫٢٢٧٪، حيث وافقت على 
اإلدارة  توصيــات مجلــس 
بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 
١٥٪ (١٥ فلســا لكل ســهم) 
وتوزيع أرباح أسهم منحة 

مجانية بنسبة ٥٪.
وفي هــذا الســياق، قال 
رئيس مجلس إدارة الشركة 
غازي النفيســي، في كلمته 
الشــركة خــالل  ملســاهمي 
االجتماع، إن الشركة مستمرة 
في حتقيق نتائج جيدة على 
املالية  جميــع املســتويات 
والفنية والتشغيلية، وذلك 
بفضل قوة االســتراتيجية 
واتساع الرؤية التي تعتمدها 
اإلدارة لدعم أنشطتها، إضافة 
إلى املرونة التي تبنتها في 
التحديات  مواجهة مختلف 
والصعوبــات التي ســادت 
األسواق خالل العام املاضي، 
مــع االرتفاعات الكبيرة في 
نسب الفائدة محليا وعامليا 
واســتمرار تداعيات األزمة 
األوكرانيــة   - الروســية 
وانعكاس ذلك على نســب 
التضخم ومؤشــر أســعار 

املستهلك محليا.
وأضــاف النفيســي: «في 
املجمــل نــرى أن املؤشــرات 
إيجابيــة واملســتقبل أفضل 
والتفاؤل هو عنوان املرحلة 
املقبلــة، الســيما مــع تطور 
التشــغيلي للشــركة  األداء 
ومنو إيراداتهــا الناجتة عن 
أنشطتها الرئيسية في مجال 
االســتثمار العقــاري، وعلى 
الصعيــد احمللي فــإن فرص 
تعافي املوازنة العامة للدولة 
تتزايــد هذا العــام، ويتحقق 
معها فوائض مما يعزز اإلنفاق 

إيرادات الشركة وزيادة األرباح 
التشغيلية.

افتتاح فندق العاصمة

ان  النفيســي  وأضــاف 
اجلزء الفندقي من مشــروع 
العاصمــة «فنــدق ماريــوت 
للشــقق الفندقيــة» قد دخل 
مرحلــة التشــغيل الفعلــي، 
وفتح أبوابه الستقبال راغبي 
السكن في أحدث مرافق اإلقامة 
الكويــت، والتــي تتمتع  في 
مبســتوى عال مــن الفخامة 
الفندق  والرفاهيــة، ويقــدم 
خدمــات الضيافة حتت إدارة 
ماريوت العاملية شريك شركة 
الصاحلية العقارية واملشغل 

جلميع مرافقها الفندقية.
وقد بدأت أعمال التطوير 
في مجمع الصاحلية التجاري 
وفنــدق جي دبليــو ماريوت 
فــي العــام املاضــي، والتــي 
تشتمل على جتديد الواجهات 
اخلارجية وإضافة جزء جديد 
للمجمع من مبنى الفندق، مع 
مدخل جديد ملجمع الصاحلية 
من جهــة شــارع عبدالعزيز 
الصقر، وزيادة امتداد الدور 
األرضــي وامليزانــني وأدوار 
املكاتــب من املجمع لتشــمل 
األدوار املقابلــة لها من مبنى 
الفنــدق، فــي حني ســيكون 
للفندق نصيب من التطوير في 
جميع محتوياته وفي اللوبي 
الرئيسي وسيظل حتت إدارة 

ماريوت العاملية، وذلك بهدف 
حتسني إقامة النزالء وتوفير 

جتربة أكثر رفاهية.
األداء املالي

وعن ملخص األداء املالي 
لسنة ٢٠٢٢، فقد حققت الشركة 
ربحــا مبقــدار ١٤٫٥٦ مليون 
دينار وبربحية ســهم بلغت 
٢٨٫٢ فلســا للســهم الواحد، 
مقارنة بالعام السابق، حيث 
بلغت الربحيــة ٩٫٣٤ ماليني 
دينار بربحية سهم ١٧٫٩٤ فلسا 

للسهم الواحد.
إجمالــي  ارتفــع  وقــد 
موجــودات الشــركة إلى ٤١٩
مليــون دينــار للعــام ٢٠٢٢

مقارنة بـــ٣٩٢ مليون دينار، 
وبلغــت حقــوق امللكية ١٦٨
مليــون دينار مقارنــة بـ ١٦١

مليون دينار، وذلك عن العام 
السابق، وفي املقابل فقد زاد 
إجمالــي املطلوبات إلى مبلغ 
٢٥٠ مليون دينــار في ٢٠٢٢

مقارنة بـــ ٢٣٠ مليون دينار 
للعام السابق، وذلك لتغطية 

تكلفة مشروع العاصمة.
اإليــرادات  وقــد شــهدت 
التشــغيلية للشــركة خالل 
عــام ٢٠٢٢ منوا ملحوظا إلى 
مبلغ ٣٦ مليون دينار، مقارنة 
بـ ٢١ مليون دينــار، كما بلغ 
صافي الربح التشغيلي مبلغ 
٢٧ مليون دينار مقارنة بـ ١٦
مليون دينار عن العام السابق.

وفيمــا يتعلــق بالقيمــة 
الســوقية إلجمالــي األصول 
والتــي تتضمــن أصــوال مت 
تقييمها من قبل مقيمني مهنيني 
محايدين في نهاية سنة ٢٠٢٢

فقد بلغت ٦٩١ مليون دينار، 
وبذلك أصبحت حقوق امللكية 
واملضــاف إليها فائض إعادة 
تقييــم األصــول مبلــغ ٤٤٠

مليــون دينار تقريبا لترتفع 
بذلك القيمة الدفترية حسب 
القيمة العادلة للسهم إلى ٨٥٤

فلسا للسهم الواحد.

عمومية الشركة أقّرت توزيع ١٥٪ نقداً و٥٪ أسهم منحة عن ٢٠٢٢

غازي النفيسي مترئسا اجلمعية العمومية لشركة الصاحلية العقارية

ويحفز االستثمار».
مشروع العاصمة

العاصمة  وحول مشروع 
أفــاد النفيســي بأنــه مضى 
أكثــر من عــام علــى افتتاح 
مشروع العاصمة ابتداء مبول 
العاصمة، والذي حقق جناحا 
باهــرا تلقينا معه ردود فعل 
إيجابيــة من جميع مرتاديه، 
حيث يشــكل املــول توليفة 
متنوعة وشاملة تضم العديد 
من املاركات العاملية واحمللية 
ملختلف األنشــطة الترفيهية 
الفاخرة  والرياضية والسلع 
واالكسســوارات والعطــور، 
إضافة الــى األذواق املتنوعة 
لعدد من املطاعم والكافيهات 
ذات العالمات املميزة وغيرها 
من احملالت واألنشــطة التي 
تلبــي رغبــات جميــع رواد 

املجمع.
كما بني النفيسي أن برج 
املكاتــب التجاريــة في طور 
اللمسات األخيرة، بعد إمتام 
األعمال املعمارية واإلنشائية 
وقــرب االنتهاء مــن تركيب 
كل واجهاته الزجاجية، فيما 
يتوقع بــأن يكــون االفتتاح 
الرســمي للبرج خــالل العام 
احلالــي لتكتمــل مكونــات 
العاصمــة وتدخل  مشــروع 
جميعها حيز التشغيل الفعلي، 
وبذلك نحقق رؤيتنا في إجناز 
املشــروع بالكامــل وتعظيم 

«برقان» أول بنك في الكويت
ضمن قائمة أفضل بيئة عمل ٢٠٢٣

أعلن بنك برقان أنه قد مت 
اختيــاره ضمــن قائمة أفضل 
٢٠ مــكان عمــل فــي الكويت 
إلــى فــوزه  ٢٠٢٣ باإلضافــة 
Great Place» رســميا بشهادة

to Work أفضل بيئة للعمل»، 
والتــي تعتبــر تقديــرا رفيع 
املســتوى يعزز تفاني البنك 
في تطوير رأســماله البشري 
مــن خالل تصنيفه بني أفضل 
أماكــن العمل على املســتوى 
العاملي وإدراجه كأول بنك في 
الكويت يتم إدراجه في القائمة 

واعتماده رسميا.
وقد حصد بنك برقان هذا 
اللقب بعد حتليل مستقل قامت 
به مؤسسة «أفضل أماكن العمل 
في الشرق األوسط»، بناء على 
دراسة جلمع مالحظات وآراء 
موظفــي بنــك برقــان، والتي 
مت احلصــول عليها كجزء من 
استطالع شامل وسري حول 
جتربتهم فــي جميع قطاعات 

وإدارات البنك.
ومن وحي شعاره األساسي 
«أنــت دافعنــا»، يواصل بنك 
برقان تركيزه على رفع مستوى 
اخلدمة، بدءا مبوظفيه، كأولوية 
قصــوى فــي صميــم قراراته 
اجلوهريــة. وينعكــس ذلــك 

املستوى ومتخصصة في ثقافة 
Great Place مــكان العمل مثل

to Work، خاصة أننا أول بنك 
في الكويت يحصد هذه الشهادة 
املرموقة. ولكن، يبقى مصدر 
الفخر احلقيقي هو إبراز قدرتنا 
على متكني موظفينا من خالل 
توفير بيئة عمل إيجابية نسعى 
بكل جهدنا إلى احلفاظ عليها.

وفي ســياق متصل، أكدت 
أهمية سياسة «الباب املفتوح» 
التي يتــم تطبيقها في جميع 
إدارات وقطاعــات البنك، إلى 
جانــب الــدور املهم لشــركاء 
األعمال ممن يبذلون كل جهد 
ممكن لإلجابة عن استفسارات 
املوظفــني التجاريــة وتلبية 

احتياجاتهم املختلفة، الفتة إلى 
أن هذا النظام املميز يعني إبقاء 
قدرات املوظفني وتقدمهم حتت 
اإلشراف واملراقبة املتخصصة 
بشكل مستمر، مع احلفاظ على 
إطالع املوارد البشرية وإدارة 
املواهب بأحدث اجتاهات السوق 

وتغيراته املستجدة.
من جانبها، أشــارت غادة 
القاضي، رئيس وحدة التعلم 
وتطويــر الكفــاءات فــي بنك 
برقــان، إلى نهــج البنك فيما 
يتعلق بالتطوير الشــخصي 
واملهني للموظفني. وقالت في 
هذا السياق: نحن نفتخر بتزويد 
موظفينا الواعدين مبجموعة 
من برامج التدريب واإلرشــاد 
املتخصصــة واملتميزة وذات 
القيمــة الكبيرة في الســوق، 
مــا ميكنهــم مــن التقــدم في 
مســيرتهم العملية. ومن تلك 
البرامج «رؤية» Ro٢ya، والذي 
يسمح لكفاءاتنا األكثر طموحا 
باكتساب اخلبرة في املمارسات 
املصرفية املختلفة واملقدمة من 
بنك برقان، وهذا من شأنه متهيد 
الطريق أمام تطورهم ككفاءات 
مصرفية شــاملة، وتوســيع 
مجــاالت فرصهــم الوظيفية 

وجناحهم املهني.

غادة القاضيهالة الشربيني

أيضا في مبادئ البنك األساسية 
املتمثلة بالثقة، االلتزام، التطور 
والتميز، والتي بدورها حتدد 
تعاملنا مع العمالء. وهذه القيم، 
إلى جانب ســعي البنك الدائم 
إلى جتسيدها، ارتقت بتجربة 
«برقان» املصرفية إلى مستوى 

متميز.
 وفي صــدد تعقيبها على 
اعتماد بنك برقان بهذه الشهادة 
كمكان عمل يستحق تصنيف 
«Great Place to Work»، قالت 
هالة الشربيني رئيس مديري 
املــوارد البشــرية والتطوير 
للمجموعة في بنك برقان: إنه 
لشــرف كبير أن يتم تكرمينا 
مــن قبل هيئة عامليــة رفيعة 

«الوطني لالستثمار» حتصد جائزة
«أفضل مدير أصول في الكويت للعام ٢٠٢٢»

توجــت شــركة الوطنــي 
لالستثمار بجائزة «أفضل مدير 
أصول على مستوى الكويت» 
للعام ٢٠٢٢ ضمن جوائز مجلة 
Global Investor ملنطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، والتي 
تكرم مديري الثروات ومديري 
األصول والوسطاء ذوي األداء 
املتميز على الصعيدين احمللي 
واإلقليمــي. وقد مت فتح باب 
الترشــيح جلوائــز الشــرق 
األوسط وشمال أفريقيا للعام 
أكتوبــر ٢٠٢٢ ٢٠٢٢ فــي ٥ 

وشهدت مشاركة شركات من 
جميــع أنحاء املنطقة ســعيا 
للفوز بجائــزة ضمن ١٧ فئة 

إقليمية و٢٤ فئة محلية.

نعتز بهذا التكرمي ملا يحمله من 
شهادة واضحة على القدرات 
الكبيرة لفريق إدارة األصول 
بشــركة الوطني لالستثمار، 
وما ميثله من ترسيخ ملكانتنا 
كشــركة رائدة على مستوى 
الكويــت وأحد أفضل مديري 
األصول فــي منطقة اخلليج. 
يعكــس هــذا التتويج جناح 
فلســفتنا االســتثمارية التي 
تركــز علــى منــو رأس املال 
واســتراتيجيات االســتثمار 
السليمة. كما يعد الفوز بهذه 
اجلائزة املرموقة تأكيدا جديدا 
علــى ما يتمتع به فريقنا من 
خبرة مهنية وسجل حافل على 
مدار أكثر من ١٤ عاما، واألداء 

القــوي ملنتجاتنــا وحلولنا 
االستثمارية.

وأضاف: إن املكانة الريادية 
التي تتمتع بها شركة الوطني 
لالستثمار هي نتاج حرصها 
الدائــم علــى تطويــر حلول 
مبتكــرة تلبــي احتياجــات 
العمــالء وتركيزهــا القــوي 
علــى حتقيق عوائــد مجزية 

على املدى الطويل.
واختتــم خضــر حديثــه 
بتوجيه الشــكر لفريق إدارة 
األصول الذي أسفرت جهوده 
وتفانيه في العمل عن حتقيق 
نتائج مميــزة توجت بالفوز 
بهــذه اجلائــزة املرموقة من 

.Global Investor مجموعة

شادي خضر

وتعليقا على هذا التتويج، 
قال شــادي خضر مدير عام 
إدارة األصــول اإلقليمية في 
شــركة الوطني لالســتثمار: 

أسامة الفريح: «املطاحن» واصلت
مسيرتها الناجحة خالل ٢٠٢٢

عقدت شركة مطاحن الدقيق 
الكويتيــة اجتماع  واملخابــز 
اجلمعية العامــة للعام املالي 
املنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، 
حيث أكد رئيس مجلس إدارة 
الشــركة أســامة الفريح أنها 
واصلــت مســيرتها الناجحة 
خالل عام ٢٠٢٢، بدعم ما حققته 
إدارة الشركة وما بذل من جهود 
تكللت بالنجاح، وأسهمت في 
حتقيق رؤية الشركة وترسيخ 
مكانتها كشــركة أمــن غذائي 

رائدة.
وأضــاف بالقــول: «رغــم 
التــي فرضتهــا  التحديــات 
اضطرابات األســواق العاملية 
فــي ظل احلــرب الروســية- 
األوكرانية، فقد كان ٢٠٢٢ عاما 
استثنائيا اطلق عليه احملللون 
«عــام التطرف»، ارتفعت فيه 
الغذائية  الــواردات  تكاليــف 
العاملية بصورة غير مسبوقة، 
إال أن الشركة جنحت مبواجهتها 
واحلفاظ على استدامة األمن 

الغذائي للكويت».
الشــركة  أن  وأضــاف 

مــن جانبه، قــال الرئيس 
التنفيــذي لشــركة مطاحــن 
الدقيق واملخابز الكويتية مطلق 
التحديات  الزايد: «تتواصــل 
التي تواجهها الشركة في ظل 
األزمات املتالحقة التي أضافت 
مزيــدا من الضغــوط املعيقة 
للنمو واالزدهار، فبينما كان 
يكافح العالم لتجاوز تداعيات 
أزمــة «كورونــا» والتعافــي 
بــدأت  إال وقــد  آثارهــا  مــن 
أزمــة جديدة بإعــالن احلرب 
الروســية- األوكرانية، األمر 

الذي ألقى بظالله على األسواق 
العاملية وعلى سالسل اإلمداد 
والتوريد من جديد، وأســفر 
عنها تضخم في أسعار احلبوب 
والســلع الغذائيــة مبعدالت 
غير مسبوقة». وأضاف: «في 
إطار جهود الشــركة لتحقيق 
األمن الغذائي واحملافظة على 
اســتدامته، فإنهــا تعمل على 
بنــاء مخــازن اســتراتيجية 
وصوامــع غــالل تعــزز مــن 
الطاقــة التخزينيــة للدولــة 
كمــا تعمــل على االســتكمال 
التدريجي للمنظومة الصناعية 
مبا يحافظ على اســتمرارية 
اإلنتاجيــة دون  العمليــات 
انقطــاع، وبالتزامــن مع هذه 
اإلجنازات، تستمر الشركة في 
حتقيق أولوياتها االستراتيجية 
بتوظيف التطــورات التقنية 
واالبتكار، مع زيادة تركيزها 
على التحول الرقمي التدريجي 
ألمتتة مصانعها قدر اإلمكان 
للتحول إلى العمل اآللي بدال 
من العمل اليدوي، واالستثمار 
في تطوير املنصات الرقمية».

الشركة جنحت في مواجهة التحديات واحلفاظ على استدامة األمن الغذائي للكويت

أسامة الفريح ومطلق الزايد خالل اجلمعية العمومية للشركة

اســتطاعت مواصلــة أدائهــا 
املتميز وإجنازاتها في حتقيق 
األرباح غير املســبوقة ســنة 
تلــو األخرى، واحملافظة على 
النمو بحجم أصولها، ومتكنت 
من ومواصلــة أدائها املتميز، 
الشــركة حققــت  مؤكــدا أن 
صافي ربح هذا العام في إطار 
اجلهود املســتمرة ومواصلة 
األداء املتميز، حيث متكنت من 
بلوغ آفاق جديدة من النجاحات 
القياسية، واألرباح  والنتائج 

غير املسبوقة.

«زين» تقود مرحلة جديدة من متكني
التحول الرقمي في القطاع العام

د.عمار احلسيني ووليد اخلشتي خالل القمة د.عمار احلسيني وقيادات مايكروسوفت مع مسؤولي «زين»

أعلنــت شــركة زيــن الكويت عن 
رعايتها البالتينية للنســخة الثانية 
مــن قمــة مايكروســوفت للحكومــة 
الذكيــة، والتي أقيمــت بالتعاون مع 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
احتفاء بالذكرى الـ ٢٥ إلطالق عمليات 

مايكروسوفت بالكويت.
وشاركت زين في فعاليات افتتاح 
القمة بحضور راعي احلفل وزير التجارة 
والصناعــة ووزيــر الدولة لشــؤون 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات مازن 
الناهض، واملدير العام للجهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات بالتكليف د.عمار 
احلسيني، والرئيس التنفيذي للعالقات 
والشؤون املؤسسية في زين الكويت 
وليد اخلشــتي، واملدير العام للقطاع 
احلكومي في مايكروســوفت الشــرق 
األوسط وأفريقيا إيهاب فودة، واملدير 

العام لشــركة مايكروسوفت الكويت 
عالء الدين كرمي، ونخبة من القياديني 
احلكوميني واملسؤولني التنفيذيني في 

القطاع اخلاص. 
وأتت رعاية زين لهذه القمة - والتي 
تواجدت فيها منذ نسختها األولى العام 
املاضي - للتأكيد على متانة شراكتها 
االستراتيجية مع واحدة من أكبر شركات 
التكنولوجيا العاملية، وهي الشــراكة 
التي ترتكز حول الرؤية املشتركة لزين 
ومايكروسوفت في املساهمة بتحقيق 
أهداف رؤية «كويت جديدة ٢٠٣٥»، كما 
تزامنت القمة مع الذكرى الـ ٢٥ لتأسيس 

عمليات مايكروسوفت في البالد.
وتستمر «زين» من خالل منظومة 
شــراكاتها االســتراتيجية مــع كبرى 
رواد التكنولوجيــا العامليــني بقيادة 
مرحلــة جديــدة مــن متكــني التحول 

الرقمي فــي القطاع العام، حيث تقدم 
الشــركة محفظــة حلولهــا املتكاملة 
خلدمات احلوسبة السحابية وحلول 
األمن السيبراني وخدمات االتصاالت 
بتقنيــة اجليل اخلامــس ٥G وغيرها 
من التقنيات الثورية لتسد احتياجات 
كافة املؤسسات احلكومية مبا يصب 
في مصلحة املواطنني واملقيمني وخدمة 

األهداف التنموية للدولة.
وأتت قمة مايكروسوفت للحكومة 
الذكيــة بنســختها الثانية مبشــاركة 
واسعة من اجلهات احلكومية وشركات 
القطاع اخلاص، وهدفت الســتعراض 
اخلدمات والتجارب احلكومية واالطالع 
على آخــر التقنيات احلديثة التي من 
املمكن أن تســاعد فــي متكني التحول 
الرقمي للخدمــات احلكومية للتحول 
نحو حتقيق مشروع احلكومة الذكية.

«احتاد املصارف»: البنوك تستقبل عمالءها خالل 
شهر رمضان من ١٠ صباحًا حتى ١:٣٠ ظهرًا

قالــت مديرة العالقــات العامة 
لدى احتاد مصارف الكويت شيخة 
العيسى إن مواعيد استقبال العمالء 
لــدى البنوك احمللية خالل شــهر 
رمضــان املبــارك من الســاعة ١٠

صباحا حتى الســاعة ١:٣٠ ظهرا، 
وذلك بناء علــى التعميم الصادر 
عــن بنــك الكويــت املركــزي بهذا 
الشأن. وأضافت العيسى في بيان 
صحافي أن احتاد مصارف الكويت 
ينتهز هذه املناسبة ليتقدم بأطيب 

التهاني والتبريــكات إلى صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
وولي عهده األمني ســمو الشــيخ 
مشــعل األحمد، ورئيــس مجلس 
الوزراء ســمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح، وشــعب الكويت 
وجميع عمالء البنوك، سائلني اهللا 
العلــي القدير أن يحفــظ الكويت 
وشــعبها، وأن يعيد هذه املناسبة 
علــى اجلميــع باخليــر واليمــن 

والبركات.

بناًء على التعميم الصادر عن بنك الكويت املركزي بهذا الشأن

شيخة العيسى

بعد ٣ إفالسات.. «اخلزانة األميركية»: 
نحتاج إلى إعادة مراجعة الرقابة املصرفية

قالت وزيرة اخلزانة األميركية جانيت 
يلني، إنه ســيتم اتخاذ إجــراءات حلماية 
الودائــع في بنوك أخــرى إذا زادت عدوى 
ســحب األمــوال، مضيفة أن هنــاك حالة 
اســتقرار في القطاع املصرفي بعد األزمة 
األخيرة، والسحوبات من البنوك األميركية 
اإلقليمية مســتقرة. وقالــت يلني «نحتاج 

إلعادة مراجعة نظام الرقابة املصرفي».
ولفتت زيرة اخلزانــة األميركية، إلى 
أن إجــراءات حمايــة بنــوك «ســيليكون 
ڤالي» و«سيغنتشــر» هدفــت الى حماية 
نظام املصارف ال البنوك. تأتي تصريحات 
يلــني بعــد تعهد صقــور اجلمهوريني في 
مجلس النــواب األميركــي مبعارضة أي 

ضمان احتادي شــامل للودائع املصرفية 
التــي تزيد على احلد احلالــي البالغ ٢٥٠
ألــف دوالر، ممــا يضع عقبــة كبيرة أمام 
أداة رئيسية ميكن أن تلجأ إليها الهيئات 
التنظيميــة في حال عــودة ظهور تهافت 
العمالء على البنوك لســحب أموالهم مع 
تراجع الثقة في القطاع املصرفي. وقالت 
«كتلة احلرية» من جمهوريي املجلس في 
بيان، إن مجلس االحتياطي االحتادي «يجب 
أن يفك» آلية التمويل االســتثنائية التي 
أنشأها في ١٢ مارس، والتي تسمح للبنوك 
بزيادة االقتــراض منه لتغطيــة تدفقات 
الودائع اخلارجة. وأضافت املجموعة «أي 
ضمان شامل على جميع الودائع املصرفية 

يؤسس لســابقة خطيرة تشجع ببساطة 
السلوك غير املسؤول في املستقبل، على 
أن يدفع ثمنه الذين يلتزمون بالقواعد». 
وكان مصرفيــون ومجموعــات جتاريــة 
مصرفية طلبوا ضمانات شاملة من املؤسسة 
االحتاديــة للتأمني علــى الودائع ملواجهة 
األزمة التي اندلعت هذا الشهر بسبب انهيار 
بنك «سيليكون ڤالي». وقال حتالف البنوك 
األميركية املتوسطة احلجم في رسالة إلى 
وزيــرة اخلزانــة األميركيــة جانيت يلني 
والهيئات التنظيمية الرئيسية، إن عليها 
متديد تغطية مؤسســة التأمني االحتادية 
جلميع الودائع ملدة عامني «الستعادة الثقة 

بني املودعني قبل سقوط بنك آخر».
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أنور املضف: «األهلي املتحد» على مشارف حقبة جديدة من النجاح والتطور

مصرفية مبتكرة تتســم مبستوى 
عال مــن احلماية واألمــان والذكاء 
الرقمــي، إلــى جانب الســهولة في 
إجراء معامالتهم املصرفية بسالسة 

وشفافية ال تضاهى. 
املواءمة مع أهداف احلوكمة

انطالقا مــن رؤية البنك األهلي 
املتحد في أن يصبح البنك اإلسالمي 
الرائد واملبتكر الذي يعمل وفقا ألعلى 
املعاييــر الدولية، مع توفير حلول 
مالية متوافقة مع أحكام الشــريعة 
اإلســالمية الغراء لعمالئنا الكرام، 
فإننــا نســعى لتحقيــق املواءمــة 
مــع أولويــات احلوكمــة البيئيــة 
واالجتماعية واملؤسسية واملساهمة 
بتطويرها في البيئة التي نعمل فيها.

واصل البنك األهلي املتحد خالل 
العــام ٢٠٢٢ جهــوده للحفاظ على 
أعلى مســتويات حوكمة الشركات 
وحوكمــة املخاطر مع احلفاظ على 
قاعدة رأسمال قوية وحتقيق أقصى 
عوائــد للمســاهمني علــى أســاس 
مســتدام. ونفذ بنجاح نظام إدارة 
السالمة والبيئة مبا يتيح له حتديد 
املشــاريع التي قد يكون لها تأثير 
سلبي على املجتمع والبيئة أو تنتهك 
معايير األداء البيئي ملؤسسة التمويل 
الدولية والبنك الدولي أو القوانني 

البيئية الوطنية.
نحن نؤمن بأن جناحنا ال يقتصر 
على قوة أدائنا وقدرتنا على حتقيق 
األرباح فحسب، وإمنا ميتد ليشمل 
قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا جتاه 
املجتمع الذي نعيش فيه، وفي هذا 
اإلطار جنح البنك خالل العام ٢٠٢٢
في تخصيص موارد كبيرة لتنمية 
املجتمع اقتصاديا وبيئيا، وتقديرا 
ملكانته كرائد ومصدر إللهام البنوك 
األخرى في املنطقة الرتباطه برؤية 
الكويت ٢٠٣٥، ومعيار اآليزو ٢٦٠٠٠، 
وأهداف التنمية املستدامة، والتزامه 
باالتفاق العاملي لألمم املتحدة لنجاح 

برنامجنا للمسئولية املجتمعية.
شكر وتقدير

وفــي ختــام حديثهــا، قالــت 
احلميضــي: «أتقدم بوافر الشــكر 
والتقديــر لرئيس وأعضاء مجلس 
إدارة البنــك األهلــي املتحــد علــى 
دعمهم الالمحدود وثقتهم الغالية، 
كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير 
إلى مساهمينا وعمالئنا الكرام الذين 
يدعمون جناحنا املستمر، كما أتقدم 
بخالص الشكر لبنك الكويت املركزي 
ملا يقدمه من دعم ومساندة والشكر 

موصول لهيئة أسواق املال». 
وأضافــت: «أتقدم كذلك بجزيل 
الشــكر ألصحاب الفضيلة أعضاء 
هيئــة الرقابــة الشــرعية بالبنك، 
وزمالئــي فــي اإلدارة التنفيذيــة، 
وموظفــي البنــك املخلصــني على 
جهودهــم املتميــزة وتفانيهــم في 
عملهم، وختاما أدعو اهللا أن يوفقنا 
ملا يحبه ويرضاه، وأن يحفظ بالدنا 
حتت رعاية صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد، وسمو ولي 
عهده األمني الشيخ مشعل األحمد».

منتجات البنك وخدماته وعملياته 
بهــدف تعزيــز الكفاءة وحتســني 
أوقات االستجابة (TATs) وجتربة 
العمالء، ومازال البنك األهلي املتحد 
مستمرا في تطوير عمله من خالل 
بيئــة تكنولوجيــا فائقــة اجلودة 
مــع التركيز على مواكبــة التطور 
السريع واملتنامي في مجال الثورة 
الرقمية وتوافــر األمان وموثوقية 
املقدمــة  التكنولوجيــة  املنصــات 
للعمالء واملوظفني». ومواكبة ألحدث 
املالية،  التكنولوجيــة  التطــورات 
واصل البنك حتسني جتربة العميل 
من خالل إضافة العديد من امليزات 
واخلدمات اجلديدة إلى منصة البنك 
املصرفية عبر اإلنترنت للشــركات 
(«B٢B»)، مما ميكن الشــركات من 
إجراء معامالتها املصرفية بسهولة 
وكفاءة. يواصل البنك األهلي املتحد 
دوره املتميــز في تقــدمي اخلدمات 
املالية للشــركات، وفي هذا الصدد 
B٢B حقق البنك من خالل منصة الـ
جناحا كبيرا بــني عمالء البنك من 
الشركات في ضوء تقدميها بسهولة 
وفاعلية عالية وبشكل مصمم لتلبية 
احتياجــات العمالء اخلاصة ملزيج 
منتجاتنا وخدماتنا، وهو ما ميكن 
االستدالل عليه من خالل النمو في 
عدد وحجم املعامالت التي مت تنفيذها 
عبر الـ B٢B خالل عام ٢٠٢٢، حيث 
زاد حجــم املعامالت بأكثر من ٢٥٪ 
مقارنــة بالعام الســابق. كذلك قام 
البنك بإطالق التطبيق احملدث لنظام 
املتحد B٢B إلدارة النقد للشــركات 

عبر الهواتف الذكية.
حتسني جتربة العمالء

وشدد احلميضي على أن البنك 
واصل العمل على حتســني جتربة 
العمــالء، ومواكبة تطلعاتهم. وفي 
هذا اإلطار، أطلق البنك األهلي املتحد 
العديد من اخلدمات املبتكرة ومنها 
إطالق املزيد من اخلدمات املصرفية 
عبــر تطبيق البنــك األهلي املتحد 
للهواتــف الذكيــة،، كما قــام البنك 
بتقدمي خدمة «Apple Pay»، وسيلة 
الدفع ذات املستوي العالي من األمان 
واخلصوصية. كما أطلق البنك خدمة 
التحويل الفوري، عن طريق مشاركة 
رابط مع املستفيد من عمالء البنوك 
احملليــة للحصول على األموال من 

خالل بوابة دفع كي نت.
كما حرص البنك خالل ٢٠٢٢ على 
تقدمي املزيد من اخلدمات واملنتجات 
التــي تلبــي تطلعــات العمالء من 
مختلف الشرائح وحتقق لهم مردودا 
إيجابيــا وقيمة مضافة، مســتهدفا 
الوصــول ألكبــر عدد مــن العمالء 
الراغبني في احلصول على خدمات 
مصرفيــة تنافســية. كمــا يواصل 
البنك إطالق احلمــالت الترويجية 
الفعالة عن طريق وســائل اإلعالن 
التقليدية واإللكترونية، فضال عن 

تطوير برامج املكافآت للعمالء.
وكان لتقنية املعلومات في البنك 
األهلي املتحد دور بارز في توظيف 
أفضــل وأحدث احللــول املصرفية 
الرقميــة لتزويد العمــالء بخدمات 

سلبيا في عام ٢٠٢١ -٧٪ هذا بخالف 
أن النمو املتوازن في محفظة التمويل 
بني قطاعات األعمال من الشركات، 
التجزئة واخلدمات املصرفية وإدارة 
الثروات يعكس حرص البنك على 
حتقيق التنوع القياسي في مصادر 
الدخل وقاعدة املخاطر رغم تدعيم 
قاعدة املخصصات بنمو قد بلغ ٢٫٨٪ 
أعلى مقارنة مبخصصات عام ٢٠٢١.

وقالت احلميضي إن البنك األهلي 
املتحد يواصل خطواته املتسارعة 
لتقدمي جتربة مصرفية رقمية تواكب 
التســارع الرقمي فــي كل اخلدمات 
املصرفية والتمويلية، وذلك بهدف 
مواكبــة تطلعــات عمالئنــا الكرام 
وتقــدمي جتربــة مصرفيــة مميزة 
تتضمــن خدمات ومنتجــات مالية 
سهلة وآمنة، مع التركيز على تسريع 
وتيرة ابتكار حلول مصرفية رقمية 

تواكب املستقبل.
وأضافــت: «قــد أحــرز البنــك 
تقدما في خطته الشــاملة للتطور 
الرقمــي التــي تهــدف إلــى أمتتــة 

واعتزاز إلى رحلة البنك األهلي املتحد 
املمتدة منذ تأسيسه عام ١٩٤١ كأول 
بنك عمل في الكويت، حتى أصبح 
منوذجــا للعمل املصرفــي املتميز 
من خالل ما يتمتع به من مرونة ال 
تضاهي وقدرة هائلة على التكيف 
مع مختلف الظروف واحلفاظ على 

مكانته الفريدة.
لقد استطاع البنك األهلي املتحد، 
بدعــم متواصل من مجلس اإلدارة، 
مواصلة األداء املتميز، واحلفاظ على 
مكانته الفريدة في القطاع املصرفي 
كبنك يعمل وفق أحكام الشــريعة 
اإلســالمية ويقدم حلــوال متويلية 

بأسعار تنافسية. 
وقد حقق البنــك األهلي املتحد 
خالل العــام ٢٠٢٢ منوا في األرباح 
مدفوعا بأداء تشغيلي قوي، وجاء 
أداء البنــك متوازنا محققا معدالت 
منــو جيدة في كل قطاعات األعمال 
ليسجل بذلك عائدا أكثر متيزا على 
السهم، حيث ارتفع العائد إيجابيا 
بواقع ١٩٪ بعد أن جاء معدل النمو 

واجلهــود احلثيثة لفريــق عملنا، 
الذي أبدي حماســا والتزاما الفتني 
وجنح في دعم التطور والنمو لهذا 
البنك العريق، وهنا أؤكد اعتزازي 
مبوظفــي البنــك باعتبارهم ثروة 
احلاضــر ورصيد املســتقبل، وفي 
هذا اإلطار لذلك، نحرص على إعداد 
وتأهيل كوادرنــا الوطنية للنجاح 
والتفوق من خالل برنامج متكامل 
للتدريــب والتطويــر، كما نحرص 
على مواصلة هدفنا املستمر، وهو 
ان يبقــى البنك االهلــي املتحد هو 
بيئة العمل املفضلة للتوظيف، مع 
استمرارنا في دعم الكوادر النسائية 
وتأهيلهن للعمل واإلجناز في كافة 
القطاعات واملستويات الوظيفية».

مــن جانبهــا، أكــدت الرئيــس 
التنفيــذي وعضو مجلــس اإلدارة 
للبنك األهلي املتحد جهاد احلميضي: 
يسرني أن ألتقي بكم من خالل هذا 
التقرير السنوي إللقاء الضوء على 
اجنازات البنك للعام ااملاضي. وفي 
بداية التقرير أود أن أشيد بكل فخر 

في اي وقت ومن أي مكان من خالل 
بنيتنا التحتية التكنولوجية املميزة 
والتي سارعنا في تطويرها لتسمح 
لنا بإطالق خدمات مصرفية رقمية 
مبتكرة تتناســب مــع مكانة البنك 

الرائدة وتلبي طموحات عمالئه».
وأشــار املضــف إلــى انــه على 
الرغم مما نعيشــه اليــوم في زمن 
يصارع فيه العالم حالة مســتمرة 
من عدم اليقني، تزامنا مع صدمات 
عديدة كالتضخم، واحلرب الروسية 
األوكرانيــة، واضطرابات سلســلة 
التوريــد، والتداعيات الناجمة عن 
وباء كورونا، والعديد من األزمات 
األخرى املؤثرة التي تفاقم بعضها 
البعــض وما تبعها مــن أرتفاع في 
أســعار الفائــدة، فقد ســجل البنك 
أرباحا صافية لعام ٢٠٢٢ بلغت ٣٦٫٤
مليــون دينار، مقابــل ٣١٫٢ مليون 
دينار عن العــام ٢١٢٠ محققا بذلك 

ارتفاعا بنسبة ١٦٫٧٪.
وارتفع رصيد إجمالي املوجودات 
ليصل إلى ٤٫٧١ مليارات دينار كما في 
نهاية ديسمبر من العام ٢٠٢٢، كما 
منت محفظة التمويل بنسبة ٢٫١٪ 
لتصل إلى ٣٫٤١ مليارات دينار كما في 
نهاية ديسمبر من العام ٢٠٢٢ (٣٫٣٤
مليــارات دينار فــي ٢٠٢١)، وكذلك 
ارتفعت ودائــع العمالء لتصل إلى 
٣٫٢٤ مليارات دينار بنسبة ارتفاع 
قدرها ٤٫٢٪ عن العام املاضي، حيث 
بلغت آنذاك ٣٫١١ مليارات دينار كما 
بلغ إجمالي حقوق املساهمني ٠٫٤٩
مليار دينار كما في نهاية ديسمبر 
٢٠٢٢ مقابــل ٠٫٤٧ مليار دينار في 
نهاية العام ٢٠٢١ ومبعدل منو ٤٫٣٪، 
في حني بلغت ربحية الســهم ١٣٫٠
فلســا للعام ٢٠٢٢ (١٠٫٩ فلوس في 

.(٢٠٢١
وواصل البنك تعزيز مكانته في 
السوق الكويتي واستطاع احلفاظ 
علــى صالبة املركــز املالــي للبنك 
وقدرته علــى حتقيق معدالت منو 
مقبولة، كما حافظ البنك على صالبة 
نسبة كفاية رأس املال قبل توزيعات 
األربــاح التــي بلغــت ١٨٫٤٪ في ٣١
ديســمبر ٢٠٢٢ متجاوزة املستوى 
املطلوب من قبل اجلهات الرقابية. كما 
حافظ البنك على نهج متحفظ إلدارة 
املخاطر، مما ساهم في حتسني جودة 
األصول وخفض نسبة التمويل غير 
املنتظم إلى ١٫٧٦٪ مع نسبة تغطية 
بلغــت ٢٥٢٪ مع الضمانات كما في 

نهاية العام ٢٠٢٢.
تطور رقمي 

وأوضح املضــف، بالقول: «في 
إطــار قناعتنــا بضــرورة مواكبة 
التطور التكنولوجي الذي يشــهده 
القطاع املصرفي حول العالم والذي 
نرى من خالله أن التكنولوجيا في 
طريقها إلعادة تشكيل أسس العمل 
املصرفي، ومن هنا نواصل جهودنا 
في التطــور الرقمي باالعتماد على 
بنية حتتية وخبــرات فنية تتميز 

باملعرفة واإلبداع».
وأضاف: «لم تكن إجنازات هذا 
البنك لتتحقق لوال الرؤية الطموحة 

عقد البنك األهلي املتحد جمعيته 
العامــة للعام املالــي املنتهي في ٣١
ديســمبر ٢٠٢٢ أمس، وذلك بنسبة 
حضور بلغت ٩٠٫٣٨٪، حيث أقرت 

توزيع أرباح نقدية بواقع ٨٪.
وافتتح اجلمعية العامة رئيس 
مجلس إدارة البنــك األهلي املتحد 
د.أنور املضــف مرحبا باحلضور، 
حيث قال: «يســرني باألصالة عن 
نفسي وبالنيابة عن زمالئي أعضاء 
مجلــس اإلدارة أن أضع بني أيديكم 
التقرير السنوي السابع واخلمسني 
«للبنك األهلي املتحد»، والذي يلقي 
الضــوء على أبرز إجنــازات البنك 
وبياناتــه املاليــة املجمعة للســنة 

املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢».
وأضاف املضف: «في ظل مضي 
إجراءات اســتحواذ بيــت التمويل 
الكويتــي «بيتــك» علــى مجموعة 
البنك األهلي املتحد، يعد ٢٠٢٢ عاما 
اســتثنائيا في تاريخ البنك األهلي 
املتحد - الكويت، والذي يقف على 
مشــارف حقبة جديدة من النجاح 
والتطــور، ويخطــو نحــو محطة 
رئيســة جديدة في رحلته احلافلة 
بالنجاحات، ليكون جزءا من أحد أكبر 
وأفضل املؤسسات املالية اإلسالمية 
على مســتوى العالم وبذلك يلتقي 
التاريخ العريق باملستقبل املشرق 
ليجعل من هذا البنك أيقونة للعمل 

املصرفي.
وأشار إلى أن هذا البنك العريق 
مر بالعديد من احملطات التاريخية 
ونقاط التحول الفارقة منذ تأسيسه 
عام ١٩٤١ كأول بنك عمل في الكويت 
واللبنــة األولــى في صــرح العمل 
املصرفي الكويتي، ليتحول بعدها 
في العــام ١٩٧١ إلى «بنــك الكويت 
والشــرق األوســط» عندما أصبح 
مملوكا بالكامل للحكومة الكويتية. 
وكان العام ٢٠٠٢ بداية ملرحلة جديدة 
من مراحل جنــاح البنك وذلك بعد 
عمله في ظل مساهم رئيسي، وهو 
مجموعة البنك األهلــي املتحد مبا 
لها من ســمعة مشــهودة في مجال 

العمل املصرفي.
وفي العــام ٢٠١٠ الــذي يعتبر 
احملطــة املفصليــة األبــرز واألهم 
بتاريخه، حتول البنك األهلي املتحد 
إلــى العمــل وفق أحكام الشــريعة 
اإلســالمية الغراء، وفي ظلها حقق 
البنك جناحات متتالية، ونال العديد 

من اجلوائز املرموقة.
وتابع املضف، بالقول: «هنا أشير 
إلى املكانــة الفريدة التي حظي بها 
البنك األهلي املتحد - الكويت والذي 
استطاع أن يحافظ على أدائه املميز، 
وأن يثبت قدرته على حتمل الصدمات 
والتكيــف مــع مختلــف الظروف، 
وأن يقوم بدوره في خدمة عمالئه، 
واحلفاظ على مكانته الريادية وأن 
يطور خدماته ومنتجاته لتتواكب مع 
أحدث مستجدات السوق املصرفية».
وقــال: «لقد اســتطاع البنك أن 
يحقق تقدمــا ومنوا مميزين وذلك 
بفضل منوذج عملنا املرن ونهجنا 
اإلستراتيجي اللذين ضمنا استمرارية 
عملنا وقدرتنا على خدمة عمالئنا 

عمومية البنك أقرت توزيع أرباح نقدية بواقع ٨٪ للمساهمني عن ٢٠٢٢

جهاد احلميضي د. أنور املضف

د. أنور املضف وجهاد احلميضي خالل اجلمعية العمومية للبنك األهلي املتحد

البنـك اسـتطاع حتقيـق تقدم ومنـو مميزيـن بفضل منـوذج عملـه املـرن ونهجه اإلسـتراتيجي

جهاد احلميضي: البنك واصل أداءه املتميز وحافظ على مكانته الفريدة مصرفيًا لتقدمي جتربة رقمية تواكب التسارع الرقمي
سـارعنا فـي تطويـر بنيتنـا التحتيـة التكنولوجيـة.. إلطـالق خدمـات مصرفيـة رقميـة مبتكـرة

العمل مببادئ االستدامة وتدعيم إستراتيجية املخاطر 
قال د.انور املضــف: «أؤكد لكم أن عمالءنا 
وموظفينا ومساهمينا ومجتمعنا هم أولوياتنا، 
ونحن نضع استراتيجيات عملنا وأننا نؤمن بأن 
النجاح ال يقتصر فقط على منو مؤشراتنا املالية، 
ولكننا ملتزمون بالعمل في ظل مبادئ االستدامة 
وااللتزام بتطبيق املعايير البيئية واالجتماعية 
واحلوكمة بهدف توليد آثار مجتمعية وبيئية 

إيجابية، وحماية املوارد لألجيال القادمة».
وأكــد املضف في هــذا اإلطار على أن البنك 
األهلي املتحد يتقدم بخطوات جادة في رحلته 
نحو االســتدامة، سواء في احلفاظ على مكانة 

مالية قوية أو في مواصلة دمج االعتبارات البيئية 
واالجتماعية واملؤسساتية في استراتيجية عمله، 
متاشيا مع أهداف األمم املتحدة (UN) وأهداف 

.SDGs التنمية املستدامة
وأضــاف: «كذلك واصــل البنك خالل العام 
٢٠٢٢ تدعيــم اســتراتيجية مخاطــر ترتبــط 
باالستراتيجية املتكاملة للبنك وينظمها حزمة 
من السياسات واللوائح التنظيمية التي تضمن 
سير أعمال البنك وفقا لنزعة املخاطر املعتمدة 
مــع التأكيد علي اســتقاللية كل مــن التدقيق 

الداخلي واخلارجي».

دور مجتمعي بارز
أكد املضــف أن البنك األهلي املتحد باعتباره أول 
بنــك قام بإطــالق عملياته في الكويت، اســتطاع أن 
يقــوم بدور بــارز في العمل املجتمعــي، وأثبت على 
مدار هذه السنوات قدرته على تقدمي منوذج يحتذى 
في مجال املسؤولية املجتمعية والتنمية املستدامة، 
ليقــدم جتربة رائدة ومتميزة في هذا املجال كما هي 

إجنازاته الدائمة على مختلف األصعدة.
وأضاف: «إن البنك األهلي املتحد قد استمر خالل 
عــام ٢٠٢٢ في إطــالق املبادرات املجتمعيــة الهادفة 
ورعاية األنشطة االجتماعية واخليرية الصحية والتي 
قدمت مردودا إيجابيا على مختلف شرائح املجتمع».

وجهة العمل املفضلة بالقطاع املصرفي
أشارت جهاد احلميضي إلى أن البنك 
واصــل في عــام ٢٠٢٢ جهــوده للحفاظ 
على مكانته كوجهــة العمل املفضلة في 
القطاع املصرفي الكويتي، وذلك انطالقا 
من منهــج عملــه واســتراتيجيته التي 
تعنى بانتقــاء وجذب أفضــل العناصر 
مــن الكوادر املصرفية، ثم متابعة العمل 
على تنمية مهاراتهم وقدراتهم من خالل 
برنامج متكامل للتدريب والتطوير بهدف 
االرتقاء مبسيرتهم املهنية ليتمكنوا من 
القيام بدورهم في نهضة القطاع املصرفي 

الكويتي. وأشارت إلى أن نسبة التكويت 
في البنك األهلي املتحد بلغت في نهاية عام 
٢٠٢٢، ٧٠٫٦٪ مقابــل املتطلبات اإللزامية 
البالغة ٧٠٪ من قبل بنك الكويت املركزي. 
وأطلق البنك األهلي املتحد عدة مبادرات 
لتعزيز دور املرأة في العمل والتقدم املهني 
على جميع املستويات الوظيفية وفي جميع 
اإلدارات. مع مشــاركة نســائية إجمالية 
بلغت ٣٥٪، كما بلغت نسبة النساء الالئي 
يشــغلن مناصب قيادية عليا في البنك 

نحو ٣٠٫٨٪.

٨ جوائز مرموقة خالل ٢٠٢٢
تأكيدا إلجنازاته العديدة وحضوره القوي 
في القطاع املصرفي اإلســالمي في الكويت، 
حصــد البنك األهلي املتحــد ٨ جوائز خالل 
العام ٢٠٢٢، من العديد من اجلهات العاملية 
املرموقة، كما حصل البنك األهلي املتحد في 
عام ٢٠٢٢ على شــهادة اآليــزو املرموقة - 
معيار إدارة اجلودة ٩٠٠١:٢٠١٥ ISO اخلاصة 
بالبنيــة التحتية لتكنولوجيــا املعلومات، 
وفيما يلي اجلوائز التي حصل عليها البنك 

بالعام املاضي:
١ ـ جائــزة أفضــل بنــك فــي مجــال تقنية 
املعلومات في الكويت للعام ٢٠٢٢ من مجلة 

إنترناشيونال بيزنس.
٢ ـ جائــزة أفضل بنك فــي إدارة النقد عبر 
اإلنترنت للعام ٢٠٢٢ في الكويت للعام ٢٠٢٢
ضمن قطاع اخلدمات املصرفية للشــركات 

مجلة جلوبال فاينانس.
٣ـ  جائزة أفضل جتربة مصرفية للعميل في 

الكويت للعــام ٢٠٢٢ من قبل مجلة جلوبل 
فاينانس.

٤ ـ جائزة «أفضل بنك في التسويق واخلدمات 
املقدمة عبر وســائل التواصــل االجتماعي في 
الكويــت للعــام ٢٠٢٢» من قبــل مجلة جلوبل 

فاينانس
٥ـ  أفضل بنك ألنشطة اخلزينة في الكويت لعام 
٢٠٢٢ من مجلة جلوبال بانكنج أند فاينانس ريفيو
٦ ـ جائــزة أفضــل بنــك أفضل بنــك للخدمات 
املصرفية اخلاصة فــي الكويت لعام٢٠٢٢، من 

مجلة ميد
٧ـ  جائزة أفضل بنك في مبادرات املوارد البشرية 
في الكويت للعام ٢٠٢٢ من مجلة انترناشيونال 

فاينانس.
٨ـ  جائزة «أفضل بنك في املسؤولية املجتمعية 
- الكويــت ٢٠٢٢» أفضــل بنك في املســؤولية 
املجتمعيــة في الكويت للعــام ٢٠٢٢ من مجلة 

إنترناشيونال بيزنس.







اقتصـاد
االربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣

16

جوائز وتكرميات مرموقة
 «KIB» مــازال بنــك الكويت الدولــي
يضيف إلى ســجل تكرمياته احلافل أهم 
األلقــاب واجلوائز التقديريــة، فمن بني 
العديــد مــن اجلوائــز التــي نالها خالل 
 (Bonds، Loans & Sukuk) ٢٠٢٢، جائزة
لـ «أفضل صفقة متويل إسالمي مشترك»، 
وغيرها من عدة منصات ووجهات تكرميية 
Asian Banking) بــارزة، مبا فيها مجلــة
Islamic Finance) ومجلــة ،(& Finance

The Asset مع رصيد من جوائز ،(News
Triple A للتمويل اإلسالمي وجوائز منصة 
(Capital Finance International) العاملية 
ألفضل رؤية مصرفية في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا وأفضل بنك متوافق مع 
الشريعة اإلسالمية»، وأيضا جوائز منصة 
World Finance (WF) لـ «أفضل املنتجات 
واخلدمات املصرفية اإلسالمية التي تركز 

على العمالء في الكويت ٢٠٢٢».

«KIB» اجلمعية العامة لبنك الكويت الدولي
مارس ٢٠٢٣

البنك التزم بتطوير منوذج 
عمله ليتسم بالقوة واملرونة 

الالزمتني للتكيف مع التطورات

البيانات املالية تعتبر انعكاسًا 
ألداء البنك املالي املتميز

 في العام املاضي

محمد اجلراح: «KIB» حقق نتائج إيجابية رغم التحديات االقتصادية
طارق عرابي

أكــد رئيس مجلس إدارة 
 ،KIB بنــك الكويــت الدولي
الشيخ محمد جراح الصباح، 
على جناح البنك في حتقيق 
نتائج إيجابية خالل السنة 
املالية املنصرمة، وذلك على 
الرغــم من التحديــات التي 
شهدتها املنطقة والعالم أجمع 

على كل املستويات.
وأضاف اجلراح في كلمته 
أمام اجتماع اجلمعية العامة 
العادية وغير العادية للبنك 
عن الســنة املاليــة املنتهية 
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، والتي 
عقدت صباح أمس بنســبة 
حضــور بلغــت ٧٥٫٤٪، انه 
ورغم التحديات التي فرضتها 
التوترات اجليوسياسية في 
بعض مناطق العالم، واآلثار 
الناجمة عن العودة السريعة 
للسياسة النقدية االعتيادية 
التي تنتهجها البنوك املركزية 
بهدف السيطرة على معدالت 
املرتفعة، ســاعد  التضخــم 
انتعاش أسعار النفط اخلام، 
والسياسات احلصيفة التي 
ينتهجها بنك الكويت املركزي 
في إبقاء تأثيرات التحديات 
الدوليــة فــي  االقتصاديــة 
حدودها الدنيا على االقتصاد 

احمللي».
وأشــار إلــى أن احلرص 
في KIB على تطوير منوذج 
األعمــال كان كبيــرا، وذلك 
حتى يتسم بالقوة واملرونة 
مــع  للتكيــف  الالزمتــني 
التطورات التي تشهدها البيئة 
التشغيلية، مؤكدا أنه بفضل 
دعم أعضــاء مجلس اإلدارة 
وتكاتف املوظفني وتفانيهم، 

املاضــي، إضافة إلى حتقيق 
منو في حســابات املودعني 
بنسبة ١٣٪ مبا يتجاوز ٢٫٣

مليار دينار.
وأكد اجلراح أن هذا النمو 
قد جاء نتيجة ارتفاع حجم 
احملفظــة التمويليــة للبنك 
مببلــغ ٣٤٦ مليــون دينار، 
ليصل إلى إجمالي مبلغ ٢٫٦٢
مليار دينار تقريبا، كما في 

بنسبة أكبر على استثمارات 
في الصكوك عالية اجلودة، 
بنسبة بلغت ٤٪ بنهاية العام 
٢٠٢٢، وصوال إلى ٣٠٨ ماليني 
دينــار، مقارنــة بنحو ٢٩٥
مليون دينــار كما في العام 
املاضــي، وفقــا لنتائج آخر 

بيانات مالية.
وأضــاف اجلــراح: «لقد 
واصلنــا خــالل هــذا العام 

البنية التحتية التكنولوجية، 
وتعزيز االبتكار في العمليات 
التشغيلية، لنتمكن من تقدمي 
خدمــات تلبــي تطلعات كل 
العمالء في الســوق، وتدعم 
ريادة KIB ومكانته التنافسية 

في القطاع املصرفي».
إجنازات استثمارية

مــن جانبــه، قــال نائب 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس 
 ،KIB والرئيس التنفيذي في
رائد جواد بوخمسني: «إن هذه 
البيانات تعتبر انعكاسا ألداء 
مالي متميز أظهره البنك طوال 
العام املاضي، في ظل األزمات 
التي  االقتصاديــة واملاليــة 
أثرت في مختلف القطاعات 
احليوية على مستوى العالم، 
السيما وسط بيئة تشغيلية 
تتســم بالتحديــات. ونحن 
نواصــل توظيــف خبراتنا 
الواســعة والشــاملة فــي 
الصناعــة املالية، وتكريس 
جهودنــا للتخفيف من آثار 
هــذه التحديــات وتبعاتها، 
إضافــة إلــى التعامــل معها 
برؤية حكيمة وبعيدة املدى، 
وذلــك من خالل املضي قدما 
بخطوات مدروســة تستند 
إلى سياسات حتوط شاملة 
وســديدة إلدارة املخاطــر، 
وبنهج معتمد وموثوق إلدارة 

األزمات». 
وأضاف أنه «لقد كان العام 
الفائــت حافــال باإلجنــازات 
KIB املتواليــة التــي حققهــا

في العديد من املجاالت، ومن 
أكثرها أهمية حتقيق املزيد من 
التوسع واالبتكار في اخلدمات 
املصرفية لألفراد، مبا في ذلك 
تطوير وإطالق منتجات جديدة 

نهاية عام ٢٠٢٢، مقارنة بنحو 
٢٫٢٧ مليــار دينــار كما في 
KIB نهاية العام ٢٠٢١، ليحقق

بذلك منوا باحملفظة التمويلية 
بنسبة ١٥٪، ما يدل على مسار 
منو تصاعــدي للبنك وأداء 

مالي سديد.
وأشــار كذلك إلى ارتفاع 
حجم محفظة االســتثمارات 
في األوراق املالية، واملتركزة 

تطوير واعتماد استراتيجيتنا 
الهادفــة إلى اتبــاع منوذج 
تشغيلي مرن، ونهج يواكب 
التطــورات املســتمرة فــي 
املجال املصرفي ويتكيف مع 
تغيراته، من أجل حتقيق أعلى 
معدالت االســتجابة، في كل 
الظروف، لتحقيق متطلبات 
وتطلعات عمالئنــا، إضافة 
إلى االلتزام باالســتثمار في 

علــى غرار حســاب الدروازة 
للســحوبات، وهــو األقــوى 
من نوعــه في مجال االدخار، 
إضافــة إلى إطــالق مجموعة 
التمويليــة  العــروض  مــن 
املتنوعة، واملتوافقة مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية، ملساندة 
العمــالء وتلبية احتياجاتهم 
املختلفة، وذلك من خالل عقد 
شراكات استراتيجية بالتعاون 
مع كبرى الشركات ومزودي 
اخلدمــات، ومنهــا خدمــات 
الرعاية الصحية واملؤسسات 
التعليمية والعالمات التجارية 
املتنوعــة وذلــك مــن أجــل 
تقدمي جتربة متويلية شاملة 

لعمالئنا». 
ومــن جانب آخر، أشــار 
بوخمســني إلى أن البيانات 
املاليــة أظهــرت منــوا فــي 
حسابات املودعني بنسبة ١٣٪، 
لتصل إلى ٢٫٣٤ مليار دينار، 
تقريبــا، مقارنــة بإجمالــي 
٢٫٠٦ مليــار دينــار، كما في 
٣١ ديســمبر ٢٠٢١، بينمــا 
بلغت حقوق امللكية العائدة 
ملساهمي البنك ٢٥٤ مليون 
دينار، مضيفا أن KIB مستمر 
في احلفاظ على معدالت كافية 

في نسب رأس املال.
كما أكــد بوخمســني أن 
العــام املاضي شــهد عملية 
تطوير واسعة لبنية أعمال 
KIB الرقمية، مما أسهم في 
متكينــه مــن طــرح حلول 
رقمية متقدمة ملعظم خدماته، 
مثل فتح احلسابات املصرفية 
إلكترونيــا، خدمــات الدفع 
السريع عن بعد، حلول سداد 
املدفوعات اخلاصة باجلهات 
احلكوميــة عبــر منصــة 
«تســديد»، كما عمل البنك 

عمومية البنك وافقت على توزيع ٤٪ أرباحاً نقدية و٤٪ أسهم منحة عن ٢٠٢٢

رائد بوخمسني الشيخ محمد اجلراح

الشيخ محمد اجلراح ورائد بوخمسني ومحمد السقا خالل اجلمعية العمومية لبنك الكويت الدولي «KIB»  (قاسم باشا)

إلــى جانب اجلهود احلثيثة 
التي بذلتها اإلدارة التنفيذية، 
متكن KIB من حتقيق نتائج 
قوية ومواصلة العمل لتنفيذ 
اخلطة االستراتيجية بنجاح، 
وذلك من خالل تنويع مصادر 
واســتدامتها،  اإليــرادات 
وتوســيع نطاق األنشــطة 
التمويليــة واالســتثمارية، 
محليا وإقليميا ودوليا، إلى 
جانب املساهمة في صفقات 
التمويل املشترك والتعاون 
مــع العمالء فــي العديد من 
القطاعات، مثــل االتصاالت 
والنفط والغاز، وكذلك، عبر 
صفقات الصكوك بالتعاون مع 
كبرى الشركات واملؤسسات 
املالية في املنطقة، وبأفضل 
تكلفة رأسمالية، بهدف تعزيز 
مركز البنك املالي في أسواق 

رأس املال اإلقليمية».

البيانات املالية 
وفــي تعليقه علــى أهم 
اإلجنازات من واقع بياناته 
املاليــة، أوضح اجلــراح أن 
KIB قد حقق منوا في صافي 
العائدة ملســاهمي  األربــاح 
البنك بنسبة ٢٥٪ حيث بلغ 
١٣٫٦ مليون دينــار تقريبا، 
بربحية ٧٫٩٢ فلوس للسهم، 
فــي حني ســجلت اإليرادات 
التشغيلية مبلغ ٦٢٫٥ مليون 
دينار في نهاية العام ٢٠٢٢، 
الفتا إلى اســتمرار KIB في 
حتسني قيمة وجودة أصوله، 
حيث بينــت النتائج املالية 
املجمعــة منوا فــي األصول 
إلــى  بنســبة ١٤٪، لتصــل 
نحو ٣٫٥٨ مليــارات دينار، 
مقارنة بقيمة ٣٫١٤ مليارات 
دينار تقريبا، في نهاية العام 

جانب من احلضور خالل عمومية البنك أمس
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«KIB» اجلمعية العامة لبنك الكويت الدولي
مارس ٢٠٢٣

نتائج «KIB» تعكس جهوده 
وتركيزه لتعزيز حضوره 

كعالمة جتارية بارزة

شكر وتقدير

مجموعة مصرفية متنوعة وشاملة 

تقدم الشيخ محمد اجلراح بخالص شكره وتقديره إلى 
كافة املساهمني وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
على دعمهم املتواصل للبنك، وإلى كل من ساند مسيرته، 
كما توجه بالشكر إلى بنك الكويت املركزي لدعمه املستمر، 
مثمنا دوره الرقابي واإلشرافي املتميز، باإلضافة الى كل 
من وزارة التجارة والصناعة على جهودها احلثيثة في 
دعم األنشــطة التجارية واالقتصادية في البالد وهيئة 
أسواق املال على دورها االشرافي والرقابي الداعم لبيئة 

استثمارية جاذبة وتنافسية في الكويت،
كما شــكر اجلراح كال من أصحاب الفضيلة أعضاء 
هيئــة الرقابة الشــرعية للبنك، وموظفــي البنك على 
جهودهــم املتميزة، وعمــالء البنك الكــرام على ثقتهم 
ودعمهم املستمر ملسيرة KIB طوال السنني، وملساهمتهم 
الفاعلة في إجنازاته، كما أثنى أيضا على اجلهود التي 
بذلتهــا الدولــة، أميرا وحكومة وشــعبا، للحفاظ على 

استقرار البالد وأمنها.

بنك الكويت الدولي «KIB» هو بنك يعمل وفق أحكام 
الشــريعة اإلسالمية ومقره الكويت. تأسس «KIB» عام 
١٩٧٣ حيث عرف في البداية باسم البنك العقاري الكويتي، 
ومن ثم حتول إلى بنك إســالمي عــام ٢٠٠٧. وفي العام 
٢٠١٨، بدأ «KIB» فصال جديدا من مسيرته احلافلة بالتطور 
والتغيير من خالل استراتيجيته اجلديدة التي تركز على 
تقــدمي جتربة ذات مســتوى أعلى للعمالء حتت شــعار 

«بنك للحياة».
ومن خالل شــبكة فروعه املنتشــرة في جميع أنحاء 
الكويــت، يقــدم «KIB» مجموعــة متنوعة وشــاملة من 
املنتجــات واخلدمات املصرفية، باإلضافــة إلى احللول 

الرقمية املبتكرة التي تتماشى مع أفضل املعايير الدولية. 
وانســجاما مع رسالته الوطنية، ميتلك «KIB» برنامجا 
رائدا في مجال املسؤولية االجتماعية يهدف إلى التأثير 
اإليجابــي على املجتمع وأفــراده من خالل عدد كبير من 

املبادرات والنشاطات الهادفة.
واليوم، يسير «KIB» بخطوات ثابتة في مرحلة التنفيذ 
املتقدمة ألهدافه االستراتيجية، حيث رسخ دوره كأحد 
الالعبني الرئيسيني في القطاع املصرفي الكويتي، كما حافظ 
على وضعه املالي القوي ونتائجه املتميزة باســتمرار، 
ممــا أهله لالعتراف به دوليا نظــرا لتصنيفه االئتماني 

القوي ومتانة مركزه املالي.

«KIB» رائد بوخمسني: ٢٠٢٢ عام مميز وحافل باإلجنازات لـ
على إطالق منصة إلكترونية 
باسم (PayTally)، واملدعومة 
مبزايا رقمية مصممة ملساعدة 
العمالء في إجناز معامالت 
التمويل، إضافة إلى ابتكار 
حمالت مخصصة طوال العام 
لتشجيع العمالء على تبني 
االستخدام الرقمي للخدمات 
املصرفيــة، وإطالق مصنع 
لالبتــكار الرقمــي ليكــون 
مبنزلة الذراع التكنولوجية 
للبنك، وهو مزود بتقنيات 
حديثــة وأنظمــة مبتكــرة 
لتطوير حلول متقدمة خلدمة 
قطاعات األعمــال احليوية 
علــى اختالفهــا، بخدمــات 
تناسب كافة شرائح العمالء 
األفراد والشركات، على حد 

السواء.
كما أضاف بوخمســني: 
KIB جهــود  تضمنــت 

التوسع في مجاالت مختلفة 
وذلك عن طريق تأســيس 
شركة مركز «مبادر» لدعم 
شــريحة رواد األعمــال من 
أصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة، لتوفير حاضنة 
ضمــن  أعمــال  ومســرع 
منظومة تأهيلية متكاملة، 
بهدف إنشاء جيل جديد من 
الطاقات الكويتية املوهوبة 
من املبادرين، إميانا بأهمية 
دورهــم احليوي في تنمية 
القطــاع اخلــاص وتنويع 
االقتصــاد احمللــي، وكذلك 
تأسيس شركة «مركز االبداع 
التكنولوجي» والتي ستكون 
KIB الذراع التكنولوجي لـ

في تنفيذ املشــاريع الفنية 
والتطورات املستقبلية التي 
يحتاجها البنك، كما ستقوم 
الشــركة باالســتثمار فــي 

السقا: «نتيجة  وأضاف 
للتطــورات اإليجابية التي 
شهدتها أنشطة أعمالنا، فقد 
جنح KIB في حصد مجموعة 
متنوعة من اجلوائز املرموقة 
ورسائل التكرمي، وذلك في 
إطار مشــاركاته بسلســلة 
من برامج اجلوائز التابعة 
ألشــهر املنصات اإلعالمية 
واجلهــات املتخصصة في 
املجال املالي واملصرفي، وكان 
من بينها جائزة أفضل بنك 
إســالمي فــي الكويت لعام 
٢٠٢٢، مــن مجلــة وورلــد 
فايننــس، وجائــزة أفضل 
بنك من حيث تطوير ومتكني 
املوظفني فــي الكويت لعام 
٢٠٢٢، من االحتــاد الدولي 
للمصرفيني العرب، وجائزة 
أفضل املنتجات واخلدمات 
التي  املصرفية اإلســالمية 
تركــز علــى العمــالء فــي 
الكويــت لعــام ٢٠٢٢، مــن 
مجلــة وورلــد فايننــس، 
للعام الثاني على التوالي، 
كما حصد KIB جائزة البنك 
اإلســالمي األسرع منوا في 
الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيا لعام ٢٠٢٢، إضافة 
إلــى جائــزة أفضــل رؤية 
مصرفية في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا لعام ٢٠٢٢، 
للسنة الثانية على التوالي، 
وكلتاهما مــن قبل كابيتال 
فاينانس إنترناشيونال». 

ومــن جانب آخر، أشــار 
الســقا إلــى أن العــام ٢٠٢٢

شهد نقلة نوعية في برنامج 
KIB للمسؤولية االجتماعية، 
والذي بات مــن أميز برامج 
االجتماعيــة  املســؤولية 
للمؤسسات، إذ جدد التزامه 

املجتمعي والبيئي وفي مجال 
حوكمــة الشــركات، وذلــك 
انطالقــا مــن حرصــه على 
االرتقاء بدوره التنموي على 
أوسع نطاق وفي العديد من 
امليادين، للوصول إلى أكبر 
شــريحة من أفراد املجتمع. 
KIB وفي هذا الصدد، أنشــأ
إدارة  العــام املاضــي  خالل 

ملتابعة ممارسات االستدامة 
املؤسسية، على الصعيدين 
الداخلــي واخلارجــي، بعد 
جناحــه كأول مؤسســة في 
الكويت باالنضمام إلى االتفاق 
الدولي لألمم املتحدة والعمل 
علــى تنفيذ مبــادئ االتفاق 
العاملية العشرة، كما أصدر 
أول تقريــر له لالســتدامة، 

تأكيــدا ملســاهمته خدمــة 
املجتمع.

اجلمعية العمومية

وكانت اجلمعية العمومية 
العادية لبنك الكويت الدولي قد 
وافقت على جميع بنود جدول 
االعمال مبا فيها توصية مجلس 
اإلدارة بتوزيــع أرباح نقدية 

بواقع ٤٪ من القيمة االسمية 
للسهم (أي مبا ميثل ٤ فلوس 
للسهم الواحد)، باإلضافة إلى 
توزيع أسهم منحة بواقع ٤٪ 
(أي ٤ أسهم لكل ١٠٠ سهم) من 
رأس املال املصــدر واملدفوع، 
فيمــا وافقــت اجلمعيــة غير 
العاديــة علــى كافــة البنــود 

املتضمنة في جدول أعمالها.

نفذنا عملية تطوير واسعة لبنية أعمال البنك الرقمية وطرح حلول متقدمة للعمالء

محمد السقا

جواد بوخمسني متوسطا الشيخ محمد اجلراح ورائد بوخمسني ويبدو أنور بوخمسني وجاسم زينل وأحمد املليفي في صورة جماعية عقب انعقاد اجلمعية العمومية للبنك

Fintech اخلدمات املالية مثل
وغيرها.

أداء متميز

علــى صعيد متصل، قال 
نائب الرئيس التنفيذي في 
KIB، محمد سعيد السقا: «إن 
النتائــج املالية اجليدة التي 
املالية  حققهــا KIB للســنة 
املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، 

تعكــس جهــوده املتواصلة 
وتركيزه الكبير على تعزيز 
حضــوره كعالمــة جتارية 
بارزة، وقدرته على اكتساب 
املرونــة واإلمكانات الالزمة 
لتحقيق نتائج أقوى ومعدالت 
منــو أكثــر اســتدامة خالل 
السنوات املقبلة، مع احلفاظ 
على نوعية وجودة األصول 

وضمان منوها املستمر».
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احلميضي: «التسهيالت» تتطلع إلى ٢٠٢٣ بنظرة إيجابية لتحقيق نتائج أفضل
عقدت شركة التسهيالت 
التجارية جمعيتها العمومية 
املاليــة  العاديــة للســنة 
املنتهيــة في ٣١ ديســمبر 
٢٠٢٢ أمس، بنسبة حضور 
٨٦٫٨٩٪، حيث أقرت توزيع 
أرباح نقدية بواقع ١٦٪ أي ١٦
فلسا لكل سهم للمساهمني 
املسجلني بيوم االستحقاق 
املوافق ١١ أبريل ٢٠٢٣، كما 
العموميــة على  صادقــت 
البيانات املالية عن ٢٠٢٢، 
حيث حققت الشركة ١٠٫٣٧
ماليني دينار أرباحا صافية.
وفي إطار تعقيبه على 
النتائج املالية للشركة عن 
عام ٢٠٢٢، قال نائب رئيس 
مجلــس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي للشركة عبداهللا 
سعود احلميضي: «لقد كان 
٢٠٢٢ عام جناح آخر حققت 
فيه الشركة نتائج ممتازة 
رغم التحديات االقتصادية 

الســوق الكويتــي، لتمنــح 
عمالئها أكبر قدر من املرونة 

لتمويل احتياجاتهم».

إجمالي اإليرادات التشغيلية 
١٣٫٢٧ مليــون دينار، وبلغ 
مجمــوع أصــول الشــركة 

عام ٢٠٢٣ بنظرة إيجابية، 
حيث اعتمد خطة بنمو في 
حجم العمل مما ســيحقق 
نتائــج أفضل مــن األعوام 
السياسة  الســابقة بفضل 
التســويقية التي تنتهجها 
التحول  الشــركة وتعزيز 

الرقمي.
وختاما قال: «أود باسم 
مجلس اإلدارة أن أنتهز هذه 
الفرصة للتعبير عن وافر 
شــكرنا وتقديرنــا جلميع 
عمــالء الشــركة ولكل من 
ســاهم معهــا خــالل هذه 
الســنة في إجناز أغراضها 
الرســمية  اجلهــات  مــن 
واملؤسســات  والبنــوك 
املاليــة والتجاريــة، كمــا 
نــود أن نتقــدم بتقديرنــا 
وامتناننــا إلدارة الشــركة 
وموظفيهــا علــى اجلهــد 
الذي بذلــوه لتحقيق هذه 
النتائج». جدير بالذكر، أن 

وأشــار إلــى أن حقوق 
١٦١٫١ بلغــت  املســاهمني 
مليــون دينــار، وبلغــت 

٢٨٦٫٠٢ مليون دينار.
وأوضــح احلميضي أن 
مجلــس اإلدارة يتطلع إلى 

شركة التسهيالت التجارية 
هــي األولى مــن نوعها في 
متويل السلع االستهالكية 
على مستوى دول مجلس 
التعــاون اخلليجي، حيث 
تأسســت عام ١٩٧٧ لتتبوأ 
منذ ذلك احلني مكانة رائدة 
في قطــاع التمويل امتدت 
ألكثــر مــن ٤٥ عامــا. وقد 
الشــركة  ترســخت مكانة 
الســوق بفضــل مــا  فــي 
تقدمه من خدمات ومزايا، 
وحرصها على تقدمي أفضل 
مســتويات خدمة العمالء، 
الســرعة والســهولة  مــع 
املعامــالت.  إجــراء  فــي 
وتلعب «التسهيالت» دورا 
رئيسيا في قطاع السيارات 
االســتهالكية،  والســلع 
وهــي الشــركة الرائدة في 
السيارات اجلديدة  متويل 
واملســتعملة والقــروض 

النقدية واإلسكانية.

عمومية الشركة أقرت توزيع ١٦٪ أرباحاً نقدية على املساهمني عن ٢٠٢٢

علي معرفي وعبداهللا احلميضي خالل اجلمعية العمومية لشركة التسهيالت التجاريةعبداهللا احلميضي

العامليــة وتأثيرهــا علــى 
االقتصــاد وارتفــاع معدل 
الى  التضخــم، باإلضافــة 
السياسات النقدية املتشددة 
وازدياد املنافسة في سوق 
االئتمـــــان االستهالكـــــي 

بالكويت».
وأضاف احلميضي: «لقد 
متكنت الشــركة بفضل من 
اهللا وجهود العاملني فيها من 
حتقيق ربحا صافيا وقدره 
١٠٫٣٧ ماليني دينار، وقد كان 
للحمالت التسويقية املتعددة 
التــي قامــت بهــا الشــركة 
دورا كبيــرا فــي احملافظــة 
علــي إيــرادات التســهيالت 
االئتمانيــة، حيــث جنحت 
الشــركة في استقطاب عدد 
كبيــر مــن العمــالء ســواء 
على مســتوى الشركات أو 
األفراد، وذلك بفضل التزامها 
فــي تقــدمي أفضــل احللول 
التمويليــة في  واملنتجــات 

الشـركة جنحت في اسـتقطاب عدد عمـالء كبير بفضـل تقدميها أفضل احللـول التمويليـة بالكويت
٢٠٢٢ عـام جنـاح آخر حققـت فيه الشـركة نتائـج ممتـازة رغـم التحديـات االقتصاديـة العاملية

منصة «إيستاتر» العقارية جتمع 
٥ ماليني دوالر بجولة متويل

أعلنت ايستاتر (Estater.com) املنصة العقارية التي تتخذ 
من اخلليج مقرا ألعمالها، جناحها في إغالق (اجلولة التمويلية 
A) والتي جمعت من خاللها مبلغ ٥ ماليني دوالر، مشيرة إلى أن 
إســتراتيجيتها التشغيلية ستنصب على توظيف املعلوماتية 
والذكاء االصطناعي في القطاع العقاري. وفي هذا السياق، قال 
الشــريك املؤســس باملنصة محمود اجلراح إنه سيتم توظيف 
زيــادة رأس املال في تطويــر منتجاتها الفريدة في املنطقة من 
خالل زيادة مواردها البشــرية وتنمية بنيتها التحتية لتوفير 
خدماتها مبــا يرضي العمالء املســتهدفني ويحقق طموحاتهم. 
وأشــار إلى أن «ايســتاتر» ستشــكل تطورا مفصليا بتطبيقها 
لعلــم البيانــات وآليات الــذكاء االصطناعي في قطــاع العقار، 
حيث ستوفر خدمات ومنتجات تفتح آفاقا جديدة لعمالئها من 
األفراد والشركات كمنصة تكنولوجيا عقارية رائدة، الفتا إلى أن 
املنصة تشكل نقلة نوعية بتحسني أعمال القطاع العقاري احمللي 
واخلليجي، بحكم ما متلكه من بنية معلوماتية ذكية متطورة.

وتتمتع ايستاتر بقطاع خدمات استشارية متنام ومزدهر، 
حيث تقدم خدماتها ملا يتعدى ١٠٠ عميل من كبرى الشركات في 
السوق العقاري اخلليجي، ويتنوع عمالؤها بني مؤسسات مالية 
وشــركات عقارية واستثمارية كما قدمت الشركة أكثر من ٣٠٠
دراســة في القطاع العقاري في دول مجلس التعاون اخلليجي 
خالل السنوات الـ ١٠ املاضية. من جانبه، قال الشريك املؤسس 
ساجناي جويال إن املنصة حازت دعما قويا من عائالت مرموقة 
في اململكة العربية السعودية واململكة البحرينية، مشيرا إلى أن 
املنصة لديها مناذج تقييم آلية متفردة (AVMs) والتي تشكل أداة 
عصرية للتقييم العقاري، تتيح تعيني موقع العقار املستهدف 
علــى اخلريطة التفاعليــة واحلصول على تقييم استرشــادي 
مبجرد ضغطة زر (click). وأضاف ســاجناي أن املنصة تتيح 
أيضا تتبع التغير الزمني في قيمة العقار، مشيرا إلى أن ما يزيد 
من تطور املنصة أن عملية التقييم التي جتريها تشمل أكثر من 
١٠٠ خاصية للعقار ما يعزز سالمة استنتاجاتها للقيمة مبختلف 

االحتماالت واالعتبارات املربوطة بعملية التقييم احملترفة.

ساجناي جويال محمود اجلراح

«بيتك» ُيطلق خدمة تتبع 
حالة معاملة التمويل التجاري إلكترونيًا

التمويــل  بيــت  أطلــق 
الكويتــي «بيتــك»، خدمــة 
جديدة تتيح للعمالء إمكانية 
تتبع حالة معامالت التمويل 
التجــاري مــن اعتمــادات 
مستندية وخطابات ضمان 
إلكترونيا وبشــكل مباشــر 
عبر تســلم رســائل نصية 
على موبايل العميل وبريده 
اإللكتروني عــن كل مرحلة 

من مراحل تنفيذ املعاملة.
وقــال رئيــس العمليات 
للمجموعــة فــي «بيتــك»، 
عبداهللا أبو الهوس، إن إطالق 
خدمــة تتبع حالــة املعاملة 
الكترونيا، يأتي ضمن إطار 
استراتيجية التحول الرقمي 
في «بيتك»، مبينا أن البنك 
قطع أشواطا كبيرة في رقمنة 
العمليات، مبا يعزز جتربة 
العميــل ويزيــد االنتاجيــة 
ويحســن األداء ويسهم في 

وأوضح انــه عند تقدمي 
الطلب يقوم مسؤول خدمة 
العمالء فــي البنك مبعاجلة 
الطلب الكترونيا، فيما يتم 
إرســال حتديثات مباشــرة 
للعميل عــن كل مرحلة من 
مراحل املعاملة عبر رســالة 
نصية وبريد الكتروني، األمر 
الذي يسهم في توفير الوقت 
واجلهد على العميل كما يبقيه 
على اطالع بتفاصيل دقيقة 
ومباشــرة عن حالة الطلب، 
مع إتاحــة الفرصة للعميل 
باختيار رقم آخر لتتبع حالة 

الطلب.
وأشار أبو الهوس الى أن 
«بيتك» بات يؤرشف جميع 
معامــالت التمويل التجاري 
الكترونيــا من خــالل نظام 
األرشــفة اخلاص في البنك، 
مؤكدا أن ال معامالت ورقية 
يتم حفظهــا أو تخزينها أو 

التعامل بها، حيث مت حتويل 
كل املعامالت الى نظام أرشفة 

الكترونية.
ولفــت أبو الهــوس إلى 
أن هــذا التوجــه يحــد مــن 
االســتهالك الورقي ويحقق 
الــى  الوصــول  ســرعة 
املعامالت املؤرشــفة، مبينا 
ان هذه املبادرة تعزز جهود 
«بيتك» في املضي قدما نحو 
التحول الرقمي، وتتماشى مع 
اســتراتيجية االستدامة في 
«بيتك» واحلفاظ على البيئة.
ويوفــر «بيتــك» باقــة 
متكاملة من احللول املبتكرة 
للتمويل التجاري، ومن ذلك 
االعتمادات املستندية باالطالع 
والتــي توفر أعلــى درجات 
األمان للتجار عند استيراد 
بضائعهــم مــن اخلــارج أو 
حتى عند توريدها من داخل 
الكويت، واالعتماد املستندي 
بالقبــول، وهــو نــوع مــن 
أنواع اعتمادات الدفع اآلجل 
ويتم تأجيل الدفع للمصدر 
اخلارجي بعد شحن البضاعة 
أو استالم مستندات الشحن 
بفترات زمنية متفق عليها، 
واالعتمادات املعاد متويلها 
من خالل املرابحة التي يتم 
مبوجبها استيراد البضاعة 
التي يرغب فيها العميل على 
حســابه، وعند وصول هذه 
البضاعة ميكــن للعميل أن 
يشتريها من «بيتك» مقابل 
ربح معلوم ويســدد قيمتها 
على أقساط مرنة تتناسب مع 
التدفقات النقدية لكل عميل. 

عبداهللا أبو الهوس

خفض التكاليف التشغيلية. 
ولفــت أبوالهــوس الــى 
أن تطبيــق احللول الرقمية 
وأمتتة العمليات التشغيلية 
واملصرفية للتمويل التجاري 
يعزز رضا العميل ويسهم في 
تسريع األعمال وحتقيق النمو 
في حجم معامالت االعتمادات 
املستندية وخطابات الضمان.

بدر احلماد يطلق كتابًا يناقش 
مسائل جديدة ومهمة 

باملالية العامة للدولة
أصدر املتخصص في شؤون املالية العامة 
بدر مشــاري احلماد كتابه الثاني بعنوان 
«بعــض اآلراء الفنيــة في قضايــا الرقابة 
املالية» - اجلزء الثاني، والذي يستعرض 
فيه اجتهاداتــه وآراءه الفنية في عدد من 
املســائل ذات الطابع اخلاص الذي يتعلق 
مبجال اإلدارة املاليــة العامة للدولة، تلك 
املسائل التي تعتبر محل اهتمام املختصني 
والباحثني في القطاع العام، نظرا إلى افتقار 
هــذا القطاع ملرجعية موثقة للممارســات 

العملية فيه.
وقد أصدر بدر احلماد اجلزء األول من 
كتابــه (الطبعة األولى) في عام ٢٠١٧، كما 
أصدر الطبعة الثانية املنقحة منه في عام 
٢٠٢١، وجاء اجلزء الثاني من الكتاب ليتناول 
مســائل جديدة ومهمة في شــؤون املالية 
العامــة في اجلانب التي عكســتها جتربة 

الكاتب في مجال الرقابة املالية.
وقد تناول الكتاب ٢٣ مسألة وموضوعا 
تتعلق باملاليــة العامة للدولة من منطلق 
العــالج  عملــي وواقعــي، كمصروفــات 
واختالالتها الهيكلية وتضخم حساب العهد 
(إبعاد املشكلة وسبل حلها) وخضوع هيئة 
أسواق املال وديوان احملاسبة لرقابة جهاز 
املراقبني املاليني، وغيرها من املوضوعات 
ذات الصلة باملالية العامة، والكتاب حاليا 
متوافــر في مكتبة صوفيــا، ومن املتوقع 
أيضا أن يكون متوافرا مستقبال بنسخته 

اإللكترونية.

بعنوان «بعض اآلراء الفنية في قضايا الرقابة املالية - اجلزء الثاني»

أصدر املتخصص في شؤون املالية العامة 

املالية» - اجلزء الثاني، والذي يستعرض 

املسائل التي تعتبر محل اهتمام املختصني 
والباحثني في القطاع العام، نظرا إلى افتقار 

، وجاء اجلزء الثاني من الكتاب ليتناول 

 مسألة وموضوعا 

واختالالتها الهيكلية وتضخم حساب العهد 
(إبعاد املشكلة وسبل حلها) وخضوع هيئة 
أسواق املال وديوان احملاسبة لرقابة جهاز 
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«stc» تتمتع مبالءة مالية قوية بني شركات االتصاالت

عبدالرحمن: «شهدت شركة 
(stc) فــي ٢٠٢٢ العديــد من 
اإلجنازات االستثنائية على 
التوســع بنمــوذج  صعيــد 
األعمال ودعم اســتراتيجية 
التحول الرقمــي وما لها من 
قيمة مضافة على مســاهمي 
الشركة».  وأضاف أن الشركة 
حرصت على اقتناص جميع 
فرص األعمال املتاحة التي من 
شأنها حتقيق النمو في أعمال 
الشركة التشغيلية ونتائجها 
املالية في ظل التطور السريع 
الذي يشهده قطاع االتصاالت، 
حيــث متكنت stc من تعزيز 
مرونة الشركة لدفع املزيد من 
عجلة التقدم وتسريع عملية 

التحول الرقمي.
وتابــع: «كان لالعتمــاد 
علــى البنية التحتية القوية 

مستوى شركات االتصاالت 
في الشرق األوسط».

وعلــق عبدالرحمن على 
توصية توزيع األرباح النقدية 
بنســبة ٣٠٪ مــن إجمالــي 
رأسمال الشــركة عن السنة 
املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر 
٢٠٢٢، قائال: «أثبتت stc قدرتها 
من خالل احلفاظ على تدفقات 
نقدية جيدة نتيجة التوسع 
في منوذج األعمــال الناجح 
والتخطيط املالي الذي يضمن 
حتقيق عوائد ونتائج مالية 
جيدة متكن الشركة من توزيع 
أرباح سنوية بشكل مستدام 
والتــي تصــب فــي مصلحة 

مساهمي الشركة الكرام».
التحول الرقمي

وتعليقا على أهم اإلجنازات 

للشركة دورا بارزا في حتقيق 
اســتراتيجيتها املؤسســية 
القائمــة علــى التوســع في 
أعمال الشــركة، الســيما في 
قطاع األعمال، ما أســهم في 
حتقيــق رغبــة stc في دعم 
الداخليــة وتعزيز  قدراتهــا 
الســوقية، وكذلك  حصتهــا 
تطوير وإثراء مستوى جتربة 
العمالء». وتعليقا على مركز 
الشــركة املالي بنهاية ٢٠٢٢، 
قــال عبدالرحمــن: «بلغــت 
الشــركة  إجمالي موجودات 
٤٢٤٫٤ مليون دينار في نهاية 
ديســمبر ٢٠٢٢، وارتفعــت 
إجمالــي حقــوق مســاهمي 
الشركة خالل عام ٢٠٢٢ بنسبة 
٢٪ لتصــل إلى ٢٤١٫٤ مليون 
دينــار، كما تتمتع الشــركة 
مبــالءة ماليــة قويــة علــى 

باهي أحمد

عقدت شــركة االتصاالت 
اجتمــاع   (stc) الكويتيــة 
العاديــة  العامــة  اجلمعيــة 
أمس، وذلك في مقر الشركة 
الرئيســي مبجمع أوملبيا - 
البرج الغربــي، حيث بلغت 
نسبة النصاب ٧٦٫٢٢٧٪ من 
إجمالي عدد املساهمني، ومت 
عقد اجتماع اجلمعية العامة 
العاديــة حضوريــا، وكذلك 
افتراضيا باستخدام املنصة 
اإللكترونية للشركة الكويتية 

للمقاصة.
وقــد مت خــالل اجتمــاع 
اجلمعيــة العامــة العاديــة، 
املصادقة على تقرير مجلس 
اإلدارة واملركز املالي وتقرير 
مراقــب احلســابات وتقرير 
هيئة الرقابة الشــرعية، كما 
متــت املصادقة علــى تقرير 
جلنة التدقيق وتقرير حوكمة 
الشركات الذي يشمل تقرير 
املكافــآت والرواتــب واملزايا 

تلبيــة جميــع احتياجــات 
العمالء».

وأشــار احلربي: «إلى أن 
مــن شــأن عملية التوســع 
التــي قامت  االســتراتيجية 
بهــا stc في شــهر أبريل عام 
٢٠٢٢ من خالل االســتحواذ 
على شركة البوابة اإللكترونية 
القابضة وشــركاتها التابعة 
متكــني الشــركة مــن وضع 
القويــة لتحقيــق  األســس 
النمو املستدام في املستقبل 
مــن خالل منظومــة األعمال 
املتكاملة والتي تدعم بشكل 
الركائز االستراتيجية  كبير 
في عملية التحــول الرقمي. 
شــركاتنا  أهميــة  وتأتــي 
التابعــة solutions by stc و

E-Portal املتخصصة بتقدمي 
أحدث حلول األعمال في دعم 
الشركة للتوسع في منوذج 
أعمالها وضمان أفضل النتائج 
واقتنــاص جميــع الفــرص 
املتاحــة». وأضاف: «متكنت 
stc وبــكل فخر مــن حتقيق 

التي حققتها stc في عام ٢٠٢٢، 
قال الرئيس التنفيذي للشركة 
م.مزيــد احلربــي: «أظهــرت 
النتائج التشــغيلية واملالية 
القوية للشركة خالل السنة 
املالية املنتهية في ديســمبر 
جتــاوزت  والتــي   ٢٠٢٢
تطلعات عمالئنا، عن جناح 
stc في تطبيق استراتيجيتها 
املؤسسية مع جميع مؤشرات 
التشــغيلية واملاليــة  األداء 
املعتمــدة ما وضــع stc على 
قمة الشركات الرائدة في دعم 
عملية التحول الرقمي وتقدمي 
احللــول املتكاملــة، والتــي 
تعتبر قيمــة مضافة لقطاع 
التقليدي نتيجة  االتصاالت 
امتالكها الشبكة األكثر تطورا 
من اجليــل اخلامس والبنية 
التحتية القوية القادرة على 

نتائــج مالية قويــة في عام 
٢٠٢٢، حيــث ســجلت أعلى 
مســتوى من اإليــرادات منذ 
تأسيســها لتصل إلى ٣٣٦٫٤

مليون دينار مبعدل منو قدره 
١٣٫٥٪ في عام ٢٠٢٢، مقارنة 
مع ٢٩٦٫٣ مليــون دينار في 
العام السابق. وقد كان للنمو 
في قاعدة العمالء التي بلغت 
٢٫٣ مليــون عميل في نهاية 
ديسمبر ٢٠٢٢ بنسبة ارتفاع 
بلغت ١٤٫٤٪ مقارنة مع حجم 
قاعدة العمالء في العام السابق 
دورا كبيــرا فــي حتقيق هذا 
النمو في اإليرادات. وبالتالي، 
شهدت األرباح قبل احتساب 
الفوائد والضرائب واالستهالك 
واإلطفاء منــوا مبعدل ٣٫١٪ 
لتصل إلــى ٨٢ مليون دينار 
خالل عــام ٢٠٢٢ والتي نتج 
عنها صافي أرباح بلغت ٣٣٫٢
مليون دينار (ربحية السهم 
٣٣ فلســا) خالل عــام ٢٠٢٢

بدفع كبير من ارتفاع اإليرادات 
وكفاءة النفقات التشغيلية».

عمومية الشركة وافقت على توزيع أرباح نقدية بواقع ٣٠ فلساً للسهم عن ٢٠٢٢

(متني غوزال) جانب من احلضور  stc د.محمود عبدالرحمن وم.مزيد احلربي خالل اجلمعية العامة العادية لشركة

اإلدارة  مجلــس  ألعضــاء 
التنفيذيــة، وذلــك  واإلدارة 
عن الســنة املاليــة املنتهية 
فــي ٣١ ديســمبر ٢٠٢٢ إلــى 
جانــب املوافقــة على جميع 
بنود جدول أعمال اجلمعية 

العامة العادية األخرى.
وباإلضافة إلى ذلك، وافقت 
اجلمعية العامة العادية على 
اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع 
أرباح نقدية بنسبة ٣٠٪ من 
إجمالي رأسمال الشركة عن 
السنة املالية املنتهية في ٣١
ديسمبر ٢٠٢٢، أي بواقع ٣٠

فلســا للســهم الواحد وذلك 
املقيديــن فــي  للمســاهمني 
ســجالت الشــركة في نهاية 
يــوم االســتحقاق احملدد له 
املوافــق ٦ يــوم اخلميــس 
أبريل ٢٠٢٣، وسيتم توزيع 
األرباح النقدية على املساهمني 
املستحقني لها اعتبارا من يوم 
الثالثاء املوافق ١١ أبريل ٢٠٢٣.

وفي هذا الصدد، قال رئيس 
مجلس إدارة الشركة د.محمود 

مزيد احلربي: النتائج التشغيلية واملالية القوية أظهرت جناح استراتيجية «stc» املؤسسية

الشركة متتلك شبكة اجليل اخلامس األكثر تطورًا وبنية حتتية قوية لتلبية احتياجات العمالء

«التجاري» يطلق حملة
ترويجية ملكافأة العمالء

احتفاًال بالشهر الفضيل
التجاري  البنك  أطلق 
حملــة تـرويـــجـــيــــة 
خاصــة لمكافــأة حاملي 
بطاقات البنــك التجاري 
الـــمؤهلة  االئتـمانـيـــة 
الصادرة عـن ماستركارد 
وڤيزا، وذلك بمناسبة شهر 
رمضـان المبارك، علما أن 
هذه الحملة سارية حتى 

٣١ مارس ٢٠٢٣. 
السياق،  وفـي هـــذا 
قالت المديــر التنفيذي 
لمركــز البطاقــات فــي 
قطاع الخدمات المصرفية 
لألفراد في البنك التجاري 
الكويتي غدير ســراب: 
يسعى البنك إلى تقديم 
كل ما هو جديد لعمالئه، 
البنــك  ولذلــك أطلــق 
بمناســبة شهر رمضان 
المبــارك، حملة لجميع 
العمالء حاملي بطاقات 
االئتمانيــة  التجــاري 
الصادرة عن ماستركارد 
وڤيزا، للحصــول على 
استرداد نقدي لغاية ١٠٪ 
على جميع مشترياتهم 
المركزية  من األســواق 
 ( كت ر ما بر لســو ا )
والجمعيــات التعاونية 
عنــد اســتخدام جميــع 
التجــاري  بطاقــات 
االئتمانية المؤهلة إلتمام 
عملية الشــراء، شــرط 
أال يقــل مجمــوع قيمة 
المشــتريات خالل فترة 
الحملــة عن ١٥٠ دينارا، 
علما أنه ســتتم إضافة 
المبلــغ إلــى حســابات 
العمالء بتاريخ ١٧ ابريل 

.٢٠٢٣
وأضافت ســراب أن 
الترويجية  الحملة  هذه 
الجديدة تأتي حرصا من 
البنك التجاري الـكويتي 
علــى توفيــر العروض 
المميزة والمـنـاسـبـــة 
لعمالئه في هذا الشــهر 
الفضيل وتقديرا وعرفانا 
التجــاري للعمالء  مــن 
على اختيارهم التجاري 
لخدمـــاتهم  مصــدرا 
متمنيــة  المصرفيــة، 
للجمـــيع شــهرا عامرا 

بالخير والبركات.

غدير سراب
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رائـد ترجمـان: أحد أهـم مشـاريعنا العـام املاضـي.. وعمالؤنـا يسـتحقون األفضل

تنسيق أنيق لقطع األثاث ووسائل الراحة مركز خدمة مجهز بأحدث املعداتصالة االنتظار اخلاصة بعمالء هيونداي

١١٠ آالف سيارة جديدة مت بيعها في الكويت خالل ٢٠٢٢
طالل بارا

فــي الســنوات األخيــرة، ارتفعت أســعار 
السيارات ألسباب عدة، لكن ذلك لم يؤثر على 
سوق السيارات اجلديدة في الكويت، بل على 
العكس، فهذا السوق ال يزال يحقق منوا جيدا 
نوعا، مببيعات تقدر بـ ١١٠ آالف سيارة جديدة 
مسجلة في عام ٢٠٢٢، وهو مؤشر إلى الوضع 
االقتصادي اجليد في الدولة ودليل على القدرة 
الشرائية لدى املواطن واملقيم على حد سواء.

هكــذا يبدأ طــارق عمار، مدير عام شــركة 
آراء للبحوث واالستشارات، حديثه عن سوق 
Car الســيارات، مســتندا في ذلك إلى دراســة
Brand Image (CBI) اخلاصة بقطاع السيارات 
فــي الكويت، والتي تقــوم بهــا «آراء» منذ ما 
يقــارب الـــ ٢٠ عامــا، بهدف رصــد املتغيرات 
والتحوالت املتوقعة في هــذا القطاع، لتزويد 
وكالء وشركات السيارات في املنطقة العربية 
مبعلومات ودراســات تســاعدهم فــي معرفة 
رغبات وتوجهات املســتهلكني، لتوفير أفضل 

اخليارات لهم.
ومن ضمن عمله علــى رصد التحوالت في 
هذا السوق الواســع واملهم في الكويت، يشير 
عمار إلى ارتباط توجهات املستهلكني احملليني 
بالوضع القائم عامليا، ويتوقف عند ما يسميه 
«التحول الكبير في تكنولوجيا السيارات واملتمثل 
بالتحول املتسارع صوب تصنيع سيارات أكثر 
صداقة للبيئة وحتديدا الكهربائية، وما يصاحب 
ذلك من سن قوانني وأنظمة عاملية تشجع على 
امتالك هذا النوع من السيارات واحلد من إنتاج 
السيارات التي تعمل مبحرك احتراق داخلي».

برأيه، «هذا الواقع سيؤثر في عقلية املستهلك، 
والــذي بدأ فعليــا بالتفكير (بشــكل أقرب إلى 
الواقع) باحتمالية متلكه لسيارة صديقة للبيئة 
خالل السنوات العشر القادمة كونها ستصبح 

واقعا ال مفر منه».
لكــن عمار يشــير في الوقت نفســه إلى أن 
«االنتقال العاملي صوب التنقل املستدام، سيكون 
مبثابة حتد كبير لوكالء السيارات في الكويت، 
فالبنيــة التحتيــة غير جاهزة بعد الســتقبال 
الســيارات الكهربائية، إلــى جانب عدم وجود 
قوانني تشجع املستهلكني على امتالك السيارات 
الصديقة للبيئة، إضافة إلى الفكر السائد لدى 
البعض بعدم جدوى شراء السيارات الكهربائية 
في بلد يتمتع بأسعار بنزين ال تزال هي األرخص 
مقارنة بدول اجلوار، وهذه عوامل ســتعيق أو 
تؤخــر عمليــة التحول صوب وســائل التنقل 

املستدام». 
السيارات الصينية.. منافس ذكي

«خالل السنوات املاضية، استطاعت صناعة 
السيارات الصينية التغلغل في السوق الكويتية 

بهــدوء وعبــر عــدد كبير جــدا مــن العالمات 
التجارية، ومجموعة واســعة من الفئات التي 
تضم الهاتشباك، والسيدان بأحجامها املختلفة، 
واملركبات متعددة االستخدامات، وامليني ڤان، 
والوانيت، لتستحوذ بذلك على حصة سوقية 
مؤثرة من الســوق، قد تصــل إلى ٢٠٪ بنهاية 
٢٠٢٣، وهذه النســبة تعنــي أنها تفوقت على 
السيارات الكورية واألوروبية، ودخلت في حتد 
مباشر مع العالمات األخرى»، ينطلق من هذه 
املقاربة املســتندة إلى وقائع وأرقام واضحة، 
ليشــير إلى أن «الصانع الصيني أصبح العبا 
أساســيا، بل ومنافســا ذكيا، استطاع اختراق 

السوق الكويتي بثبات». 
وأقيم مطلع هذا الشهر أكبر معرض للسيارات 
الصينية في صالة بيت التمويل الكويتي (بيتك) 
للســيارات في منطقة الضجيــج في محافظة 
الفروانية، وهو أول مهرجان للسيارات الصينية 
حتت ســقف واحد مــن تنظيم بيــت التمويل 
الكويتي، وضم أكثر من ١٣ عالمة جتارية عرضت 
أكثر من ١٤٧ سيارة مختلفة تلبي مختلف رغبات 
واحتياجات العمالء وتناسب جميع الشرائح.

يقول عمار «معظم عمالء السيارات الصينية 
هم من املواطنني الكويتيني ذوي الدخل اجليد 
واملرتفع، حيث تشكل شريحة النساء الكويتيات 
فئــة كبيــرة منهــم، إلــى جانب فئة الشــباب 
والعائالت الشــابة، وهناك أيضا شــريحة من 

املقيمني آخذة في التزايد التدريجي ممن يرغب 
في شــراء ســيارة جديدة اقتصادية بتصميم 
أنيق ومناســبة لالســتخدام اليومي، وهذا ما 

توفره السيارات الصينية اليوم، حيث التصاميم 
العصرية األنيقة واملميزة، ومقصورات غنية 
بالتجهيزات واملواد الفاخرة تضاهي مواصفات 
السيارات الفارهة وتوفر الراحة والهدوء عند 
القيــادة، إلى جانــب التكنولوجيــا والترفيه 
واالتصال واملالحة، وأنظمة األمان والسالمة، 
أما األداء فهو مناسب متاما لشوارع املدينة».

إلى جانب كل ذلك، يتوقف عمار عند «خدمات 
مــا بعد البيع والصيانة والكفالة الطويلة التي 
متتد في بعضها لعشرة سنوات وأكثر، إضافة 
إلى تعهد بعض الوكالء بإعادة الشــراء بســعر 
جيد، وهذه كلها عوامل جعلت هذه الســيارات 
مرغوبة لدى شريحة واسعة من املستهلكني، وعزز 
الثقة حول اعتمادية السيارات الصينية بالرغم 
من حداثة عهدها، وساعدها في االستحواذ على 
حصة سوقية جيدة خالل فترة قصيرة نسبيا».

تطور مدروس

يشير مدير عام شركة «آراء» إلى أن «تطور 
صناعة السيارات الصينية، يتم بشكل متسارع، 
وهذا ما الحظناه خالل العام ٢٠٢٢، فالتطور كان 
الفتا، سواء على صعيد التصميم والتكنولوجيا 
أو حتــى الترويج للعالمــات التجارية، وأكثر 
ما مييز هذه الصناعة أنها تســير وفق خطط 

واستراتيجيات مستقبلية».
وينطلــق عمار مــن «جائحــة كورونا وما 

صاحبها من أزمة أشــباه املوصالت وسالسل 
التوريد التي جعلت العديد من املصانع األوروبية 
واألميركية واليابانية تقف عاجزة»، والفارق 
بينها وبني صناعة السيارات الصينية التي يقول 
إنها «مضت بكل ثقة إلى صاالت العرض حول 
العالم دون توقف أو تأخير، والسبب هنا هو 
تخطيط الصني الصحيح ورؤيتها البعيدة، فهي 
اليوم تستحوذ على العديد من مناجم اخلامات 
األولية حول العالم، واستطاعت حتقيق االكتفاء 

الذاتي في أشباه املوصالت».
ويضيف أنها «عملــت على تدعيم صناعة 
الرقائق احمللية لديها لسنوات عديدة، لتصبح 
أولوية وحاجة ضرورية خاصة بعد التوترات 
مع الواليات املتحدة، إلى جانب ســعي العديد 
من املجموعات الصينية إلى االســتحواذ على 
مجموعات صناعية في قطاع الســيارات نذكر 
منهــا اســتحواذ جيلي على ڤولڤو، و«ســايك 
موتورز» على «إم جي» البريطانية، باإلضافة إلى 
االستثمارات الصينية في شركات عاملية رائدة 
والهدف منه هو االســتفادة والتطوير وصقل 
الصناعة لتكون منافسا في األسواق العاملية».

صنع في الصني

«صنع في الصني» لم تعد تلك اجلملة املخيفة 
التي تقــف عائقا أمام املســتهلك، يقول عمار، 
ويضيف «املســتهلك اليوم أصبــح أكثر وعيا 
وخاصة جيل الشباب املختلف متاما عن األجيال 
السابقة، فالسيارات الصينية آخذة في التطور 
وجتاوزت اختبارات السالمة األوروبية خاصة 
مع حتســن اجلودة خالل العقــد املاضي، كما 
أن احلكومــة الصينية ماضية في تقدمي الدعم 
املطلق لشــركات صناعة الســيارات الصينية 
بل وتشجعها على االستحواذ على مجموعات 
صناعية أخرى أجنبية وهو ما يصب في صالح 

تطور الصناعة الصينية».
ويذكر تقرير لوكالة «بلومبيرغ» في نوفمبر 
املاضي أن «الشركات الصينية املعنية بتصنيع 
السيارات النظيفة استحوذت على حصة قدرها 
٥٪ من السوق العاملي، ويتعني على بكني اقتناص 
فرصة تراجع تصنيع السيارات الكهربائية في 
أوروبا بحجز مساحة أكبر لعالماتها التجارية، 
وتخطي التكلفــة املرتفعة للنمــاذج املعتمدة 
على البطاريات لزيادة حجم مبيعات السيارات 

املصنعة محليا».
يقــول عمار: «مما ال شــك فيــه أن صناعة 
السيارات في الصني ستبقى في حالة تطور دائم، 
وهذا ما تظهره األرقام وتوســع حجم اإلنتاج 
وقاعدة املستهلكني، وهو ما يفتح السؤال حول 
ما سيقوم به صناع السيارات املنافسني حول 
العالم، في آســيا وأوروبا وأميــركا في املقبل 
من السنوات؟ وكيف ســيكون شكل املنافسة 

وتأثيرها على مستقبل هذه الصناعة؟».

سوق السيارات اجلديدة يحافظ على منوه القوي

طارق عمار

طارق عمار: التحول إلى وسائل النقل املستدام يشكل حتديًا كبيرًا لوكالء السيارات في الكويت
ـاع السـيارات الكهربائية حـول العالم ننتظر لنرى كيف سـتكون املنافسـة بـني الصني وصنَّ

مصنع شركة «تسال» في الصني

مركز خدمة «هيونداي» اجلديد ُيبهر العمالء بتجربة غير مسبوقة
ما زال مركز خدمة هيونداي اجلديد الذي 
مت افتتاحه العام املاضي يجذب أعدادا متنامية 
من مالكي ســيارات هيونــداي الباحثني عن 

مستويات راقية من اخلدمة.
وكانت شــركة شمال اخلليج التجارية قد 
أعلنــت في حينــه عن تدشــني مركز اخلدمة 
اجلديد الكائن في منطقة الشويخ الصناعية 
على مساحة ١٢٫٠٠٠ متر مربع لتوفير خدمات 

متكاملة لعمالء عالمة هيونداي التجارية.
وقد القى مركز اخلدمة اجلديد استحسان 
العمالء ونال أعلى مستويات الرضا من قبل 
كافة العمالء بغض النظر عن نوع اخلدمة التي 
حتتاجها سياراتهم أو العمل الذي يتطلعون 
إلجنازه، فاملركز اجلديد يوظف اخلبرة الواسعة 
لفريقه من اإلداريني واملهنيني والفنيني جنبا 
إلى جنب مع أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا 
لتنفيــذ األعمال املطلوبة بأســرع وقت وأدق 
مســتوى لتقليل وقت االنتظار للحد األدنى. 
هذا إلى جانب األناقة والرفاهية التي تلف كل 

زوايا ومرافق مركز اخلدمة اجلديد.
وقــال رائــد ترجمان معلقا علــى رد فعل 
العمالء: هذه النتيجة السارة تأتي في سياق 

يتناغــم مــع هدفنا األكبر وهــو ضمان أعلى 
مســتويات رضــا العمــالء. لقــد مت تخطيط 
وتنفيذ مركز خدمة هيونداي اجلديد ليكون 
عالمة فارقة تؤسس ملعايير جديدة في مفهوم 
خدمة العمالء. فمن الهندسة املعمارية احلديثة 
مرورا باألناقــة العصرية واألجــواء املكيفة 
بالكامل إلى صالــة االنتظار الفارهة وصوال 
إلى محطات اخلدمة، مت دراسة كل التفاصيل 
بدقة لنتأكد بشــكل تام أن عمــالء هيونداي 
ينالون االهتمام الذي يستحقونه، ويحصلون 
على أعلى مســتويات جودة اخلدمة بأســرع 
وقت ممكــن، فهم يســتحقون األفضل دوما. 
وقــد جنحنا في حتقيق الكثيــر من األهداف 
املرتبطة بهذا املركز، حيث نال مؤخرا جائزة 
«أفضل رضا العمالء» وذلك في مؤمتر اخلدمة 

العاملي ٢٠٢٢ لوكالء هيونداي. 
وأضاف: تتمحور رؤيتنا بعيدة املدى في 
املجموعة واستراتيجية عالمتنا التجارية حول 
توفير جتربة اقتناء غير مسبوقة وتوثيق عرى 

العالقة مع العمــالء لتعزيز الوالء واالرتقاء 
بها ملستويات جديدة، وحتقيق هذا الطموح 
يتطلب جهدا متواصال من جميع مســتويات 

الشــركة واالنتبــاه لكافة نقــاط التفاعل بني 
هيونداي والعمالء، هذا إلى جانب توفير كل 
املصادر التي يتطلبها النجاح مبا فيها املوارد 
املالية. لقد قمنا بتخصيص ما يزيد على ٥٠
مليون دينار لالســتثمار في مشــاريع تعزز 
جتربــة العمالء وتوفر لهــم كل ما يتطلعون 
اليه من خدمة عمالء ترتكز على قيم االهتمام 
واالحترام والشفافية، وأقصى درجات الكفاءة 
في اجناز وعودنا باجلودة وضمان راحة البال.

جدير الذكر أن املركز اجلديد يتميز بهندسته 
العصرية التي توحي بالتطور واحلداثة التي 
تتجلى بوضوح في التصميم الذي يجمع بني 
البساطة واألسلوب العملي، ويزيد من أناقة 
املكان السقف الزجاجي املمتد على كامل مساحة 
املركز حيث تضيف اإلضاءة الطبيعية ملسة 
من الفخامة ألجــواء الصرح اجلديد، ويعزز 
جودة التجربة نظام التكييف الذي يغطي كل 
أرجاء املكان مبا فيها مساحات العمل. وقد مت 
جتهيز مركز اخلدمة اجلديد الذي يوفر اخلدمة 

الســريعة والدورية مبجموع ٥٠ محطة عمل 
بعــدد ٣٠ محطة خدمة، وبقدرة اســتيعابية 
تتجاوز ٣٠٠٠ سيارة في الشهر، وقد مت جتهيز 
املركز بأحدث التقنيات املتكاملة، وبفريق من 
املوظفــني والكوادر عالية الكفاءة من الفنيني 
املعتمدين واخلبــراء الذين خضعوا لدورات 
تدريب متخصصة لضمان أقصى مستويات 
الفعالية واإلتقان، ويعمل الفريق حتت إشراف 
فريق إداري يعتز بسنوات طويلة من اخلبرة 

العملية.
ويتخطى عدد فريــق عمل املجموعة ٣٥٠

شــخصا يشــمل جميــع املســتويات الفنية 
واإلدارية، ويوظف املركز اجلديد أعلى معايير 
اجلودة العاملية ومن خالل أفضل أنظمة الكفاءة 
والفعالية املتوافقة مع معايير عالمة هيونداي 
إلجنــاز األعمــال املطلوبة بأقصــى دقة وفي 
أقصــر وقت ممكن من خالل ضمان توافر كل 
أنواع قطع الغيار األصلية في جميع األوقات 
وجلميع املوديالت، وميكن لعمالء شركة شمال 
اخلليــج حجــز موعد من خــالل مركز خدمة 
العمالء للحصول على اخلدمة التي يرغبون 

بها في الوقت املناسب لهم.

ً مبعايير جودة متفوقة وجديدة كليا

رائد ترجمان

حكم بـ ١٫٦٥ مليار دوالر لصالح «أجيليتي» في قضية «كورك»
فــي حكم قضائي بارز من شــأنه أن 
يعزز الثقة في قوة الشركة ومساهميها، 
أعلنت شركة أجيليتي عن صدور حكم 
من محكمة التحكيم البريطانية بأحقيتها 
مببلغ ١٫٦٥ مليار دوالر في قضية حتكيم 

كورك.
وأوضحت الشركة في خبر صحافي لها 

أن محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة 
التجارة الدولية «محكمة التجارة الدولية» 
أصــدرت أمس االول حكمهــا في قضية 
التحكيم بني شركة تيليكوم العراق، وهي 
شــركة تابعة لشركة أجيليتي للمخازن 
العمومية كطالبي حتكيم، وشركة كورك 
تيليكــوم، وســيروان صابــر مصطفى 

بارزاني، كمطلوب التحكيم ضدهما والتي 
رفعتها شركة تيليكوم العراق ومساهمها 
املسيطر سيروان صابر مصطفى بارزاني، 
بهدف التســبب بشــكل غير قانوني في 
مصادرة استثمار شركتي تيليكوم العراق 
وانترناشيونال هولدينج احملدودة بقيمة 
٨١٠ ماليني دوالر في شركة كورك تيليكوم.

وأكــدت محكمــة التجــارة الدوليــة 
مسؤولية كل من شركة كورك وبارزاني 
في العراق بالتضامن والتكافل، ومنحت 
تعويضــات لكل مــن تيليكــوم العراق 
وانترناشيونال هولدينج احملدودة بقيمة 
١٫٦٥ مليار دوالر، واتفق الطرفان باإلجماع 
علــى حل نزاعاتهما التعاقدية من خالل 

التحكيم أمام احملكمــة التجارة الدولية 
التي تتألف من خبراء قانونيني بارزين 
مــن ذوي اخلبرة في الدعاوى التجارية 
ذات القيمة العالية واحلكم نهائي وملزم.

بدوره، قال نائب رئيس مجلس شركة 
أجيليتي طارق السلطان: نأمل أن تؤدي 
هذه النتيجة إلى حل وإنهاء للقضية وأن 

يلتزم املدعى عليهمــا اآلن بالتزاماتهما 
بشكل يتناسب مع الشركات العاملة في 

البلدان التي حتترم سيادة القانون. 
هذا، وال نزال مستمرين في املضي قدما 
في استراتيجية النمو لدينا وشراكاتنا 
التجارية املربحة في كل من العراق وحول 

العالم.
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طارق عرابي

فــي إطــار االحتفــاالت باليــوم 
العاملي للمــرأة ٢٠٢٣، انطلقت أمس 
األول فعاليات مؤمتــر بنك اخلليج 
«Lead The way»، فــي فندق جراند 
حيــاة - مــول ٣٦٠، بحضور لفيف 
مــن الشــخصيات واملســؤولني في 
البنوك والقطــاع اخلاص واجلهات 
الديبلوماسية واحلكومية وجمعيات 
النفع العــام. وســلط املؤمتر الذي 
حضــره رئيــس مجلــس إدارة بنك 
اخلليج جاسم مصطفى بودي ونائب 
الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي 
بالوكالة وليد خالد مندني وعدد كبير 
من قيادات ومســؤولي البنك، سلط 
الضــوء على أبــرز التحديــات أمام 
اجلهود التي تستهدف دعم ومتكني 
املرأة، واالنعكاسات اإليجابية لذلك 
على االقتصاد، من خالل ورش العمل 
التفاعلية واخلطب امللهمة، واحللقات 
النقاشية احملفزة للتفكير التي شهدتها 

فعاليات املؤمتر.
وفــي كلمتــه االفتتاحيــة خالل 
اجللسة الرئيسية للمؤمتر، أكد عضو 
مجلس إدارة بنك اخلليج أحمد البحر، 
انه على الرغم من التقدم الكبير الذي 
مت حتقيقــه في الســنوات األخيرة، 

فإن املرأة التــزال تواجه العديد من 
العقبات فيما يتعلق باحلصول على 
فرص متســاوية بالرغــم من إثبات 
كفاءتها، في مكان العمل، مشيرا إلى 
أن الفجوة في األجور بني اجلنسني، 
وعــدم حصولها علــى فرصة عادلة 
لتولي املناصب القيادية، والتمييز، 
هي بعــض التحديات التــي تواجه 
املرأة في ســعيها لتحقيــق التمكني 
االقتصادي، وتلــك التحديات كانت 
محل البحث والنقاش وتبادل اخلبرات 

.Lead the way في مؤمتر
وأشار إلى أن احلضور الكبير الذي 
شهده مؤمتر متكني املرأة، يعد مؤشرا 
واضحا على مدى أهمية هذا املوضوع، 
وضرورة العمل على توفير كل السبل 
لتوفير متكني حقيقي ومستدام للمرأة 
والعمل على تعزيز دورها القيادي، 
مؤكدا في الوقت ذاته أن املسألة تتعلق 
برغبة املجتمع ومطالباته، إلى جانب 
العمل على خلق األفكار امللهمة وتقدمي 
حلــول ميكن العمل بهــا على أرض 

الواقع حتى نستفيد منها جميعا.
وأكد البحــر حرص بنك اخلليج 
على أن تكون االســتدامة املجتمعية 
محورا رئيسا ضمن استراتيجية بنك 
اخلليج ٢٠٢٥، والتي وضعت املوظفني 
في مقدمة أولوياتها، من خالل العمل 

علــى متكينهــم وتنميــة مهاراتهم، 
باعتبارهم محورا رئيســيا لتعزيز 

اقتصاد صحي شامل ومستدام.
وتساءل البحر قائال: هل تنتهي 
أمــام  كل املعوقــات والصعوبــات 
املرأة مبجــرد وصولها إلى املنصب 
القيادي؟ وماذا بعد التمكني؟ مشيرا 
إلى أن املؤمتر يستهدف وضع تصور 
كامل ومنوذجا يحتذى، للتغلب على 
املعوقات التي تواجه مرحلة ما بعد 
متكني املرأة، مــن أجل احلفاظ على 

مكتسباتها والبناء عليها.
وأكــد أن أي رؤيــة ال تتحقق إال 
بكوادرنا من النساء والرجال على قدم 
املساواة، فهم محل فخر واعتزاز، وأن 
تأســيس بيئة عمل أساسها التكافؤ 
يتم فيها دعم املرأة ومتكينها سيحقق 
املزيد من االبتكار والنجاح، ويجعل 
ثقافــة العمــل صحية بشــكل أكبر 
للجميــع، األمــر الذي يســاعد على 
تقدم املجتمع وينعكس إيجابا على 
سوق العمل واملســتقبل، داعيا إلى 
أهميــة العمل معا لتعزيز املســاواة 
بني اجلنسني ومتكني املرأة لتحقيق 
كامــل إمكاناتها فــي االقتصاد لدعم 

عجلة التنمية االقتصادية للوطن.
من جانبها، قالت مدير عام إدارة 
املوارد البشرية في بنك اخلليج سلمى 

احلجاج إن جهود بنك اخلليج على 
مدى السنوات الـ ١٠ املاضية، ساهمت 
في زيادة نســبة عدد القياديات من 
النساء بنســبة ٣٠٠٪ تقريبا خالل 
١٠ ســنوات لتبلــغ ٢٨٪ من إجمالي 
موظفي البنك، إذ ارتفعت نســبتهم 
من ١٠٪ إلى ٣٠٪، مشيرة خالل عرض 
تقدميي إلى أن التأخير في متكني املرأة 
يكبد االقتصاد الكويتي الكثير سنويا 
بحساب تكلفة الفرص الضائعة، ما 
يســتدعي ضرورة اإلسراع في سد 

الفجوة بني اجلنسني.
وأشارت إلى أن الدراسات تشير 
إلى ضرورة اســتمرار جهود متكني 
املــرأة على ما هي عليــه في الوقت 
الراهن ســنوات طويلــة في منطقة 
الشــرق األوســط لســد الفجوة بني 
اجلنسني، مقارنة مع أوروبا وأميركا 
الشمالية، مؤكدة في ذات الوقت على 
أن التنوع بني اجلنسني في بيئة العمل 
يسهم في زيادة الربحية، واإلنتاجية، 
ويرفع مؤشر اإلبداع واالبتكار، وقدرة 
الشــركات على االحتفاظ باملواهب، 

وحتسني سمعة املؤسسة.
علــى صعيــد متصــل، أشــارت 
احلجــاج إلــى العديــد مــن الفوائد 
االقتصادية مــن متكني املرأة أهمها، 
إضافــة موارد بشــرية جديــدة إلى 

سوق العمل بإمكانيات وأفكار جديدة، 
كما انه يســاهم في زيــادة إنتاجية 
املؤسسات واالقتصاد الوطني، ومع 
دخول املزيد من النســاء إلى سوق 
العمل يزيد حجم اإلنفاق في السوق، 
فضال عن أن نيل املرأة حقوقها يساهم 
في زيادة مســتوى الســعادة داخل 

األسرة واملجتمع.
وبينت أن متكــني املرأة وتعزيز 
دورها القيــادي يتطلــب املزيد من 
املرونــة في التعامــل معها ومراعاة 
ظروفها االجتماعية واألسرية، فضال 
عن التوجيه مــن قبل احمليطني بها 
لتقليص الصعاب التي تواجهها ودعم 
قدرتها بالتغلب عليها، والتوقف عن 
ممارسات التمييز على أساس اجلنس، 
كما أنه على املرأة نفسها أن تتصف 

بالطموح والثقة في قدراتها.
وأوصت احلجاج بضرورة وضع 
خطة مدروسة للوصول إلى النتائج 
املرجوة في دعــم املرأة ضمن رؤية 
الكويــت ٢٠٣٥ والتــي تتضمــن في 
أحد محاورها متكني املرأة، مع إجراء 
مراجعة سنوية عليها لتقييم النتائج، 
مع العمل على نشر ثقافة املساواة بني 
اجلنسني، واحلرص على التنوع في 
التوظيــف، من خالل تطبيق مفهوم 

واضح مبني على الكفاءة والقدرة.

البنك أطلق مؤمتر «Lead The way» مساء أمس األول بحضور ومشاركة كبيرة
نائب الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر في مقدمة احلضور وبجوارها محمد القطان وأحمد األمير ود.عبدالرحمن الطويلصورة جماعية يتوسطها جاسم مصطفى بودي والشيخ أحمد الدعيج ود.خالد مهدي ويبدو في اليسار وليد مندني

(متني غوزال) سلمى احلجاج أثناء العرض التقدمييأحمد البحر يلقي كلمته   جاسم مصطفى بودي والشيخ أحمد الدعيج يتقدمان احلضور وتبدو في الصورة الوزيرة مي البغلي 

ورشتا عمل

استبيان لفهم االحتياجات 
املالية للمرأة

جهود «اخلليج» لتمكني املرأة

شهد املؤمتر ورشتي عمل: األولى، للنساء فقط 
وقدمتها األستاذة في جامعة الكويت ومؤسس شركة 
«شور لالستشارات» د.آمار بهبهاني، وناقشت كيفية 
حفاظ املرأة على ثباتها العاطفي واجلسدي عند الترقي 
إلى مناصب قيادية، فيما قدم الورشة الثانية اخلبير 
االستراتيجي العاملي ســتيف برازيل، وكانت حول 
الطريقة املثلى لتمكني املرأة في مساعدتها على كيفية 
إتقان أسرار إنشــاء هوية قوية ومتميزة خاصة بها 
متنحها القدرة على التنافس والنجاح بشكل أكبر في 

حياتها املهنية والشخصية.

أطلق بنك اخلليج اســتبيانا وطنيا لقياس وفهم 
االحتياجات املالية للمرأة، يســتهدف املسح البياني 
للنساء الكويتيات العامالت في القطاعني اخلاص والعام، 

الذين تتراوح أعمارهن بني ٢٥ و٣٥ سنة.

أشارت ســلمى احلجاج إلى أن بنك اخلليج اتخذ 
العديد من اإلجراءات التي ســاهمت بشكل كبير في 
متكني املرأة وزيادة زيادة نسبة وجودها في املناصب 

القيادية إلى ٢٨٪ في ٢٠٢٠، ومن أهمها:
٭ كان من أوائل شــركات القطاع اخلاص الكويتية 
املوقعة على مبادئ متكني املرأة (WEPs) في عام ٢٠١٩.
٭ قــرار مجلس اإلدارة في نهايــة عام ٢٠٢١ بإلغاء 
حاالت التمييز بني موظفي البنك من الرجال والنساء، 
وحتقيق املساواة الكاملة بينهم في املزايا الوظيفية.

٭ إطالق مبادرة «WOW» في عام ٢٠١٧ بهدف متكني 
ودعم املرأة في عالم األعمال في مختلف اجلوانب، من 

حيث التدريب والتطوير والترقي الوظيفي.
٭ التعاون والشراكة مع املؤسسات العاملية واحمللية لتوفير 
برامــج تدريبية نوعية وتدعم توجهات البنك الرامية إلى 

متكني املرأة.

خالد مهدي: تغيير ثقافة املجتمع نحو املزيد من دعم املرأة
Lead» أقيمت جلســة نقاشية على هامش مؤمتر بنك اخلليج

The way»، أدارتها نائب املدير العام لعالقات املستثمرين في بنك 
اخلليج دالل الدوسري، وشارك فيها كل من أمني عام املجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية د.خالد مهــدي واملمثلة املقيمة لبرنامج األمم 
MasterCard املتحدة اإلمنائي هيديكو هادزياليتش وممثل شركة

ســنثيا صعب. وفي بداية اجللســة قالت املمثلة املقيمة لبرنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي هيديكو هادزياليت، انها قد التقت بالعديد 
من النساء القياديات في الكويت الالتي ال يتفقن مع مبدأ «الكوتا» 
وهو تخصيص نسبة معينة للنســاء في املناصب القيادية، وإن 
كان ميثــل حال في بعض األحيان. وأشــارت إلى أن هناك بعض 
احلواجز االجتماعية التي تعوق جهود متكني املرأة في العديد من 
املجتمعات من بينها، التمييز الذي تعانيه املرأة من املرأة نفســها 
دون قصد، مؤكدة على أهمية االبتعاد عن الصور النمطية وتوفير 

فرص للتدريب تساعد النساء على التطور الوظيفي.
بدوره، أشاد أمني عام املجلس األعلى للتخطيط والتنمية، خالد 
مهدي بقدرة بنك اخلليج على زيادة نســبة النساء في املناصب 
القيادية بنســبة ٣٠٠٪ إلى ٢٨٪ مــن إجمالي موظفي البنك خالل 
السنوات العشر األخيرة، مشــيرا إلى أن هذا الرقم يتفوق على 

إميان الرجل بدور املرأة ودعمهــا، وكذلك دعم املرأة للمرأة، إلى 
جانب ضرورة تغيير صورة املرأة في املناهج التي تركز على أن 

دورها داخل املنزل فقط.
بدورها، أشارت ممثلة شركة MasterCard سنثيا صعب، إلى 
وجود معضلة اجتماعية تتمثل في التمييز بوعي أو من دون وعي 
ولكن إذ توافرت السياسات التي حتدد معايير االختيار وتوافرت 
فــي املرأة معايير الكفاءة والقدرة لــم يكن هناك مجال لتفضيل 
الرجل عن املرأة. وأشارت إلى أن املطالب املتواصلة باملساواة بني 
اجلنســني، يجب اال تكون باجتاه النساء فقط، فعلى سبيل املثال 
حتصل األم على إجازة ملرافقة الطفل، علما أن األب يحق له التمتع 

بنفس امليزة، وهو ما يشعره بالتمييز ضده.
وقالت إنه في حال وجود أحد املناصب الشاغرة، وعدم وجود 
عدد كاف من السير الذاتية للنســاء املتقدمات، فإنه ينبغي منح 
فرصــة إضافية لتقدم املزيد من النســاء، مؤكدة في الوقت ذاته 
على ضــرورة خلق الوعي لدى املرأة منــذ الصغر حول وجود 
فرص متنوعة للدراسة والعمل، وعدم حصرها في التخصصات 
الطبية والهندسية واألعمال، ومنها على سبيل املثال املشروعات 

الصغيرة واملتوسطة.

املؤشر العام للكويت الذي بلغ ٢١٪.
وقال إن تلك اإلجنازات تؤكد قدرة القطاع اخلاص على تنفيذ 
السياســات والوفاء مبتطلبات اخلطط الوطنية بسرعة أكبر من 

القطــاع احلكومي، مبينا أن احلكومة يقع عليها العبء األكبر في 
التطبيق باعتبارها تسيطر على ٨٠٪ من األنشطة االقتصادية.

وشدد مهدي على أهمية تغيير ثقافة املجتمع نحو املزيد من 

خالل جلسة نقاشية أدارتها دالل الدوسري

دالل الدوسري ود.خالد مهدي وهيديكو هادزياليتش وسنثيا صعب خالل احللقة النقاشية

ملشاهدة الڤيديو
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هند البلوشي:
«مجاريح» بثقل

«أمنا رويحة اجلنة»..
وهذا رأيي باملخرج 

عيسى ذياب
بشار جاسم 

تطل علينا الفنانة هند البلوشي في شهر رمضان 
املبارك من خالل دورها في مسلسل «مجاريح» من 

تأليف: جمال سالم وإخراج عيسى ذياب وبطولة 
سعاد عبداهللا، أسمهان توفيق، عبداإلمام عبداهللا، 
هند البلوشــي، ميثم بدر، شــوق، فهد باسم، 
محمد احلداد، فاطمــة الطباخ، نور الدليمي، 
هنادي الكندري، عبداهللا الطراروة، أســامة 

املزيعل وأريج العطار.
وعن مشاركتها تقول: سعيدة جدا بعودتي 
مع الغالية الفنانة القديرة ســعاد عبداهللا 
أو «ماما ســعاد» للمرة الثالثة، لكن هاملرة 
بعمل جديد وبثقل وجودة عمل «أمنا رويحة 
اجلنة» كحجم دور كبير وفيه دراسة شخصية 
وتفاصيل جديدة، وحبيت القروب وتوليفة 

العمل بفنانني ألول مرة اشتغل معاهم وفنانني 
صار لي فترة ما جمعني فيهم عمل، منهم عبداهللا 

الطراروة اللي راح يكون بينا دويتو حلو، حيث 
إني أجسد شخصية أخته واسمهان توفيق وغيرهما 

من الفنانني اللي ألول مرة اشتغل معاهم مثل عبداالمام 
عبداهللا وشايع الشايع وصمود املؤمن.

وتضيف: من زمان ما اشتغلت عمل بهالثقل، وهذا التعاون 

الثاني مع املخرج عيســى ذياب بعد عمل روتني اللي كنت 
فيه ضيفة في ١٢ حلقة، وفي هالعمل اقدم بطولة بـ ٣٠

حلقة خالني هاملسلســل اني اعرف اكثر شخصية 
املخرج عيســى ذياب ألنه تعب وابدع معانا في 
مسلســل «مجاريح» ودقيق وما يفوت مشهد 
وصار بيني وبينه حتدي بلغة العني وخالني 
أحتدى نفسي اني اطلع شي جديد في دور 
الشــر وهو مو شــر مطلق، إمنا شر جديد 
بكوميديا جديدة، وأنا لألمانة رفضت اكثر 
من مسلسل الني حابة اركز على دوري في 
هاملسلسل واحب تكون عني املشاهد على 
صوب واحد. ومسلســل «مجاريح» راح 
ينعرض على اكثر مــن قناة في رمضان 
منهم شــاهد وتلفزيون الكويت ومحطة 

العرب mbc وفي اكثر من قناة عربية.
وعن مشــاركتها في مسلســل «حياتي 
املثالية»، تقول: سعيدة بالتعاون مع أخوي 
أحمد إيراج وفوز الشطي بدور بسيط ومشاركة 
مميزة، وحبيت يكون لي فتح باب تعاون من 
جديد مع املنتج باســم عبداالمير ألني من زمان 
ما اشتغلت معاه ألسباب خاصة فيني، وما أنسى 
دعمــه لي في بداياتي الفنية، خصوصا في مسلســل 

«اللقيطة».

عامر جعفر أول عربي ُتعَزف مقطوعته 
«ضجر األسير» مبهرجان األوركسترات

مفرح الشمري

«ال كرامــة لنبــي في 
العبــارة  قومــه»، هــذه 
التي تعني أن الشــخص 
ال يلقى االحترام والتقدير 
من قومه بل من اآلخرين 
اســتذكرتها وأنا أتصفح 
دعوة أرسلها لي املوسيقار 
د.عامر جعفر وهي مرسلة 
لــه مــن قائد اوركســترا 
السيمفونية بأوزبكستان 
الديــن اورنفــاي  كمــال 
ليستأذنه بعزف مقطوعته 
املوسيقية «ضجر األسير» 
العاملــي  فــي املهرجــان 
لألوركسترات السيمفونية 
الذي ســيقام فــي برلني 

أغسطس املقبل، خصوصا ان هذه املرة 
األولى التي تتواجد فيها أوركسترا من 
بلد مسلم في هذا املهرجان العاملي، حيث 
سيتم عزف املقطوعة يوم ٢٠ اغسطس 
املقبل في دار احلفالت املوســيقية في 
برلني ضمن املقطوعــات العاملية التي 
تعزف للمرة األولى في هذا احملفل الدولي 
الذي يشــارك فيه كبار األوركســترات 

في العالم.
بهذه الدعوة من أوركسترا أوزبكستان 
يكــون املوســيقار د.عامــر جعفر أول 
عربي مسلم تعزف مقطوعاته في هذا 
املهرجــان، وهــذا بالطبع إجنــاز كبير 
ودليــل ان املوســيقار د.جعفر ميتلك 
قدرات موسيقية ال ميتلكها غيره، لكن 

لألسف هذه القدرات الفكرية في التأليف 
املوسيقي يستفيد منها اآلخرون فقط، 
وذلك بســبب ان القائمني على الفنون 
في بلده ال يستعينون به في انشطتهم 
املوسيقية إال ما ندر، وهذا األمر «يحز 
باخلاطر» ان موســيقارا بحجم د.عامر 
جعفــر ال تتم االســتفادة مــن خبرته 
املوسيقية في الداخل، ويكون «منسيًا»، 
بينما هناك دول أخرى تقدره وتنظم له 
أمسيات ومشاريع موسيقية لالستفادة 
من خبرته في هذا املجال.. لذا نتمنى من 
القائمني على الفنون في البالد االهتمام 
أكثر باملبدعني عندنا أمثال د.عامر جعفر 
وغيره الذين يســعون دائما الى رفعة 

اسم الوطن عاليا.. فهل من مجيب؟

تقدمها أوركسترا أوزبكستان في ٢٠ أغسطس املقبل في برلني

عثمان الشطي: تسّلمي جائزة «التأليف 
املسرحي» من أهم اللحظات في حياتي

عبداحلميد اخلطيب

«حلظة تسلمي جائزة 
الشارقة للتأليف املسرحي 
من سمو الشيخ د.سلطان 
بن محمد القاسمي حاكم 
الشارقة، حفظه اهللا، من 
أجمل اللحظات وأهمها في 
الكلمات  حياتي»، بهــذه 
عبــر الكاتــب الكويتــي 
الشاب عثمان الشطي عن 
ســعادته بحصوله على 
اجلائــزة عــن (نصوص 
مسرحية للكبار)، وقال: 
«احلمد هللا إجناز كويتي 
وخليجي أعتــز به، وإن 
شاء اهللا دوم رافعني اسم 
الكويت في احملافل احمللية 

واخلارجية».
وشهد صاحب السمو الشيخ د.سلطان 
بن محمد القاســمي عضو املجلس األعلى 
حاكم الشارقة، مساء االثنني املاضي، حفل 
ختام الدورة ٣٢ من أيام الشارقة املسرحية، 
والــذي أقيم في قصر الثقافة بالشــارقة، 
وبدأ احلفل بتقرير من جلنة التحكيم قدمه 

د.مشهور مصطفى رئيس اللجنة.
وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة 

بتكرمي الفائزين بجائزة الشارقة للتأليف 
املسرحي (نصوص مسرحية للكبار) وفاز 
بها كل من الكاتب العماني أسامة بن زايد 
الشقصي عن نصه املسرحي «في انتظار 
العائلة» في املركز األول، والكاتب الكويتي 
عثمان علي الشــطي عن نصه املســرحي 
«عدم» في املركز الثاني، والكاتب العماني 
ناصــر محمد الكندي عن نصه املســرحي 

«املوت املفقود» في املركز الثالث.

إجناز كويتي في ختام الدورة ٣٢ لـ «أيام الشارقة»

اجلندي تألقت بصوتها العبقري املخملي في «جابر الثقافي»

ياسر العيلة

ليلة طربية ساهرة صاحبت فيها 
جنمــة احلفل املطربــة اللبنانية والء 
اجلندي جمهور قاعة الشيخ جابر العلي 
املوسيقية مبركز الشيخ جابر األحمد 
الثقافي في رحلة موسيقية مع روائع 
النغم مــن خالل حفل يحمــل عنوان 
«قصائد مغناة» ضمن فعاليات الدورة 
الثامنة عشرة لتوزيع جوائز مؤسسة 
عبدالعزيز البابطني الثقافية التي أقيمت 

في الفترة من ١٩ - ٢١ اجلاري.
شــهد احلفــل حضــور العديد من 
الديبلوماســيني من سفراء وضيوف 
من داخل وخارج الكويت من متذوقي 
الطرب األصيل يتقدمهم الشاعر الكبير 
عبدالعزيز البابطني، وقدمت اجلندي 
خالل احلفل ١٠ قصائد غنائية مبصاحبة 
الفرقة املوســيقية بقيادة املايســترو 
محمد األسود، وكانت البداية مع قصيدة 
«دموع احلب» من أشــعار عبدالعزيز 
سعود البابطني، وأحلان محمود عيد، 
والتــي تفاعل معها احلضور بشــكل 
كبيــر، وشــعروا بعد هــذه القصيدة 
أنهم على موعد مع املتعة املوســيقية 
من مطربة متلــك صوتا مالئكيا عذبا 
وحنجرة ماسية أشرقت شمس موهبتها 
وتوهجت بأشعار الشاعر عبدالعزيز 
ســعود البابطني، ويكفــي أن قصيدة 
«لن أســالكم» التي جمعتها بالشاعر 
الكبير كانت وجه اخلير عليها، حيث 
فازت من خاللها بجائزة األمير عبداهللا 
الفيصل الشعرية في موسمها الرابع 
عــن فئة القصيدة املغناة، واســتقبل 
اجلمهور غناء اجلنــدي لهذه األغنية 
أحسن استقبال، حيث أضافت بجانب 
عذوبة صوتها جماال آخر فوق جمال 
كلمات القصيدة، لتقدم أسلوبا غنائيا 

خاصا بها.

 ومــن القصائــد الغنائية األخرى 
التــي قدمتها خــالل احلفل من كلمات 
البابطــني أيضــا «منازلكــم بعينــي» 
و«لم أنــس» و«يا صبــر الليل»، كما 
أنها فاجأت اجلمهور بقصيدة خاصة 
عن الكويت بعنوان «إشعاع الكويت» 
من كلمات عبدالعزيز سعود البابطني، 
أحلان محمد األسود، إهداء منها لشعب 
الكويت الذواق للفن والطرب اجلميل، 
وبخــالف قصائد البابطني، غنت والء 
من أشعار األخوين الرحباني قصيدة 
«أمس انتهينا» التي تفاعل معها اجلميع 
ونالت استحسانهم، كما قدمت قصيدة 
«مضناك» ملوســيقار األجيــال محمد 

عبدالوهاب بصوت مخملي رائع. 
وبالطبع، كان ألغاني كوكب الشرق 
أم كلثوم تواجد في هذا احلفل الساحر 
من خالل أغنيتني مــن أجمل أغانيها، 
وهما «فات امليعاد» و«ألف ليلة وليلة» 
والتي أضفت اجلندي بغنائها لهاتني 
األغنيتني أجواء من البهجة والسعادة، 
وهذبت أسماعنا بأحلان وكلمات جميلة 
وراقيــة بــدال مــن التلوث الســمعي 
والبصري الذي نشاهده ونسمعه من 

بعض مدعي الطرب في هذا الزمن.
وعقب تقدمي اجلنــدي ألغنية «يا 
صبر الليل» أســدل الستار على ليلة 
مــن أجمل الليالــي الطربية اجلميلة، 
لتؤكد املطربة الشابة أنها متلك صوتا 
عبقريــا متفردا شــديد اخلصوصية، 
ومتلك القدرة على أداء املقامات الشرقية 
بسهولة ويسر، وجعلتنا بأدائها الفريد 
وصوتهــا اخلــالب نســلم لهــا آذاننا 
وحواســنا بكامــل إرادتنا لنســتمتع 
بأدائها املرهف البالغ اإلحساس، لذلك 
البد أن نشكر كل القائمني على مؤسسة 
عبدالعزيز سعود البابطني الثقافية على 
تنظيمهم هذه الليلة الغنائية الرائعة 

التي حملت شعار «قصائد مغناة».

في ليلة طربية مميزة حملت عنوان «قصائد مغناة» من تنظيم مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطني

والء اجلندي تشدو بأجمل القصائد

(ريليش كومار) الزميل ياسر العيلة مع والء اجلندي في كواليس احلفل 

ملشاهدة الڤيديو

قدمـت ١٠ أغـاٍن ٦ منهـا للبابطـني و٤ لفيـروز وعبدالوهـاب وأم كلثوم وسـط حضور العديـد من الديبلوماسـيني

بيروت - بولني فاضل

ســماحة،  كارول  الفنانــة  وصفــت 
جتربتها الفنية األخيرة «األلبوم الذهبي» 
بـ«املغامــرة»، وقالت إنها كانت خائفة من 
الفكرة، ألنه ألبوم غير جتاري ولن يحقق 
مشاهدات أو يتصدر «الترند»، كما يحدث في 
األغاني التجارية، ولكنها حتمست للفكرة 

ألنها تشبه بدايتها الفنية.
وأضافــت كارول خالل مداخلة هاتفية 
MBC» لبرنامج «احلكاية» عبــر فضائية
مصر»، أنها رغبت فــي تقدمي عمل ثقافي 

وطنــي وعربــي، في وجه موجــة األغاني 
السهلة واالســتهالكية السريعة بالعصر 
الذي نعيشه، وقالت إنها عملت على األلبوم 
الذهبي منذ ٤ سنوات، الفتة إلى أنها رغبت 
في إضافة عمل يجمع بني الشــاعر الكبير 
محمــود درويــش وصوتها، إلــى املكتبة 
املوسيقية العربية، واصفة األلبوم الذهبي 
بأنه «مغامرة»، معربة عن أمنياتها في ارتفاع 
قيمة ألبومها مبرور الوقت، كما ترتفع قيمة 
الذهب، قائلة إن «الشاعر محمود درويش 
بحر كبير من األفكار والفلسفة واملشاعر 

التي يعيشها اإلنسان».

كارول سماحة: األلبوم الذهبي «مغامرة»

درة تعلن الصلح مع حورية فرغلي
القاهرة - محمد صالح

أغلقــت الفنانــة درة باب 
اخلالفات مع زميلتها الفنانة 
حوريــة فرغلي، وأحملت إلى 
حــدوث وقيعــة بينهما على 
خلفيــة ترتيب األســماء في 
عملهما املشترك فيلم «مصور 
قتيل» الذي عرض عام ٢٠١٢، 
وأكدت أنها تتمنى حلورية كل 
اخلير، وواثقة من طيبة قلبها.

وأضافت درة، في مداخلة 
هاتفية لبرنامج «قعدة ستات» 
بحضــور حوريــة فرغلــي: 
«ســاعات بيبقى فيه ســوء 
تفاهم بني اثنني، وساعات فيه 
ناس ممكن توقع في النص، أو 

ممكن تعمل حاجة مش صح، 
فأنا متأكدة أن زي ما أنا قلبي 
طيب هي كمــان قلبها طيب 
ومفيش بيننا حاجة خالص».
وتابعــت: «بالعكس، فيه 
كل احترام وكل حب، أنا من 
زمان بتعجبني كممثلة، ميكن 
متعاملنــاش مع بعض كتير 
لكن أمتنى لها كل الســعادة 
واخلير مــن قلبي، وأكيد إن 
شاء اهللا نتقابل ونعمل حاجة 

حلوة مع بعض».
واعترفت حورية بوجود 
سوء تفاهم، ووجهت التحية 
لزميلتها درة، مؤكدة أنها كانت 
دائمــة الســؤال عــن حالتها 
حورية فرغليالصحية أثناء األزمة األخيرة. درة
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«١٠٠٠ حمداهللا ع السالمة»
watch it، دبي،  

CBC ،أوان

تدور أحداث العمل في 
إطار مــن الكوميديا، عن 
أم وابنهــا وابنتها قرروا 
العودة الى مصر بسبب 
وصيــة زوجهــا والــذي 
اشــترط فيهــا عودتهــم 
بعــد ســنني مــن الغربة 
إلــى وطنهــم مــن أجــل 
احلصول على ميراثهم، 

حيث يتعرضون للعديد من املواقف الكوميدية املتتالية.
يشــارك في البطولة: يسرا، شيماء ســيف، ومحمد ثروت، ومايان السيد، 
وآدم الشرقاوي، وسماء إبراهيم، إضافة إلى عدد من الفنانني الشباب، والعمل 

من تأليف محمد ذو الفقار، إخراج عمرو صالح.

«ستهم»
النهار، art حكايات، 

LBC، روتانا دراما 

دراما اجتماعية عن النســاء 
املكافحــات، والتي مت اســتلهام 
أحداثهــا مــن ســيرة ٤ نســاء 
مكافحــات تداولــت الصحــف 
املصرية واألخبار أسماءهم خالل 
الفترة املاضية، ومنهن املعلمة 
عفــاف التــي ارتــدت اجللباب 
الصعيدي، واشــتهرت في بيع 

البطيخ.
يشارك في البطولة: روجينا، 
إياد نصــار، محمد عبداحلافظ، 
جهاد ســعيد، نانســي صالح، 
ياسني التهامي، والعمل من تأليف 
ناصر عبدالرحمن، إخراج رؤوف 

عبدالعزيز.

«تغيير جو»
MBC مصر، MBC دراما، 

شاهد

درامــا اجتماعية حتكي عن 
مهندســة ديكور تعيش أزمات 
إنسانية بسبب الظروف الصحية 
لوالدتها، وتتغير عاداتها متاما 
عندما تتعرف على أستاذ تاريخ 
الذي يغير مســار حياتها، وفي 
الوقت ذاته يغوص املسلسل في 
الكثير من احلكايات االجتماعية.
يشــارك فــي البطولــة: منة 
شلبي، ميرفت أمني، إياد نصار، 
ماجدة زكي، شيرين، أحمد مالك، 
والعمل من تأليف منى الشيمي، 

إخراج مرمي أبوعوف.

«رمضان كرمي ٢»
النهار، النهار دراما، الشمس، 

القاهرة والناس

يستعرض املسلسل احلارة الشعبية 
املصرية بروح الشــهر الكرمي، وعرض 
مختلــف األمثلة ألفــراد داخــل احلارة 
والعالقات بينهم، يشــارك في البطولة: 

سيد رجب، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، صبري فواز، محمد لطفي، أحمد صيام، جنالء 
بدر، نهى صالح، كرمي األبنودي، كرمي عفيفي، رانيا فتح اهللا، شــريف حســني، دينا 
محسن (ويزو)، برلنتي فؤاد،  والعمل من تأليف أحمد عبداهللا، إخراج سامح عبدالعزيز.

«حضرة العمدة»
،cbc ،شاهد

watch it، احلياة

يتناول حكاية امراة تعمل أستاذة 
علم نفــس في اجلامعــة األمريكية 
بالقاهــرة والتي تضطر إلى العودة 

لقريتها بسبب ضغط أهلها عليها رغبة في ترشحها للعمودية. 
يشــارك في البطولة: روبي، بســمة، ســميحة أيوب، لطفــي لبيب، صالح 
عبــداهللا، أحمد بدير، دينا، محمــد محمود عبدالعزيز، إدوارد، محمود حافظ، 
إيهاب فهمي، كرمي عبداخلالق، محمد الصاوي، نهلة سالمة، حسام داغر، صوال 

عمر، والعمل تأليف إبراهيم عيسى، إخراج عادل أديب.

«حتت الوصاية»
 ،watch it ،دبي ،dmc

شاهد، art حكايات

قصة املسلسل مأخوذة من الواقع، 
وتــدور أحداثــه فــي إطــار الدراما 
االجتماعية، حول شــخصية امرأة 
أم البــن في عمر ٩ ســنوات وطفلة 
رضيعة، وترعاهما بعد وفاة زوجها 
وسط صعوبات تواجهها مبفردها.

يشــارك في البطولة: منى زكي، 
نسرين أمني، رشدي الشامي، دياب، 
مها نصــار، خالد كمال، والعمل من 

تأليف خالد وشيرين دياب، إخراج محمد شاكر خضير.

«جت سليمة»
CBC، watch it، شاهد، 

art حكايات

تواجه بطلة املسلسل العديد من 
املواقف، وستسافر عبر أزمنة مختلفة 
بصحبة شقيقها األصغر وستفقده 
أثناء هذه الرحلة الزمنية، وحتاول 

البحث عنه في إطار كوميدي.
يشارك في البطولة: دنيا سمير غامن، محمد سالم، سامي مغاوري، شيرين، 
محمد ثروت، خالد الصاوي، مايان السيد، وعدد آخر من الفنانني، والعمل من 

تأليف كرمي يوسف وسامح جمال، إخراج إسالم خيري.

«عالقة مشروعة»
 ،watch it ،دراما on

dmc ،احلياة

تــدور أحــداث العمــل في 
إطــار اجتماعــي حــول رجل 
أعمال تتحول حياته العائلية 
املســتقرة إلــى حيــاة مليئة 
بالتوتر بسبب شيء ما يكتشفه 

خالل األحداث.
يشارك في البطولة: ياسر 
جالل، مي عمر، داليا مصطفى، 
مراد مكرم، بسنت شوقي، ميمي 
جمال، وعدد آخر من الفنانني، 
والعمــل مــن تأليــف ســماح 
احلريري، إخراج خالد مرعي.

«الكتيبة ١٠١»
ON، شاهد، watch it، روتانا 

خليجية، art حكايات

من األعمــال التي تــؤرخ جهود 
وبطوالت رجــال القوات املســلحة 
املصريــة، ومنها قصــة الرائد نور 
صــالح العزب، الذي ضحى بحياته 
فداء للوطن في منطقة سيناء أثناء 

مكافحة اإلرهاب.
يشارك في البطولة: عمرو يوسف، 
آسر ياسني، فتحي عبدالوهاب، خالد 
الصاوي، أحمد صالح حسني، وفاء 

عامر، اســالم جمال، وليد فواز، عارفة عبدالرســول، لبلبة، رشا مهدي، وعدد 
كبير من الفنانني، والعمل من تأليف إياد صالح، إخراج محمد سالمة.

«جعفر العمدة»
dmc، ،شاهد ،MBC١

watch it

يتناول قصــة رجل يعيش 
مأساة تستمر عدة سنوات بعد 
فقــدان ابنه واختطافه من قبل 
مجهولــني، وال يعــرف هل هو 

اليزال حيا أم ميتا؟
يشــارك في البطولة: محمد 
رمضــان، زينة، منــة فضالي، 
إميــان العاصــي، مي كســاب، 
هالــة صدقــي، بيومــي فــؤاد، 
سلوى عثمان، أحمد داش، طارق 
الدســوقي، والعمل من تأليف 
محمــد ســامي ومهــاب طارق، 

إخراج محمد سامي.

«الهرشة السابعة»
MBC دراما، شاهد

تدور أحداث العمل حول املشكالت 
التي يتعرض لها الزوجان بعد السنة 
الســابعة حتديدا من الزواج، حيث 
تدور القصة في إطار من التشويق 

واإلثارة عن أحد املرضى النفسيني وتأثير الزواج عليه.
يشــارك في البطولة: أمينة خليل، أســماء جالل، حمد شاهني، على قاسم، 

والعمل من تأليف مرمي نعوم، إخراج كرمي الشناوي.

«اللعبة ٣»
MBC مصر 

يعود املسلســل هذا العام حتت 
شــعار «اللعب مع الكبار» ونشاهد 
منافسات «مازو» و«وسيم» يستعني 
كل منهمــا بأفــراد فريقــه وعناصر 
خارجيــة إضافية طمعا فــي الفوز 
وجمع أكبر قــدر من األموال، ولكن 

مع اشتعال املنافسة تنتظرهما الكثير من املشاكل.
يشارك في البطولة: شيكو، هشام ماجد، محمد ثروت، أحمد فتحي، ميرنا 
جميل، مي كساب، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول والعمل من تأليف أحمد 

سعد والي، إخراج معتز التوني.

«رسالة اإلمام»
احلياة، ، watch it، الظفرة، 

dmc،cbc ،حكايات art

يتنــاول آخر ٦ ســنوات من حياة 
اإلمام الشافعي، والتي قضاها في مصر، 
وتأثــره باحلضــارة املصرية، والتي 

امتدت حتى يومنا.
يشــارك في البطولة: خالــد النبوي، أروى جودة، نضال الشــافعي، خالد 
أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف، 
ونخبة من جنوم الوطن العربي، أبرزهم السوريان خالد القيش وهافال حمدي، 
واألردنية فرح بسيسو، والعمل تأليف محمد هشام عبية، إخراج ليث حجو.

«بابا املجال»
SBC ،النهار

يتناول حكاية تاجر قطع غيار ســيارات، بدأ مهنته منذ الصغر ومتيز في 
عملــه بأنه أحد أقوى التجار في منطقته، وهــو ما جعله يدخل في صراعات 

مع من حوله.
يشــارك في البطولة: مصطفى شعبان، سوسن بدر، باسم سمرة، جومانا 
مراد، رياض اخلولي، محمد جناتي، ونخبة من الفنانني، والعمل تأليف وإخراج 

أحمد خالد موسى.

«األجهر»
MBC مصر، شاهد،

MBC١

تدور أحداث املسلسل حول 
شاب يجد نفسه متهما بقتل أمه 
ثم مسؤوال عن إخوته، وتدفعه 
الظروف للسفر متخفيا إلي عدد 
من الدول اإلفريقية، ويغوص 
فــي عالم العصابات وتتأرجح 
حياته بني الطبقــات املخملية 

والبحث عن األمان املفقود.
يشارك في البطولة: عمرو 
سعد، درة، نور النبوي، أحمد 
مجدي، ناهد الســباعي، ســيد 

رجب، سارة سالمة، وعدد آخر من الفنانني، والعمل مأخوذ عن رواية للكاتب 
الراحل أحمد بهجت، تأليف ورشة ملوك، إخراج ياسر سامي.

«الصفارة»
 ،watch it ،دبي ،dmc

شاهد، art حكايات

قصتــه تتنــاول حكاية مرشــد 
سياحي يشعر بالغضب من الوضع 
الذي آلت إليه حياته، وتتغير أموره 
متاما بعدما يســرق من أحد سكان 
سيوة قطعة أثرية فرعونية عبارة 
صفارة امللك توت، والتي متكنه في 
كل مرة يســتخدمها من العودة إلى 
ثــالث دقائق من ماضيــه ثم يعود 
للمستقبل مرة أخرى، حتى يتمكن 
من تغيير بعض األحداث السابقة.

يشارك في البطولة: أحمد أمني، طه دسوقى، آية سماحة، حامت صالح، إنعام 
سالوسة، من ضيوف الشرف محمد رضوان ومحمود البزاوي، والعمل من تأليف 
ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح، إخراج عالء إسماعيل.

«جميلة»
ON،CBC، احلياة،

watch it

يقدم قصة فتاة تتخرج في 
كلية احلقوق وتعمل «وكيل 

نيابــة»، في محاولة منها لنصرة احلق، ولكنها تواجه صراعات كبيرة خالل 
مشوار حياتها، يشارك في البطولة: ريهام حجاج، عبير صبري، سوسن بدر، 
يســرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، وعدد آخــر من الفنانني، والعمل من 

تأليف أمين سالمة، إخراج سامح عبدالعزيز.

«سوق الكانتو»
dmc، watch it، شاهد، الظفرة،

روتانا خليجية،  الشارقة، art حكايات 

يجمــع املسلســل بــني الطابع 
االجتماعي والتاريخي والوطني، 
إذ جند الشق الوطني في مكافحة 
االحتالل اإلجنليزي وكذلك الشق 
التاريخــي اخلاص بالفتــرة التي 
عاصرتها مصر في مرحلة ما قبل 

اجلالء.
يشارك في البطولة: أمير كرارة، 
مــي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، 

ثراء جبيل، سلوى عثمان، مها نصار، ضياء عبداخلالق، عبدالعزيز مخيون، 
ضياء عبداخلالق، شريف إدريس، أحمد التهامي، وعدد آخر من الفنانني، والعمل 

من تأليف هاني سرحان، إخراج حسني املنباوي.

20232023 دليل الدراما العربية في رمضان
عبداحلميد اخلطيب

حتمل املسلسالت العربية في شهر رمضان املقبل قصصا مختلفة 
وحكايــات متنوعة بني التاريخي والكوميدي والدراما واألكشــن. 

«األنبــاء» رصدت أهم املسلســالت التي ســتعرض علــى القنوات 
الفضائية، باإلضافة إلى منصات «شاهد» و«WATCH IT» و«أوان» 
وADtv، وتشمل اخلريطة مجموعة من أقوى األعمال الدرامية لنجوم 

الوطن العربي، وأهمها كالتالي:

«عملة نادرة»
cbc، دبي، art حكايات، 

watch it، أوان

تبدأ أحداث العمل في التسعينيات، 
مع استعراض العديد من الصراعات 
بني عائلة «عبد اجلبار» وعائلة «أبو 

عصايا» على املناصب واألرض والسلطة، وذلك في إحدى قرى صعيد مصر.
يشارك في البطولة: نيللى كرمي، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، 
كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، محمد 
فهيم، مرمي اخلشــت، هشام عاشــور، نهى صالح، رمزي العدل، وئام مجدى، 

والعمل من تأليف مدحت العدل، إخراج ماندو العدل.
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«ضرب نار»
ON، watch it، ابو ظبي، 

ADtv ،حكايات art

يتنــاول حكاية امرأة من شــبرا 
ورجل يأتي إلى القاهرة من سوهاج 
الســتئجار متجــر الفتتاح ورشــة 
مطاطية فــي املنطقة، ويتعارف كل 
منهما على اآلخر وتتطور بينهما قصة 
حب كبيرة تنتهي بالزواج، ويعمل 
االثنان معا حتى يظهر رجل أعمال 
شرير يتشاجر معهما ويدخالن في 

صراعات كبيرة. 
يشــارك في البطولة: ياســمني عبدالعزيز، أحمد العوضي، ماجد املصري، 
أحمد بدير، انتصار، سهير املرشدي، دنيا املصري، هدى األتربي، إسراء رخا، 
أحمــد غازي، إميان الســيد، وآخرون، والعمل من تأليــف ناصر عبدالرحمن، 

«زقاق اجلن»إخراج مصطفى فكري.
،LBC ،الظفرة، الشارقة

ورتانا خليجية

ينــدرج العمــل في إطــار أعمال 
«الفانتازيا الشامية»، ويبدأ بجرمية 
تتبعها عدة جرائــم أخرى يرتكبها 
نفس الشــخص، كما مــن املقرر أن 
يطرح أفكارا تتطرق لها الدراما من 

هذا النوع ألول مرة.
يشارك في البطولة: أمين زيدان، وأمل عرفة، وعبد املنعم عمايري، وصفاء 
سلطان، وشكران مرجتى، وسعد مينا، وشادي زيدان، وهو من تأليف محمد 

العاص وإخراج تامر اسحق.

«صبايا ٦»
.LBC ،رؤيا، روتانا دراما

يحكي العمل قصة خمس فتيات يعشن في منزل واحد، ويحدث لهن بعض 
املغامرات املتفرقة في إطار اجتماعي كوميدي.

يشارك في البطولة: دمية بياعة، جيني إسبر، ميرنا شلفون، جوان اخلضر، 
لني ضحية، وستحيل دمية اجلندي ضيفة شرف على العمل، والعمل من تأليف 

محمود إدريس، إخراج فادي وفائي.

«وأخيرًا»
MBC دراما، شاهد

تدور قصة املسلسل حول امرأة 
قوية تعيش في أجواء شديدة الفقر 
وال حتمل أي أوراق إثبات شخصية، 
وتعيــش ماضيــا مليئــا بالقصص 
املؤملة، وتقع في حب رجل ســجني 
ســابق يعيش حياة غير مستقرة، 
ويتورط مع بعــض العصابات في 
عمليــات اختطــاف وقتــل واجتار 
بالبشر، وعلى مدار احللقات يحاوالن 

الدفاع عن هذا احلب واستمراره.
يشارك في البطولة: قصي خولي، نادين نسيب جنيم، منى واصف، عادل 
كرم، زينة مكي، وسام صباغ، وسام فارس، وغيرهم من الفنانني، والعمل من 

تأليف وإخراج أسامة الناصر.

«املداح»
MBC مصر، شاهد

للعام الثالــث على التوالي يطل 
علينا «الشيخ صابر» والذي يرزق 
في هذا اجلزء بطفل وتتداخل األحداث 
عندما يحاول البعض إيهامه بأن هذا 
الطفل ليس ابنه، وإمنا ابن الشيطان 

ويدخل في صراعات ويضطر للسفر إلى بالد بعيدة أمال في الوصول للحقيقة.
يشــارك في البطولة: حمادة هالل، هبة مجدي، يســرا اللوزي، خالد زكي، 
محمد رياض، رانيا فريد شــوقي، لوسي، خالد سرحان، عبدالعزيز مخيون، 
أحمــد ماهر، دنيا عبدالعزيز، حنان ســليمان، تامر شــلتوت، صبحي خليل، 

والعمل من تأليف أمني جمال، إخراج أحمد سمير فرج.

«مذكرات زوج»
watch it، CBC

تدور أحداث املسلسل في إطار اليت 
اجتماعي حول املشاكل الزوجية التي 
يعاني منها األزواج في منتصف العمر.

يشارك في البطولة: طارق لطفي، 
عائشــة بن أحمــد، خالــد الصاوي، 
إدوارد، سما إبراهيم، عمر الشناوي، 

ســارة الشــامي، علي الطيب، جيهان الشماشــرجي، جال هشــام، حازم ايهاب، 
وغيرهــم، والعمل مأخوذ عــن رواية حتمل نفس االســم للكاتب أحمد بهجت، 

وسيناريو وحوار محمد سليمان عبداملالك، إخراج تامر نادى، 

«الكبير أوي ٧»
ON، شاهد، روتانا خليجية،

art حكايات

يشهد املسلسل وقوع خالفات ومشاكل 
زوجيــة بني «الكبيــر» و«مربوحة» بعد 
مرور عام على زواجهما، في إطار كوميدي.

يشارك في البطولة: أحمد مكي، رحمة 
أحمد، محمد ســالم، بيومي فؤاد، هشام 
إسماعيل، مصطفى غريب، حامت صالح،  
وآخرون، والعمل من تأليف مصطفى صقر 
ومحمد عز الدين، إخراج أحمد اجلندي.

«إكس النس»
احملور، الظفرة، SBC، البحرين

يقدم املسلسل حكاية تاجر قطع 
غيار ســيارات يتعرض للعديد من 
األزمات، وتنهار جتارته، ويســعى 
للتغلــب علــى مشــاكله ومشــاكل 
احمليطــني بــه بطريقة يعتقــد أنها 
صواب، ولكنه يورط نفسه في مشاكل 

كثيرة مع كل من يتعامل معه.
يشارك في البطولة: محمد سعد، 
شيرين، جيهان خليل، إبرام سمير، 

سارة درزاوي، حسن عبدالفتاح، مصطفى درويش، حسام داغر، عمر متولي، 
أحمد فتحي، ويزو، والعمل من تأليف ورشة بالك هورس، إخراج إبرام نشأت.

«سفر  برلك»
MBC١، شاهد

يتناول املسلسل فترة صدور فرمان اخلدمة العسكرية اإللزامية التي أصدرها 
السلطان العثماني آنذاك لكل من هم في عمر اخلدمة وفي كامل املناطق التي تقع 
حتت سيطرة العثمانيني آنذاك، ولن تغيب عن املسلسل احلكايات الرومانسية.
يشــارك في البطولة: عابد فهد، دمية اجلندي، فادي صبيح، أنس طيارة، 
بيو شــيحان، عبدالرحمن اليماني، محمد ياغي، وســام فارس، كميل سالمة، 
عبدالهادي الصباغ، نانسي خوري، والعمل تأليف عمرو علي، إخراج الليث حجو.

«مربى العز»
MBC دراما، شاهد

تدور األحداث فــي ثالث حارات 
دمشــقية، بالفترة بــني عامي ١٩٠٠

و١٩١٩، وما حتمله املرحلة من خالفات 
على زعامة احلارة، ومكايد حتاك على شرف ذلك.

يشارك في البطولة: عباس النوري، أمل عرفة، خالد القيش، محمود نصر، 
روزينا الذقاني، نادين حتسني بيك، حسن خليل، جرجس جبارة، وفاء موصللي، 

والعمل من تأليف علي معني الصالح، إخراج رشا شربتجي.

«للموت ٣»
mtv ،شاهد

تختار رمي وســحر إعــادة كتابة 
حياتهمــا والبدء مــن الصفر ولكن 
سرعان ما تواجهان ثأرا جديدا ينبش 

ماض لم يدفن ابدا.
يشــارك فــي البطولــة: ماجــي 
أبوغصــن، دانييــال رحمــة، دوجا 
حجازي، منير شــليطا، ورد اخلال، 
محمــد عقيل، محمــد األحمد، مهيار 
خضور، يامــن احلجلي، فايز قزق، 
ريان حركة، والعمل من تأليف نادين 

جابر، إخراج فيليب أسمر.

«دوار شمالي»
قنوت العرض: أبو ظبي

تــدور القصــة في حي 
دمشــقي أصبــح محــط 
أطماع الكثيرين العتبارات 
وأشــخاص  اقتصاديــة، 
آخرون يريدون االنتقام من 
ساكنيه وطمس جرائمهم 
الســابقة حتت أرض ذلك 
وانتقــام،  حــب  احلــي، 
وحكايــات تعكس الواقع، 
إنســانية وماض وحاضر 

ومستقبل.
يشــارك فــي البطولة: 
عبداملنعم عمايري، أمل بو 
شوشــة، فايز قزق، أنس 
طيــارة، نانســي خوري، 
أحمد األحمد، كارمن لبس، 
هبة نور، أندريه ســكاف، 
محمد حداقي، يزن السيد، 

جــورج قبيلي، علي كرمي، رنا كرم، دلع نــادر، ختام اللحام، وغيرهم، العمل 
من تأليف حازم سليمان، إخراج عامر فهد.

«رشيد»
MBC مصر، شاهد

تدور األحداث حول «رشيد» الذي 
يتهــم بقتل رب عمله وســرقة أمواله 
ويزج به في السجن، ويقضي «رشيد» 
أيامــه محــاوال الهروب من محبســه 
واالنتقام ممن أدخله للسجن وحرمه 

من املرأة التي أحبها.
البطولــة: ريهــام  يشــارك فــي 
عبدالغفور، محمد ممدوح، سيد رجب، 
صالح عبداهللا، خالد كمال، هالة صدقي، 

تامر نبيل، حسن مالك،  والعمل من تأليف وسام صبري، إخراج مي ممدوح.

«سره الباتع»
ON دراما، watch it، احلياة

يقدم العمل دراما تاريخية عصرية 
أحداثها تدور بني زمنني، العصر احلاضر 
وعصر احلملة الفرنسية على مصر في 
عام ١٧٩٨، يشــارك في البطولة: أحمد 
فهمي، رمي مصطفى، أحمد السعدني، 
حنان مطاوع، حسني فهمي، جنالء بدر، 
عمروعبد اجلليل، بيومي فؤاد، صالح 
عبداهللا، هالة صدقى، أحمد وفيق، منة 
فضالي، أحمد عبدالعزيز، وغيرهم من 

الفنانني املصريني والعرب وضيوف الشرف، والعمل مستوحى من رواية الكاتب 
الراحل يوسف إدريس ومبعاجلة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف.

«ليلة السقوط»
LBC، روتانا خليجية

قصة العمل تدور بني عامي 
٢٠١٤ و٢٠١٧، وتتنــاول أحداث 
املوصل إبان سنوات احتاللها من 
قبل تنظيم داعش، وتستعرض 
الظروف املأساوية التي عاشها 

أهل املوصل خالل تلك احلقبة واجلهود املبذولة في دحر اإلرهاب.
يشــارك في البطولة: طارق لطفي، باســم ياخور، صبا مبارك، كندة حنا، 
ميالد يوســف، ذو الفقــار خضر، نورا عبدالرحمن، رياض شــهيد، وغيرهم، 

والعمل من تأليف: مجدي صابر، إخراج ناجي طعمي.

«الزند»
mbc دراما، شاهد

تدور أحداثــه في إطار اجتماعي 
سياســي، حول عائلة عاصي الزند 
التي تواجه مجموعة من التحديات 
الصعبــة، بعدما يعــود عاصي من 
اخلدمــة العســكرية، ليجد نفســه 
وسط مؤامرة أطرافها شخصيات لها 
سطوتها وسلطتها في والية الشام.
يشارك في البطولة: تيم حسن، 
منى واصــف، دانــا مارديني، أنس 

طيــارة، فايز قزق، طــارق عبده، يحيى مهايني، والعمل مــن تأليف عمر أبو 
سعدة، إخراج سامر البرقاوي.

«العربجي»
LBC ،حكايات art ،شاهد

يتنــاول املسلســل حكايــة قائد 
العربات التي جترها األحصنة وهي 
حرفة ثابتة في دمشق، وتشاء األقدار 
أن يقع في حب فتاة تدعى «ناجية» 
وترفضه، لكنه يرفض االستســالم 
ويحاول فعل املســتحيل للوصول 

إلى قلبها والتقرب منها.
يشارك في البطولة: سلوم حداد، 
باســم ياخور، دمية قندلفت، ميالد 

يوســف، نادين خوري، فارس ياغي، وائل زيــدان، والعمل من تأليف عثمان 
حجي، إخراج سيف الدين السبيعي.

«النار بالنار»
LBC ،دبي، شاهد

يحمــل العمــل فــي طياته 
الكثيــر من األســرار اجلريئة 
واحلقيقيــة، جتمــع مــا بــني 
السوريني واللبنانيني في زمن 

احلــرب واللجوء إلى لبنان في أعقاب األحداث الســورية التي بدأت عام ٢٠١١
في حارة يســكنها أناس من جنســيات مختلفة وتنشأ بينهم عالقات عاطفية 

واجتماعية معقدة. 
يشارك في البطولة: عابد فهد، كاريس بشار، جورج خباز، طوني عيسى، 
زينة مكي، طارق متيم، والعمل من تأليف رامي كوسا، وإخراج محمد عبدالعظيم.

«باب احلارة ١٣»
NBN اللبنانية، لنا السورية،

الغدير العراقية، األردنية، اجلزائر الدولية

يناقــش العمل في جزئه اجلديد تفاصيل حياة املجتمع الســوري في ظل النظام 
العاملي اجلديد، ويغلب عليه الطابع اإلنساني، وتنتقل األحداث من حارة الصاحلية 

إلى حارة الضبع، بعد زوال االنتداب الفرنسي وإعالن استقالل سورية.
يشارك في البطولة: جناح سفكوني، رضوان عقيلي، فاديا خطاب، روعة ياسني، 
رنا أبيض، رباب كنعان، علي كرمي، تيسير إدريس، قاسم ملحو، نزار أبو حجر، عبير 
شمس الدين، ونخبة من الفنانني، والعمل من تأليف مروان قاووق، إخراج منال عمران.
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

بوتني وجينبينغ لتعزيز العالقة «اإلستراتيجية».. وكيشيدا في كييڤ
عواصــم - وكاالت: عقــد 
الرئيــس الروســي فالدمييــر 
بوتني ونظيره الصيني شــي 
جينبينغ جلسة مباحثات امس 
عبرا خاللها عن توافق البلدين 
في مواجهــة الغرب في خضم 

احلرب األوكرانية.
واقام بوتني لنظيره الصيني 
مراسم اســتقبال امبراطورية 
في اليــوم الثاني مــن زيارته 
لروســيا، حيث جرى التوقيع 

على مجموعة اتفاقيات.
وقال الرئيس الروسي، خالل 
محادثاته الرسمية مع نظيره 
الصيني في الكرملني، إن بالده 
مستعدة لتسهيل عمل الشركات 
الصينية في روســيا بدال من 
الشركات الغربية، التي غادرت 
البالد، مشــيرا إلى أن التبادل 
التجاري مع الصني سيرتفع بـ 
٣٠٪ وأن هناك فرصة ملشاريع 
مشتركة بقيمة ١٣٠ مليار دوالر.
وأكد، أن بالده ســتؤمن كل 
ما يحتاجــه االقتصاد الصيني 
فــي مجال قطــاع الطاقــة، مبا 
فيها الطاقة النووية، الفتا إلى 
أن ثلــث عالقات بالده والصني 
التجارية جتري حاليا باستخدام 

وأكد الرئيس الصيني، أنه 
مستعد رفقة الرئيس الروسي 
لوضع خطة لتنمية العالقات 
الثنائية بني روســيا والصني 
وتعزيز التنسيق بني البلدين.
وقــال: «الثقة السياســية 
املتبادلــة بني بلدينــا تتعمق، 
واملصالح املشتركة تتضاعف، 

الوزراء ميخائيل ميشوستني 
ومحادثات في الكرملني، تبادل 
الطرفان وجهــات النظر حول 
توســيع التغطيــة فــي مجال 

التعاون.
واختتم شي جينبينغ قائال: 
«أعلم أن روسيا تنفذ بسرعة 
أهــداف التنمية الوطنية حتى 

 وفي ختام يوم من احملادثات 
بــني الزعيمني، قــال بوتني إن 
الصني وروسيا وقعتا اتفاقات 
حول التعاون االستراتيجي وإن 
إمدادات الطاقة الروســية إلى 

الصني ستزيد.
وعقــد اجلانبان الروســي 
والصينــي جلســة مباحثــات 
قبــل التوقيــع على مــا يقرب 
من ١٠ وثائق مشتركة، مبا في 
ذلك وثيقتان رئيسيتان وهي 
«بيان مشترك من قبل روسيا 
االحتادية والصني حول تعميق 
الشراكة والتفاعل االستراتيجي 
مبــا يتــواءم مع الدخــول في 
حقبة جديدة» و«بيان مشترك 
حول خطــة التنمية للمجاالت 
الرئيسية للتعاون االقتصادي 

لعام ٢٠٣٠».
مــن جانبــه، أكــد الرئيس 
الصيني شي جينبينغ امس أن 
بكني ستواصل إعطاء األولوية 
للعالقات «االستراتيجية» مع 
روسيا، واصفا البلدين بانهما 
«قوتان كبريان»، ليعبر بذلك 
عن توافقه مع نظيره الروسي 
فالدميير بوتني. وأعلن شــي، 
انه دعا نظيره الروسي لزيارة 

والشــعوب تقترب، والتعاون 
يتطــور بإطــراد فــي التجارة 
واالقتصاد واالستثمار والطاقة 
واألبعاد الثقافية واإلقليمية».

وأضــاف الرئيس الصيني 
أنه خالل اجتماع غير رسمي مع 
الرئيس الروسي، وكذلك خالل 
محادثات في الصباح مع رئيس 

عــام ٢٠٣٠، وأقتــرح تعزيــز 
التنســيق والتفاعل للحصول 
على فوائد إضافية من التعاون 
العملي. سيدي الرئيس بوتني، 
أنا على اســتعداد ألحدد معك 
خطة لتطوير العالقات الثنائية 
والتعاون العملي لصالح ازدهار 

الصني وروسيا وإحيائهما».

الصني هذه الســنة، في مؤشر 
إلى متانة الروابط بني البلدين 
اللذيــن يواجهــان توتــرا مع 
الغــرب. وذلــك رغــم مذكــرة 
التوقيف التي أصدرتها احملكمة 
اجلنائية الدولية بحق بوتني.

وللمفارقــة، فإنه فيما كان 
شــي يعبر عن دعمه ملوسكو، 
وصل رئيس الوزراء الياباني 
فوميو كيشيدا امس الى أوكرانيا 
في زيارة مفاجئة. ورحبت كييڤ 
بالزيارة باعتبارها «تاريخية» 
وتدل علــى «تضامن وتعاون 
قوي» بني كييڤ وطوكيو كما 
كتبت نائبة وزيــر اخلارجية 
األوكراني األولى أمينة جبار.

وزار رئيس الوزراء الياباني 
مدينة بوتشــا، حيــث اتهمت 
القوات الروسية بقتل مدنيني 
خالل أسابيع من انتشارها في 
هذه املنطقة الواقعة في ضواحي 

كييڤ، السنة املاضية.
وكيشيدا الذي كان العضو 
الوحيــد من مجموعة الســبع 
الذي لم يتوجه الى كييڤ منذ 
بــدء النزاع فــي فبراير ٢٠٢٢، 
سيلتقي هناك الرئيس األوكراني 

فولودميير زيلينسكي.

وّقعا اتفاقات حول التعاون اإلستراتيجي.. والرئيس الصيني يصف البلدين بأنهما «قوتان كبريان»

الرئيس الروسي فالدميير بوتني ونظيره الصيني شي جينبينغ في الكرملني  (رويترز)

العمالت الوطنية. ودعا الرئيس 
الروســي إلــى زيادة تشــجيع 
ممارسة التسويات املتبادلة مع 
الصني بالعمالت الوطنية، مؤكدا 
االتفاق تقريبا على جميع معايير 

مشروع «قوة سيبيريا - ٢».
«روســيا  بوتــني:  وقــال 
والصني تعتزمان إنشاء هيئة 
عمل مشتركة في مشروع ممر 
املالحة الشمالي»، موضحا أن 
بالده تدعم استخدام «اليوان» 
في التجارة بني آســيا وأميركا 
الالتينية، الفتا إلى أن روسيا 
والصــني ميكنهمــا أن تصبحا 
الــذكاء  رائدتــني فــي مجــال 
االصطناعي مــن خالل اجلمع 

بني إمكاناتهما.
مــن جانبــه، أكــد الرئيس 
الصينــي شــي جينبينــغ، أن 
العالقات الصينية - الروسية 

تظهر زخما تنمويا إيجابيا.
وقال شي جينبينغ: «بفضل 
جهودنــا املشــتركة، تظهــر 
العالقات الروسية - الصينية 
ديناميكيــات تنموية إيجابية 
ومســتدامة. وتتعمــق الثقــة 
السياسية املتبادلة بني بلدينا، 
وتتضاعف املصالح املشتركة».

النائب فادي كرم لـ «األنباء»: باسيل
لن يحصد في مسعاه سوى الريح

بيروت ـ زينة طّبارة

رأى عضو تكتل اجلمهورية 
القويــة النائب د. فادي كرم، 
ان دعــوة البطريرك املاروني 
النــواب  الراعــي،  بشــارة 
املسيحيني الى «خلوة روحية» 
في ٥ ابريل املقبل في بكركي، 
والتي ستشارك فيها القوات 
كتلتهــا  بكامــل  اللبنانيــة 
النيابيــة، لــن تتخطى وقفة 
التأمــل الروحــي، ولن يكون 
هنــاك أي لقاءات جانبية بني 

الفرقاء املسيحيني، ال حتت عنوان االستحقاق 
الرئاسي، وال حتت غيره من العناوين السياسية 
الشــائكة، علما ان مــا أراده الراعي في خلفية 
وأبعــاد هذه الدعــوة، هو تقريــب القلوب بني 
املشاركني، وإشعارهم بأن الضمير الوطني أعتى 
من ســيف االنتماءات والتوجهات السياسية، 
ومن واجــب صاحبه بالتالــي، تقدمي مصلحة 
لبنان الكيان والدولــة والوطن، على املصالح 

السياسية واحلزبية والشخصية.
وعليه، لفت كرم فــي تصريح لـ «األنباء، 
الى ان خلوة بكركي على أهميتها الروحية، لن 
يتخللها عقد لقاءات جانبية بني القوات اللبنانية 
من جهة، والتيار الوطني احلر او تيار املردة من 
جهة ثانية، فالقوات اللبنانية ال ترفض سليمان 
فرجنية وجبران باسيل لرئاسة اجلمهورية من 
منطلق العالقة الشخصية مع كل منهما، امنا فقط 
من منطلق انتمائهما الى خط سياسي معاكس 
خلط القــوات اللبنانية القائم على التمســك 
بالدولة والشــرعية والســيادة، واالهم، على 
حصرية السالح باملؤسسة العسكرية ال غير.

وعن مسعى باسيل حتت الطاولة للتقارب 

مــع القــوات اللبنانية حتت 
عنوان رفــض فرجنية على 
قاعدة «املصيبة جتمع»، أكد 
كــرم ان باســيل لــن يحصد 
فــي مســعاه ســوى الريح، 
فمصيبــة القــوات اللبنانية 
ليســت ســليمان فرجنيــة 
كشخص او كحيثية سياسية، 
امنا هي وجود محور ســمي 
زورا باملمانعة، حتالف معه 
جبران باســيل، وأطلق يده 
في السيطرة على املؤسسات 
الدستورية خالل والية عمه 
الرئاســية، فأي تقارب مع القــوات اللبنانية 
يتطلع إليه باسيل، خصوصا انه وبالرغم من 
ازمته مع حزب اهللا، لم ينفصل عن هذا احملور 
التدميري للبنان، مؤكدا بالتالي انه واهم من 
يعتقد ان القوات اللبنانية تريد إزاحة فرجنية 
كمرشح للرئاسة، امنا تريد تخليص لبنان من 
الركب اإليراني، الذي لم يتردد باسيل من اجل 
حفنة من املكاسب السياسية، بأن يكون ابرز 

الصاعدين اليه والداعمني له.
وردا على ســؤال، لفت كرم الى ان رئيس 
مجلــس النواب نبيه بري دخــل في مواجهة 
مباشرة مع القوى السيادية التي ستبقى على 
تصديها حملاوالت إبقاء الرئاسة اللبنانية حتت 
وصاية احملور اإليراني، فالرئيس بري قفز فوق 
الدســتور واألعراف، وصادر مجلس النواب، 
وكبل العمــل البرملانــي الدميوقراطي، وذلك 
انطالقا من اعتقاده بأنه ميلك مجلس النواب، 
وأنه صاحب األمر والنهي، مؤكدا بالتالي انه 
مهما حاول املمانعون تعطيل جلسات انتخاب 
الرئيس بســواعد الرئيس بري وأرانبه، فلن 

يتمكنوا من حتقيق غايتهم.

د.فادي كرم

تظاهرات وقطع طرق في مختلف املناطق اللبنانية
واعتصام شعبي غاضب في ساحة رياض الصلح اليوم

بيروت ـ عمر حبنجر

تلقت األم اللبنانية التهاني 
مبناســبة «عيد األم» من دون 
الهدايــا املعبرة عــن التقدير، 
فقد استولى الدوالر على كامل 
القدرة الشرائية لليرة اللبنانية، 
وحل محلها في األسواق، وبدأت 
الدولــرة تقتــرب مــن رواتب 
القطاع اخلاص بعدما اجتاحت 
مختلف القطاعــات التجارية، 

والصحية والدوائية.
ومع اقتراب الدوالر من عتبة 
١٥٠ ألــف ليــرة أمــس، تعالت 
الدعوات املجتمعية والشعبية 
ومن العسكريني املتقاعدين إلى 
التظاهر واالعتصام في ساحة 
رياض الصلح قبالة الســراي 
احلكومــي الكبير فــي بيروت 
اعتبــارا من الســاعة احلادية 
عشــرة من قبــل ظهــر اليوم 
األربعاء مبواجهة سلطة تعامت 
عن معاناة شــعبها، وأوصلت 
لبنان إلى املرتبة ما قبل األخيرة 
في التصنيف الدولي السنوي 
للســعادة، خلف افغانســتان، 
ووضعت لبنان في أدنى املراتب، 

بعد زميبابوي.
وقد سجلت حتركات ليلية 
في شــوارع طرابلــس وعكار 
تخللتها اعمال عنف احتجاجا 
على فجور األسعار غداة شهر 

رمضان.
ويقــول النائــب املســتقل 
ميشــال الضاهر فــي تغريدة 
لــه أمس: ما لــم تتوافر جهود 
داخلية تالقي احلراك اخلارجي، 
لوقف االنهيار، سنشهد انفجارا 
اجتماعيا وأمنيا قد يطيح بآخر 
مظاهــر الدولة املســتقيلة من 

دورها أصال.
النائبــة التغييريــة بــوال 

صفيحة البنزين مليوني ليرة 
وبات راتب احملافظ في لبنان 
ليــرة) يســاوي  (١٥ مليــون 
١٠٠ دوالر، مقابــل ٢٠٠ دوالر 
يتقاضاها النازح السوري من 
املنظمات الدولية بحسب محافظ 

بعلبك ـ الهرمل بشير خضر.
وعلى املســتوى السياسي 
الوضع ليس أفضل، فقد طغت 
السجاالت واملشاحنات، نيابيا 
وحكوميا، بغياب أي جديد على 

مستوى امللف الرئاسي.
دعــوة  شــكلت  نيابيــا، 
الرئيس نبيه بري هيئة مكتب 
املجلس إلى االجتماع االثنني 
املقبــل مفاجأة لبعض الكتل، 
تبعا لعــدم حصول اتصاالت 
مسبقة معها قبل إطالق الدعوة 
للجلســة، والتي تزامنت مع 
رفض رئيس القوات اللبنانية 
ســمير جعجع حتميــل بري 
للفرقــاء املوارنة مســؤولية 

وليس فــي دورة تشــريعية، 
وتبقى األولوية النتخاب رئيس 

للجمهورية.
حزب الكتائب أكد أن موقفه 
املقاطع جللسات التشريع في 
مجلس هو راهنا هيئة ناخبة.

بدورهــا، ربطــت مصــادر 
نيابية في التيار الوطني احلر 
مشاركة تكتل لبنان القوي في 
اجللسة التشريعية مبا سيكون 
عليه جدول األعمال، وقالت: إذا 
كان اجلدول محصورا مبشروع 
قانــون الكابيتــال كونتــرول 
واالنتخابات البلدية ستشارك 
في اجللسة، أما إذا كان اجلدول 

فضفاضا فسنقاطع.
وبحســب مصــادر كتلــة 
التنمية والتحرير التي يرأسها 
الرئيس بري، فإن جدول أعمال 
اجللسة سيكون مقتصرا على 
األمور امللحة، ومنها الكابيتول 
كونترول، والصندوق السيادي 
للنفــط والغــاز، واالنتخابات 
البلدية التي يفترض ان جتري 
فــي مايــو املقبــل، إضافة إلى 

قوانني معجلة مكررة.
في غضون ذلك، يتهيأ رئيس 
حكومة تصريف األعمال جنيب 
ميقاتي إلى دعوة مجلس الوزراء 
لالنعقاد للمرة اخلامســة منذ 
انتهاء والية عون قريبا، بجدول 
أعمــال يتضمن بندا واحدا هو 
زيادة راتب واحد ملوظفي القطاع 
العام، ليصبــح مضاعفا أربع 
مرات، فضال عن صرف بدالت 
نقل جديــدة، ٥ ليترات بنزين 
عن كل يوم عمل. لكن توقيتها 
مرتبط بحضور تقرير وزارة 
املال، بشأن املساعدات وبدالت 
النقل ملوظفي القطاع العام، وقد 
شكلت خلية أزمة في السراي 

إلمتام هذه املهمة.

عدم االستجابة لدعوات احلوار 
وعــدم التفاهم فيمــا بينهم، 
وكذلك بعــد اجتماع بري مع 
النائب ميشــال الضاهر الذي 
طرح عقد جلسة نيابية تسمح 
بتشريع قوانني، منها تعديل 
قانون النقد والتسليف، لطباعة 
عملة ورقية لبنانية لفئة ٥٠٠

ألف ليرة ومليون ليرة، والبت 
في مصير االنتخابات البلدية 

واالختيارية.
على ان مثل هذه اجللســة 
تبقى مهددة بعدم االنعقاد لعلة 
امليثاقيــة، في ضــوء مقاطعة 
النيابيــة املســيحية،  الكتــل 
اللبنانيــة  القــوات  وحتديــدا 

والتيار احلر والكتائب.
وردا، أشارت مصادر القوات 
اللبنانيــة الــى ان موقفها من 
جلسات التشريع في ظل الفراغ 
الرئاسي ثابت، وهو ان مجلس 
النــواب اآلن هــو هيئة ناخبة 

االجتماع اخلامس حلكومة تصريف األعمال قيد التحضير

محتجون يقطعون الطرقات في كورنيش املزرعة احتجاجاً على تردي الوضع االقتصادي وارتفاع الدوالر (محمود الطويل)

يعقوبيان ناشــدت اللبنانيني 
النزول إلى ساحة رياض الصلح 
اليــوم، ومــن كل احملافظــات 
واملناطق، لرفع الصوت بوجه 
طبقة سياســية «حاصلة على 
كل شيء وال تتحمل مسؤولية 

أي شيء».
ويبــدو ان التحــرك املقرر 
اليــوم ســيكون حاشــدا، في 
ضوء وصول الدوالر في السوق 
الســوداء إلى ١٤٣ ألــف ليرة، 
وتوقــع أحد املصرفيني بلوغه 

١٥٠ ألفا اليوم أو غدا.
لكــن املتالعبــني بالعملــة 
اخلضــراء اســتدركوا مخاطر 
الوضع وأعادوا خفض الدوالر 
عصرا إلى ١٣٣ ألف ليرة احتواء 

ملوجة الغضب اآلتي.
وقد توقفت محالت السوبر 
ماركــت عــن املبيــع بالليرة، 
ورفعــت محطــات احملروقات 
خراطيمها بعدما تخطى سعر 

«الصحة»: استقبال ٦٨٥ ألف جرعة
 من لقاح «فايزر املعدل» ضمن آلية كوفاكس

القاهرة ـ ناهد إمام

أعلنــت وزارة الصحــة 
والسكان استقبال شحنة من 
لقاح «فايزر املعدل» مبطار 
القاهرة الدولي، بإجمالي ٦٨٥
ألفــا و٤٤٠ جرعة من إنتاج 
شركة فايزر مقدمة من دول 
كرواتيا، وإيطاليا، وإسبانيا، 
حتت مظلة آليــة كوفاكس، 
وبالتعــاون مــع التحالــف 
الدولي لألمصال واللقاحات 

«جافي».
وتأتي هذه الشحنة ضمن 
مليونــي جرعة تصــل إلى 

أن اللقاح ســيعطى كجرعة 
تنشيطية ملن تلقى جرعات 
ســابقة من أنواع اللقاحات 

املختلفة.
وأوضــح عبدالغفــار أن 
الشحنة سيتم توزيعها على 
مراكز التطعيمات املنتشرة 
علــى مســتوى محافظــات 
اجلمهوريــة، بعــد االنتهاء 
مــن التحاليل الالزمة بهيئة 
الــدواء املصرية، مضيفا أن 
لقاح «فايزر املعدل» حاصل 
على موافقة منظمة الصحة 
الــدواء  العامليــة، وهيئــة 

املصرية.

وناشــدت وزارة الصحة 
والسكان املواطنني التسجيل 
https// :على املوقع اإللكتروني
egcovac.mohp.gov.eg/#/
registration لتلقــي لقاحات 
ڤيروس كورونــا، مؤكدة أن 
الدولة ال تدخر جهدا في توفير 
اللقاحات للمواطنني باملجان 
في كل محافظات اجلمهورية، 
باإلضافة إلى حرصها الدائم 
علــى الوصــول للمواطنــني 
في املناطق واألماكن النائية 
وتقــدمي اللقاحات إليهم، مبا 
يسهم في احلفاظ على املناعة 

املجتمعية للمواطنني.

مصر تباعا خالل األســبوع 
اجلاري، في إطار خطة الدولة 
للتنوع والتوسع في توفير 
اللقاحات املضادة لفيروس 
كورونا املستجد، حفاظا على 
مكتسبات الدولة املصرية في 

التصدي للجائحة.
وفــي هذا الصــدد صرح 
لــوزارة  الرســمي  املتحدث 
الدكتور  الصحة والســكان 
بــأن  عبدالغفــار،  حســام 
لقاح «فايــزر املعدل» يعمل 
بفاعليــة ضــد متحــورات 
ڤيروس كورونا املســتجد، 
ومنها «أوميكرون»، موضحا 

غضب شعبي ودعوات حلماية دولية للمدنيني 
في تشييع ضحايا «عيد النوروز» في جنديريس

جنديريس - وكاالت: شيع 
بضعــة آالف من الســوريني 
أربعة مدنيني من عائلة واحدة 
قتلوا أثنــاء احتفالهم بعيد 
النوروز برصاص من يعتقد 
انهم مقاتلني يتبعون فصيال 
التشــييع  مســلحا وحتول 
إلى مظاهرة شعبية تطالب 
بالقصــاص مــن مرتكبــي 
اجلرميــة وبتدخــل دولــي 

حلماية املدنيني.
وقالــت كولــي محـــــــو 
(٧٠ عاما)، التي قتل أبناؤها 
الثالثــة وحفيدهــا باكيــة 
النيــران  «أوالدي أشــعلوا 

مع وصول جثامني الضحايا 
للصــالة عليهــم ودفنهــم، 
مطالبني مبحاسبة املسؤولني 
عــن اجلرميــة ووضــع حد 
لالنتهــاكات بحــق املدنيني، 
في حني رفعت الفتات تطالب 
بدخول «هيئة حترير الشام»، 
والفتات أخرى تطالب بدخول 
قوات «البيشمركة»، وتدخل 
دولي من «التحالف الدولي».
وطالب عضــو «املجلس 
الكــردي» وعضو  الوطنــي 
«االئتالف الوطني السوري»، 
أحمد حســن، في تصريح لـ 
«تلفزيون سوريا»، بـ «إخراج 

كافــة الفصائــل مــن املــدن 
والقرى الكرديــة، وإعادتهم 
إلى مقارهم العســكرية، كما 
نطالب بالقصاص العادل من 
املجرمني الذين ارتكبوا هذه 

اجلرمية».
مــن جهته، أفــاد املرصد 
الســوري حلقوق اإلنســان 
أن عناصر من فصيل أحرار 
الشرقية أطلقوا النيران على 
املواطنني األكراد األربعة في 
جنديــرس، فيمــا اتهم بذلك 
ســكان من املنطقــة فصيل 
جيش الشرقية، وهو مجموعة 
منشقة عن أحرار الشرقية.

امام محلهــم.. قتلوا أوالدي 
من دون سبب، أوالدي الذين 
ربيتهم بالعــذاب والتعب». 
وأضافت املرأة التي تعيش مع 
عائلتها في خيمة منذ الزلزال 
املدمــر الذي ضــرب املنطقة 
الشــهر املاضــي، «نخاف أن 
نرفع رؤوسنا أمامهم، كيف 
ال يضربوننــا.. ليس لديهم 

ضمير».
وذكــرت وســائل اعــالم 
أعــدادا كبيــرة  محليــة أن 
أهالي املنطقة وذوي الضحايا 
تظاهرت في مدينة جنديريس 
بريف حلب الشمالي، تزامنا 

«املركزي» يعلن عملية «مفتوحة» لبيع 
الدوالر بسعر ٩٠ ألف ليرة لوقف االنهيار

بيــروت - رويترز: قــال حاكم مصرف 
لبنان رياض سالمة إن منصة صيرفة التابعة 
للبنك ســتبدأ بيع مبالغ لــم يتم حتديدها 
من الدوالر في محاولة لوضع حد للتراجع 

املتفاقم في سعر صرف الليرة.

وحدد سالمة سعر الصرف اجلديد عند ٩٠
ألف ليرة للدوالر. وهوت الليرة في السوق 
املوازيــة من حوالي ١٢١ ألفا للدوالر صباح 
أمس الثالثاء إلى ١٤٠ ألفا بحلول الظهيرة، 
وبدأت قيمتها في االرتفاع فور إعالن القرار.
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هادي العنزي 

أكملت اللجنة املنظمة لدورة نائب 
رئيس مجلــس األمة أحمــد خليفة 
الشحومي الرمضانية اخلامسة لكرة 
القدم كل حتضيراتها ألفضل انطالقة 
ممكنة لنسختها اجلديدة، وذلك قبل 
وقت كاف من موعد انطالقها املقرر 
٢٥ اجلــاري، على أن تختتم الدورة 

في ٦ أبريل املقبل.
وأكــد مديــر البطولــة م.خليفة 
محمــد الشــحومي أن دورة نائــب 
رئيس مجلس األمة أحمد الشحومي 
اخلامسة ســتظهر بشكل مغاير عن 
النسخ السابقة، مبا يلبي طموحات 
العديد من محبي الدورة الرمضانية، 

وكرة القدم بشكل عام.
وقال الشحومي لـ «األنباء»: «هناك 
العديــد من الفعاليات املتنوعة التي 
ستقام طوال أيام البطولة، لعل أوالها 

ستكون في ثالث أيام الدورة، حيث 
ســتقام مباراة اســتعراضية بقيادة 
الدوليني السابقني محمد جراغ ونواف 
اخلالدي وعدد من النجوم، إلى جانب 
إخوانهــم الالعبني بنــادي الطموح 
الرياضي، كما أن هناك مفاجأة كبيرة 
تنتظر محبي أساطير الكرة العاملية، 

حيث ستقام مباراة استعراضية ثانية 
تضــم عددا من أفضــل جنوم العالم 
السابقني وجنوم منتخب الكويت في ٤
أبريل يتبعها في اليوم اخلتامي في ٦

أبريل إقامة مباراة استعراضية تضم 
عــددا كبيرا من جنــوم دول مجلس 
التعــاون اخلليجي وجنــوم األزرق 

حتت شــعار «خليجنــا واحد» على 
أن يشارك ٣ العبني دوليني سابقني من 
كل دولة خليجية، ومبشاركة بشار 
عبداهللا وطارق اجلالهمة وحســني 
حاكم ونواف اخلالدي ومحمد جراغ 
وفهد األنصاري، على أن تتبعها املباراة 
النهائية على لقب دورة نائب رئيس 

مجلس األمة أحمد خليفة الشحومي 
الرمضانية اخلامسة».

٩٧ فريقًا شارك في القرعة

وذكر م.خليفة الشحومي أن عدد الفرق 
املشاركة في النسخة اخلامسة لدورة نائب 
رئيس مجلس األمة أحمد خليفة الشحومي 
ستكون ٦٤ فريقا، مضيفا: «فتحنا باب 
التسجيل جلميع الراغبني في املشاركة 
خالل الفترة من ٥ حتى ١٢ اجلاري، حيث 
وصل عدد الفرق التي ترغب في املشاركة 
إلى ٩٧ فريقا، لكن وألسباب فنية فقط، 
مت إجراء قرعة الختيار ٦٤ فريقا من بني 
املتقدمني، على أن يضم كل فريق ١٠ العبني 
(٨ أساسيني و٢ احتياطي)، مع السماح 
مبشاركة محترفني اثنني لكل فريق، الفتا 
إلى أن مدة املباراة هو ٢٠ دقيقة، موزعة 
على شوطني، وسيحصل الفريق الفائز 
باملركز األول على جائزة مالية بقيمة ٤

آالف دينار، فيما يحصل صاحب املركز 

دينار، بينما يحصل الثانــي على ٢٥٠٠
صحب املركز الثالث على ١٥٠٠ دينار، هذا 
إلى جانب تقدمي جائزتني ألفضل العب 

وأفضل حارس في الدورة».
جوائز قيمة للجماهير

وأشــار م.خليفة الشــحومي إلى أن 
النسخة اخلامســة لدورة نائب رئيس 
مجلس األمــة أحمد خليفة الشــحومي 
رصدت العديد مــن املفاجآت واجلوائز 
اليومية للجماهير احلاضرة للمنافسات 
اليومية، موضحا: «ســتحظى جماهير 
الدورة مبكانة خاصة وتقدير عال من قبل 
جميع أعضاء اللجنة املنظمة للدورة، إذ 
انهم ميثلون الدافع الدائم واحملفز األول 
للتطوير، وقد حرصنا في اللجنة املنظمة 
على رصــد العديد من اجلوائز اليومية 
الثمينة والتي تقدر بـ ٦ آالف دوالر، يتم 
تقدميهــا يوميا للحضــور الكرمي الذي 
نسعد بتواجده خالل جميع أيام الدورة».

(زين عالم) خليفة الشحومي مع الزميل هادي العنزي  

تأهل تاريخي لـ «الشاطئية» في «اآلسيوية»
تأهــل منتخبنــا للكرة 
الشــاطئية للمــرة األولــى 
في تاريخه إلــى الدور ربع 
النهائي في بطولة آسيا التي 
تقام منافســاتها في تايلند 
عقب فــوزه علــى منتخب 
بــركالت  قيرغيزســتان 
الترجيح ٣-٢ بعــد انتهاء 
الوقتــني األصلي واإلضافي 
٤-٤، وبهــذا حافــظ «أزرق 
الشــاطئية» علــى وصافته 
للمجموعــة الرابعــة خلف 

منتخب عمــان الذي تصدر املجموعة بالعالمة 
الكاملة (٩ نقاط) بعد فوزه الكبير على فلسطني 
٥-١ الذي حل باملركز الثالث، فيما بقي منتخب 
قيرغيزستان في املركز الرابع. وقد سجل أهداف 
«أزرق الشاطئية» كل من ماجد العنزي (هدفني) 
وعمر الروقي ومحمد درويش. وبهذا، سيلتقي 
«أزرق الشاطئية» مع حامل اللقب املنتخب الياباني 
غدا اخلميس في مواجهة صعبة في ربع نهائي 
البطولة التي سيتأهل من خاللها أصحاب املراكز 
الثالثة األولى إلى كأس العالم املقرر إقامتها في 
اإلمارات شهر نوفمبر املقبل. من جهته، أكد رئيس 
مجلس إدارة االحتاد عبداهللا الشاهني أن التأهل 

إلى الدور ربع النهائي من بطولة آســيا املقامة 
حاليا في تايلند، للمرة األولى في تاريخ األزرق، 
يعود إلى اجلهود احلثيثة التي بذلها الالعبون 
واألجهزة الفنية واإلدارية والطبية، وحرصهم 
على متثيل املنتخب بالشكل األمثل في احملافل 
الدولية. وقال:«نأمل من أزرق الشواطئ تقدمي 
أفضل أداء في األدوار املقبلة للبطولة، وسيمثل 
هذا االســتحقاق القاري حافــزا كبيرا لالعبني 
لتحقيق املزيد من النجاحات في املستقبل»، مؤكدا 
ان مجلس االدارة سيبذل ما بوسعه لتقدمي كل 
سبل الدعم واملساندة للحفاظ على هذا اجليل 
الرائع، وانتشار اللعبة على نحو أكبر في الكويت.

جانب من مواجهة منتخبنا للكرة الشاطئية مع قيرغيزستان

«الكويتية لالستثمار» تنّظم البادل الرمضانية
قال رئيس اللجنة املنظمة 
لبطولة البــادل الرمضانية 
الثانية التي تنظمها الشركة 
الكويتية لالستثمار بالتعاون 
مع احتاد شركات االستثمار 
أن  املضاحكــة  يعقــوب 
املنافسات ستقام أيام ٦ و٧

و٨ أبريل املقبل. وأضاف في 
تصريح صحافي: «ســتقام 
البطولة على مالعب البادل 
مبنطقة الشــامية (شــامية 
أرينــا) مبشــاركة ٦٤ العبا 

ميثلون ٣٢ فريقا، حيث ستقام املنافسات بنظام 
خروج املغلوب من مباراة واحدة»، موضحا انه 

مت تخصيص مكافآت مالية 
قدرها ١٠٠٠ و٥٠٠ و٣٠٠ دينار 
ألصحاب املراكز الثالثة األولى 
على التوالــي. ولفت إلى أن 
البطولة لفئة الهواء فقط من 
العاملني في جميع شــركات 
القطاع اخلاص، ولن يسمح 
لالعبني احملترفني باملشاركة 
فيهــا، وذلــك وفقــا للوائح 
املنظمة لها، مشــددا على أن 
جناح البطولة في نسختها 
األولى التي أقيمت في شهر 
رمضان املاضي دفع «الكويتية لالســتثمار» 

لالستمرار في تنظيمها.

يعقوب املضاحكة

«األوملبي» جاهز ملواجهة قيرغيزستان اليوم في «دولية قطر»

مبارك اخلالدي

تســود أجــواء التفاؤل املعســكر 
الداخلي ملنتخبنــا الوطني األول بعد 
تأكيــد اجلهاز الطبي مــن خلو قائمة 
الالعبني من أي إصابات أو مضاعفات 
نتيجة األحمال التدريبية منذ انطالق 
املعســكر الــذي يســتعد مــن خاللــه 
«األزرق» ملواجهتي الفلبني مساء اجلمعة 
املقبلة وطاجيكســتان في ٢٨ اجلاري 
ضمــن حتضيــرات املنتخب خلوض 

االستحقاقات املقبلة.
وفي هذا اإلطار، علمت «األنباء» أن 
اجلهاز الفني أبدي ارتياحه من التزام 
الالعبــني وإقبالهــم علــى التدريبات 
مبعنويات عاليــة، وكذلك من ارتفاع 
املؤشرات العامة الواردة في التقارير 
الفنيــة والطبية، حيث يعكف اجلهاز 

الفني بقيادة املــدرب البرتغالي روي 
بينتــو على تنفيــذ العديد من اجلمل 
التكتيكيــة والفنية خــالل التدريبات 
املسائية مع قيامه بتوجيه مالحظاته 
ضمانا حلســن تطبيق الالعبني لتلك 

األفكار خالل املباراة.
وشــهدت التدريبات قيــام ممثلي 
شــركة زين لالتصــاالت بتكرمي قائد 
املنتخب خالد إبراهيم، حلصوله على 
جائــزة أفضل العــب في اجلولــة الـ 
١٨ مــن دوري زين للدرجــة املمتازة، 
بحضور عضوي اللجنة الفنية الختيار 
أفضل العب في كل جولة محمد بنيان 
وأسامة حسني. وفي إطار متصل، أجرى 
منتخب الفلبني حصة تدريبية مساء 
أمس بعد اكتمال وصول البعثة والتي 
بدأت بالتوافد على البالد على دفعات 

خالل اليومني املاضيني.

الدوحة - فريد عبدالباقي

يلعــب منتخبنا الوطني 
لكرة القدم حتت ٢٣ سنة، مع 
نظيره منتخب قيرغيزستان 
في الـ ١٠:٤٥ مساء اليوم على 
ستاد حمد بن خليفة بالنادي 
األهلي في املباراة االفتتاحية 
لـ «األوملبي» للبطولة الدولية 
الودية للمنتخبات اآلسيوية 
حتت ٢٣ سنة التي تستضيفها 
الدوحــة في الفتــرة من ٢٢
إلــى ٢٨ اجلاري مبشــاركة 
١٠ منتخبــات آســيوية هي: 
الكويت، قطر، اإلمارات، كوريا 
اجلنوبيــة، تايلند، ڤيتنام، 
العــراق،  قيرغيزســتان، 
سلطنة عمان، والسعودية.

واخـتتـــــــم «األزرق» 
اليوم  حتضيراتــه ملواجهة 
بأداء حصة تدريبية مكثفة 
فــي الدوحــة مبشــاركة ٢٤

العبا وحتت قيادة البرتغالي 
إمييليو بيكســي، الذي أكد 

يضم بني صفوفه العديد من 
الواعديــن نرغب  الالعبــني 
في تطوير أدائهم واكتشاف 
العديد مــن املواهب لتكون 
مستقبل الكرة الكويتية خالل 
الســنوات املقبلة، وبالتالي 
خــوض املنتخب للمباريات 
الوديــة ضروريــة من أجل 

تطوير قدرات الالعبني.
البطولــة  وأضــاف: إن 

احتاد الكرة إلعداده للمشاركة 
فــي تصفيــات كأس آســيا 
املؤهلة إلــى أوملبياد ٢٠٢٤، 
مشيرا إلى أن البطولة تشهد 
مشاركة أفضل املنتخبات في 
القارة اآلســيوية، وبالتالي 
نطمح الى االستفادة من خالل 

تلك املشاركة.
ومــن املقــرر أن يلتقــي 
«األوملبي» في اجلولة الثانية 
مع الســعودية في الـ ١١:٠٠

مســاء الســبت املقبل، على 
ستاد سحيم بن حمد بنادي 

قطر.
يذكــر أن البطولة تقام 
على ٣ جوالت، كل جولة تقام 
في يوم، إذ تشــهد اجلولة 
األولــى ٥ مباريات، ومثلها 
في اجلولــة الثانية، وبناء 
على نتائج اجلولتني األولى 
والثانية ستتحدد املراكز من 
١ إلــى ١٠ ولقــاءات اجلولة 
الثالثة واألخيــرة لتحديد 

املراكز النهائية.

الودية فرصة جيدة لتجهيز 
«األزرق» قبــل خوض غمار 
تصفيات كأس آســيا حتت 
٢٣ سنة واملؤهلة إلى أوملبياد 
«باريس ٢٠٢٤» والتي ستقام 
في الدوحة سبتمبر املقبل.

مــن جانبــه، أكــد مدير 
الوطنــي جــراح  منتخبنــا 
العتيقي أن مشاركة «األزرق» 
في البطولة هي ضمن خطة 

خالل املؤمتر الصحافي الذي 
عقد صباح أمس، أن املنتخب 
جاهز متاما خلوض منافسات 
البطولة التي تشــهد أفضل 
املنتخبات األوملبية، مشيرا 
الى أن فريقه جاء إلى الدوحة 
من أجــل تقدمي عرض قوي 
وحتقيــق نتائــج جيدة في 

البطولة.
وقال بيكسي إن «األزرق» 

«أزرق الصاالت» يشارك في كأس العرب
يحيى حميدان

اعتمد احتاد الكرة مشاركة منتخبنا الوطني 
لكرة الصاالت في كأس العرب املقررة إقامتها 
في مدينة الدمام بالسعودية خالل الفترة من 
٦ إلــى ١٦ يونيو املقبــل. ومن املقرر أن يبدأ 
«األزرق» اإلعداد للبطولة في منتصف مايو 
املقبــل عقب االنتهاء من منافســات الدوري 
احمللي، على أن يســبق التوجــه إلى الدمام 
خوض بعض املباريات التجريبية. ووصل 
منتخبنا الوطني إلى نصف نهائي النســخة 
املاضية من كأس العرب ٢٠٢٢ قبل أن يخسر من 

العراق ١-٢، على الرغم من مشاركته مبجموعة 
كبيرة من الالعبني الشــباب. واليزال احتاد 
الكرة في طور التفاوض مع املدرب اإليراني 
محمد ناظم الشــريعة إلســناد مهمة تدريب 
«أزرق الصاالت» له في املرحلة املقبلة عقب 
رحيل البرازيلي ريكاردو ســوبرال «كاكاو» 
عن منصبه في أكتوبر املاضي. وأقام «األزرق» 
معســكرا تدريبيا مطلع الشــهر اجلاري في 
إمارة الشارقة حتت قيادة املدرب املؤقت علي 
ضيف اهللا ولعب خالله مباراتني جتريبيتني 
مع منتخب اإلمارات، حيث خسر في األولى 

٢-٣، وفاز في الثانية ٧-٤.

اكتمال املربع الذهبي لـ «كأس زين»
مبارك اخلالدي

حّددت نتائج اجلولة السابعة واألخيرة 
من بطولة «كأس زين» التنشــيطية التي 
أقيمــت أمس األول مواجهتي الدور نصف 
النهائي الذي ســيقام غدا اخلميس، حيث 
يواجه القادسية الساحل فيما سيكون اللقاء 
الثانــي بني العربي مع الســاملية. وتصدر 
العربــي املجموعة الثانية بعــد فوزه في 
اجلولة اخلتامية على التضامن ٢-٠ رافعا 
رصيده إلى ١٦ نقطة، بينما تأهل الساملية إلى 
املربع الذهبي بوصفه ثاني املجموعة، حيث 
ارتفع رصيده إلى ١٤ نقطة بعد انســحاب 

فريق الكويت في اجلولة األخيرة بســبب 
النقص العددي لالعبــي «األبيض»، فيما 
تصدر القادسية املجموعة األولى برصيد 
١٦ نقطة ولم يتأثر بخسارته أمام خيطان 
١-٢، بينما حل الساحل باملركز الثاني بـ ١١
نقطة ليرافق «األصفر» إلى املربع الذهبي 
رغم غيابه عن منافسات اجلولة مستفيدا 
من تعثر مطارده النصر الذي وقع في فخ 
التعادل في اجلولة األخيرة مع اجلهراء ٢-٢.
وفــي باقي نتائج اجلولة األخيرة، فقد 
فاز اليرموك على الفحيحيل ٣-١، كما فاز 
الشباب على الصليبخات بالنتيجة ذاتها، 

فيما تعادل كاظمة مع برقان ١-١.

٨٨ آالف دينار للفائزين باملراكز الثالثة األولى.. وجوائز ألفضل العب وحارس آالف دينار للفائزين باملراكز الثالثة األولى.. وجوائز ألفضل العب وحارس

دورة «الشحومي» الرمضانية اخلامسة دورة «الشحومي» الرمضانية اخلامسة دورة «الشحومي» الرمضانية اخلامسة دورة «الشحومي» الرمضانية اخلامسة دورة «الشحومي» الرمضانية اخلامسة دورة «الشحومي» الرمضانية اخلامسة 
تستضيف أساطير العالم.. وجنوم اخلليجتستضيف أساطير العالم.. وجنوم اخلليجتستضيف أساطير العالم.. وجنوم اخلليجتستضيف أساطير العالم.. وجنوم اخلليجتستضيف أساطير العالم.. وجنوم اخلليجتستضيف أساطير العالم.. وجنوم اخلليجتستضيف أساطير العالم.. وجنوم اخلليجتستضيف أساطير العالم.. وجنوم اخلليجتستضيف أساطير العالم.. وجنوم اخلليجتستضيف أساطير العالم.. وجنوم اخلليجتستضيف أساطير العالم.. وجنوم اخلليج

خليفة الشحومي: جنوم اخلليج و«األزرق» يشاركون في مباراة «خليجنا واحد» في ختام الدورة

ملشاهدة الڤيديو

مباراة استعراضية جتمع عددًا من العبي الكويت وأبطال نادي الطموح من العبي الكويت وأبطال نادي الطموحمباراة استعراضية جتمع عددامباراة استعراضية جتمع عددامباراة استعراضية جتمع عددًا من العبي الكويت وأبطال نادي الطموح من العبي الكويت وأبطال نادي الطموحمباراة استعراضية جتمع عددًا من العبي الكويت وأبطال نادي الطموحمباراة استعراضية جتمع عددًا من العبي الكويت وأبطال نادي الطموحمباراة استعراضية جتمع عددا من العبي الكويت وأبطال نادي الطموحمباراة استعراضية جتمع عددًا من العبي الكويت وأبطال نادي الطموحمباراة استعراضية جتمع عددًا من العبي الكويت وأبطال نادي الطموحمباراة استعراضية جتمع عددًا من العبي الكويت وأبطال نادي الطموحمباراة استعراضية جتمع عددامباراة استعراضية جتمع عددًا من العبي الكويت وأبطال نادي الطموحمباراة استعراضية جتمع عددامباراة استعراضية جتمع عددًا من العبي الكويت وأبطال نادي الطموحمباراة استعراضية جتمع عددًا من العبي الكويت وأبطال نادي الطموحمباراة استعراضية جتمع عددامباراة استعراضية جتمع عددامباراة استعراضية جتمع عددًا من العبي الكويت وأبطال نادي الطموحمباراة استعراضية جتمع عددامباراة استعراضية جتمع عددامباراة استعراضية جتمع عددًا من العبي الكويت وأبطال نادي الطموحمباراة استعراضية جتمع عددًا من العبي الكويت وأبطال نادي الطموح من العبي الكويت وأبطال نادي الطموحمباراة استعراضية جتمع عددامباراة استعراضية جتمع عددامباراة استعراضية جتمع عددًا من العبي الكويت وأبطال نادي الطموحمباراة استعراضية جتمع عددًا من العبي الكويت وأبطال نادي الطموحمباراة استعراضية جتمع عددامباراة استعراضية جتمع عددامباراة استعراضية جتمع عددًا من العبي الكويت وأبطال نادي الطموحمباراة استعراضية جتمع عددًا من العبي الكويت وأبطال نادي الطموحمباراة استعراضية جتمع عددًا من العبي الكويت وأبطال نادي الطموح

إقبال كبير على املشاركة في الدورة شهد تسجيل إقبال كبير على املشاركة في الدورة شهد تسجيل ٩٧٩٧ فريقًا واختيار  واختيار  فريقًا واختيار ٦٤٦٤ بالقرعة.. و  بالقرعة.. و  بالقرعة.. و ٦٦ آالف دوالر يوميًا جوائز جلماهير الدورة آالف دوالر يوميا آالف دوالر يوميا آالف دوالر يوميا آالف دوالر يوميًا آالف دوالر يوميا آالف دوالر يوميا آالف دوالر يوميا آالف دوالر يوميا آالف دوالر يوميا آالف دوالر يوميا آالف دوالر يوميًا

«األزرق» خالٍ من اإلصابات.. 
والتفاؤل يسود املعسكر

الكويت يتجاوز اختبار الساورة في كأس امللك سلمان
يحيى حميدان

عاد الكويت من رحلته الى 
اجلزائر ببطاقة التأهل للدور 
الثاني من تصفيات كأس امللك 
سلمان لألندية العربية لكرة 
القدم بعد تعادله مع شــبيبة 
الساورة ١-١ على ملعب «ميلود 
هدفي» مبدينة وهران في إياب 
الدور األول، وينتظر املتأهل من 
لقاء شــباب األردن ونواذيبو 
املوريتانــي. وكان «األبيض» 
قــد فاز في لقاء الذهاب بهدف 

نظيف.
بدأ الكويت املباراة مثلما هو 
متوقع من خالل تأمني الدفاع 
واللعب على املرتدات بســبب 
اندفاع العبي الساورة، وحاول 
مهاجم «األبيض» يوسف ناصر 

طه ياسني اخلنيسي وياسني 
العامري بدال مــن رضا هاني 
ويوســف ناصــر، وأتــى هذا 
التغيير بالفائدة بعدما سجل 
اخلنيسي برأسه هدف التقدم 
للكويت من ركلة ركنية نفذها 
املصــري عمــرو عبدالفتــاح 

«عموري» (٦٤).
واستطاع شبيبة الساورة 
أن يعادل النتيجة من اختراق 
لدفاع الكويت من محمد األمني 
حمية، ليحول الكرة في املرمى، 
ولم ينجح احلارس العتيبي 
فــي التعامــل معهــا، لتعود 
إلليــاس دوســن ويســددها 
فــي املرمى (٧٦)، ولم يتغير 
احلال بعد ذلك لتنتهي املباراة 
بالتعادل ١-١ ويتأهل الكويت 

للدوري التالي.

تهديد مرمى حارس الساورة 
زكريا سعيدي في مناسبتني، 
األولى من ركلة حرة مباشرة 
سدد الكرة قوية ولكن تصدى 
لهــا ســعيدي (١٧)، والثانية 
بتســديدة اخرى من مســافة 
بعيدة ولكن كرته ذهبت بالقرب 

من املرمى (٣٥).
وحــرم احلــارس ضــاري 
العتيبــي أصحــاب الضيافة 
مــن التقدم بعدما نفذ اســالم 
الدين قايدي كــرة ثابتة على 
رأس محمد عمران، الذي حولها 
صوب املرمى، اال أن العتيبي 

أبعدها لركلة ركنية (٤٢).
وفي الشوط الثاني، أجرى 
الفريــق «الكويتاوي»  مدرب 
البحريني علي عاشور تبديلني 
التونسيني  هجوميني بدخول  صراع على الكرة بني العب الكويت مهدي برحمة والعب الساورة إلياس دوسن



أبعد من الكلمات

العظمى: ٢٧
الصغرى: ١٥

أعلى مد: ١٢:٤٥ ظ
أدنى جزر: ٦:٤٥ ص ـ ٦:٥٥ م

٤:٣٠الفجر
٥:٥٠الشروق

١١:٥٥الظهر
٣:٢٣العصر

٦:٠١املغرب
٧:١٧العشاء

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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االربعاء

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك راضية مرضية  
فادخلي في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

خلود فهد مناور الشمري: (زوجة أحمد عبيد العيادة الشمري) ٤٩
عاما - الرجال: العزاء في املقبرة فقط - ت: ٥٥٩٤٩١٢٥ - النساء: 
سعد العبداهللا - ق٥ - ش٥٢٧ - م١ - ت: ٩٩٧٢٠٠٧٢ - شيعت.

لطيفة سلطان جاسم الدبوس: (أرملة فيصل غامن الدبوس) ٨٨ عاما - 
الرجال: ديوان الدبوس - الفحيحيل - ت: ٩٨٨٨٦٥٧٠ - النساء: 

الفحيحيل - ق١٠ - ش علي الغامن الدبوس - م١٥ - شيعت.
٦٠ عاما - الرجــال: العزاء في املقبرة  ليلى فرج بالل املســاعيد:
فقط - ت: ٩٩٨٣٣٢٢٠ - النساء: اليرموك - ق٣ - ش٢ - ج٢ - 

م٣٢ - ت: ٩٦٩٠٠٥٠٥ - شيعت.
٨٨ عاما - الرجال: حسينية البلوش - ق١١ -  علي عباس علي زكريا:
ت: ٦٦٤٤٤٩٧١ - ٩٩٢٠٢٥٢٤ - النساء: الرميثية - ق١١ - ش١١٥

- م٢ - ت: ٩٩٤٥٥٣١٩ - ٦٦٥٠٦٦٥٥ - شيع.
منى خالد حمد اخلالد: (زوجة زيد حمود الزيد اخلالد) ٧٠ عاما - 

العزاء في املقبرة فقط - ت: ٩٩٠٤٩٧٧٧ - شيعت.
٣٣ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت:  مشعل خالد احلميدي القحص:

٩٩٧٩٧١٩٠ - ٩٢٢٢٢٦٠٩ - شيع.
ســعاد خليل ابراهيم الرامزي: (زوجة علي حســني الشمالي) ٦٦
عاما - الرجال: الدعية - حســينية الشمالي - ق٤ - ش حمزة 
بن عبداملطلب - م١٨ - ت: ٥٥٦١٦٨٣٠ - ٦٠٣٠٣٠٤٠ - النساء: 

العدان - ق٢ - ش٧٩ - م٢٥ - ت: ٦٠٠٠٢٢٥٥ - شيعت.
شــريفة عبدالعزيز مرزوق البدر: (أرملة محمــد عبداللطيف البدر) 
٨٨ عامــا - في املقبرة فقــط - ت: ٩٩٣١٣٠٤٠ - ٩٩٤٠٠١١٢ - 

٩٩٤٤٦٩٠٧ - شيعت.
(أرملة حاجي صادق زمان العوضي)  بهية عبداملجيد ســلطان:
٨٥ عامــا - الرجال: العزاء في املقبرة فقط - ت: ٩٩٧١٧٧٤٢

- النساء : اليرموك ق٤ ش٣ م٢٠- ت: ٦٦٨٥١٥١٥ - شيعت.

«سنقضي النصف السعيد من حياتنا معًا».
روبرت موردوخ، امللياردير األميركي، 
٩٢ ســنة، يعلن اعتزامه الزواج للمرة 
اخلامســة، من خطيبته «أن ليســلي 

سميث»، ٦٦ سنة.
 ويضيــف: كنت أخشــى الوقوع 
في احلب مجددا، لكني وقعت، وأشعر 

بالسعادة.

«تزوجت مجددًا».
املغني األميركي  كاني ويســت، 
يتزوج األسترالية بيانكا سنسوري، 
وهي تعمل مصممة في إحدى شركاته، 
وقد مت الزفاف في حفل سري خاص 

يناير املاضي.

«ترفض العمل منذ ١٠ سنوات».
كيني جي، املوسيقار األميركي، يتهم 
طليقته، ليندي، برفض احلصول على 
وظيفة، كي تضطره لالستمرار في دفع 

نفقة لها.

«اتصلت بالشرطة إلنقاذي من نفسي».
أماندا باينز، املمثلة األميركية، تتصل 
بشرطة النجدة إلنقاذها من شعور حاد 
باالكتئاب، وطبيب نفسي يأمر بإيداعها 

مصحة نفسية مدة ٣ أيام.

إبعاد ٧ آسيويني بـ «منافية» وتسول 
وتوقيف محرض فسق في «التواصل»

أحمد خميس - مبارك التنيب

متكن رجــال إدارة حماية اآلداب العامة واالجتار 
باألشــخاص من ضبط شــخص على خلفية ارتكاب 
واقعة حتريض على الفســق والفجور من خالل بث 

مقاطع ڤيديو على مواقع التواصل االجتماعي. 
وقالــت وزارة الداخلية إن شــابا متت إحالته إلى 
جهــات االختصــاص، كما أحيل إلــى اإلبعاد اإلداري 
٣ آســيويني وآســيوية لإلبعاد أيضــا بعد ضبطهم 

بتلبس تسول.
من جهة أخرى، أحال رجال إدارة حماية اآلداب العامة 
واالجتار باألشــخاص، ٣ أشخاص (رجال ووافدتني) 
إلى اإلبعاد اإلداري، وذلك عقب معلومات عن استغالل 
شقة في األعمال املنافية في الساملية ومداهمة الوكر.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	16
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	26
	27
	28

