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إعادة تدشني سكن اإلمام عبدالرحمن بن فيصل في «املباركية» 
ليكون متحفًا تاريخيًا يعرض عمق العالقات بني الكويت والسعودية

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد بقصر بيان كال من رئيســة مركز 
العمل التطوعي الشــيخة أمثــال األحمد 
ومدير عام بلدية الكويت م.أحمد املنفوحي 
واملستشار في مركز البحوث والدراسات 
الكويتية م.صــالح الفاضل والباحث في 
التراث والتاريخ الكويتي فهد العبداجلليل 

أعضاء فريق العمل االستشــاري ملتابعة 
أعمال معاجلة آثار حريق املباركية ومشروع 

تطوير سوق املباركية.
وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، 
قدم الفريق شــرحا لســموه عن مشروع 
إعادة تدشني سكن اإلمام عبدالرحمن بن 
فيصل، حيث نشــأ امللــك عبدالعزيز بن 

عبدالرحمن آل سعود، طيب اهللا ثراهما، 
والواقع في سكة عنزة في املباركية ليكون 
مبنزلة متحف تاريخي لعرض الوقائع التي 
تعكس مدى جتذر العالقات التاريخية بني 
أســرتي احلكم وعمق العالقات الوطيدة 
بني الكويت واململكة العربية الســعودية 

الشقيقة وشعبيهما الكرام.

ولي العهد استقبل أعضاء فريق العمل االستشاري 
ملتابعة أعمال معاجلة آثار حريق سوق املباركية ومشروع تطويره

الوسمي يدعو إلى توافق حول تشريعات ضبط االنتخابات
اخلالد يوّجه بإعداد كشوف ترقية

(١٥٢) من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد

سامح عبداحلفيظ

دعــا رئيــس اللجنة التشــريعية 
النائــب د.عبيد الوســمي، إلى حتقيق 
توافق وطني بني النواب وجميع القوى 
السياسية بشأن أهمية صدور قانون 
املفوضية العليا لالنتخابات والتحقيق 
في تزوير االنتخابات والعبث في القيود 
االنتخابيــة، مؤكــدا أنه «لــو أجريت 

االنتخابات من دون إجناز تلك امللفات، 
فإنها سوف جترى وفق القيود واملثالب 

السابقة». 
وقال د.الوســمي في مؤمتر صحافي 
عقد مبجلس األمة أمس، ان التوضيح في 
هذا األمر يعد أمرا ضروريا لســالمة فهم 
اجلدل حــول ما مت من إجــراءات بعضها 
يتعلق باملجلس وباحلكومة وبعضها اآلخر 
يتعلق باحلكم القضائي الصادر ببطالن 

مجلس ٢٠٢٠». وأمس، طالب النائب أسامة 
الشاهني احلكومة بالظهور وإعالن موقفها 
وردة فعلها جتاه حكم احملكمة الدستورية. 
مــن جانبــه، أعلــن النائــب ســعود 
أبوصليب، عن استقالته من مجلس األمة، 
مؤكدا أن «أحكام الدستورية موضع احترام، 
إال أن الشعب هو صاحب احلق في إعادة 
من يختاره إلى قاعة عبداهللا السالم عبر 

صناديق االقتراع».

عبدالهادي العجمي

أصدر النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع 
باإلنابة الشــيخ طالل اخلالد توجيهاته للمعنيني في رئاسة األركان العامة 
للجيش بإعداد كشوف الترقية لدفعة الضباط (٣٤) من رتبة مقدم إلى رتبة 
عقيد والبالغ عددهم (١٥٢) ضابطا، وذلك متهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء 
إلصدار املرسوم األميري اخلاص بالترقية. هذا، وتأتي هذه الترقية استكماال 
حلركة الترقيات التي تشهدها «الدفاع» خالل الفترة األخيرة، والتي تهدف 
إلى منح منتسبي الوزارة من عسكريني ومدنيني حقوقهم الوظيفية حسبما 

تنص عليه اإلجراءات والقوانني املنظمة في هذا الشأن.

الشاهني يطالب احلكومة بإعالن موقفها جتاه حكم «الدستورية».. وأبوصليب يستقيل من املجلس

مسجد بالل بن رباح.. 
جاهزية تامة الستقبال
املصلني واملتهجدين

إنتاج مليار غالون مياه 
يوميًا بحلول ٢٠٣٥

أسامة أبو السعود

أعلنــت اللجنــة املنظمــة 
ملســجد بــالل بــن ربــاح في 
ضاحية الصديق، عن اجلاهزية 
التامة للمسجد وقاعاته الست 
امللحقــة ومصلــى الســيدات 
الستقبال املصلني واملتهجدين 

خالل الشهر الفضيل.
وأكدت اللجنة أن عددا من 
كبار القراء أصحاب األصوات 
النديــة ســيؤمون املصلــني 
في «التراويــح» و«التهجد»، 
ومنهم ياسر الفيلكاوي وقتيبة 
الزويد ود. محمد زايد العتيبي 
ووديع اليمني ود. محمد شمس 
الدين وأحمد النفيس وأحمد 

الطرابلسي.

قال وكيــل وزارة الكهرباء 
املتجــددة  والطاقــة  واملــاء 
العتيبي  بالتكليــف د.مطلــق 
ان الــوزارة وضعــت خطتهــا 
املستقبلية لتلبية احتياجات 
الدولة ليصل إنتاجها من املياه 
إلى ما يقارب مليار غالون يوميا 

بحلول ٢٠٣٥.

التفاصيل ص ٥

التفاصيل ص ٣

التفاصيل ص ٩
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األمير: ليحفظ اهللا الوطن ويدم عليه نعمة 
األمن واألمان ويوفق أبناءه خلدمته ورفعة شأنه

الســمو  تلقــى صاحب 
األمير الشيخ نواف األحمد 
رسالة تهنئة من أخيه سمو 
ولي العهد الشــيخ مشعل 
األحمــد مبناســبة شــهر 
رمضــان املبــارك فيما يلي 

نصها:
صاحــب الســمو األمير 

الشيخ نواف األحمد 
السالم عليكم ورحمة اهللا 

وبركاته... وبعد،،،
يطيــب لي ويســعدني 
مبناسبة حلول شهر رمضان 
املبــارك أن أرفــع إلى مقام 
سموكم الكرمي أسمى آيات 
التهاني وأصدق التبريكات، 
داعيا املولى القدير أن يعيده 
على سموكم وأنتم ترفلون 
بأثواب الصحة ومتام العافية 

والهناء.
وإذ أغتنــم بركــة هــذا 
الشهر الفضيل فإنني أدعو 
اهللا تعالى أن يعيننا على 
صيامه وقيامه ويتقبل منا 
صالح األعمال وأن يحفظ 
بكرمي عنايته كويتنا الغالية 
دار أمــن وأمــان ويســبغ 
على أهلها األوفياء نعمتي 
الرخاء والرفاه في ظل قيادة 
سموكم الرشيدة وأن يكلل 
خطاكم بالتوفيق والسداد 
لتواصلوا مســيرة اخلير 
والتقــدم والنمــاء لوطننا 
الغالي ورفع رايته وإعالء 
شــأنه وأن يجعــل قــدوم 
هذا الشــهر املبــارك خيرا 
ومينا وبركات على أمتينا 

اإلسالمية والعربية.
واهللا يحفظكم ويرعاكم
وســموكم  عــام  وكل 

حتقيق املزيد من اإلجنازات 
التنمويــة املنشــودة على 
صعيد مســاره احلضاري 
وميتــع ســموه مبوفــور 

الصحة ومتام العافية. 
الى ذلــك تلقى صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد رسائل تهنئة من كل 
من مــرزوق الغامن رئيس 
مجلس األمة وسمو الشيخ 
سالم العلي رئيس احلرس 
الوطني وسمو الشيخ ناصر 
احملمد وسمو الشيخ صباح 
اخلالــد ورئيــس مجلــس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد 
نــواف األحمــد الصبــاح، 
أعربــوا فيها عــن خالص 
التهنئة لســموه مبناسبة 
املبــارك،  شــهر رمضــان 

ســائلني املولــى تعالى أن 
يعيد هذا الشــهر الفضيل 
على الوطن الغالي باخلير 
واليمن والبــركات ويفيء 
عليه من فيض آالئه وجزيل 
نعمه وأن يدمي على سموه 
موفــور الصحــة ومتــام 
العافيــة ويحفظــه قائــدا 
ملســيرة اخلير والنماء في 

الوطن العزيز.
هــذا، وقد بعث صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
شــكر  برســائل  األحمــد 
جوابيــة، ضمنهــا ســموه 
شكره على ما عبروا عنه من 
طيب املشاعر ومن صادق 
الدعاء مبناسبة شهر رمضان 
املبارك، مبتهال سموه إلى 
الباري جل وعال أن يحفظ 
ويــدمي  العزيــز  الوطــن 
عليه نعمــة األمن واألمان 
والرخاء ويوفق أبناء الوطن 
خلدمته وحتقيق املزيد من 
اإلجنــازات التنموية التي 
ترتقي مبساره احلضاري 
نحو آفاق التقدم واالزدهار 
وأن ميتــع اجلميــع بوافر 

الصحة والعافية.
هــذا، وتبــادل صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد برقيات التهاني مع 
إخوانه قادة الدول العربية 
الشقيقة والدول اإلسالمية 
الصديقة مبناســبة شــهر 

رمضان املبارك،
ســائال ســموه املولــى 
تعالى أن يعيد هذا الشهر 
الفضيل على األمتني العربية 
واإلســالمية بوافــر اليمن 

واخلير والبركات.

صاحب السمو تلقى رسائل تهنئة من ولي العهد ورئيس مجلس األمة ورئيس احلرس الوطني 
وكبار الشيوخ ورئيس الوزراء وتبادل التهاني مع قادة الدول العربية واإلسالمية

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

والكويت وأهلها بخير،،،
هــذا، وقد بعث صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد برسالة شكر جوابية 
إلى أخيه ســمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمــد، 
ضمنها ســموه بالغ شكره 
على مــا عبر عنه ســموه 
من فيض املشاعر األخوية 
الطيبة ومن صادق الدعاء 
مبناســبة شــهر رمضــان 
املبارك، سائال سموه املولى 
تعالى أن يعني اجلميع على 
صيامه وقيام لياليه املباركة 
ويحفظ الوطن الغالي ويدمي 
عليه نعمــة األمن واألمان 
والرخــاء وأن يوفق أبناء 
الوطن خلدمته ورفعة شأنه 
وإعالء مكانته املرموقة عبر 

إبراهيم الدعيج وإخوانه 
يستقبلون املهنئني ٥ رمضان

الكويت تستنكر التصريحات 
العنصرية اإلسرائيلية ضد 

الشعب الفلسطيني

ديوان بوخمسني يستقبل 
املهنئني رابع وخامس رمضان

احلمود هنأ القيادة السياسية 
بحلول شهر رمضان

الشـيـــخ  يستقـبـــل 
د.إبراهيم الدعيج وإخوانه 
الكــرام املهنئــني بشــهر 
رمضــان املبارك في يوم 
االثنــني ٥ رمضان، وكل 
اثنني من الشهر الفضيل، 
بديوان املرحوم الشــيخ 
دعيج اإلبراهيم الصباح، 
الكائن مبنطقة الشــعب 
البحري - ق٨، من الساعة 
٨:٠٠ إلى الســاعة ١٢:٠٠

وعساكم من عواده.

أعربت وزارة اخلارجية عن إدانة واستنكار الكويت 
للتصريحــات العنصرية املســتفزة التــي أدلى بها أحد 
مســؤولي حكومة االحتالل اإلسرائيلي، والتي أنكر من 
خاللها وجود الشــعب الفلســطيني الشقيق واستخدام 
خارطــة إلســرائيل تضم فيهــا حدود اململكــة األردنية 

الهاشمية الشقيقة.
وأكدت الوزارة في بيان لها رفض الكويت اســتمرار 
إطالق هذه التصريحات التحريضية الواهية وغير املسؤولة 
واملنافية للحقائق التاريخية والواقع اجلغرافي وتتنافى 

مع كل القوانني واألعراف الدولية.
وجددت الوزارة موقف الكويت املبدئي والثابت الداعي إلى 
ضرورة اضطالع األمم املتحدة واملجتمع الدولي مبسؤولياته 
األخالقية والقانونية لوقف مثل هذه التصريحات املتطرفة 
التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق وضرورة العمل 
على ردع هذه املمارسات السلبية وتوفير احلماية الدولية 
الكاملة له ودعم كل اجلهود األممية والدولية الرامية للوصول 
إلى حل دائم وشــامل وعــادل للقضية الفلســطينية وفقا 
للمرجعيات الدولية واملتمثلة في قرارات الشرعية الدولية 
وخارطة الطريق ومبادرة الســالم العربية ومبا يؤدي إلى 
حصول الشــعب الفلســطيني الشــقيق على كامل حقوقه 
املشروعة وإقامة دولته املستقلة بحدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها 

القدس الشرقية.

أعلن ديوان بوخمسني 
في ضاحية عبداهللا السالم 
عن اســتقبال املهنئني في 
شهر رمضان املبارك يوم 
الرابــع واخلامس من أيام 
الشهر الفضيل املوافق ٢٦

و٢٧ اجلــاري. وفــي هذه 
املناســبة، تقــدم الديوان 
بأسمى آيات التهاني وأطيب 
التبريكات إلى مقام صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد وســمو ولي العهد 
األمني الشيخ مشعل األحمد 

وســمو رئيس مجلس الوزراء الشــيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح وإلى أسرة اخلير آل الصباح الكرام والشعب الكويتي 
الوفي، داعني اهللا أن يعيد الشهر الفضيل على بلدنا العزيز 
وعلى األمتني العربية واإلسالمية باخلير واليمن والبركات.

هنــأ املستشــار فــي 
الديوان األميري الشــيخ 
فيصل احلمــود صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد وسمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمد 
وســمو رئيــس مجلس 
الوزراء والشعب الكويتي 
العربية  الكرمي واألمتني 
واإلســالمية مبناســبة 
حلــول شــهر رمضــان 

املبارك.
وأعرب عن تهانيه بهذه 

املناسبة اجلليلة، ومتنياته بأن يجعله شهر خير وسالم 
ووئام ورغد وســعادة وأن يعيــده على األمتني العربية 

واإلسالمية باخلير واليمن والبركات.

الشيخ د.ابراهيم الدعيج جواد بوخمسني

الشيخ فيصل احلمود

«الكهرباء واملاء»: إنتاج مليار 
غالون يوميًا بحلول ٢٠٣٥

قال وكيل وزارة الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة بالتكليف 
م.مطلــق بورقبة إن الوزارة قامت بوضع خطتها املســتقبلية 
لتلبية احتياجات الدولة ليصل إنتاجها من املياه إلى ما يقارب 

مليار غالون إمبراطوري يوميا بحلول عام ٢٠٣٥.
وقــال بورقبة في بيــان صحافي أمس األربعاء مبناســبة 
يوم املياه العاملي الذي يوافق ٢٢ مارس إن الوزارة عملت بجد 
لتحقيــق أهدافها لتواكب رؤيــة الكويت اجلديدة ٢٠٣٥ والتي 
تساهم في منو وتطور مشاريع الدولة السكانية واخلدماتية، 
مشــيرا إلى انه من املتوقــع أن يرتفع معدل الطلب على املياه 
إلــى ٨٤٠ مليون غالون امبراطوري بحلول العام ٢٠٣٥. ولفت 
إلى أن شــعار االحتفال هذا العام «كن أنت التغيير الذي تريد 
رؤيته في العالم» يذكرنا باجلهود املتواصلة التي تبذلها الدولة 
إميانا منها برســالتها السامية في حفظ السالم واألمن ونشر 
مبادئ العدالة واملساواة بضمان العيش الكرمي والرفاه لشعوب 
العالم. وأشار الى أن اليوم العاملي يبعث برسالة إلى األشخاص 
لتشجيعهم على بذل كل ما في وسعهم للمساعدة على حل أزمة 
املياه والصرف الصحي، مؤكدا أن املاء هو الركيزة األساسية في 
احلياة، وكل ما يتعلق بها من صور احلركة والعمل والطاقة.
وأوضــح أن العام ٢٠١٥ التزم بالهدف الســادس من أهداف 
التنمية املستدامة والذي ينص على توفير إدارة املياه املستدامة 
للجميع بحلول عام ٢٠٣٠ التي توفر املياه الصاحلة للشــرب 

للمجتمعات احملرومة.

«السكنية»: خدمات إلكترونية 
جديدة سيعلن عنها قريبًا

عاطف رمضان

أكدت املؤسســة العامة للرعاية الســكنية أهمية استخدام 
التكنولوجيــا وإدخالهــا فــي عمليات التصميــم الذكي للمدن 
اإلسكانية وتشغيل مباني اخلدمات العامة واعتماد مصادر الطاقة 
البديلة. وذكرت املؤسســة أن التحول الرقمي الذي اســتغلته 
احلكومة الكويتية في حتويل خدماتها إلى إلكترونية بالكامل 
في غالبية اجلهات احلكومية ومنها املؤسســة السكنية يوفر 
الكثير من اجلهود سواء على املواطنني أو املوظفني، عالوة على 
استثمار األجهزة الذكية والتطبيقات في عرض التطورات على 
ملفات أصحاب الطلبات واملعامالت وآخر موقف لها. وأشارت 
إلى أن هناك مزيدا من اخلدمات التي ستعلن عن إطالقها قريبا، 
تضاف إلى اخلدمــات املعلنة عبر املوقع اإللكتروني وتطبيق 

«سهل» احلكومي.

وزير اخلارجية ترأس وفد الكويت في اجتماع 
املجلس الوزاري اخلليجي بالرياض

الريــاض ـ كونــا: تــرأس 
وزير اخلارجية الشيخ سالم 
العبداهللا وفد الكويت املشارك 
فــي اجتماع املجلس الوزاري 
لوزراء خارجية دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
في دورته اخلامسة واخلمسني 
بعد املائة (١٥٥) في مقر األمانة 
العامة ملجلس التعاون مبدينة 

الرياض.
االجتمــاع،  خــالل  ومت 
مناقشــة كل البنــود املدرجة 
على جدول األعمال والقرارات 
املعنية بدعم وتعزيز مسيرة 
العمل اخلليجي املشــترك في 

الــذي مت التوصــل إليــه بني 
العربية الســعودية  اململكــة 
الشقيقة واجلمهورية االسالمية 
االيرانيــة الصديقــة مببادرة 
رئيــس جمهوريــة الصــني 
الشعبية الصديقة الستئناف 
الديبلوماســية  العالقــات 
البلديــن والــذي يعــد  بــني 
خطــوة إيجابية حلفظ األمن 

واالستقرار في املنطقة.
كمــا تناول اللقــاء أواصر 
الوثيقة  العالقــات األخويــة 
التي تربط البلدين والشعبني 
الشــقيقني ومناقشة عدد من 
القضايا املعنية بدعم وتعزيز 

العمــل اخلليجــي  مســيرة 
أبــرز  وبحــث  املشــترك، 
املســتجدات على الســاحتني 

االقليمية والدولية.
مــن جانــب آخــر، تلقــى 
وزير اخلارجية الشيخ سالم 
العبداهللا اتصــاال هاتفيا من 
وزير خارجـيـــة اجلمـهـــورية 
اإلسالمية اإليرانية الصديقة 
أميــر عبداللهيان،  د.حســني 
قدم خالله التهنئة مبناســبة 
حلول شــهر رمضان املبارك، 
كما تناول االتصال العالقات 
الثنائية بني البلدين الصديقني 

وآخر التطورات الدولية.

بحث مع نظيره السعودي تعزيز مسيرة العمل اخلليجي املشترك واملستجدات االقليمية والدولية

وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا مترئسا وفد الكويت في اجتماع املجلس 
الوزاري اخلليجي

وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا خالل اللقاء مع وزير اخلارجية السعودي 
األمير فيصل بن فرحان

مختلف املجاالت وبحث مجمل 
القضايا االقليميــة والدولية 
وأطر التنسيق املشترك حيالها.

والتقــى وزيــر اخلارجية 
العبــداهللا  ســالم  الشــيخ 
مــع وزيــر خارجيــة اململكة 
العربية الســعودية الشقيقة 
األميــر فيصل بــن فرحان آل 
ســعود وذلــك علــى هامــش 
الــوزاري  اجتمــاع املجلــس 
لوزراء خارجية دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 

في دورته الـ١٥٥
وجدد العبداهللا في مستهل 
اللقاء التهنئة لالتفاق الثالثي 

الكويت وبريطانيا: شراكة في مجال الدفاع واألمن
لنــدن - كونــا: عقد كل مــن وزير 
اخلارجية والتنمية وشؤون الكومنولث 
للمملكة املتحــدة وأيرلندا الشــمالية 
النائب جيمس كليفرلي ووزير اخلارجية 
العبــداهللا االجتمــاع  الشــيخ ســالم 
االفتتاحــي للحوار االســتراتيجي بني 
الكويــت واململكة املتحدة في لندن ٢٠
مارس اجلاري. واســتعرض الوزيران 
في بيان مشــترك املجاالت الرئيســية 
للتعاون بني اململكة املتحدة والكويت، 
مؤكدين  رحابة وعمق العالقات الثنائية 
والتاريخ املشترك والروابط القوية على 
الصعيد الشعبي املعززة لهذه العالقات 

في املجال الدفاعي.
وجددت الكويــت واململكة املتحدة 
أهمية الشراكة الثنائية في مجال الدفاع 
واألمــن. ورحــب اجلانبــان بالتعاون 
املشترك القائم لتدعيم األمن السيبراني 
جتــاه املخاطــر املتناميــة ســواء من 
أطراف دوليــة أو غيــر دولية. وجدد 

وزير اخلارجية البريطاني التأكيد على 
التــزام اململكة املتحدة بأمــن الكويت 
وسالمة أراضيها وكذلك بالنسبة للسلم 
واالســتقرار حول العالــم وأثنى على 
الدور اإليجابي الذي متارســه الكويت 
لدعم األمن اإلقليمي والدولي. وجتمع 
الكويت واململكة املتحدة عالقات جتارية 
واســتثمارية وثيقة، وقد شــهد العام 
املاضي مضاعفة حجم التبادل التجاري، 
بينما يحتفي مكتب االستثمار الكويتي 
مبــا له من تواجد راســخ فــي القطاع 
املالي ملدينة لنــدن هذا العام بالذكرى 

السبعني لتأسيسه.
وبحث الوزيران مجاالت االستثمار 
ذات األولوية مستقبال، ومبقتضى النظام 
اجلديد املعلن عنه مؤخرا إلتاحة السفر 
بدون تأشــيرة للمواطنــني الكويتيني 
لزيارة اململكة املتحدة باستخدام نظام 
تصريح السفر االلكتروني اعتبارا من 
فبرايــر ٢٠٢٤ ســيوطد الروابط على 

صعيد األعمال والســياحة والتواصل 
الشــعبي. كما تبــادل الوزيران الرؤى 
واستكشــفا الفــرص حيــال عــدد من 
أولويات السياسة اخلارجية مبا فيها 
اليمن واألراضي الفلســطينية احملتلة 
وأوكرانيا. وناقش الوزيران احملادثات 
املتواصلة الساعية إلنهاء الصراع الذي 
عصف باليمن ألكثر من ثمانية أعوام.
الفلســطينية  األراضــي  وحــول 
احملتلة، عبر الوزيران عن القلق البالغ 
إزاء تصاعد مســتوى العنف وانعدام 
االســتقرار، وشــددا على ضرورة حل 
هــذا النزاع املطــول بناء على أســس 
حل الدولتني. وحــول أوكرانيا، رحب 
الوزيــران بالدعم الدولي الغامر لقرار 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة في الشهر 
املاضي الداعي لروســيا إلنهاء احلرب 
واالنسحاب من أوكرانيا باإلضافة إلى 
املســاعدات اإلنسانية مبا في ذلك دعم 

جهود إعادة اإلعمار.
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ولي العهد هّنأ املواطنني واملقيمني بحلول شهر رمضان:
ليحفظ اهللا الكويت من كل مكروه وسوء وتبقى واحة أمن وأمان

اجليش واحلرس يفرجان عن املوقوفني انضباطيًا مبناسبة رمضان
أصدر النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع 
باإلنابة الشيخ طالل اخلالد تعليماته 
باإلفراج عن جميع العسكريني املوقوفني 
انضباطيا مبناسبة حلول شهر رمضان 
املبارك واالكتفاء باملدة التي قضاها كل 
منهــم. وقالت رئاســة األركان العامة 
للجيش في بيان صحافي إن هذه اللفتة 

تأتي إميانا من الشــيخ طــالل اخلالد 
مبشاركة أبنائه العســكريني أهاليهم 

خالل هذا الشهر الفضيل.
وأضافت أن وزيــر الدفاع باإلنابة 
هنأ أبناءه العســكريني بهذه املناسبة 
«متمنيا من اهللا العلي القدير أن يعيد 
هذه املناسبات السعيدة على اجلميع 
باخلير واليمن والبركات وأن يدمي علينا 

نعمة األمن واألمــان والعزة والرفعة 
في ظــل قيادة صاحب الســمو األمير 
القائد األعلى للقوات املسلحة الشيخ 
نواف األحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد».  كما أصدر وكيل احلرس 
الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي 
قرارا باإلفراج عن العسكريني املوقوفني 
بعقوبات انضباطية مبناســبة شــهر 

رمضان املبارك.
وقــال احلــرس الوطني فــي بيان 
صحافــي إن ذلــك يأتــي بتوجيهــات 
من ســمو الشيخ ســالم العلي رئيس 
احلرس الوطني ونائبه الشيخ فيصل 
النواف حتى يتمكن هؤالء العسكريون 
املوقوفون انضباطيا من قضاء الشهر 

الفضيل بني ذويهم.

يعيد هذا الشهر الفضيل على 
الوطــن الغالي باخلير واليمن 
والبــركات ويفــيء عليــه من 
فيض آالئه وجزيل نعمه وأن 
يدمي على سموه موفور الصحة 
ومتام العافية. هذا، وقد بعث 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد برسائل شكر جوابية، 
ضمنها سموه شــكره على ما 
عبروا عنه من طيب املشــاعر 
ومن صادق الدعاء بحلول شهر 
رمضان املبارك، مبتهال سموه 
إلى الباري جل وعال ان يحفظ 
الوطن العزيز ويدمي عليه نعمة 
األمن واألمان والرخاء ويوفق 
أبناء الوطــن األوفياء في ظل 
القيادة احلكيمة لصاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد وأن 
ميتــع اجلميع بوافــر الصحة 

والعافية.

اخلير خطــاه وأن يــدمي على 
سموه نعمة الصحة والعافية 
وأن يعيد هذا الشهر الكرمي على 
الوطــن العزيــز وعلى األمتني 
العربية واإلسالمية بوافر اخلير 
واليمن والبــركات وأن يحقق 
لها ولشعوبها كل رفعة وتقدم 
وازدهار. كما تلقى ســمو ولي 
العهد الشــيخ مشــعل األحمد 
رسائل تهنئة من رئيس مجلس 
األمــة مــرزوق الغامن وســمو 
الشــيخ ســالم العلي الصباح 
رئيس احلرس الوطني وسمو 
الشــيخ ناصر احملمد وســمو 
الشــيخ صباح اخلالد وســمو 
الشــيخ أحمــد نــواف األحمد 
الصباح رئيس مجلس الوزراء، 
أعربوا فيها عن خالص التهنئة 
لســموه بحلول شهر رمضان 
املبارك، سائلني املولى تعالى أن 

نقل ديوان سمو ولي العهد 
تهاني سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد إلخوانه وأبنائه 
مواطني الكويت واملقيمني على 
أرضها الطيبة مبناسبة حلول 
شهر رمضان املبارك من العام 
الهجري ١٤٤٤ أعاده اهللا تعالى 
على الوطن العزيز واملواطنني 
الكــرام بوافــر اخليــر واليمن 

والبركات.
كما توجه ديوان سمو ولي 
العهــد بالدعاء إلــى املولى عز 
وجل أن يحفظ الكويت من كل 
مكروه وسوء وأن تبقى واحة 
أمن وأمان ومنبع خير وسالم 
وأن يدمي عليها التقدم والرخاء 
ويحفظ أبناءها األوفياء في ظل 
القيادة احلكيمة لصاحب السمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
وســدد بالتوفيــق على دروب 

سموه تلقى رسائل تهنئة من رئيس مجلس األمة ورئيس احلرس الوطني وكبار الشيوخ ورئيس الوزراء
الديوان األميري ينعى الشيخ محمد صباح سعود الصباح

نعــى الديوان األميــري املغفور له 
الشــيخ محمــد صباح صباح ســعود 
الصبــاح عن عمر يناهز ٨٣ عاما، وقد 
ووري جثمانــه الثرى الســاعة ٤ من 

عصر أمس.
(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

عزاء الرجال: باملقبرة
هاتف: ٦٦٩٨٨٥١٨ - ٩٩٢٨٢٥٠٥ - ٦٦٦٧٦٤٤٤

٦٧٠٤٤٤٤٤ - ٩٩٧٧٩٩٧٧ - ٩٤٤٩٩٤٤٤ -
عزاء النساء: الرميثية- قطعة ٦ - شارع 

شاهني الغامن-  منزل ١١.
هاتف: ٩٩٦٦٦٦٠٧ - ٩٩٦١١٥١٧ - ٦٧٧٢٧٧٢٠.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

رئيس احلرس الوطني ونائبه هنآ القيادة بحلول رمضان
تبــادل رئيــس احلــرس الوطني 
ســمو الشيخ سالم العلي التهاني مع 
صاحب الســمو األميــر القائد األعلى 
للقوات املسلحة الشيخ نواف األحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك، 
سائال اهللا سبحانه وتعالى أن يعيده 
وكل املناســبات على سموهما وعلى 
الكويت وشعبها الوفي باخلير واليمن 

والبركات في ظل قيادتهم احلكيمة.
من جانب آخر، بعث نائب رئيس 

احلرس الوطني الشيخ فيصل النواف 
إلــى صاحــب الســمو األمير الشــيخ 
نواف األحمد، ببرقية تهنئة مبناسبة 
حلول شــهر رمضان املبارك، ســائال 
اهللا ســبحانه وتعالى أن يعيده وكل 
املناســبات على سموه وعلى الكويت 
وشعبها الوفي باخلير واليمن والبركات 
في ظل قيادته الرشيدة، مبؤازرة أخيه 
سمو ولي العهد األمني الشيخ مشعل 

األحمد.
كمــا بعــث نائب رئيــس احلرس 

الوطني الشــيخ فيصل النــواف إلى 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
ببرقية تهنئة مبناســبة حلول شــهر 
رمضان املبارك، ســائال اهللا سبحانه 
وتعالى أن يعيده وكل املناسبات على 
ســموه وعلى الكويت وشعبها الوفي 
باخلير واليمن والبركات في ظل القيادة 
احلكيمة لصاحب السمو األمير القائد 
األعلى للقوات املسلحة الشيخ نواف 

األحمد.
وبعث نائب رئيس احلرس الوطني 

الشيخ فيصل النواف إلى سمو الشيخ 
أحمد نــواف األحمــد الصباح رئيس 
مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مبناسبة 
حلول شــهر رمضان املبارك، ســائال 
اهللا ســبحانه وتعالى أن يعيده وكل 
املناســبات على سموه وعلى الكويت 
وشعبها الوفي باخلير واليمن والبركات 
في ظل القيادة احلكيمة لصاحب السمو 
األمير القائد األعلى للقوات املســلحة 
الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي العهد 

األمني الشيخ مشعل األحمد.
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مسجد «بالل بن رباح».. جاهزية تامة الستقبال املصلني واملتهجدين

أسامة أبوالسعود

يقــول املولى عــز وجل: 
(في بيوت أذن اهللا أن ترفع 
ح له  ويذكر فيها اسمه ُيسبِّ
فيها بالغدو واآلصال رجال 
ال تلهيهــم جتــارة وال بيع 
عن ذكــر اهللا وإقام الصالة 
وإيتاء الزكاة يخافون يوما 
تتقلب فيه القلوب واألبصار 
ليجزيهم اهللا أحسن ما عملوا 
ويزيدهم مــن فضله واهللا 
يرزق من يشاء بغير حساب) 

«النور: ٣٦ - ٣٨».
ففي كل عام يتألق مسجد 
بالل بن رباح باالستعدادات 
الكبيــرة التــي يحظــى بها 
الســتقبال جمــوع املصلني 
خالل شهر رمضان املبارك، 
اللجنــة  حيــث اســتكملت 
املنظمة جميــع التجهيزات 
جمــوع  خلدمــة  الالزمــة 
املصلــني لتحقيــق أعلــى 
درجات السكينة خالل صالة 

التراويح والقيام.
وخــالل جولــة تفقديــة 
للجنة املنظمة الطالع بعض 
وسائل اإلعالم على جاهزية 
مســجد بالل بن رباح، تبني 
أن املســجد في أعلى درجة 
مــن اجلاهزيــة الســتقبال 
جموع املصلني في الصلوات 
املختلفة والتراويح والقيام، 
ســواء داخل املسجد أو في 
الســاحات املتعددة التابعة 
له، حيث مت متهيد الساحات 
احملاذية للمسجد لتستوعب 
سيارات املصلني مع توفير 
العديد من «سيارات الغولف» 
وباصــات لنقل املصلني من 

املواقف إلى املسجد.
االســتعدادات  أن  كمــا 
األمنيــة على درجــة عالية 
للحفاظ على سالمة املصلني، 
باإلضافــة إلــى توفير عدد 
كبيــر من أجهــزة التفتيش 
اإللكترونيــة عند البوابات، 
مــع تواجد لرجال األمن في 
العديد من النقاط لتســهيل 
حركة املرور، وتواجد لرجال 
قــوة اإلطفــاء عنــد النقاط 
اخلاصة باملداخل واملخارج، 
وتوافر أجهزة كشف احلرائق 
وغيرهــا، كما أنه مت جتهيز 
العديد من العيادات الطبية 
التي تخدم جميع احملتاجني 
لهــا في عدة نقــاط مختلفة 

للنساء والرجال.
أما فيما يتعلق بجاهزية 
القاعات املخصصة للصالة 
بــكل  جتهيزهــا  مت  فقــد 
التــي تيســر  املســتلزمات 
راحتهــم،  املصلــني  علــى 
ومت توفيــر عــدد كبير من 
املتطوعني للقيام على تنظيم 
كل األمور املتعلقة باملسجد 
وتزويــد الثالجــات مبيــاه 
الشــرب وتعطير املســجد، 
هذا باإلضافة إلى املتطوعني 
لتنظيم حركة املصلني داخل 

ياســر  منهــم  والقيــام، 
الزويد  الفيلــكاوي وقتيبة 
العتيبــي  ود.محمــد زايــد 
اليمنــي ود.محمد  ووديــع 
شمس الدين وأحمد النفيس 

عن اجلاهزية التامة للمسجد 
الســت امللحقــة  وقاعاتــه 
ومصلى السيدات، الستقبال 
الشــهر الفضيــل، حيث مت 
فحص وتقييم جميع املرافق 

أحــدث الوســائل التقنيــة، 
ووســائل نقــل داخلية من 
مواقف السيارات إلى املسجد، 
وتوفير عيادة طبية للرجال 
وأخرى للنســاء وسيارات 

وأحمد الطرابلســي وجميل 
الظني وبدر البشر.

اللجنــة  أعلنــت  وقــد 
املنظمــة ملســجد بــالل بن 
رباح في ضاحية الصديق، 

املتعلقة باملسجد.
وأكدت اللجنة أنها تبذل 
قصارى جهدها ألجل توفير 
أقصى ســبل الراحــة لرواد 
املسجد، من خالل استخدام 

إسعاف، باإلضافة إلى تواجد 
رجال وزارة الداخلية وقوة 
اإلطفاء العــام، وتوفير كل 
إليها  اخلدمات التي يحتاج 
املصلــون ألداء صلواتهــم 

براحة وسهولة.
وتوجهت اللجنة بالتهاني 
والتبريكات إلى مقام صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، وســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، وجميع 
املواطنني واملقيمني في البالد، 
مبناسبة حلول شهر رمضان 
املبارك، داعني اهللا سبحانه 
وتعالــى أن يتقبــل صيــام 
وقيام املسلمني، وأن يجعل 
هذا الشــهر الفضيــل مليئا 

باخلير واليمن والبركات.

اللجنة املنظمة حرصت على استقطاب كوكبة من القّراء املتميزين أصحاب األصوات الندّية لتحقيق أعلى درجات السكينة خالل صالة التراويح والقيام
(قاسم باشا) مسجد بالل بن رباح في أزهى ُحلة الستقبال املصلني واملتهجدين خالل شهر رمضان املبارك  

قائمة القراء

زيادة عدد أجهزة تفتيش إلكترونية لتسهيل عملية الدخول

توزيع املصاحف في أرجاء املسجد

الزميل أسامة أبو السعود وعدد من الصحافيني بعد اجلولة في املسجد

عدد من أعضاء اللجنة املنظمة في مسجد بالل بن رباح سيارات غولف لنقل كبار السن وذوي االحتياجات اخلاصةالعيادة الطبية في املسجد مجهزة الستقبال أي حاالت طارئة

جتهيزات خارجية لتسهيل عملية الدخول واخلروج من وإلى املسجد

املسجد وخارجه.
وحرصت اللجنة املنظمة 
على اســتقطاب كوكبة من 
القــراء أصحــاب األصوات 
التراويــح  النديــة لصــالة 

وخارجـه املسـجد  داخـل  املصلـني  حركـة  لتنظيـم  املتطوعـني  مـن  كبيـر  عـدد  ترتيبـات أمنيـة كاملـة وتوفير عـدد كبير مـن أجهـزة التفتيـش اإللكترونـي عنـد البوابات
توفيـر عيـادة طبيـة للرجـال وأخـرى للنسـاء مـع تواجـد سـيارات إسـعاف للطـوارئ املسـجد بوابـات  إلـى  السـيارات  مواقـف  مـن  املصلـني  لنقـل  غولـف  سـيارات 

ملشاهدة الڤيديو
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الشلفان: مناذج لتوفير خيارات متعددة للسكن اخلاص

رفع ٥٣ سيارة مهملة في «مبارك الكبير»
أعلنــت إدارة العالقــات العامــة في بلدية 
الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بتنفيذ 
جــوالت ميدانية في عمــوم مناطق احملافظة 
ضمن حملة «#ديرتنا_تستاهل» التي أطلقتها 

إدارة العالقات العامة لرفع مســتوى النظافة 
وكل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه املنظر 
العام من خالل رفع السيارات والقوارب املهملة 
والسكراب من الساحات والشوارع التي تعمل 

على إعاقة الطريق وتشوه املنظر العام.

بداح العنزي

بحثــت جلنة املخطط الهيكلي في املجلس 
البلدي خالل اجتماعه امس برئاسة م.شريفة 
الشلفان، التقارير اخلاصة باملخطط الهيكلي 

الرابع للدولة.
وبعــد نهايــة االجتماع، قالت م.الشــلفان 
فــي تصريح لهــا: إنه متت مناقشــة اجلانب 
املتعلق بالسكن اخلاص والنموذجي وعرض 
مناذج متعددة للســكن اخلاص والتي تسهم 
فــي توفير خيارات متنوعة لســكن املواطن، 
مضيفــة أن اللجنة مســتمرة بدراســة جميع 
تقارير املخطط الهيكلي الرابع خالل اجتماعاتها 

لرفع التوصيات.
وقالت إنه مت االطالع على املقارنة املعدة من 
قبل إدارة املخطط الهيكلي بني لوائح التخطيط 
والبنــاء والئحة البنــاء لتحقيق التوافق بني 

جميع خطط ولوائح البلدية.
وبينت أنه مت إعداد لوائح البناء والتخطيط 
من ضمن دراسة املخطط الهيكلي الرابع، وهو 
نظام قائم على الشكل لالرتقاء بجودة األماكن 

العامة للوصول إلى شكل عمراني مميز.

م.منيرة الشلفان مترئسة االجتماع بحضور م.عبداللطيف الدعي وم.إسماعيل بهبهاني وم.منيرة األمير وم.فرح الرومي وم.علياء الفارسي

املجلس البلدي

«الشؤون»: برنامج إلكتروني لرصد
ومتابعة مخالفات العمل اخليري

بشرى شعبان

تأكيدا ملا نشرته «األنباء»، اعتمدت 
وزارة الشــؤون تشــكيل فرق تفتيش 
ميدانية من مختلف اجلهات احلكومية 
بالدولة لرصد مخالفات جمع التبرعات 
وإزالتهــا فــورا، اعتمادا علــى برنامج 
إلكتروني لرصد املخالفات أعدته إدارة 
اجلمعيات اخليرية واملبرات، حيث سيتم 
رفــع املخالفة إلكترونيا ووضعها على 
البرنامج من قبل املفتشني التخاذ الالزم 

بشأنها بشكل فوري.
وذكرت الوزارة أن هذه اخلطوة تأتي 

اســتكماال جلهود الوزارة للرقابة على 
أنشطة جمع التبرعات خالل شهر رمضان 
املبــارك وحرصــا على تطويــر العمل 
وذلك بعد أن قامت الوزارة بالتصريح 
للجمعيات اخليرية بجمع التبرعات في 
املساجد بالتنسيق مع وزارة األوقاف.

ونبهت علــى جميــع املتبرعني الى 
ضرورة التأكد من هوية مسؤول جمع 
التبرعات الصادرة من وزارة الشؤون 
مع حظر التبرعــات النقدية والعينية 
بكل أشــكالها وااللتزام فقط باستخدام 
أجهزة الكي نت واالستقطاعات املختومة 

من الوزارة.

إعداد: بداح العنزي b-alenzi@hotmail.comالوزارة اعتمدت تشكيل فرق تفتيش للرصد امليداني

مستشفى جابر يجري ٥ جراحات «أعصاب األطفال»
إحداها جترى للمرة األولى بالكويت

أعلن مستشفى الشيخ 
جابر األحمــد إجراء خمس 
فــي  جراحيــة  عمليــات 
تخصص أعصاب األطفال، 
منها عملية جتــرى للمرة 
األولــى بالكويت ألعصاب 
منطقــة الظهــر لــدى أحد 
األطفال لتخفيــف أعراض 
الشــد العضلي ومساعدته 
على احلركــة. وأكد رئيس 
قسم اجلراحة باملستشفى 
د.سليمان املزيدي في بيان 

صحافي أن املستشــفى يســعى الســتقطاب 
الكفــاءات والكــوادر الوطنية مع اســتضافة 
اخلبرات العاملية في ورش عمل إلجراء العمليات 
اجلراحية الدقيقة لتبادل اخلبرات وتقدمي أفضل 
اخلدمات الصحية بأحدث التقنيات العالجات 

وتقليص العالج باخلارج.
مــن جهتهــا، قالــت اختصاصــي جراحة 
األعصاب باملستشفى د.علياء عسكر في تصريح 
مماثل إن الهدف من تلك الورشة االستفادة من 
اخلبــرات العاملية في مجــال جراحة أعصاب 
األطفال، مبينة أن أحد األطباء الزائرين أجرى 

٥ عمليــات دقيقة، منهــا عملية جترى للمرة 
األولى بالبالد لعالج حاالت الشد العضلي في 

حاالت الشلل الدماغي.
بدوره، قال استشاري ورئيس قسم جراحة 
مخ وأعصاب األطفال في مستشــفى (أرنولد 
باملر) بوالية فلوريدا د.ســامر البابا «إن هذه 
الزيــارة كانت استشــارية وعملنــا مع فريق 
جراحة األعصاب لألطفال في مستشفى جابر 
وأعطينا أفضل عالج جراحي ونوعي ومتقدم 
لألطفال وساعدنا الفريق احمللي في التوسع 

في مجال جراحات األطفال املعقدة».

فريق اجلراحة في مستشفى جابر والطبيب الزائر د.سامر البابا
ملشاهدة الڤيديو
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السفير املصري لـ «األنباء»: فخورون مبا قدمته كل أم من تضحيات

تكرمي ١٩ أمًا مثالية ألصحاب اإلعاقات الذهنية من «سند» ومركز اخلرافي

أسامة أبوالسعود

في عيــد األم كان التكرمي 
املستحق لكل أم ضحت وقدمت 
الكثير من أجل أبنائها وبناتها، 
ولم تنتظر أبداً أدنى مقابل.. 
إنــه العطاء بال حدود واحلب 

بال منتهى.. إنها األم.
وفــي ملســة وفــاء تقديراً 
لدورها املتميز، أقامت السفارة 
املصرية ممثلة باملكتب الثقافي 
حفل تكرمي لألمهات املثاليات 
مبناسبة عيد األم الذي يوافق 

٢١ مارس من كل عام.
وحظــي احلفــل برعايــة 
وحضــور الســفير املصــري 
أســامة شــلتوت، وحضــور 
القنصل العام السفيرة د.هبة 
ذكي واملستشارة في السفارة 
ندى عادل وجمع من احلضور.

في بداية االحتفال، أعرب 
الســفير أسامة شــلتوت عن 
اليــوم  اعتــزازه بالتواجــد 
لالحتفــال بــدور كل أم ومــا 
تقدمــه من جهود وتضحيات 
عظيمة، مضيفا أن تكرمي األم 
املثالية ما هو إال رمزية لتكرمي 
كل أم بوجه عام، مشددا على 

بشرى شعبان

برعاية رئيسة مجلس إدارة جمعية 
مؤسسة سند الطفل املعاق الكويتية، 
سبيكة اجلاسر، احتفلت جمعية سند 
ومركز اخلرافي لألطفال املعاقني، للسنة 
الثامنة على التوالي بتكرمي كوكبة من 
أمهات أصحــاب اإلعاقات الذهنية من 
الكويت ودول مجلس التعاون والدول 
العربية والعاملية. استهل احلفل بكلمة 
ألقتها األمينة العامة جلائزة األم املثالية 
لإلعاقات الدهنية عائشة السالم، رحبت 
فيهــا باحملتفى بهــن وباحلضور من 
سفراء الدول الشقيقة ومن ناب عنهم 
واملكرمات من داخل الكويت وخارجها.

وقالت السالم: يتجدد اللقاء في هذا 
اجلمع املبارك للسنة الثامنة من عمر 
جائــزة األم املثالية لإلعاقات الذهنية 
والتي تقوم منذ تأسست بسواعد شباب 

متطوعــني يعملون بــكل جهد وحب 
لرسم البســمة على وجوه اآلخرين. 
وأشارت إلى أنه في هذا العام انضمت 
إلــى اجلائزة أمهات مــن دول مجلس 
التعاون اخلليجي وبعض الدول العربية 
الشــقيقة، باإلضافة إلى دول صديقة 
أخرى، منها جمهوريــة الهند وتركيا 
وماليزيا، وكانت نقلة نوعية للجائزة 
بفضل من اهللا أوال وتشجيعكم ثانيا 
للوصول إلى العاملية، ونحن مصرون 
على إيصال هدف اجلائزة ورســالتها 
إلى أقصى مدى يشبه عطاء األم الذي 

ال يعرف احلدود.
األمهات املكرمات من الكويت ودول 

اخلليج والدول العربية ٢٠٢٣:
- مــن مركــز املهارات - جــدة - في 
اململكة العربية السعودية: فاتن عبد 

البديع اليافي.
- من مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية 

- دولة اإلمارات العربية املتحدة: ندى 
محمد املدفع.

- من مركز الشفلح لألشخاص من ذوي 
اإلعاقة - دولة قطر: حصة دخيل احلمد.
- اجلمعية البحرينيــة ألولياء أمور 
املعاقني وأصدقائهم - مملكة البحرين: 

إميان عبدالصاحب أحمد.
- مدرسة العهد الزاهر - سلطنة ُعمان: 

فاطمة محمد اجلابري.
- الصفــاء لرعايــة األطفــال ذوي 
االحتياجــات اخلاصة بالســويس - 
جمهورية مصر العربية: سيدة محمد 

الشربيني.
- مركز املنار للتربية الفكرية - اململكة 
األردن الهاشمية: كفاية محمد عبدالقادر.

- جمعية الدار احللم لذوي االحتياجات 
اخلاصة- اجلمهورية اللبنانية: غنى 

محمد مهدي.
الوحــدة احملليــة - اجلمهوريــة   -

التونسية: سلوى الشواشي.
- من جمهورية الهند: شاميال ماليك.
- مركــز اخلرافــي ألنشــطة األطفال 

املعاقني: إميان الرفاعي.
- بوابــة التدريــب العاملية: سوســن 

سلمان.
- اجلمعية الكويتية لرعاية املعوقني 

باألحمدي: جيهان العنزي.
- اجلمعية الكويتية ملتالزمة الداون: 

ازدهار الكندري.
- مركز الكويت للتوحد: بدور فرج مطبقي.

- مركز ٢١: نورية الشمالي.
- اجلمعية الكويتية ألهالي األشخاص 

ذوي اإلعاقة: هناء الزواوي.
- فريق عبير ٢ التطوعي لذوي اإلعاقات 

الذهنية: هنادي الصالح.
- فريق اجلائزة: مرمي ناصر اخلضر.
- الشخصية العاملية مارغريت وكر. 
- الشخصية العامة د.سميرة السعد.

وأوضح السفير شلتوت أن 
تكرمي األمهات اليوم هو رمزية 
لكل أم مصرية أو كويتية أو من 
أي جنسية عربية مقيمة على 
الكويــت وتضحياتهن  أرض 
العظيمة ألوطانهــن وتربية 

وتنشئة أجيال املستقبل.
وأوضح أن االحتفال بعيد 
األم يتواكب مع االحتفال بيوم 
املرأة العاملي تكرميا وتقديرا 
لدورهــا فهــي عماد األســرة 

واملجتمع.

من جانبها، قالت القنصل 
العام السفيرة د.هبة زكي: «أوال 
أقدم حتيــة تقدير لكل أم في 
عيد األم، وحقيقة أنا فخورة 
مبا شــاهدته اليوم من تكرمي 
أمهات مثاليات وقصص الكفاح 
التي عشــنها، ومــا رأيته من 
سعادة األمهات بهذا التكرمي».
وتابعت د.ذكــي: «أحيانا 
تنســى األمهات أنفســهن وال 
تنتظر أن يقول لها أحد: شكرا، 
لكن في احلقيقة أن كلمة شكرا 

تفرق كثيرا جدا، وإن كانت ال 
تفي عطاء هؤالء األمهات ولكنها 
تعبير عــن االعتزاز بدورهن 
الرائــد». وأضافــت: النهارده 
وهللا احلمــد بجهد الســفارة 
املصرية واجلالية اســتطعنا 
اختيــار مجموعة من األمهات 
املتميزات لنقول لهن: شكرا، 
ودي حاجة بسيطة تساعدهن 
على استكمال رحلة كفاحهن، 
ونؤكد أن العمل املتميز دائما 

يكافأ.
الســفيرة د.هبة  وتابعت 
زكي: هذا باإلضافة إلى أن هؤالء 
األمهات هــن إضافــة جميلة 
للجالية املصرية في الكويت، 
وفخر لنــا ويقدمــن عناصر 
إضافــة للجاليــة فأبناؤهــن 

متميزون وهللا احلمد.
وأضافت: «فخر لنا أن يكون 
أبناء هؤالء األمهات في املدارس 
العمل  واجلامعــات ومواقــع 
املختلفة بهذا النجاح، ونحن 
ندعمهــم وندعم كل العناصر 
اإليجابية في اجلالية املصرية 
في الكويت ونقول لهم: شكرا 
على مــا قدمتموه وتقدمونه، 

ونحن معكم».

مت احتفاالً لتكرمي األمهات املثاليات مبناسبة عيد األم  السفارة املصرية نظَّ

اجلائزة في عامها الثامن على التوالي شهدت مشاركة نساء من دول عربية وأجنبية

السفير أسامة شلتوت والسفيرة د.هبة زكي واملستشارة ندى عادل وعدد من طاقم السفارة مع املكرمات (ريليش كومار)

الشيخة شيخة العبداهللا وسبيكة اجلاسر في صور تذكارية مع األمهات املكرمات  (زين عالم)

أنــه تكرمي عاملي ملــا لألم من 
مكانــة عظيمة في كل األديان 
واملجتمعات. واستشهد السفير 
شــلتوت بأبيات شاعر النيل 

حافظ إبراهيم، حيث قال:
األم مدرسة إذا أعددتها 

أعددت شعبًا طيب األعراق
وأكد أن األم هي منارة العلم 
والتربية وهي التي تربي في 
أبنائها الوالء واالنتماء وحب 
الوطــن وتغــرس فيهم القيم 

النبيلة واملبادئ السامية.

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو
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«Gust» اخلليج» راٍع ماسي ملعرض توظيف»
ضمن مساعيه املتواصلة 
لتمكني الشباب، وباعتباره 
وجهــة مفضلــة للعمل في 
القطاع املالي الكويتي، شارك 
بنــك اخلليج كراع ماســي 
للمعــرض الوظيفي الرابع 
والعشرين جلامعة اخلليج 
والتكنولوجيــا  للعلــوم 
«GUST»، والــذي أقيم على 

مدى ٣ أيام.
الكبير  ووســط اإلقبال 
مــن الطــالب واخلريجــني 
على جناح بنك اخلليج في 
املعــرض الوظيفي، ســلط 
ممثلــو البنــك الضوء على 
طبيعــة العمــل املصرفــي 
التي يجسدها البنك، وقدموا 
شــرحا تفصيليا عن آليات 
العمل والفــرص الوظيفية 
التخرج،  املتاحة حلديثــي 
كما قامــوا بإجراء املقابالت 
الشخصية للطلبة املتقدمني.
وضـمــــن مسـاعـيـــــه 
املتواصلة لترسيخ مبادئ 

البشــرية في بنــك اخلليج 
سلمى احلجاج: نحرص على 
املشاركة سنويا في املعرض 
الوظيفــي جلامعة اخلليج 
والتكنولوجيــا  للعلــوم 
«GUST»، وذلــك فــي إطار 
جهودنــا املتواصلــة لدعم 
املواهب والكوادر الشبابية 

الكويتية.
وأشارت إلى أنه انطالقا 
من مساعينا لترسيخ مكانة 

بنك اخلليج كبنك املستقبل، 
ضمن اســتراتيجية ٢٠٢٥، 
مســتمر  بشــكل  نســعى 
الستقطاب املواهب الشبابية 
املجــاالت،  مختلــف  فــي 
القادر  باعتبارهــم اجليــل 
على التماشي مع لغة العصر 
ومسايرة االبتكارات والتطور 
التكنولوجي املتســارع في 
القطــاع املصرفــي محليــا 

وعامليا.

ضمن مساعيه املتواصلة لتمكني الشباب

سلمى احلجاج

فــي  البيئيــة  االســتدامة 
املجتمع، قــام ممثلو البنك 
بتوزيــع كمية من األكياس 
القابلة إلعادة االســتخدام، 
بهدف تشجيع الطالب على 
تقليص استخدام األكياس 
البالستيكية، كما مت توزيع 
عــدد كبيــر مــن األشــجار 

الصغيرة.
وبهــذه املناســبة، قالت 
املــوارد  إدارة  مديــر عــام 

«تعاونية العارضية» تشّكل مجلس إدارتها اجلديد
أعلنت جمعية العارضيــة التعاونية أنه 
مت خالل األســبوع املاضــي اجتماع اجلمعية 
العمومية والتي سبق ان متت دعوة مساهمي 
اجلمعيــة البالغــني من العمــر ٢١ عاما فأكثر 
حلضور االجتماع الذي مت من خالله مناقشة 
جدول األعمال والذي يتضمن مناقشة التقرير 
املالــي واإلداري املقدم من مجلس اإلدارة عن 
الســنة املاليــة املنتهية فــي ٢٠٢٢/٧/٣١ ومت 
املصادقــة عليــه وتقرير مراقب احلســابات 
وامليزانية العمومية وتعيني مراقب حسابات 
للســنة املالية املنتهية في ٢٠٢٣/٧/٣١، وبعد 
ذلك مت انتخاب ٩ أعضاء جدد لعضوية مجلس 

اإلدارة وتشــكيل مجلــس اإلدارة على النحو 
التالــي: فهد ملفي معتــق املطيري - رئيس 
مجلس اإلدارة، عبداهللا احلميدي سالم املطيري 
- نائب رئيس مجلس اإلدارة، يوسف شامخ 
عايض الرشــيدي - أمني السر، خالد عايش 
شالل العنزي - أمني الصندوق، زيد خالد زيد 
مسيلم الرشيدي - رئيس جلنة املشتريات، 
محمد مشل حمد السويط الظفيري - رئيس 
اللجنة املالية واإلدارية، عبداهللا ناشي صايل 
املطيري - رئيس اللجنة االجتماعية والثقافية، 
وعضوية كل من راشد غثوان راشد املطيري 

فهد ملفي املطيريوناصر هزاع عبداهللا املطيري.

«مناء اخليرية» تهنئ 
بحلول شهر رمضان املبارك

تقدم الرئيس التنفيذي 
لـ«مناء اخليرية» بجمعية 
اإلصالح االجتماعي سعد 
التهنئة  العتيبي بخالص 
إلى صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد وسمو 
ولي العهد الشــيخ مشعل 
األحمد، وإلى جموع الشعب 
الكويتــي واملقيمــني على 
أرض الكويــت مبناســبة 
حلول شهر رمضان املبارك، 
متمنيــا أن يعيد اهللا هذه 
األيام املباركة على الكويت 

وأهلها باخلير والبركات. وأوضح العتيبي أن شهر رمضان 
فرصة من أعظم الفرص التي يتضاعف فيها العمل الصالح.

سعد العتيبي

مت «ازرع شجرة في وطني ٥» «التجارية العقارية» نظَّ
انطالقًا من دور الشركة 
التجارية العقارية الريادي 
املســؤولية  مجــال  فــي 
االجتماعيــة وحتت شــعار 
نظمــت  نهتــم»،  «نحــن 
«التجارية» مبــادرة «ازرع 
شــجرة في وطني ٥» وذلك 
يوم اخلميس ١٥ اجلاري في 
حديقة البوليڤارد بحضور 
عبدالفتــاح محمــد رفيــع 
معرفي رئيس مجلس إدارة 
الشركة التجارية العقارية، 
وعــدوان العدوانــي رئيس 
مجلــس اإلدارة والرئيــس 
التنفيذي لشــركة الساملية 
جروب لتنمية املشروعات، 
العبداهللا  والشيخة شيخة 
السند  وم.غامن عبدالوهاب 
نائب املدير العام لشــؤون 
الزراعــة التجميليــة ممثال 
عن الهيئة العامة لشــؤون 
الزراعة والثروة السمكية، 
حيــث اســتهدفت أنشــطة 
احلملة التركيز على أهمية 

والســاملية جــروب لتنمية 
املشاريع ومبشاركة العديد 
من املدارس والهيئات، حيث 
نخص بالشكر كال من مدرسة 
اللغة،  نورث وست ثنائية 
الكويت األمريكية،  مدرسة 
املدرســة الكنديــة ثنائيــة 
اللغــة، مركــز ٢١، حضانة 
ليڤربول، حضانة بالفيردي، 
مدرسة اليســرة املتوسطة 
بنــات، مؤسســة اإلخالص 

التأهيليــة، مدرســة بحرة 
االبتدائية بنات، حضانة بيت 
ناصر، مدرسة تأهيل التربية 
الفكرية للبنني، فريق األيادي 
اخلضراء البيئي، واملتطوعني 

من مختلف األعمار.
بــأن  وصــرح معرفــي 
العقارية  التجارية  الشركة 
تقــوم بهذه املبــادرة للمرة 
اخلامسة على التوالي بهدف 
بالبيئــة وبزراعة  االهتمام 
األشجار والنباتات والتركيز 
على أهمية التوعية للتشجير 
وأثره على إنتاج األكسجني 
واحلد من التغيرات املناخية 
حبا بالكويت وحرصا على 
التنمية االجتماعية والبيئية. 
وعبر عن سعادته بتنظيم 
مثل هــذه الفعاليــات التي 
تهدف إلى تشجيع املواطنني 
واملقيمــني علــى االهتمــام 
البيئي، الســيما  باجلانــب 
لدى اجليل احلالي لبلد ينعم 
مبستقبل أكثر جماال وصحة.

مبادرة بالتعاون مع طالب املدارس في حديقة بوليڤارد

الشيخة شيخة العبداهللا لدى مشاركتها في احلملة

الزراعة والتشجير  وفوائد 
على البيئة واملجتمع.

وحتــت شــعار «نبيهــا 
خضراء» متت زراعة أشجار 
تتالءم مــع طبيعة الكويت 
وأجوائهــا موزعــة ضمــن 
مساحات احلدائق املتنوعة 
البوليڤــارد باإلضافة  فــي 
إلى توزيع شتالت مجانية 
على جميع احلضور برعاية 
العقارية  التجارية  شركتي 

«كوليجان» تتشارك مع «كيدزانيا» الكويت
الطريق نحو مياه شرب أفضل

أعلنت شــركة كوليجان، 
الرائــدة عامليــا فــي تقــدمي 
حلول وخدمات معاجلة املياه 
لتحســني صحة املســتهلكني 
وزيــادة عافيتهم، شــراكتها 
مــع كيدزانيــا الكويت، وهي 
مدينة أطفال حائزة على جوائز 
ومعترف بهــا عامليا ملزيجها 
الفريــد اجلامع بــني التعليم 
والترفيــه. وجاء هذا اإلعالن 
خالل االفتتاح الرسمي ملختبر 
كوليجان للمياه في كيدزانيا 
الكويت األربعاء ١٥ اجلاري. 
ومتاشيا مع هذه األفكار، 
قال فيديريكو راديتشي، مدير 
املبيعات بدول مجلس التعاون 
اخلليجي (كوليجان)، إن هذه 
الشراكة توفر بالتأكيد لألطفال 
جتربة لعــب األدوار لتحديد 
وفهم شعار «نحو مياه أفضل». 

أفضــل للمســتهلكني في أي 
مكان قد يحتاجون لها - في 
املنــزل، فــي العمــل أو أثناء 
التنقل. فــي كوليجان، نحن 
ملتزمون باحللول املستدامة 
غير البالستيكية، ونقدم بعضا 
من اخلدمات األكثر تقدما من 
التكنولوجيــة في  الناحيــة 

فلترة املياه ومعاجلتها».

وأوضح التزام كوليجان نحو 
املجتمع - «نحن نؤمن بدعم 
صحــة مجتمعاتنــا، وصحة 
بيئتنا، ونذهب للعمل يوميا 
لتحقيــق مهمة توفيــر مياه 

ومت هذا احلــدث بطريقة 
مدينــة  مفتــاح  «تســليم 
كيدزانيا» التقليدية من مدير 
األعمال ستيفن بوتزيس، جنبا 
إلى جنب مع رقصة ترحيبية 
لفرقــة «حافظي احلقوق» أو 
راتس كيبرز- أوربانو وفيتا 
مــن كيدزانيا. تبع ذلك نزهة 
واسعة حول املدينة وافتتاح 
مؤسســة مختبــر كوليجان 
للميــاه ألول مــرة، حيــث 
أكد ســتيفن بوتزيــس: «في 
كيدزانيا، نســعى باستمرار 
إلــى الشــراكة مــع العالمات 
التجاريــة التــي توفر فرصا 
لألطفال للتعلم من خالل لعب 
األدوار الفريــد من نوعها في 
احلياة الواقعية، للتأثير بشكل 
إيجابي على املجتمع والبيئة 

التي يعيشون فيها.

«التقدم العلمي» دعمت «البحث العلمي» جلامعة الكويت

بدعم ومتويل من مؤسسة 
العلمــي،  الكويــت للتقــدم 
اختتمــت فعاليــات مؤمتــر 
البحث العلمي جلامعة الكويت 
٢٠٢٣، الــذي عقد فــي املركز 
الثقافي مبدينة صباح السالم 
اجلامعية. وقالت نائب املدير 
العام للبرامج االستراتيجية 
في مؤسســة الكويت للتقدم 
العلمي د.خولة الشايجي: إن 

تأتي حتقيقا ألهدافها املتمثلة 
في أن تكــون ركيزة لتحفيز 
ودعم العطاء العلمي واملعرفي 
في وطننــا العزيز، وحرصا 
علــى املســاهمة فــي تطوير 
املفاهيــم واألفــكار التــي من 
شأنها املشاركة في دفع عجلة 

التنمية في البالد.
وشــددت الشــايجي على 
حرص مؤسسة الكويت للتقدم 

العلمي على توفير الدعم لقطاع 
البحث العلمي لتعزيز ودعم 
منظومة العلوم والتكنولوجيا 
واالبتــكار، قائلــة إن املؤمتر 
يتيح للمشاركني فرصا فريدة 
للتعلم من أقرانهم، والتواصل 
مــع االختصاصيني من ذوي 
اخلبرة، واالطالع على نتائج 
أحدث األبحاث، والتعرف على 

أفضل التجارب العاملية.

املؤمتر عقد في املركز الثقافي مبدينة صباح السالم اجلامعية

إحدى محاضرات مؤمتر البحث العلمي جلامعة الكويت ٢٠٢٣ د.خولة الشايجي وعدد من احلضور خالل املؤمتر

دعم املؤسسة لهذا املؤمتر يأتي 
انطالقا من التوجيهات السامية 
من ســمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد - رئيس مجلس 
إدارة مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي والــذي أولى اهتماما 
خاصا بالبحث العلمي ودعم 
املشاريع واألفكار الرائدة في 
الكويت. وأضافت إن مشاركة 
املؤسســة في أعمال املؤمتر، 

«تعاونية النزهة» نّظمت مهرجان السلع الرمضانية 
بتخفيضات وصلت إلى ٥٠٪

صرح رئيس مجلس إدارة جمعية النزهة التعاونية 
وائــل القطامي بأنــه مع قرب حلول شــهر رمضان 
املبارك ومساهمة من اجلمعية بتقدمي أفضل اخلدمات 
للمساهمني وأبناء املنطقة، نظمت اجلمعية مهرجان 
السلع الرمضانية والذي يشتمل على أكثر من ٦٠٠

صنف من املــواد الغذائية، ولوازم العائلة واألواني 
املنزلية واالستهالكية.

وأوضــح القطامي ان التخفيضــات والدعم على 
السلع بنســبة تصل الى ٥٠٪، مشيرا الى انه قد مت 
افتتاح املهرجان في السوق املركزي بعد ان مت االنتهاء 
من أعمال جتديد وترميم وتطوير السوق وبحضور 

أعضاء مجلس إدارة اجلمعية.
هذا، ويســتمر املهرجان خالل الفترة من ٢٠ الى 

٢٥ اجلاري.

اشتمل على أكثر من ٦٠٠ سلعة غذائية

قص شريط االفتتاح

«اإلصالح» تطلق احلملة الرمضانية «وسارعوا» اليوم
أعلنت جمعية اإلصالح االجتماعي عن إطالق 
حملــة قيمية تبدأ في أول أيام شــهر رمضان 
املبارك حتت شعار «وسارعوا» وحتتوى عددا 
من الفعاليات الدعوية خالل الشــهر الفضيل 
مبشاركة عدد من العلماء والدعاة واملختصني.

وتقــدم مدير العالقــات العامــة واإلعالم 
باجلمعية عبدالرحمن عبداهللا الشطي بأسمى 
آيــات التهاني والتبريــكات إلى مقام صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، وإلى سمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، وإلى الكويت 
حكومة وشعبا ومقيمني مبناسبة قدوم شهر 
رمضان املبارك. وأعلن الشطي عن إقامة حفل 

اســتقبال املهنئني بالشهر الفضيل ثالث أيام 
شهر رمضان املبارك بعد صالة التراويح من 
٨:٣٠ إلى ١١ مساء في ديوان عبد العلي املطوع 

باملبنى اجلديد (مبنى الزبن).
وأضاف: رمضان شهر السباق نحو اجلنة 
والتنافس على اخلير واملسارعة إلى الطاعات، 
واملبــادرة إلى األعمــال الصاحلة، ولذا ارتأت 
جمعية اإلصالح االجتماعي إطالق حملة قيمية 
جديدة في بداية رمضان وتستمر طوال الشهر 
الكرمي حتت شعار «وسارعوا»، وذلك لتهيئة 
األجــواء الرمضانية داخل األســرة بالبرامج 

عبدالرحمن الشطياإلميانية والدعوية والقيمية. 

«النجاة» تطلق من اليمن 
مبادرة «إفطار مليون صائم»

أطلقت جمعية النجاة 
اخليرية من اليمن مبادرة 
«مليــون وجبــة إفطار» 
والتي تهدف إلى توزيع 
وجبــات اإلفطــار داخل 
الكويت وفي ٢٥ دولة حول 
العالم. وقال مدير املوارد 
واحلمالت باجلمعية عمر 
الشــقراء: نتواجد حاليا 
فــي اليمــن ومعنا فريق 
مــن الشــباب الكويتــي 
املتطــوع، واملؤثرين في 
مواقع التواصل االجتماعي 

لتفقــد أحوال الشــعب اليمني، واإلشــراف على توزيع 
السالل الرمضانية على األسر احملتاجة.

عمر الشقراء

«AIU» نّظمت معرضها الوظيفي األول بنجاح

استضـافــــت اجلامعــــة 
األمريكية الدولية في الكويت 
AIU، بنجاح معرضها الوظيفي 
السنوي األول في ٧ اجلاري، 
والــذي شــهد إقبــاال مثيــرا 
لإلعجاب ألكثر من ٢٥ شركة 
بارزة من مختلف الصناعات.
حضر احلدث أكثر من ٥٠٠
طالب من اجلامعة األمريكية 

وربطهم بأصحاب العمل، حيث 
كانت الشــركات املشاركة في 
املعرض رفيعة املستوى، مما 
وفر للطالب إمكانية الوصول 
إلــى املهنيــني املخضرمــني 
واالطالع على رؤى الصناعة 

رفيعة املستوى.
مشــعل العيار أحد طالب 
جامعة AIU، أعرب عن أفكاره 

حول معرض الوظائف، قائال: 
«كانت التجربة مرهقة، لكنها 
كانت فرصة عظيمة ملناقشة 
آفاقي املستقبلية واستكشاف 
العمــل ذات الصلــة  فــرص 
باهتماماتي. لقد فتح احلدث 
مرحلة جديدة في حياتي، وأنا 
متحمــس التخــاذ اخلطوات 

التالية».

مبشاركة ٢٥ شركة بارزة وحضور ٥٠٠ طالب من اجلامعة األمريكية الدولية

ًجانب من معرض AIU الوظيفي األول املعرض شهد إقباالً كبيرا

الدوليــة واكتســبوا معرفــة 
قيمة حول اجتاهات الصناعة 
واملسارات الوظيفية احملتملة 
العمــل والتدريــب  وفــرص 
الداخلــي. مت تنظيم الفعالية 
من قبل قسم اخلدمات املهنية 
باجلامعــة، والذي يهدف إلى 
AIU تزويــد طــالب جامعــة
بفــرص التعلــم التجريبــي 
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عبيد الوسمي: ندعو إلى توافق حول تشريعات لضبط االنتخابات
سامح عبداحلفيظ

دعا النائب د.عبيد الوسمي إلى 
حتقيق توافق وطني بني النواب 
وجميع القوى السياســية بشأن 
أهميــة صدور قانــون املفوضية 
العليا لالنتخابات والتحقيق في 
تزويــر االنتخابــات والعبث في 
القيود االنتخابية، مؤكدا أنه «لو 
أجريت االنتخابات من دون إجناز 
تلك امللفات فإنها سوف جترى وفق 

القيود واملثالب السابقة».
وقــال الوســمي فــي مؤمتر 
صحافي عقــد في مجلــس األمة 
أمــس «ألتقيكم في قاعة املجلس 
للمرة الثانية خالل أقل من يومني، 
إليضاح الصورة أمام الرأي العام 
فيما يتعلق باألحداث السياسية 
األخيرة»، مضيفا ان «هذا التوضيح 
يعد أمــرا ضروريا لســالمة فهم 
اجلــدل حول ما مت مــن إجراءات 
بعضها يتعلق باملجلس وبعضها 
يتعلق باحلكومة وبعضها يتعلق 
باحلكم القضائي الصادر ببطالن 

مجلس ٢٠٢٠».
وأكد أنه «متى ما ثارت شبهة 
حول أي انتخابات فإنه يجب أن 
يتم التحقيــق الواضح في هذه 
املسألة حتى ال يتذرع أحد باحترام 
الشرعية وإرادة الناس ألن اإلرادة 
املشكوك فيها هي ليست إرادة إلى 

أن تتأكد تلك اإلرادة».
واعتبر الوسمي أن «هذا الكالم 
ليس مجــرد عبــارات نظرية»، 
موضحا أنــه «ترجم ذلك عمليا 
بسؤال برملاني تفصيلي لكي يعلم 
اجلميع من زور وملاذا زور وكيف 
زور إذا كان هناك تغيير أو تزييف 

أو تزوير».
وبني أنه توجه بسؤال برملاني 
تفصيلي إلى كل من وزيري العدل 
والداخلية، استفسر فيه عن نسبة 
املشاركة في جميع الدوائر، وفي 
كل دائــرة علــى حدة مــن واقع 

كشوف جلنة االنتخاب.
وأضــاف ان الســؤال شــمل 
االستفسار عن عدد الناخبني الذين 
أدلــوا بأصواتهم في االنتخابات 
التي جرت في تاريخ ٢٩/٩/٢٠٢٢
فــي الدوائر اخلمــس مع حتديد 
الدوائــر االنتخابيــة، واللجــان 
االنتخابية التي أدلوا بأصواتهم 
فيهــا، والتعاميــم والقــرارات 
واإلرشادات املقدمة ألعضاء جلنة 
االنتخاب سواء كانت مكتوبة أو 
شفوية في شأن إجراءات االقتراع 

والفرز إن وجدت.
وتابــع: إنه ســأل عن وجود 
محاضر لعمليــة الفرز ال حتمل 
توقيعا للقائمــني بها وإذا كانت 
اإلجابــة باإليجاب، فمــا القيمة 
القانونية لهذه الورقة؟ وكم عدد 
احملاضر التي خلت من توقيعات 
املختصني بالتوقيع؟ وجواز فرز 
األوراق من دون متكني مندوبي 
املرشحني من االطالع عليها، وهل 
منــع أي منهم مــن االطالع على 
أوراق االقتــراع أثناء فرزها في 
احلــاالت التي مت الفرز في غيبة 
أي مــن وكالء املرشــحني؟ وهل 
اعترض في بعض اللجان في هذا 
الشأن؟ وما القرارات الصادرة في 

شأن هذه االعتراضات؟
وقال الوســمي إنه طلب في 
سؤاله كشفا يوضح عدد اللجان 
التي بلغت نســبة االقتراع فيها 
مــن ٩٠٪ حتــى ١٠٠٪ في جميع 
الدوائر، مع بيان اسم رئيس جلنة 
االنتخاب وأســماء أعضائها من 
دون مندوبي املرشحني لكل جلنة 

على حدة.
وأضاف أنه استفسر عن عدد 
العاملــني في جهاز أمــن الدولة 
املوجودين في جلان االقتراع وما 
دورهم في العمليــة االنتخابية 
ونسخ من قرارات تكليفهم بهذه 
املهمة في حال وجودها، وكشوف 
االقتراع املبينة لعدد املشاركني من 
إجمالي الناخبني في كل جلنة على 
حدة من واقــع محاضر اللجان، 
ومتى بدأت عملية الفرز في الدائرة 
الثالثــة في كل جلنة من اللجان 

مع ذكر الساعة بالتحديد؟
وقال إنه استفســر عن مدى 
صحة إعالن تلفزيــون الكويت 

املنهجية للتزوير».
وبــني الوســمي«إذا عقــدت 
اجللسات فيجب أن يكون اإلجراء 
األول هــو التحقيــق فــي نتائج 
االنتخابــات، وهذه من املســائل 
األولية التي متكننا من إعداد قوانني 
لالنتخابات تتفق مع رغبتنا في 

سالمة النظام االنتخابي».
وأوضح أن «الســبب في ذلك 
أنه لــو عدنا إلى اآللية الســابقة 
فسوف يتكرر الوضع احلالي من 
إبطال وغيره، ولكن إرادة الناس 
أمر من مستلزمات استقرار احلياة 
السياســية واســتقرار احلكومة 

واستقرار املؤسسات».
وأضاف الوسمي «الدميوقراطية 
ليســت مجرد صنــدوق اقتراع، 
واملنهج هو ما يطالب به الناس، 
وليس لدينا حكومة أو برملان ينعقد 

فكيف يتم اتخاذ القرار».
وردا على ســؤال عما إذا كان 
يجوز أن يتــرأس نائب الرئيس 
اجللسة ويعقدها، أجاب الوسمي 
«في رأيي وتقديــري نعم يجوز 
ألنها مخالفة دستورية ال ميكن إال 

التعامل معها بهذا النهج».
وأضــاف إنه من ضمن هذه 
املسائل االستشــهاد بأول مرة 
رفعــت اجللســات فــي ٦٧ ألن 
وزيــرا لم يحضر، مشــيرا إلى 
أن الواقعة تتعلق بإجراء حتقيق، 
فأمر طبيعي في ظل عدم وجود 
الوزير املعني أال يستكمل البند، 
فإذا جئنا في جلسة استجواب 

ومات الوزير، فما احلل؟
وبشأن احلوار الوطني وعما 
إذا كان حيا وهل ميكن االعتماد 
عليه، أجاب الوسمي«سواء كنت 
أنــا أو غيري، فاحلوار الوطني 
يجب أن يســتمر بغض النظر 

عن الشخص املوجود».
وأكــد أن «احلــوار الوطني 
هــو اجتمــاع ســلطات القرار، 
الديوان األميري طرف في القرار، 
ومجلــس الــوزراء والبرملــان، 
التصــورات كاملة في  لتضــع 
اإلشكال، حتى ميكن التعاون على 
حلها من خالل عمل الســلطات 

مجتمعة».
وذكر الوسمي «وضعنا به 
عددا كبيرا مــن النقاط، وقد ال 
تكون هــذه هي اآلليــة املثالية 
ولكــن إذا أحــد لديــه فليقــدم 
ونحــن معه، فال هم قدموا آلية 
وال هــم راضون عمــا قدمناه»، 
معلقا «العملية الفوضوية تخدم 

أناسا».
واعتبر الوســمي أن «هناك 
من يقتات على الواقع، فإذا كان 
احلوار وآليته ال تعجب، فماذا 
عندك لتقدمه، ويجيب هو مبقولة 
محاربة الفساد، وأنا أسأله كيف 

حتارب الفساد؟».
وأوضح أن «هؤالء ال يعرفون 
تصورا لقضايا اإلسكان والتعليم 
والصحة وغيرها، وخالل منحة 
الـ ٣٠٠٠ دينار قال أحد النواب 
كل مواطن يأخذ ٢٥ ألف دينار، 
وأقول لــه إن التأمينات تغطي 

املؤمن عليهم فقط».
وشدد الوسمي على ضرورة 
أن «تكون أمينا لكي تدافع عن 
مصالــح املجتمــع»، مضيفا أن 
«املسألة ليســت شعارا بل من 
الواجــب مواجهــة املمارســات 
اخلاطئة واخلطأ سمة اإلنسانية، 
كل ابن آدم خطاء، فال يترك كل 
الســيئات ونتكلم عن شخص 

واحد».
وفــي رده علــى ســؤالني 
حول وجود شبهة في العملية 
االنتخابيــة الســابقة وملاذا لم 
تتم إثارة هــذا املوضوع طوال 
الفترة الســابقة، قال الوســمي 
إنه وجه عددا من األســئلة إلى 
وزارة الداخلية في هذا الشأن.

وعن أسباب عدم رضاه عن 
بيان النواب الصادر من ديوان 
شعيب املويزري، وتعليقه على 
تعاطــي التيــارات السياســية 
وبيانها فيما يخص حكم احملكمة 
الدســتورية، قال الوســمي إنه 
ال يحجر على حــق النواب في 

االعتراض أو التجمع.
وأكــد أن للنــواب وجهــات 

نظر تتفق في جانب مع وجهة 
نظره، لكن احلديث عن اآللية فهم 
يطالبون بالعودة إلى الشارع، 
مضيفــا أنه يؤيد تلــك العودة 
لكــن يجب أن تكــون من خالل 
آلية جتنبا للعودة إلى ما كانت 

عليه األمور من قبل.
وقال الوســمي إن من كانوا 
يعترضون على القيود االنتخابية 
ويعتبرونهــا محرفــة ومزورة 
سيعودون إلى االنتخابات بهذه 
القيود التي يدعون أنها محرفة 

ومزورة.
وأضاف «نقول إن االنتخابات 
بها خلل وهذه أول مرة أســمع 
عن وجود خلل في االنتخابات، 
فهناك شــبهة أو ال وجود لتلك 
الشــبهة وهل ميكــن التصدي 
للشبهة إن وجدت واإلجابة عنها؟ 
وعندما نقول كم عدد املشاركني 
في العملية االنتخابية فهل هذا 

سؤال صعب اإلجابة عنه؟».
وقال الوسمي «لسنا بحاجة 
إلــى أن ينحرف األمــر إلى أمر 
آخر ال يؤدي إلى استقرار احلياة 
السياســية، والشــيء نفســه 
بالنســبة للتيارات السياسية 
التــي قالــت إنه يجــب العودة 
إلــى األمــة، فهــذا كالم صحيح 
والتيارات السياسية لها تقديرها 
لكن العودة إلى أين بالضبط؟ 
االنتخابــات بهــا قيــود وأنتم 
تقولون إنها ال تعكس البيانات 

احلقيقية».
واعتبر أن العودة لألمة يجب 
أن تكون وفقا لعدد من الضوابط 
كــي ال يصير الشــيء نفســه، 
مضيفا أنه من غير املعقول في 
كل انتخابــات يكــون هناك إما 
إبطال أو حل للمجلس، والكويت 
ال ميكن أن تعيش استقرارا في 
ظل هذه املســألة مــع األخذ في 
االعتبــار أن الوضــع الدولي ال 

ميكن السيطرة عليه.
وأوضح الوسمي «نستطيع 
التعاطي مع احلالة الداخلية لكن 
ال نستطيع أن نؤثر على معادلة 
القوة العســكرية فــي املنطقة 
وفي العالم، متسائال كم أسعار 
البترول اآلن؟ ٧١ دوالرا وهذا أقل 
من سعر التعادل فهل هذا األمر 

يعنينا أم ال يعنينا؟
وأكد ضرورة تركيز الطاقات 
ملواجهة التحديات الكبرى التي 
تتعلق بوجود الدولة فهذه هي 
األشــياء األساسية، أما األشياء 
األخرى فمــن الســهل التعامل 
بشــأنها عــن طريــق حتقيــق 
توافقــت  إذا  وأنــه  برملانــي 
التيارات السياسية والبرملانية 
فيصدر قانــون لالنتخاب فكل 
هذه إجراءات لالنتخاب ووقتها 
يصوت املواطن وهو مرتاح ألن 

صوته سيذهب في محله.
وقال الوسمي «اآلن ال تدري 
إن كان صوتك يذهب في محله 
أم ال؟ فنسبة التصويت باللجان 
١٠٠٪ عــدد األصــوات أكثر من 
عدد الناخبني فهذه أمور ليست 

جيدة».
وبالنسبة لقرارات ومقترحات 
مجلس ٢٠٢٢، ماذا بشأنها؟ وما 
اإلجراءات التي ســتترتب على 
ذلك؟ وما تقييمه ملجلسي ٢٠٢٠
و٢٠٢٢ بشأن األفضل من حيث 
العمل؟ قال الوســمي إن األداء 
مرتبط مبا قدم وليس باألسباب.

وبني الوسمي أنه في مجلس 
٢٠٢٠ كان هنــاك انضبــاط في 
عملية التشــريع بسبب وضع 
حزم تشريعية، فكان اإلصالح 
القضائي واإلصالح السياســي 
واملالي جزءا من العمل التشريعي 
ومت تقدمي كل التشريعات ومتت 

دراستها.
وأوضح أن اجللســة األولى 
املقبلة بعد نشــر حكم احملكمة 
الدستورية باجلريدة الرسمية 
وتشكيل احلكومة ودعوة املجلس 
لالنعقاد سيكون آخر جدول أعمال 
ملجلــس ٢٠٢٠ هو جدول أعمال 
اجللسة لكي ال يختلط األمر على 
الناس، منوها أن قضية القروض 
من املجلس املبطل ال يوجد مانع 

من تناولها مرة أخرى.

على اجلميع نوابًا وتيارات سياسية وناشطني التوافق على مسألة واحدة هي التحقيق فيما مت من انتخابات وما الضمانات لعدم العودة إلى السيناريو نفسه؟

وقال الوسمي «أود من كل نائب 
في مجلــس ٢٠٢٢ يؤكد أن الرقم 

الذي حصل عليه صحيح».
وتســاءل عن سبب االنزعاج 
من التحقيق في موضوع تزوير 
االنتخابــات إن كانت تلك األرقام 
صحيحة، مضيفا: «أتفق مع اجلميع 
في أن إرادة األمة يجب عدم العبث 

فيها بأي صورة من الصور».
وطالــب الوســمي احلكومة 
بإيضاحــات، ألن امللف لن يغلق 
وســيتم التحقيق فيــه احتراما 
إلرادة األمة وقيمة رأي كل مواطن 
كويتي أدلى بصوته في االنتخابات، 
معتبرا أن «من يريد حل البرملان 
اآلن هو مشارك في التزوير ويريد 

االستفادة منه بكل تأكيد».
وأكد أن العودة إلى الشعب كالم 
سليم لكن بعد أن يتم التحقيق في 
تزوير االنتخابات وإصدار قوانني 
لضبط العملية االنتخابية وبعد 
ذلك جتري االنتخابات، مضيفا أنه 
«في حال حتقيق ذلك يكون التعبير 
احلقيقي عن إرادة األمة وليس إرادة 
املزورين الذين يضربون األصوات 
في ٣ وتكون النتيجة فالنا ناجحا».

وتساءل: «هل منطقي أن بعض 
األرقام التي صدرت تكون نسبة 
التصويــت بهــا ١٠٠٪ في بعض 
اللجان أو أن تكون عدد األصوات 
أكبر من عدد الناخبني، وما الضمانة 
من أن نعود إلى السيناريو نفسه 

إذا جرت االنتخابات؟
وذكر الوسمي «هناك من يقول 
إنني كان لي رأي، فأنا أقول إنني 
فرد واحد ضمن ٥٠ في املجلس»، 
موضحــا أن «رأيــه فــي برملــان 
٢٠١٢ قالــه صراحــة إن ما ذكرته 
احملكمة الدستورية من أن مرسوم 
االنتخابات وقتها صدر من حكومة 
غير مشــكلة بشكل صحيح رأي 

غير منطقي».
وأعرب عن اعتقاده بأن مرسوم 
احلــل يكفي أن يصدر من رئيس 
مجلس الوزراء مبجرد تكليفه، وبني 
أن رئيــس مجلس الوزراء يكلف 
من ســمو األمير ويجب أن يكون 
ضمن احلكومــة نائب واحد فلو 
رفض جميع النواب لن تكون هناك 
حكومة، لكن رئيس مجلس الوزراء 
موجود ويرفع األمر إلى سمو األمير 

وهــو من يقرر إمــا أن يعفيه من 
منصبه أو يحل البرملان وبالتالي 
تبريــر احملكمة هنا ال أســاس له 
ألنه يكفي أن يكون رئيس الوزراء 

موجودا.
وبني أن «احملكمة الدستورية 
قالت فــي حكمهــا إن هناك نصا 
دستوريا بأنه ال يجوز حل البرملان 
للسبب نفســه مرتني متتاليتني، 
وهذا يعني أنه يجب أن يكون هناك 
سبب يبرر احلل واملسألة ليست 
مزاجا شخصيا بينما رئيس مجلس 
الوزراء لم يحضــر أمام البرملان 
أصال ويرفع كتاب عدم التعاون».

وشدد على أن «تلك األسباب 
تؤكد احلاجة إلى ضوابط حلماية 
العملية االنتخابية»، داعيا «جميع 
النــواب والتيــارات السياســية 
والناشطني إلى التوافق على مسألة 
واحدة هــي التحقيق فيما مت من 
انتخابات حتى نعلم ويعلم الشعب 
كامــال من زور وملاذا زور، وكيف 
زور وحلساب من، ومحاسبة هذه 

املجموعة أيا كانت».
وذكر إن «إعالن قناة تلفزيونية 
عن النتائج قبل أن يفتح الصندوق 
يجب أال مير»، ألن التهاون يجعل 
االنتخابــات واملشــاركة فيها بال 
قيمة»، وأضاف معقبا «أنت تصوت 
ونحن نضع األسماء التي نريدها، 

هذه ليست انتخابات».
وشدد الوسمي على ضرورة 
«احترام الشرعية والنظام القانوني 
واحترام اإلجراءات في االنتخابات 
واجب، متســائال عــن عالقة أمن 
باالنتخابــات وســبب  الدولــة 

تواجدهم فيها».
وأكد الوسمي أن «هذه العملية 
سيتم التحقيق فيها سواء مبجلس 
أو غير مجلس واملزورون سيتم 
كشــفهم، وعندما نعرف من زور 
وكيف زور نضع اآللية والضوابط 
لالنتخابــات»، معقبــا: إن «هذه 

اللخبطة لن متشي».
وقال الوســمي «كل من عبث 
بإرادة األمة سيعاقب»، متسائال: 
«كيف يتم احلصــول على أرقام 
تتعارض مع قواعد املنطق، ومن 
صوت كل هذه األصوات، ومن قام 
بالتزوير في هذا النمط فقد يزور 
في شيء أكبر ونحن هنا في الكويت 

معتادون على مثل هذا األمر».
وذكــر «ســتفتح كل امللفات،  
فنحن شعب ولســنا كومبارس، 
وســتفتح كل امللفــات في وجود 
برملان أو عدم وجود برملان، ولكن 
مــن األفضــل أن تفتح فــي إطار 

مؤسسي».
وأكــد أن كل هــذه امللفــات 
«ستفتح احتراما للدولة وانسجاما 
مع الشعار العام وهو دولة قانون 
ودولة مؤسســات، وهذه امللفات 
ســتفتح والكالم للجميع، خارج 
الكويت وداخلها وبالبرملان ومن 

دون برملان ستفتح».
وفي موضوع آخر نوه الوسمي 
بأن «ما مت في املجلس املبطل بشأن 
تشــكيل جلنة ملراجعة ما يسمى 
بالتجــاوزات املالية وانتهت مدة 
عملها فإن مكتب املجلس قرر متديد 
عمل اللجنة إلى حني انتهائها من 

عملها».
وأعلن عن أنه ســيتم توجيه 
الدعوة إلى النائب أسامة الشاهني 
وهو عضو في مكتب املجلس منذ 
عــام ٢٠١٦ حتى عــام ٢٠٢٢ وكان 
قــد حتــدث قبــل صــدور احلكم 
وحتــدث عن أن هناك فســادا في 

أعمال املجلس.
وبــني أنــه يدافع عن نفســه 
كعضو في مكتــب املجلس الذي 
وجه الشاهني له االتهام بالفساد، 
ولكنه ال يهاجم الشاهني ألنه ليس 
خصما له، داعيا إياه إلى أن يكون 
حذرا في توجيه اخلطاب ألنه ليس 

من السهل اتهام األفراد.
واعتبر أن هذا األمر شبيه مبن 
اتهمه بتلقي مبلغ بقيمة ٣٠ مليون 
دينار في فتــرة االنتخابات أمام 
العالم ولــم يعتذر وعندما صدر 
حكم بسجنه طلبوا التنازل عنه 
ألنه شاب، مؤكدا أنه كما أن هناك 
أناسا صاحلني فإن هناك مجرمني 

والقانون وضع قواعد للجميع.
وقال الوســمي «في ندوات 
احلوار الوطني طرحت خارطة 
طريق تفصيلية لكيفية املعاجلة 
وإحداها فتحت كل ملفات الفساد 
واســتعادة األموال املســروقة، 
مبينا أن هناك أناســا استولوا 
على مئات املاليني منذ سنوات 
وال يريدون أن يردوا دينارا واحدا 

ومن الطبيعي أن ينزعجوا ولكن 
في املقابل غير منطقي أن ميرر 

املجتمع هذه املسألة».
ودعــا املواطنــني للتنبه الى 
األدوات الرخيصة ممن يقبضون 
ثمنــا لتضليل الــرأي العام وهم 
على استعداد لتعطيل أي مشروع 

تنموي مقابل ٥٠٠ دينار فقط.
واعتبر الوسمي أن «من يبيع 
رأيه وموقفه ليست لديه مشكلة 
فــي أن يؤثر حتــى على مصالح 
الدولــة االســتراتيجية»، محذرا 
من «أن هناك دوال ميكن أن تدفع 
وتســتأجر عددا من هــؤالء لكي 
يثيــروا أي قضية عامة جتاه أي 

مشروع استراتيجي».
وعقب قائال «أثر هذه املسألة 
معروف على املوقف الرسمي في 
الدولة، فال برنامج عمل وال تصورا 

وال استراتيجيات».
وكشــف عــن أنه «علــى علم 
بوجود حتالف مع بعض العاملني 
في األجهزة األمنية إلغالق بعض 
امللفات ولكن هذا األمر لن يستمر 

إلى أبد اآلبدين».
وقال الوسمي«املنطق يستدعي 
اســتقرار احلالة السياســية في 
الدولــة وأن يكون هنــاك معيار 
للقبــول بإرادة األمــة، وهذا ورد 
في برنامج عمل احلكومة، لضمان 

شفافية االنتخابات».
وأوضح أن «عدم معرفة عدد 
املقترعــني واملشــاركني ونســبة 
املشــاركة فــي االنتخابــات تهدم 
الثقــة فــي النتيجــة حتــى وإن 
كانــت ســليمة»، متســائال «ماذا 
يزعــج احلكومة في إعالن نتائج 

االنتخابات؟».
وشــدد على أهميــة «صدور 
قانون املفوضية العليا لالنتخابات 
والتحقيق في تزوير االنتخابات 
والعبث في القيود االنتخابية، التي 
اعترفت بها احلكومة»، مضيفا «لو 
أجريت االنتخابات فسوف جترى 

وفق القيود السابقة».
وذكــر «التصويــت بالبطاقة 
املدنية مؤقت، وهناك من لم يرد 
فتح موضوع تزوير االنتخابات، 
ألنه مستفيد من التزوير، ولذلك 
أقول ســتفتح امللفات ملعرفة من 
زور وكيف زور حتى متنع العملية 

الرســمي نتائج عملية الفرز في 
بعض اللجان في الدائرة الثالثة 
قبــل بدء عملية الفــرز فيها وما 
اجلهة املخولة بتزويد التلفزيون 

بهذه البيانات؟
إن استفســاراته  وأضــاف 
شــملت عدد املواطنني املوقوفني 
من التصويت - ألي ســبب من 
األســباب - في االنتخابات التي 
متت في تاريــخ ٢٩/٩/٢٠٢٢ في 
الدوائر اخلمس مع حتديد الدوائر 
واللجان املقيد بها أسماؤهم، وعدد 
األصوات الصحيحة واألصوات 
الباطلة فــي كل جلنة من جلان 
الدوائر اخلمس وعدد األصوات 
الصحيحــة التي حصــل عليها 
كل مرشــح من املرشحني الذين 
شــاركوا فــي االنتخابــات التي 
متت في تاريــخ ٢٩/٩/٢٠٢٢ مع 
حتديد عدد األصوات التي حصل 
عليها كل مرشــح فــي كل جلنة 
من اللجان االنتخابية، مع إرفاق 
املستندات املؤيدة إلجابة السؤال 
وأي مستندات أخرى ذات عالقة.

وقال الوسمي إنه طلب كشفا 
بأســماء مــن كســب اجلنســية 
الكويتيــة وفقــا ألحــكام املواد 
٤-٥-٧-٨ من املرسوم األميري 
رقــم ١٥ لســنة ١٩٥٩ بقانــون 
اجلنســية الكويتيــة ولم ميض 
على كسبهم اجلنسية الكويتية 
عشرون سنة ميالدية، مع تزويده 
باملستندات املؤيدة إلجابة السؤال 
وأي مستندات أخرى ذات عالقة.

وذكر الوسمي «إن هناك عددا 
كبيرا مــن األشــخاص أصدروا 
بيانات فردية أو جماعية يذكرون 
فيهــا إنه ال يجــوز ألي جهة أن 
تخرج عن إرادة الناخبني»، مضيفا 
أن «هذا الكالم سليم من الناحية 
النظريــة ويؤيــده ألن الشــعب 
مصــدر الســلطات جميعا وهو 
بإرادته الصحيحة يعبر عن إرادة 
األمــة متى ما كانــت االنتخابات 

صحيحة».
وبــني أنــه «عندمــا قلنا إن 
هناك شــبهة شــديدة الوضوح 
ميكن أن نوضح ذلك في ســؤال 
لإلعالميــني والصحافيــني عــن 
نســبة املشاركة في االنتخابات، 
هل توجد انتخابات في العالم ال 
يعرف عدد املشاركني فيها؟ وعلى 
أي أســاس يقــال إن االنتخابات 
شرعية وتعبير عن إرادة األمة؟
وعلق الوســمي علــى بيان 
السياســية الصــادر  التيــارات 
أخيرا، متســائال إنه يتحدث عن 
احتــرام إرادة األمة والعودة إلى 
صناديــق االقتــراع، فلــو عدنا 
إلى الصناديق فكيف ســتجرى 
االنتخابات؟ أنتــم تعلمون أنها 
ســتجرى ضمن اإلطار الســابق 
الذي قبل مرسوم الضرورة، أين 

وجه اخلالف؟
وبني أن احلكومة شكلت جلنة 
بشأن وجود تغيير وحتريف في 
قيود الناخبني، والذي هو عبارة عن 
تزوير في البيانات، فمن املفترض 
أن احلكومة التي أعدت هذا التقرير 
حتيــل كل املزورين إلى القضاء، 
والسؤال كم عدد األشخاص الذين 
أحيلوا؟ ومن هم؟ ومن ميلك تغيير 
قيود الناخبني؟ ومن هم املسؤولون 
احلكوميــون الذين أحيلــوا إلى 

النيابة بتهمة التزوير؟
وقــال الوســمي «ال مانع من 
العودة إلى صناديق االقتراع بشرط 
وضع ضوابط للعملية االنتخابية، 
وضرورة معرفة التحريف الذي 
ورد في هذه القيود حتى ال جترى 
االنتخابات وفق قيود ال تعبر عن 

حقيقة إرادة الناخبني».
وأضــاف «لذلــك مــن يطلق 
الشعارات بضرورة احترام إرادة 
األمة عليه أال يصــور أوراقه في 
قاعة عبداهللا السالم، فاحترام إرادة 
الشــعب ليس طلبا وال منة إمنا 
هو قانــون يفرض ومن ال يلتزم 
يفرض عليه االلتزام فهذه هي دولة 

القانون».
وذكر «حينما قلنــا إن هناك 
شبهة، فهناك ٣ أرقام وكل الكويت 
تعلم أنه ال ميكن أن تكون رقميا 
صحيحة اثنان في الدائرة اخلامسة 
وواحد في الدائرة الثالثة حسابيا».

سعود أبوصليب يعلن استقالته
من عضوية مجلس األمة ٢٠٢٠

النائــب ســعود  أعلــن 
أبوصليــب عن اســتقالته 
من مجلس األمة، مؤكدا أن 
«أحكام الدستورية موضع 
احتــرام إال أن الشــعب هو 
صاحب احلق في إعادة من 
يختاره إلــى قاعة عبداهللا 
صناديــق  عبــر  الســالم 

االقتراع».
وأوضــح أبوصليب في 
تصريح باملركز اإلعالمي في 
مجلس األمة أن االســتقالة 
جــاءت «نظرا ملــا آلت إليه 

األوضــاع السياســية في البــالد في اآلونة 
األخيرة وحتديدا بعد حكم احملكمة الدستورية 
بإبطال مجلــس األمة لســنة ٢٠٢٢ وعودة 
مجلس األمة لســنة ٢٠٢٠ املنحل باملرسوم 

األميري».
وقال أبوصليب «بالرغم 
من احترامي ألحكام احملكمة 
الدستورية وأحكام القضاء 
الكويتي الشامخ بشكل عام 
إال أن من يحدد عودة النائب 
إلــى قاعة عبداهللا الســالم 
هــو الشــعب الكويتي عبر 
صناديق االقتراع وليس حكم 

من احملكمة الدستورية».
وأضاف «لطاملا احترمنا 
أحكام الدستورية واحترمنا 
املراسيم األميرية ولكن هناك 
شعب يجب أن حتترم إرادته، وعليه أعلن 
عن تقدمي استقالتي من عضوية مجلس األمة 
احلالي، ســائال املولى أن يدمي على الكويت 

نعمة األمن واألمان».

الشعب هو صاحب احلق في إعادة من يختاره إلى قاعة عبداهللا السالم

سعود أبوصليب

أسامة الشاهني يطالب احلكومة بتوضيح موقفها
النائــب أســامة  طالــب 
الشــاهني احلكومة بالظهور 
وإعالن موقفهــا وردة فعلها 
جتاه حكم احملكمة الدستورية 
بإبطال مراسيم احلكومة بشأن 
حــل مجلــس األمــة، وأيضا 
املزاعــم بوجــود تزوير في 

االنتخابات املاضية.
وقال الشاهني في تصريح 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة 
«ملــا كان احلكم فــي الكويت 
دميوقراطيا السيادة فيه لألمة 
مصدر السلطات جميعا كما 
قرر الدســتور الذي أجمعنا 
جميعا على احترامه والتزامه 
فإني أتابع بقلق بالغ واستياء 
عــارم صمــت احلكومة رغم 
مرور ٤ أيام على حكم احملكمة 

لها آثار سياسية واقتصادية 
واجتماعية وقانونية ورغم 
ذلــك هنــاك صمــت حكومي 

مطبق فال فعال وال قوال».
الشــاهني: «أال  وتســاءل 
يستحق املواطن الذي تشكل 
احلكومات وتنتخب البرملانات 
مــن أجــل خدمتــه وحماية 
حقوقــه توضيحا مــن هذه 
احلكومة؟ وأال تستحق األمة 
مصدر السلطات جميعا بيانا 
وموقفا من هذه احلكومة؟».

وأضاف ان صمت احلكومة 
امتد إلى اتهامات أطلقت من 
داخل البرملان بوجود تزوير 
واســع وعــارم إلرادة األمة، 
مبينــا أن هــذه االدعــاءات 
واملزاعــم لم تكــن موجودة 

استياء وحيرة وإحباطا.
وشــدد الشــاهني علــى 
ضرورة أن تبــادر احلكومة 
وتبني موقفها جتاه ما حدث 
إلغــاء لبرملــان وإرادة  مــن 
شعبية وجتاه اتهامات طالت 
الدميوقراطية (التي هي نظام 

احلكم في الكويت).
وفي ختام تصريحه وجه 
الشــاهني التهنئة إلى ســمو 
أمير البالد وسمو ولي عهده 
واملواطنني واملقيمني بحلول 
شهر رمضان املبارك، سائال 
اهللا عــز وجل أن يبلغنا هذا 
الشــهر ويعيده علينا وعلى 
الكويــت وشــعبها العزيــز 
ونظامهــا الدســتوري بألف 

خير وصحة ومتانة.

الشــهور اخلمســة الفائتــة 
ولكنها تظهر اآلن بشكل مريب 
بعد حكم احملكمة الدستورية.
وبــني أن هــذه االدعاءات 
تصــل إلــى وجــود تزويــر 
بآالف األصوات في انتخابات 
أشرف عليها القضاء وأدارتها 
احلكومة باآلليــة ذاتها التي 
متت فيهــا االنتخابات طوال 

عقود فائتة.
واعتبر الشاهني أن هذه 
االتهامــات خطيــرة وأنهــا 
متثــل، إذا صحــت، جرائم 
جنائيــة وجرائم أمن دولة 
مغلظــة، مســتغربا وجود 
إبداء  صمت حكومي وعدم 
أي ردة فعــل جتــاه هــذه 
االدعاءات، مــا زاد املواطن 

جتاه حكم احملكمة الدستورية بإبطال املراسيم ومجلس األمة

أسامة الشاهني

الدستورية إبطال مراسيم هذه 
احلكومة وألغــى انتخاباتها 
وأعدم إرادة وتعبير املواطنني 
عن اختياراتهم الدميوقراطية 
وأحدث ضجة وهزة وصدمة 

(قاسم باشا) د. عبيد الوسمي خالل املؤمتر الصحافي 

حضور إعالميجانب من احلضور خالل املؤمتر

ليست لدينا مشكلة في العودة إلى الشارع بشرط أن تكون عملية االنتخابات سليمة

قدمت سؤاًال برملانيًا للحكومة استفسرت فيه عن كل ما يتعلق بالعملية االنتخابية السابقة
 لو ُعدنا اليوم لصناديق االقتراع فستجرى االنتخابات وفق املنظور السابق ولن تعّبر عن إرادة الناخبني

ال توجد انتخابات في الكرة األرضية ال يعرف عدد املشاركني فيها.. وأعلم أن احلكومة لن جتيب 
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الشيخ يوسف العبداهللا يهنئ خالد القاضي وحمد القاضي وحمد الذكير

والد العروس حمد الذكير

املعرس حمد خالد القاضي

والد املعرس خالد القاضي

عبداحملسن السميط وعبداهللا احملري يباركان للمعرس وعمه حمد الذكير

د.محمود قبازرد ود.أحمد السهلي ود.فواز الفريح يباركون

املعرس حمد القاضي متوسطاً والده خالد القاضي وعمه حمد الذكيرشمالن العثمان وفهد اخلرافي وسليمان البدر ويوسف القطامي وعبداهللا املضف يهنئون

داود العماني يهنئ خالد القاضي واملعرس حمد القاضي وشقيقه طالل القاضي

حمد القاضي متوسطاً شقيقيه طالل وفهد القاضي

عصام الصقر يهنئ املعرس حمد القاضي ووالده خالد القاضي وعمه حمد الذكير

أحمد السعدون مع جموع من املهنئني

فيصل حيات وصالح القاضي وسعود الرخيص يباركون

حمد اخلالد ومشاري بن سالمة يباركان

.. وتهنئة من األصدقاء

مرزوق الغامن يهنئ خالد القاضي واملعرس حمد القاضي ووالد العروس حمد الذكير

حمد القاضي وعادل اخلياط وحمد الذكير وعادل عبدالهادي

الشيخ حمد اجلابر يهنئ والد العروس حمد الذكير

حمد الذكير متوسطا عبداهللا الرندي وبدر البرجس وخالد الشراد وعبداهللا بوشبيب وعزام الفليج

مشاركة املعرس حمد خالد القاضي فرحة الزفاف

أفراح القاضي والذكير
احتفــل خالــد 
القاضــي بزفــاف 
جنلــه حمــد على 
كرمية حمد الذكير، 
بحضور جمع من 
الشخصيات واألهل 
الذين  واألصدقــاء 
املباركــة  قدمــوا 
والتهاني باملناسبة 

السعيدة.
ألف مبروك.

خالد القاضي وحمد القاضي وعادل الذكير وحمد الذكير وباسم املال ونوري الذكير
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املعرس حمد القاضي ووالده خالد القاضي وعمه حمد الذكير وعبدالعزيز الذكير وسليمان الذكير وعبداهللا الذكير ومحمد الذكير وخليفة الذكير وطارق الذكير ومحمد الذكير وعمر الذكير

مرزوق خالد املرزوق متوسطا بدر الدوسري واسامة احمليسن وعمر احمليسن وعبداحلميد القاضي خالل احلفلضرار الغامن وسعود الرخيص وصالح القاضي يباركون

خالد الرخيص ومحمد الرخيص

ضرار الغامن والشيخ داود بن عيسى

الزميل يوسف خالد املرزوق شاهداً على عقد القران سعود الرخيص يشهد على عقد القران والد العروس حمد الذكير أثناء عقد القران املعرس حمد خالد القاضي خالل عقد القران

طالل القاضي وخالد القاضي وأحمد الدوسري وحمد القاضي وفهد القاضي وحمد الذكير وسعود الرخيص

(هاني الشمري) الزميل يوسف خالد املرزوق ومرزوق خالد املرزوق يباركان  

عبداهللا الكليب وعبدالعزيز الطريجي يهنئان خالد القاضي وعبداهللا املشاري واملعرس حمد القاضي وفهد القاضي وحمد الذكير

لقطة تذكارية خالل حفل زفاف حمد خالد القاضي

مشعل املطيري وخالد خورشيد وعبدالرزاق العثمان يباركون

الشيخ حمد اجلابر يقدم التهاني

خالد القاضي وفيصل الذكير واملعرس حمد القاضي وعبداهللا الشويع وحمد الذكير ومحمد الذكير وعبداهللا الذكير

لقطة للذكرى مع املعرس حمد خالد القاضي ابتهاجا باملناسبة السعيدة
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ديوانياتكم في «األنباء» خالل رمضان املبارك
تقديرًا من «األنباء» لدور الديوانيات االجتماعي في الكويت وجتسيدا ملكانتها وأثرها اإليجابي بني املواطنني من خالل تبادل الزيارات، فإننا نحرص على نشر أسماء أصحاب الديوانيات وعناوين ومواعيد ديوانياتهم خالل شهر رمضان املبارك.

وعلى الراغبني من أصحاب الدواوين في نشر بيانات ديوانياتهم إرسال اسم الديوانية والعنوان واملوعد على فاكس رقم: ٢٢٢٧٢٨٣٠ أو إمييل editorial@alanba.com.kw.. عساكم من عواده.. وكل عام واجلميع بألف خير.

مالحظاتاملنطقة والعنواناليومالديوان

بعد صالة العشاءالزهراء - ق١ - مقابل مستشفى جابر٦ رمضاندار جابر

من ٨ حتى ١٢ ليالالشعب البحري – ق٥٨ رمضان وكل اثننيالشيخ د. إبراهيم الدعيج

بعد صالة التراويحالشامية١ و٢ رمضان وكل ثالثاءالشيخ حمد جابر العلي

بعد صالة العشاءالشاميةاالثننيالشيخ علي اخلالد

بعد صالة التراويحالشويخ اجلنوبي٢ و٣ و٤ رمضان وكل أحد أوالد املرحوم خالد صالح الغنيم

بعد صالة التراويحالشامية ـ ق٦الثالثاء ٢٨ مارس وكل ثالثاءالرفاعي
بعد العشاء حتى ١١ مساءعبداهللا السالم – ق١ – شارع صنعاء مقابل محطة البنزينيومياالغنام

بعد صالة التراويحشارع اخلليج العربي١ و٢ و٣ و٤ رمضان وكل أحدالروضان

بعد صالة التراويحإشبيلية ـ ق١ ـ ش١٣٧ ـ م٣٢الثالثاءاجلسار
بعد صالة العشاءعبداهللا السالم ٤ و٥ رمضانجواد بوخمسني

بعد صالة التراويحالشاميةاالثننياجلاراهللا اخلرافي
بعد صالة التراويحخيطان – ق٥ – شارع ناصر اجلبري – ديوان ١٨ رمضانفارس سعد العتيبي

بعد صالة التراويحعبداهللا السالم ـ ق١ ـ شارع عبدالوهاب الفارس ـ م٢٠األحدالدغيشم

بعد  صالة التراويحعبداهللا السالم ـ ق٣ ـ شارع أحمد الغامن ـ ج٣٣االثنني ٢٧ مارس وكل أربعاءعيسى أحمد العجيل

بعد صالة التراويحعبداهللا السالم ـ ق٣األحدبدر جاسم البرجس

بعد صالة العشاءعبداهللا السالم ـ ق٤ ـ شارع صنعاءالثالثاءالنصراهللا

بعد صالة العشاءالقادسية ـ ق٤ ـ شارع البدر ـ م٢٩الثالثاءأحمد باقر

بعد صالة التراويحاليرموك ـ ق٢ ـ ش٢ ـ م٤الثالثاءالسرّيع

بعد صالة التراويحإشبيلية ـ ق٤ ـ ش٤٠٥ ـ م٤األحدفرز محمد الديحاني

بعد صالة التراويحسلوى ـ ق٨ ـ شارع سالم احلريض ـ م١٢٤ رمضانمخلد العازمي

بعد صالة التراويحسلوى ـ ق٨ ـ ش١٠٤ ـ م١٢٨٣ و٢ رمضانيوسف فهد الغرّيب

بعد صالة التراويحاجلهراء القدمية ـ ق٢ ـ شارع مبارك ـ ج٢٠يوميًاالعيار

بعد صالة التراويحالشعب ـ ق٤ ـ ش٤٠ ـ م١٢٦ و٢ رمضاندار العثمان

بعد صالة التراويحاخلالدية ـ ق٣ ـ شارع جاسم محمد البرجساألربعاءأبناء املرحوم جاسم محمد البرجس

بعد صالة التراويحاخلالدية ـ ق٣ ـ الدائري الرابع ـ قسيمة ١٩االثننيالسيد عبدالرزاق الطبطبائي

بعد صالة التراويحبيان ـ ق١ ـ ش٢ ـ م٣٧األحدآل ششتري

بعد صالة العشاءاجلهراء ـ القصر ـ ق٢ ـ ش٤ ـ م٤االثننيسعود نشمي احلريجي

بعد صالة التراويحاألندلس ـ ق٤األربعاءأبناء دوشان الطوالة
بعد صالة التراويحأشبيلية – ق٣ – ش٣٠٨ – م٥األحدعبدالهادي نافل الريضة العجمي

بعد صالة التراويحجابر األحمد ـ ق٦ ـ ش٥٦١ ـ م٤٧ ـ مقابل البنزينيوميًاخالد منجل اخلالدي

بعد صالة العشاءجابر األحمد ـ ق٧ ـ ش٧٣٥ ـ م٢٨الثالثاءم.فارس ذريان العنزي

بعد صالة التراويحإشبيلية ـ ق٤ ـ ش٤٤٠ ـ م١١٣االثننيسعود القفيدي

بعد صالة العشاءاجلهراء ـ القصر ـ ق١ ـ ش١ ـ م٧٣األربعاءثويني الدلح

بعد صالة املغربخيطان ـ ق٥ ـ شارع ناصر اجلبري ـ م٣٣االثننيالشريعان

بعد صالة التراويحالدسمة ـ ق١ ـ ش١٤ ـ م١٢ و٢ رمضان وكل اثننياحلميدة
من الساعة ٨ مساءالدسمة – ق٤ – ش٤٠ – م٦الثالثاءاملرحوم كاظم عبداحلسني

بعد صالة العشاءالدعية – ق٤ – ش٤٦ – م١٦االثنني ٥ رمضاند.حسن علي خزعل كمال

بعد صالة العشاءالدوحة ـ ق٤ ـ ش٤ ـ م٢٩يوميًاأبناء املرحوم خطام النبهان

من الساعة ٩ مساًءالرابية ـ ق٤ ـ ش٩ ـ م١٤يوميًاالشريان

بعد صالة التراويحالرقة ـ ق١ ـ ش٦ ـ م١١٥يوميًا واألربعاء رسميًااملرحوم غازي فهد الشمري

بعد صالة التراويحالرقة ـ ق٦ ـ ش١٢ ـ م٢٣٢يوميًانايف عمر الفارس

بعد صالة التراويحالرقة ـ ق١ ـ شارع الرقة العام ـ ش١٧ ـ م٣٠٦يوميًاخالد ناصر أبورقبة

من ٩ ليًال حتى ١ صباحًاالرميثية ـ ق٧ ـ ش٧٨ ـ م٣٣األربعاءعلي صفر

بعد صالة العشاءالزهراء ـ ق١ ـ ش١١٠ ـ م٤األحدأبناء محمد مشعان العتيبي

بعد صالة التراويحالزهراء ـ مقابل ٣٦٠ مول ـ قسيمة ٢٤اخلميس ٣/٢٣السادة الطبطبائي

بعد التراويح حتى ١١ ليًالالساملية ـ ق٤ ـ شارع عمرو بن العاص ـ م١٢يوميًاالقريان ـ محمد زيد القريان

بعد صالة العشاءسعد العبداهللا ـ ق١ ـ ش١٠٩ ـ م٣الثالثاءثالثية الرسالني

بعد صالة التراويحالسرة ـ ق٢ ـ ش٥ ـ م٢٠الثالثاءأحمد عبداللطيف الرجيب

بعد صالة التراويحسلوى ـ ق١٢ ـ ش٦ ـ م٣٣األحد ١ ـ ٢ رمضانثنيان األذينة

بعد صالة التراويح سلوى ـ ق٥ ـ ش٨ ـ م١٤األحد ١ ـ ٢ رمضانالرومي

بعد صالة التراويحسلوى ـ ق٨ ـ شارع اجلمعيةيوميًاخالد الدخنان

بعد صالة العشاءشرق ـ ق٥ ـ ش١٢ ـ م٣٦األحدجاسم اخلضر

بعد صالة التراويحالشامية ـ ق٣ ـ ش٣٦ ـ م٩األحد والثالثاءالرندي

بعد صالة التراويحصباح السالميوميًاد. جابر املري

بعد صالة التراويحصباح الناصر ـ ق٤ ـ شارع عائشة أم املؤمننياالثننيد.عبدالعزيز مطيران السويط

بعد صالة التراويحصباح الناصر ـ ق٧ ـ ش ١٠٩ م ٢١يوميًامحمد عبداهللا العارضي

بعد صالة العشاءصباح الناصر ـ ق١ ـ ش٢٦ ـ قسيمة ٨يوميًامحمد املنير الديحاني

مالحظاتاملنطقة والعنواناليومالديوان

بعد صالة التراويحالعديلية١ و٢ و٣ رمضان وكل ثالثاءصالح الفضالة وإخوانه

بعد صالة التراويحسلوى ـ ق٤ ـ ش١اخلميس ١ رمضانأحمد الشحومي
بعد صالة العشاءالعديلية – ق٣ – شارع عيسى العسعوسي – ج٣٣ – م٢٣الثالثاء واألربعاءالنوخذة حسني العسعوسي

بعد صالة التراويحالعديلية – ق٢ – م٢٣ – شارع عبداهللا النوري٢٧ و٢٨ و٢٩ و٣٠ مارس وكل اثننيآل النوري 

من ٨ حتى ١٠٫٣٠ مساًءالعديلية ـ ق٢ ـ مقابل جامع امليلم٢ رمضان وكل اثننيامليلم

بعد صالة التراويحالقادسية ق٦ - ش٦٩ م ٤١ و٥ و٦ رمضاناملرحوم عبداهللا جاسم املضف

بعد صالة العشاءالفيحاء ـ ق٦ ـ ش٦٣ ـ م٣األربعاء األول من رمضانعبداهللا تركي األنبعي

بعد صالة العشاءكيفان ـ ق٤ ـ ش٤١ ـ م١يوميًامحمد حسن تيفوني

بعد صالة العشاءالعديلية ـ ق٢ ـ شارع عبداهللا النوري ـ على الدائري الرابعالثالثاءالعمر

بعد صالة العشاءقرطبة ـ ق١ ـ شارع أبو أيوب األنصارياالثننيالفوزان

بعد صالة العشاءكيفان ـ ق٢ ـ ش٢٢ ـ م٥يوميًاتيفوني (الشباب)

بعد صالة التراويحاشبيليةالسبت ٣ رمضانسعد اخلنفور

بعد صالة التراويحالعارضيةيوميًا واألحد رسميًاالهيفي

بعد صالة التراويحالعمرية ـ طريق املطار٢ و٣ رمضاناجلمهور

بعد صالة التراويحالقصور ـ امتداد جسر صبحانالثالثاءآل مطيع

بعد صالة التراويحكيفان ـ ق٣ ـ شارع اخلليل بن أحمد ـ م٩Aاألحدعبداهللا املعيوف

بعد صالة العشاءمبارك الكبير ـ امتداد الدائري السابعاالثننيد.حسني محمد البراك

بعد صالة التراويحمبارك الكبير ـ خلف التعليم اخلاصاألحدد.محمد املهان

بعد صالة التراويحالفحيحيل ـ ق٤ ـ ش٢ ـ م١٥٢األحدفالح فهد الهاجري

بعد صالة التراويحهدية ـ ق٤ ـ ش٢ ـ م١٩٧ ـ ٢ رمضان وكل اثننيأبو رقبة

بعد صالة التراويحهدية ـ ق٤ ـ ش٣ ـ م١األحدمحسن عمر أبو رقبة

بعد صالة التراويحهدية ـ ق٤ ـ ش٥ ـ م٣٦يوميًاخالد ضويحي السبيعي

بعد صالة التراويحهدية ـ ق٥ ـ شارع عبدالهادي الهمالن ـ مقابل روضة هديةيوميًا من ٤ رمضانالعواش

بعد صالة التراويحالنزهة ـ ق١ ـ شارع محمد احلميضي ـ م١االثنني ٣/٢٧ وكل اثننيالشويب

بعد صالة التراويحالنزهة ـ ق١ ـ ش١٠ ـ م٤Aاالثننياجلناحي

الساعة ٩ مساءاملنصورية ـ ق١ ـ شارع جاسم الوزاناألحد و١ ـ ٢ رمضانالقطان

بعد صالة العشاءاملنصورية ـ ق١ ـ ش١١ ـ م٦الثالثاءاملرحوم حبيب عبداحملسن القطان

بعد صالة التراويحكيفان ـ ق٣ ـ شارع علي السمحان (٣٦) ـ م٥األحددار الزنكي

بعد صالة التراويحالفيحاء ـ ق٨ ـ مقابل بيت التمويلاالثننيالفضالة

بعد صالة العشاءاملنصورية ـ ق١ ـ شارع جاسم الوزان ـ م١١االثننيأحمد علي املتروك

من الساعة ٩ حتى ١٢ مساًءاملنصورية ـ ق١ ـ ش١٣ ـ م٣االثننيعبدالرسول معرفي

بعد صالة العشاءالصباحية ـ ق١ ـ ش١٤الثالثاءمحمد حسن الكندري

بعد صالة التراويحالصباحية ـ ق٢ ـ ش١٤ ـ م٢٤٨يوميًاسعود وبن ثويران املطيري

بعد صالة التراويحالصباحية ـ ق٤ ـ قرب مسجد بيبي الرشيد البدريوميًاناصر مفرج الدوسري

بعد صالة التراويحالصليبخات ـ ق٢ ـ ش١٠ ـ م٤٥األحدمتعب احلطاب الهاجري

بعد صالة التراويحالصليبخات ـ ق٤ ـ ش١١٥ ـ م١٧يوميًااملاطر

بعد صالة العشاءالعارضية ـ ق٨ ـ ش٥ ـ ج١٠ ـ م١٩يوميًاأبناء املرحوم ضامن عبيد الشمري

بعد صالة التراويحالعارضية ـ ق١ ـ ش٢ ـ م٣٢يوميًامبارك دهام النصافي

بعد صالة التراويحالعمرية ـ ق٣ ـ شارع املطاريوميًاعلي زيد الصانع

بعد صالة التراويحالعمرية ـ ق٥ ـ ش١٠٨ ـ م٢٩يوميًاعوض فالح مفرج املسيلم

بعد صالة التراويحالعمرية ـ ق٢ ـ ش١٠١ ـ م٣٣ ـ مقابل الدائري اخلامساألربعاءالشايع

بعد صالة التراويحغرب عبداهللا املبارك ـ ق٣ ـ ش٣٣٦ ـ م٣٤٢االثننيعيد الرشيدي

بعد صالة التراويحالفحيحيل ـ ق٢ ـ ش٤ ـ م٧٣األحدالنخيش

بعد صالة العصرالفروانية ـ ق٢ ـ ش١٤٢ ـ م٢٨يوميًامحمد فالح الهيفي

بعد صالة التراويحالفنطاس – ق٢ – ش ١ – مقابل املخفر – م٥٧يومياالبدّيح

بعد صالة التراويحالفنيطيس ـ ق٨ ـ مقابل مسجد أمينة العوضي١ ـ ٢ رمضانسيف بن معكام العازمي

بعد صالة التراويحالفيحاء ـ ق٨ ـ ش٨٣ ـ م١٣االثننيد. زبن العتيبي

بعد صالة العشاءالفيحاء ـ ق٦ ـ ش٦١ ـ م١١االثننياملال راشد

بعد صالة العشاءالفيحاء ـ ق٣ ـ ش٣٣ ـ م٣الثالثاءاملقاطع

بعد صالة التراويحقسائم مبارك الكبير ـ ق١ ـ ش١٠ ـ م٤٢يوميًاعبدالعزيز عبدالكرمي الدويك

بعد صالة التراويحقسائم مبارك الكبير ـ ق١ ـ ش١٠ ـ م٤٨يوميًافالح عبدالكرمي الدويك

بعد صالة التراويحالنسيم ـ ق٣ ـ ش١٨ ـ م١٤٣السبتسعد نقيمش العنزي

بعد صالة التراويحالهجن ـ مقابل صناعية اجلهراءيوميًاأبناء معيض عوض احلنيني
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يقدم الشيخ د.عثمان اخلميس رسالته فيقول: 
أنصح إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي نصيحة 
من القلب، ليكن شــهر رمضان بداية خير لنا، 
بداية عالقة طيبة مباركة مع كتاب اهللا تبارك 
وتعالى، بحيث يكون اإلنســان بعد ذلك مقبال 
على قراءة القــرآن حفظا وفهما وتدبرا وعمال 
به ونشــرا له، هكذا نكــون من احملافظني على 
سنة الرسول ژ ونكون من املقبلني على كتاب 
اهللا جل وعال، فهذا شهركم شهر القرآن قد أقبل 
عليكم، فأقبلوا عليه وانهلوا من فضل اهللا من 
احلســنات الكثيرة املبذولة من اهللا جل وعال، 
فإن النبي ژ قال: من قرأ حرفا من كتاب اهللا 
فله به حسنة، واحلسن بعشر أمثالها، ال أقول 
ألم حرف، ولكن ألــف حرف والم حرف وميم 
حرف، أي أكثروا من تالوة القرآن الكرمي كم يبلغ 
تصوركم من احلصول على هذا األجر العظيم 
اذا قرأنــا صفحة من كتاب اهللا تبارك وتعالى 
وجهــا واحدا، فــإذا قرأنا حزبــا أو جزءا، فكم 
حتصل على األجر، هذا سبيل عظيم إلى اجلنة 
ال ينبغي للمســلم أن يفوته، ونحن كمسلمني 
نؤمن يقينا بأن النبي ژ أخبر في هذا الشهر 
أنه (إذا جاء رمضان فتحت أبواب اجلنة وغلقت 
أبواب النار وصفدت الشياطني) وينادي مناد 
يا باغي اخلير أقبل ويا باغي الشر أقصر. كما 
أن هللا فــي كل ليلة عتقاء، قال النبي ژ: «إن 
هللا عتقــاء فــي كل يوم وليلة لــكل عبد منهم 
دعوة مســتجابة»، أي فــي رمضان يعتق اهللا 
جل وعال من عباده من يشــاء، فنسأل اهللا أن 
يجعلنا وإياكم من عتقاء هذا الشهر، اللهم آمني.

تفريج الكربات وقضاء احلوائج من أعظم أبواب البر 
قال الرسول ژ: «املسلم أخو املسلم ال يظلمه 
وال يســلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان اهللا في 
حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج اهللا عنه كربة 
من كرب يوم القيامة». وقال ژ: «وألن أمشي مع 
أخ في حاجة أحب إلى من أن اعتكف في هذا املسجد 
(مسجد املدينة) شهرا، ومن مشى مع أخيه في حاجة 
حتى تتهيأ له ثبت اهللا قدمه يوم تزال األقدام»، وفي 
هذا الكالم اجلامع يوصي النبي ژ بحق من حقوق 
األخوة وواجب من واجباتها التي بها حتفظ األخوة 
وتدوم احملبة وتستمر املودة اال وهو قضاء حوائج 

املسلمني، ملا فيه من عظيم النفع جليل القدر كثير 
األجر، فإن قضاء احلوائج واصطناع املعروف من 
أعظم أبواب البر التي أمر اهللا املسلمني بالتعاون عليها 
في قوله: (وتعاونوا على البر والتقوى) والدعوة إلى 
ذلك واضحة في كالم النبــي ژ «املؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشــد بعضه بعضا»، و«مثل املؤمنني في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتكى 
عضو تداعى له سائر اجلســد بالسهر واحلمى»، 
«والذي نفسي بيده ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه 

ما يحبه لنفسه».

دروس نبوية

هنيئًا لكم بلوغ شهر رمضان
احلمــد هللا الذي أكــرم األمة بشــهر رمضان 
الذي أنــزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من 
الهدى والفرقان، فتح في رمضان أبواب اجلنان، 
وغلق أبواب النيران، وصفد الشــياطني ومردة 
اجلان، سبحانه وتعالى وعد الصائمني بالرحمة 
والغفران، وبشر املتقني باجلنة والرضوان، أوصي 
عباد اهللا ونفســي بتقوى اهللا وطاعته، ولزوم 
ذكره وحسن عبادته، فهذا شهر الصيام ومدرسة 
التقوى، والقيام والوئام وشــهر البر والتقوى 
واإلحسان، شهر الصبر والسماحة والغفران، شهر 
تفّتح اجلنان والعتق من النيران. هذا شــهركم 
الــذي جتاب فيه الدعوات وترفع فيه الدرجات، 
وتغفــر فيه الــزالت وتنزل فيــه الرحمات، هذا 

شــهركم الذي فيه ليلة القدر التي هي خير من 
ألف شــهر، فاستبشروا ببشــارة النبي ژ «قد 
جاءكم شــهر رمضان، شهر مبارك افترض اهللا 
عليكم صيامــه، تفتح فيه أبواب اجلنة وتغلق 
فيه أبواب اجلحيم وتغل فيه الشياطني، فيه ليلة 
خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم».

ومع بزوغ أول ليلة من ليالي رمضان تخفق 
القلوب وتتطلع النفوس الى ذلك النداء الرباني 
اخلالد: (يا باغي اخلير أقبل، ويا باغي الشر أقصر) 
فما أجمله من نداء يفرح به املؤمنون ويستبشر به 
املتقون، تعمر فيه املساجد وتتلى فيه املصاحف 
وتطهر فيه القلوب، توصل فيه األرحام وتكثر 

فيه الصدقات وتتوالى فيه الصلوات.

تأمالت رمضانية

د.عثمان اخلميس

الشيخ يحيي العقيلي

هّل علينا شهر رمضان.. فماذا أعددنا له؟هّل علينا شهر رمضان.. فماذا أعددنا له؟
جاء رمضان ضيفا كرميا محمال 
أنوارا  القلوب  بالرحمات، ناشرا في 
مشرقات، يستقبله املسلمون في كل 
بقاع املعمورة كل عام بقلوب متشوقة 
إلى سناه ومفعمة بالصدق واإلخالص 
واخلير والبر والرحمة، يستقبلونه 
ببهجة وإعداد نفسي للطاعات وشتى 
القربات ألنه شهر مين وبركة، تضاء 
البيوت فيه بنور القرآن.. فما واجبنا 
له؟ وكيف نستقبله  نحو االستعداد 

ونحتفي به؟

في البداية يقول د.خالد املذكور: 
ينبغي أن نستقبل رمضان بالعزمية 
الصادقة على صيامه وقيامه إميانا 
واحتســابا ال تقليدا لآلخرين، بل 
تصوم جوارحنا عن اآلثام من الكالم 
احملرم والنظر احملرم، واالســتماع 
احملرم فينبغي أن نحافظ على آداب 
الصيام من تأخير السحور إلى آخر 
جزء من الليل، وتعجيل الفطر إذا 
حتققنا من غروب الشمس، والزيادة 
فــي أعمال اخلير، فقد كان ســلفنا 
الصالح من صحابة رسول اهللا ژ 
والتابعني لهم بإحسان يهتمون بشهر 
رمضــان ويفرحون بقدومه، كانوا 
يدعــون اهللا ان يبلغهــم رمضــان 
ثم يدعونه ان يتقبله منهم، كانوا 
يصومون ايامه ويحفظون صيامهم 
عما يبطلــه او ينقصه مــن اللغو 
واللهو واللعب والغيبة والنميمة 
والكــذب، وكانــوا يحيــون لياليه 
بالقيــام وتالوة القــرآن كما كانوا 
يبذلون العطاء للفقراء واملســاكني 
بالصدقة واإلحسان وإطعام الطعام 
وإفطار الصائمني فينبغي أن نقتدي 
بهم وأن نحافظ على صالة التراويح 
احتسابا لألجر والثواب وأن نحيي 
العشر األواخر من رمضان بالصالة 
وقــراءة القــرآن والذكــر والدعــاء 
واالستغفار اتباعا للسنة كما علينا 
تنظيم الوقت بحيث ال يضيع منا 
هبــاء، خصوصــا أن أوقات شــهر 
رمضان ال تعوض وال تقدر بثمن، 
وعلينا استقبال رمضان بتصفية 
اخلالفات وصلة االرحام وأن يراقب 
املسلم اهللا تعالى في كل أوقاته في 

سره وعالنيته.
وأشار د.املذكور إلى أن مقاصد 
الصيام في التعود على تقليل الطعام 
وإعطاء املعدة فرصة للراحة، وإعطاء 
النفس فرصة للطاعة، فكثرة الطعام 
هي التي قست القلوب حتى صيرتها 
كاحلجــارة وأثقلت علــى النفوس 
الطاعة وزهدت الناس في الوقوف 
بني يدي اهللا، وقد جتشأ رجل عند 
النبي ژ فقال له: كف عنا جشأك 
فإن اطولكم شبعا في الدنيا اطولكم 

جوعا يوم القيامة.
وأضاف: كمــا علينا االكثار من 
تالوة القــرآن وقــد كان النبي ژ 
يتــدارس القرآن مــع جبريل گ 
فــي رمضان كل ليلــة، وكذلك كان 
النبــي ژ يطيل مــن قيامه وهكذا 
كان السلف واألئمة يولون القرآن 
في رمضان اهتماما خاصا، لذا ينبغي 
لنا ان نســتقبله بالفرح والسرور 
واحلفاوة والتكرمي، وأن جندد العهد 
مع اهللا عّز وجّل على التوبة الصادقة 
ولــزوم الطاعة هللا بامتثال اوامره 

واجتناب نواهيه.

املسلمني ان يتحلوا بسماحة النفس 
وحسن اخللق في العالقات اإلنسانية 
واالجتماعية فالصيام جنة وإذا كان 
يوم صوم احدكم فال يرفث وال يجهل 
فــإن امرؤ قاتله او شــامته فليقل: 
إني صائم مرتني والذي نفسي بيده 
خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا 
من ريح املســك، وأضــاف: وعلينا 
بالدعاء أن يتقبله اهللا منا، واحلمد 
والشــكر على بلوغ الشكر والفرح 
واالبتهاج، فقد كان رسول اهللا ژ 
يبشر اصحابه مبجيء شهر رمضان 
فيقول: «جاءكم شهر رمضان شهر 
مبارك كتب اهللا عليكم صيامه فيه 
تفتح أبــواب اجلنــان وتغلق فيه 
أبــواب اجلحيم» ثم نعزم ونصمم 
علــى اغتنامه باألعمــال الصاحلة 
والطاعات، والعزم على ترك السيئات 
واآلثام والتوبة الصادقة من جميع 
الذنوب وعدم العودة إليها فهو شهر 
التوبة أوله رحمة وأوسطه مغفرة 

وآخره عتق من النار.
مــن جهته، يتســاءل د.بســام 
الشــطي: أرضيــت عن نفســك في 

من جهته، يقول الشيخ د.احمد 
الكــوس: كان النبي ژ يســتقبل 
رمضان بالبشــر والترحاب وكان 
الطاعات  املسلمون يتنافسون في 
وتقــدمي اخلير والتقــرب إلى اهللا 
عّز وجــّل بالصيام والقيام والذكر 
وقراءة القرآن واالستغفار والصدقة 
والتحلي بكل خلق حسن، وكان ژ 
يحــرص على أن ينبه أمته ألهمية 
هذا الشــهر الكــرمي ويدعوهم إلى 
احملافظة علــى صيام نهاره وقيام 
ليله وإلى التكافل فيما بينهم، فيكون 
استقبال شهر رمضان باإلقبال على 
اهللا سبحانه وتعالى، وأكد د.الكوس 
ان الواجب على كل مسلم جتاه الشهر 
املبارك ان يشــمر عن ســاعة اجلد 
واالجتهــاد وأن يعلن توبته لقوله 
تعالى: (وتوبوا إلى اهللا جميعا أيها 
املؤمنون لعلكم تفلحون) فالصيام 
دعوة إلى حتســني اخللق وترشيد 
الســلوك وحتصني الصائم نفسه 
من أن يصدر منه إلى الناس شر أو 
أذى، فقد أحسن اهللا ثوابه وحصن 
صومه من ان ينتقص فيجب على 

رمضان املاضي؟ وهل أنت مستعد 
للقاء شهر اجلوائز لهذا العام؟ وهل 
قلبك موجه للعتق من النار ومغفرة 
الذنوب السابقة؟ وقد حددت اآلية 
(ياأيهــا الذيــن آمنوا كتــب عليكم 
الصيــام كما كتب علــى الذين من 
قبلكم لعلكــم تتقــون)، فاحلكمة 
من الصيام هي حتقيق التقوى في 
نفوس املؤمنني، حيــث إن حقيقة 
التقوى ان يجدك اهللا حيث امرك، 
وال يجدك حيث نهاك، فأمامك الفرص 
لكي جتاهد النفس، وتخضع ألوامر 
اهللا وأن تقوي عالقاتك االجتماعية 
مع األقارب وصحبة الصاحلني في 
املساجد في صالة التراويح والقيام 

ومدارسة القرآن وعلومه.
وزاد، ومبا أن اهللا عّز وجّل أكرمنا 
بصيام هذا الشهر املعظم وبقدومه 
فعلينا أن نستعد لالستفادة منه، 
فهو من ابرز شهور التربية الروحية 
والتهذيب النفسي، وبصيامه تزكى 
النفس بطاعة اهللا تعالى، فيما أمر 
واالنتهــاء عما نهــى وحفظ صحة 
البدن وجهاد النفس، ففي رمضان 
يعمنا نور القرآن الكرمي فهو يهدي 
الناس إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم 
وإرشــادهم، ففيــه خصوصيــة 
متيز بها شــهر رمضــان عن بقية 
الشــهور، حيث يوجه املؤمنني ألن 
يكونــوا على قدر هــذه املنح التي 
اقترن بها الشــهر الكرمي، ففي ذلك 
فليتنافس املتنافســون على عمل 
اخلير والتســابق في أداء الطاعات 
واإلخالص هللا في السر والعلن وأن 
يعطي املسلمون للصيام حقه، فال 
يصدر منهم اللغو في احلديث في 
الغيبة والنميمــة، فليس الغرض 
من الصيام ان ميتنع االنســان عن 
الطعــام والشــراب فقــط بل يكف 
جوارحــه عــن كل مــا حرمه اهللا، 
فيصون لسانه عن كالم السوء فال 
يقول اال حقا، مؤكدا أهمية استقبال 
رمضــان بالتوبة الصادقة الى اهللا 
والتخلــص مــن الذنــوب وإعطاء 
احلقوق ألصحابها ورد املظالم إلى 
أهلها والوفاء بالعهود، والتنافس 

في الطاعات واملروءات.

توفي ولم يصم

رجل توفي ولم يصم عشــرة أيام من رمضان 
بسبب مرضه، ولم يصل تلك األيام؛ فهل نصوم 

ونصلي عنه؟
٭ اختلف الفقهاء في حكم ذلك؛ فاحلنفية واملالكية 
ال يجوزون أداء عبادة الصوم والصالة عن امليت، 
ويوافقهم الشافعية في الصالة، وأما الصوم فقالوا: 
إنــه إن مات قبل التمكن من القضاء، فال شــيء 
عليه وال إثــم، وإن متكن من الصوم ولم يصم؛ 
فقوالن: قول بعــدم صحة الصوم عنه، والثاني 
وهو األظهر؛ يجوز أن يصوم عنه وليه، بل يندب 
لقول النبي ژ: «من مات وعليه صوم صام عنه 
وليه» (متفق عليه). وأما احلنابلة فال يجوز عندهم 
النيابة عن امليت في الصوم والصالة، واستثنوا 
من ذلك النذر، فإذا لــم يتمكن من فعل ما نذره 
من صالة او صوم فال شيء عليه، فإن متكن من 
االداء ولم يفعل حتى مات، سّن لوليه فعل النذر 
عنه، حلديث ابن عباس رضي اهللا عنهما: «جاءت 
امرأة إلى رسول اهللا ژ وقالت: يا رسول اهللا إن 
أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: 
أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي 
ذلك عنها قالت: نعم، قال فصومي عن أمك» (مسلم 
٢/٨٠٤ والبخاري ٣/٤٤). والذي نختاره جوابا على 
السؤال: أن هذا الرجل املريض إن لم يتمكن من 
االداء او القضاء، فال شــيء عليه وال إثم إن شاء 
اهللا، وان متكن مــن ذلك، ولكنه لم يفعل فيندب 
ان يصوم عنه وليه، ســواء أكان صوم فرض أو 
نذر، لألدلة التي ذكرها الشافعية واحلنابلة، وأما 
الصالة؛ فاملختار أنها ال جتوز فيها النيابة بحال، 

ترجيحا لرأي جمهور الفقهاء.
دفع الزكاة إلفطار الصائمني

هل يجوز دفع مال الزكاة إلفطار الصائمني؟
٭ مال الزكاة يصرف لألصناف الثمانية ويجوز 
ان يصرف مال الزكاة طعاما او غيره مما يحتاجه 
املستحقون للزكاة من الفقراء. وبناء عليه يجوز أن 
يكون افطار الصائمني من الزكاة بشرط أن يكون 
املستفيدون منه من الفقراء، واألفضل أن يوصل 
االفطار الى فقير يعرفه أو اسرة فقيرة يعرفها، 
وهذا مناســب ألوضاع وباء كورونا واشتراط 
التباعد.. وألن اإلفطــار اجلماعي قد يدخله من 
ليس فقيرا. ونوجه من يريد افطار الصائمني من 
زكاة امواله ان ينقل امواله ليعمل بها موائد إفطار 
في البالد الفقيرة. وأما في بلد ميسور أهله مثل 
الكويت فيكــون ذلك من اموال الصدقات، اال ان 
يتأكد من وصول افطاره الى الفقير او األســرة 

الفقيرة. واهللا أعلم.

د. عجيل النشمي

د. بسام الشطيد. احمد الكوس د. خالد املذكور

الكوس: أقبلوا على 
اهللا بالصيام والقيام 
واالستغفار والصدقة

املذكور: أوقـات 
رمضان ال تعـّوض وال 

تقّدر بثمن فاغتنموهـا

الشطي: استقبلوه 
بالتوبة ورّد املظالم 

إلى أهلها والوفاء بالعهود

حافظ على صالة التراويح 
واقتِد بالنبي ـ عليه الصالة 
والسالم ـ والسلف الصالح، 
الــذي يرافق  القيام  فهــي 
الصيام، وهي فسحة للروح 
ونسيم من اجلنان، يهب كل 
الفرصة  رمضان، فاغتنــم 
وتعرض لنفحات الرحمات في 
الفضيل، لكي تكون  الشهر 
من الفائزين برضا الرحمن.

وقــد ورد فضل صالة 
التراويح فــي حديث روي 
عن أبي هريــرة ے قال: 
كان النبي ژ يرغب في قيام 
رمضان من غير أن يأمرهم 
فيه بعزميــة - أي أمر ندب 
وترغيب - فيقول: «من قام 
رمضان إميانا واحتسابا غفر 

له ما تقدم من ذنبه».

حافظ على صالة التراويح 

وتعرض لنفحات الرحمات في 

القرآن

(قم الليل إال قليًال)
بقلم: د.عمر الشايجي

نزل فيهم قرآن

خولة بنت ثعلبة
كانت خولة بنت ثعلبة متزوجة من ابن عمها أوس بن الصامت، فدخل 
عليها ذات يوم فراجعته في شيء فغضب فقال لها: أنت علي كظهر أمي، 
ثم دخل عليها بعد وقت يراودها عن نفسها، فقالت له: والذي نفس خولة 

بيده ال تصل إلّي وقد قلت ما قلت حتى يحكم اهللا ورسوله فينا. 
ثم أتت رسول اهللا ژ فقالت: يا رسول اهللا إن أوس بن الصامت أكل 
شــبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، 
فقال لها النبي ژ: «ال أرى إال أنك قد حرمت عليه»، فقالت له: يا رســول 
اهللا إن لــي منــه أوالدا صغارا وإن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلّي 
ضاعوا، ثم رفعت املرأة يديها إلى السماء تدعو اهللا أن يجعل لها من همها 
فرجا ومن ضيقها مخرجا، فما برحت حتى نزل جبريل باآليات، فقال لها 
النبــي ژ: «يــا خولة قد أنزل اهللا فيك وفي صاحبــك قرآنا» وقرأ عليها 
اآليات (قد سمع اهللا قول التي جتادلك في زوجها وتشتكي إلى اهللا واهللا 

يسمع حتاوركما... اآلية).

رسالة من

أقبل عليكم الشهر 
فأقبلوا عليه

مرحبًا به خير زائر وآت 

إعداد/ ليلي الشافعي



املقادير:
٭ باذجنان ٥٠٠ جم

٭ يقطع الفلفل األحمر ٣٠ جم
٭ تقطع الفليفلة اخلضراء ٣٠ جم

٭ عصير الليمون ٦٠ مل

طريقة التحضير:   

٭ اشوي الباذجنان بالفحم واجعليه باردا، أخرجي لب الباذجنان واقطعيه.
٭ فــي وعاء للخلط نضيف قطع الباذجنان، الفليفلة الكاملة، امللح، الفلفل، 

عصير الليمون وزيت الزيتون. امزجيها بشكل صحيح.
٭ ضعي مزيج الباذجنان في وعاء التقدمي وزينيه بزيت الزيتون وأوراق النعناع وحبوب الرمان.
٭ يرفع عن النار ودعي اخلليط يبرد ومن ثم انقليه الى وعاء وضعيه بالبراد على 

درجة حرارة ٤ مئوية.

أطباق اليوم  من فندق سفير الفنطاسالشيف رامو

نخاع العظم مع قطع حلم الضأن

املقادير:
٭ حلم مفروم ٢٠٠ جم
٭ يقطع البصل ٢٠ جم

٭ يقطع البقدونس ٢٠ جم
٭ بهارات الكباب ٤٠ جم
٭ زيت الزيتون ٣٠ مل

٭ ملح للتذوق
٭ مسحوق الفلفل األسود ٥ جم

٭ الشعيرية ٤٠ جم
٭ بيضتان

٭ فتات اخلبز ١٠٠ جم
٭ زبادي بالنعناع ٨٠ جم

طريقة التحضير:   

٭ ميزج اللحم املفروم، مع البصل املقطع، يقطع البقدونس، 
بهارات الكباب، امللح والفلفل في وعاء مزيج.

٭ افركــي كل اخلليط بشــكل صحيح وضعي 
الكرات. اكسري البيض واخفقيه جيدا.
٭ تسقط كرات اللحم في مزيج البيض 

وترفع ببطء وتغطى بالشعيرية وفتات 
اخلبز مرتني.

٭ تقلى الكرات بالزيت على نار 
بطيئة حتى تصبــح الكرات 

ذهبية اللون.
٭ قدميهــا ســاخنة مــع 

الزبادي بالنعناع.

املقادير:
٭ نخاع العظم ٤٠٠ جرام

٭ حلم مفروم ١٠٠ جم
٭ ريش ضأن ٢٠٠ جم
٭ أرز مصري ١٠٠ جم

٭ نعناع ٣٠ جم
٭ البقدونس ٥٠ جم

٭ يقطع البصل ٦٠ جم
٭ صلصة طماطم ٣٠٠ جم

٭ فلفل أبيض ١٠ جم

٭ فلفل أسود ٥ جم
٭ ملح للتذوق

٭ قطع الزعتر ٣ جم
٭ إكليل اجلبل مفروم ٤ جم

٭ زيت ٥٠ مل

طريقة التحضير:   

٭  اصنعــي الشــكل األســطواني في النخــاع، في وعــاء، نضيف اللحم 
املفروم، يقطع البصل والبقدونس مع األرز والتوابل ويخلط جيدا. يحشى 

املزيج في النخاع.
٭ نأخذ قدرا ونرتب كل النخاع في اإلناء ويضاف إليه بعض 
صلصة الطماطم الســائلة مع املاء والليمون والنعناع. اطهيه 
ملــدة ٣٥ دقيقة. أخرجي النخاع من القدر وقللي من صلصة 

الطماطم حتى يصبح قوامها خفيفا.
٭ انقعي شــرائح حلــم الضأن في قطع األعشــاب 
والفلفل األســود وامللح والزيت. اشــوي شرائح حلم 

الضأن على الشواية.
٭ ضعــي قطــع النخاع وحلم الضــأن في طبق 
التقدمي، وزينيها بأوراق النعناع وشرائح الليمون، 

تقدم مع صلصة الطماطم.

كرات اللحم املقرمشة

شوربة جريش 
للمأكوالت البحرية

بابا غنوج
٭ فلفل أبيض ٥ جم

٭ ملح للتذوق
٭ زيت الزيتون ٦٠ مل

٭  أوراق نعناع وبذور رمان للتزيني

املقادير:
٭ قطع روبيان ٨٠ جم

٭ فرم هامور ٨٠ جم
٭ قطع البصل ٣٠ جم

٭ فرم الثوم ٢٠ جم
٭ تقطع الكزبرة ١٥ جم

٭ معجون طماطم ٤٠ جم
٭ مسحوق فلفل أبيض ٤ جم

٭ مسحوق الكمون ٣ جم
٭ ملح حسب الرغبة

٭ ليمون ٦٠ جم

طريقة التحضير:   

٭ تسخن قدر الزيت ويضاف البصل ويقلى الثوم جيدا. 
٭ أضيفي املأكوالت البحرية املفرومة وقلبيها بشكل صحيح.
٭ يضاف معجون الطماطم ومرق املأكوالت البحرية 

ويطهى ملدة ٥ دقائق. 
٭ نضيف اجلريش املســلوق والبهارات إلى احلساء 
ونخلطهــا. حتققي من التوابل وأضيفــي القليل من 

عصير الليمون.
٭ قدميها ساخنة في وعاء احلساء، مع اخلبز احملمص 

وقطع الليمون.

بودنغ التمر
املقادير:

٭ معجون التمر ١٥٠ جم
٭ صودا اخلبز ٢ جم

٭ زبدة ١٢٥ جم
٭ سكر بني ١٠٠ جم

٭ خالصة الفانيليا ١٥ مل
٭ بيض ١٠٠ جم
٭ دقيق ٢٥٠ جم

صلصة الكراميل:
٭ سكر بني ١٠٠ جم

٭ كرمي ١٥٠ مل
٭ خالصة الفانيليا ٥ مل

٭ زبدة ٥٠ جم

طريقة التحضير:   

١ - سخني الفرن إلى ١٨٠ درجة مئوية. دهني 
قاعدة قالب الكيك بعمق ٧ سم و٢٢ سم.

٢ - ضعــي معجون التمــر وصودا اخلبز 
في وعاء، واســكبي املاء املغلــي، واتركيه 

ملدة ٢٠ دقيقة.
٣ - باستخدام اخلليط الكهربائي، اخلطي 
الزبدة والسكر وجوهر الفانيليا حتى يصبح 
قوامها كرمييا. يضاف البيض ويخلط جيدا.

٤ - استخدمي ملعقة معدنية كبيرة، أضيفي 
خليط التمر والدقيق حتى يتجانس اخلليط.
٥ - نأخــذ خليط امللعقة فــي قالب الكيك 
احملضر. اخبزي ملدة ٣٥ دقيقة إلى ٤٠ دقيقة.

٦ - حتضر الصلصة ومتزج 
جميــع مكونات الصلصة 
في قــدر، وتطهــى على 
نار متوسطة منخفضة 
مع التحريك ببطء حتى 

تغلي الصلصة، وتخفف 
احلــرارة إلــى متوســطة 

منخفضــة وتتــرك على نار 
خفيفة ملدة دقيقتني.

٧ - توضع بودينــغ التمر في طبق 
التقدمي، وتســكب صلصــة الكراميل فوق 

الكيك.

طريقة التحضير:   

التقدمي، وزينيها بأوراق النعناع وشرائح الليمون، 
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إعداد/ حنان عبد املعبود
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٠٠٫٢٠  سقط سهوًا
٠١٫٣٠ برنامج مسابقات

٠٢٫٤٥  في دروب السعي مظالم
٠٣٫٣٠ برنامج امللف

٠٣٫٤٥ برنامج ليوان
٠٤٫٠٠ برنامج تساؤالت رمضانية

٠٤٫٤٠ برنامج آية وحكاية
٠٥٫٠٠  مجاريح

٠٥٫٤٠  قرة عينك
٠٦٫٢٠ برنامج يال خلنا نروح

٠٧٫٠٠  البوشية
٠٧٫٤٠ برنامج بنيان

٠٨٫٠٠  عزيز الروح
٠٨٫٤٠ برنامج مسافات

٠٩٫٣٠  منزل ١٢
١٠٫١٥ برنامج فريق اإلنقاذ

١٫٤٠ برنامج ملا نكبر
١١٫٠٠ برنامج رماح السندباد

١١٫١٥ برنامج فتى املدينة
١١٫٣٥ برنامج طاسة الذهب

١٢٫٠٠ برنامج على خطى األنبياء
١٢٫٢٠ برنامج منيو البيت

١٢٫٤٠ برنامج بنيان
١٣٫٠٠  البوشية

١٣٫٤٠ برنامج في بيوتكم
١٤٫٠٠ برنامج زوايا إنسانية

١٤٫٢٠ برنامج تعرف عليه
١٤٫٣٥ برنامج مسافات

١٤٫٥٥  عزيز الروح
١٥٫٤٠ برنامج لقمة وكلمة

١٦٫٠٠  مجاريح
١٧٫٠٠ برنامج امللف

١٧٫٢٠ برنامج آية وحكاية
١٧٫٤٠ برنامج مدفع اإلفطار

١٨٫٠٦ برنامج رياض الصائمني
١٨٫٢٥ برنامج يال خلنا نروح

١٨٫٥٥ برنامج ليوان
١٩٫٣٠  قرة عينك

٢٠٫١٨ برنامج هدى املتقني
٢٠٫٢٥ برنامج احلل والترحال

٢٠٫٤٠ برنامج الوظيفة
٢١٫٠٠  منزل ١٢

٢٣٫٠٠ برنامج كل احلكاية

٠٠٫٣٠ برنامج عطني اللينك
٠١٫٣٠  سقط سهوًا

١٥٫٣٥ برنامج فقه القلوب
١٥٫٤٥ برنامج املباركية درة الكويت

١٦٫٠٠ برنامج قصة وعبر
١٦٫١٠ برنامج قصة ورا قصة

١٦٫٣٠ اللي ورثنا من أجدادنا
١٦٫٥٠ برنامج دايت رمضاني

١٦٫٥٥ برنامج املراد
١٧٫٠٠  عزيز الروح

١٧٫٤٥ برنامج ماجلة رمضان
١٨٫١٠ برنامج ال جتذب قول الصج

١٨٫٢٠ برنامج ديوانكم عامر
١٨٫٤٥ برنامج جد ولعب

١٩٫١٠ جلثوميات
٢٠٫٤٠ اللي ورثنا من أجدادنا

٢١٫١٥  بالغ نهائي
٢٢٫١٥  منزل ١٢

٢٣٫٠٠ برنامج سراي

١٤٫١٠ برنامج منارات
١٤٫٣٠ برنامج صفحات في العالقات

١٥٫٠٠ برنامج نبي سالمتك
١٥٫٤٠ برنامج بوكس

١٦٫٠٠ برنامج شكو ماركو
١٦٫٤٠ برنامج تعرف عليه

١٧٫٠٠ برنامج خير أهلي
١٧٫٣٠ برنامج قدوة

١٨٫١٥ برنامج منارات القلوب
١٨٫٣٠ برنامج كاش مع النبهان

١٩٫١٠ برنامج النالية
١٩٫٥٥ برنامج نبي سالمتك

٢٠٫١٥ برنامج شكو ماركو
٢٠٫٥٥ برنامج البوكس

٢١٫٢٠ برنامج خير أهلي
٢١٫٥٠ برنامج قدوة

٢٢٫٢٥ برنامج النالية
٢٣٫٠٠ برنامج مع بوشعيل

٠١٫٠٠ برنامج عزمية العونان

١٠٠٠ حمد اهللا ع السالمة ٠٢٫٣٠
٠٥٫٠٠ النون وما يعلمون

٠٦٫٠٠ عملة نادرة
٠٦٫٤٥ برنامج دروب ١٠

٠٧٫٠٠ الصفارة
٠٧٫٣٠ عزيز الروح

١٠٠٠ حمد اهللا ع السالمة ٠٨٫١٥
٠٩٫٠٠ برنامج آخر كالم

٠٩٫١٥ النون وما يعلمون
١٠٫١٥ قرة عينك

١١٫٠٠ برنامج سر الطبخة
١٢٫٠٠ برنامج قصة فكرة

١٣٫٠٠ النار بالنار
١٤٫٣٠ الصفارة

١٥٫٠٠ برنامج الفضل العظيم
١٦٫٠٠ عزيز الروح

١٧٫٠٠ برنامج الراوي
١٦٫٣٠ برنامج ومضات من شعر 

(أشعار الشيخ محمد بن راشد)

«األجهر» mbc مصر

برامج الفضائيات

atv «سقط سهوا»

عبداملجيد عبداهللا لـ «األنباء»:
«أول حكايتنا» من اختياري واألغنية مرتبطة بالعطر

ياسر العيلة

وســط حضور كبير من فناني 
وفنانات ومشــاهير «السوشــيال 
ميديا» من الكويت واخلليج الذين 
امتألت بهم قاعة فندق «والدورف 
أســتوريا» األڤنيــوز، أطلق أمير 
الطــرب النجم الكبيــر عبداملجيد 
عبــداهللا عطــره «أول حكايتنــا» 
في حدث هو األشهر واألكبر الذي 
شــهد تعاونا بني شــركة «روتانا 
للصوتيات واملرئيات» متمثلة في 
رئيسها التنفيذي ســالم الهندي، 
وشركة «بوتيكات» وشركة «قصة» 

للعطور.
أقيم على هامش احلفل مؤمتر 
صحافــي للمطــرب عبداملجيــد 
عبداهللا، حيث كشــف لـ «األنباء» 
عن ســبب تأخره فــي طرح عطر 
يحمل اسمه، قائال ان هذا املوضوع 
كان يجــب ان ُيدرس بشــكل جيد 
وانه استحســن الفكرة في الوقت 
احلالي، الفتا الى ان اختيار اســم 
العطر كان من اختياره، وأنه وجد 
أن «أول حكايتنا» تعني شيئا مميزا 
وأغنيــة حلوة مرتبطــة بالعطر، 
مشيرا إلى أنه سيغني في احلفل 
«أول حكايتنا» مع باقة من أغانيه 
الشــهيرة ألن أحباءه كثيرون في 

هذه الليلة وال بد ان يرضيهم.
وعــن التعــاون مــع شــركتي 

«بوتيكات» و«قصة»، قال: جتربة 
حلوة أشعر بأنها ستستمر، وهي 
ليســت أول حكايتنــا فقط، وإمنا 
ستكون بداية للعديد من احلكايات، 
ومن ثــم دخل عبــداهللا الى قاعة 
احلفل الذي كانت عريفته اإلعالمية 
املميزة غادة الرزوقي التي رحبت 
باحلضور، ليتم عرض ڤيديو عن 
التعاون الــذي مت بني «بوتيكات» 
وعبداملجيد عبداهللا وشركة «قصة» 
حتت مظلة شركة «روتانا»، وعقب 
الڤيديو صعد «أمير الطرب» على 
املسرح ليعلن إطالق العطر بعد أن 
رحب باحلضور الذين اســتقبلوه 

بعاصفة من الهتاف والتصفيق.
مــن جانبــه، حتــدث الرئيس 
التنفيذي لشــركة «روتانا» سالم 
الهندي عن التعاون مع «بوتيكات»، 
وكشف عن أن هناك تعاونات قادمة 
مع مطربي «روتانــا»، ملمحا الى 
أن التعاون مع املطرب عبداملجيد 
عبداهللا سيشــجع باقــي الفنانني 
بالشــركة علــى اتخــاذ مثــل هذه 

اخلطوة.
بــدوره، أشــاد نائــب الرئيس 
التنفيــذي لـــ «بوتيكات» راشــد 
اجلليبي بالتعــاون مع «روتانا»، 
خاصــة انه مع جنم كبير في قامة 

وقيمــة عبداملجيــد عبــداهللا، كما 
حرص اجلليبي على توجيه الشكر 
الى كل املؤثرين مبواقع التواصل 
االجتماعــي في «بوتيــكات» على 
تواجدهم بهذا احلدث الفني الكبير.
من جانبــه، حتــدث مدير عام 
شركة «قصة» للعطور بشار األمير 
عــن عطور «قصــة» وكيــف أنها 
استطاعت خالل سنوات قليلة أن 
تنال ثقة وإعجاب اجلميع في فترة 
وجيزة، كما حرص على اإلشــادة 
بالتعاون مع النجم الكبير عبداملجيد 

عبداهللا و«روتانا».
وكان احلضــور على موعد مع 
الغناء بصوت مطربهم املفضل الذي 
قدم لهم علــى العود مجموعة من 
أشــهر اعماله بدأها باألغنية التي 
حملت اسم العطر «أول حكايتنا» من 
ألبوم «عالم موازي» وهي من كلمات 
تركي وأحلان طارق محمد، وأعقبها 
بأغان مثــل «أحبك ليه أنا مدري» 
و«فزيت من نومي» و«أنا من قبل 
أعرفك» والتي تفاعل معها احلضور 
بشكل كبير ورددوا كلماتها معه.

اجلدير بالذكر أن احلفل شــهد 
تواجد املخرج الكبير أحمد الدوغجي 
والرئيس التنفيذي في «بوتيكات» 
م.عبــداهللا اجلليبــي واإلعالمــي 
مشــاري بويابــس بجانــب عــدد 
كبير من جنوم الدراما في الكويت 

واخلليج.

وسط حضور كبير جداً أطلق عطره اجلديد بالتعاون مع «روتانا» و«بوتيكات» و«قصة»

عريفة احلفل املذيعة غادة الرزوقي مع عبداملجيد عبداهللا نائب الرئيس التنفيذي لـ«بوتيكات» راشد اجلليبي

الزميل ياسر العيلة مع شهد الياسني وزهرة عرفات ورمي ارحمة وهيا الشعيبي وامليكب أرتيست أمل

عبد املجيد يشدو «أول حكايتنا» (أحمد علي)

تعاوني مع «بوتيكات» و«قصة» جتربة حلوة أشعر بأنها ستستمر

ملشاهدة الڤيديو

«كليوباترا» في إذاعة الكويت
مفرح الشمري

بحضور مدير إذاعة البرنامج العام سعد الفندي ومراقب 
شؤون البرامج بإذاعة البرنامج الثاني إبراهيم ماتقي، مت 
ظهر أمس األول تسجيل حلقات املسلسل االجتماعي اإلذاعي 
«احليــة الذهبية وطائر البرية» من تأليف الســيد عامر 
وإخراج غادة السني، وبطولة الفنان جاسم النبهان وعبير 
اجلندي وسماح وفهد عبداحملسن وأسامة املزيعل وحسن 
الرفاعي وحسن إبراهيم وبســام اجلزاف ومجموعة من 
الفنانني الشباب، وذلك في استديو الدراما بإذاعة الكويت.

املسلسل باللغة العربية الفصحى وتدور أحداثه حول 
امللكة كليوباترا السابعة آخر ملوك األسرة املقدونية، وذلك 
بطرح أسطوري خيالي مشوق ويحمل بني طياته العديد 
من الرســائل التي سيكتشــفها املتلقي حني متابعته لهذا 
املسلسل الذي سيبث يوميا عبر أثير إذاعة البرنامج العام 
احلريصة على تقدمي باقة منوعة من البرامج واملسلسالت 

مدير إذاعة البرنامج العام سعد الفندي يتوسط فريق العملطوال شهر رمضان.

زاوية تسلط الضوء على أهم األعمال الدرامية والبرامج املنوعة املعروضة  رميوت كنترول
في شهر رمضان تنقدها أو تعلق عليها سواء باإليجاب أو السلب.

بوعدنان.. «يله خلنا نروح»

رامز نيڤر إند..! عودة حميدة 

في ملسة وفاء يستذكر تلفزيون الكويت 
الفنان الراحل عبداحلسني عبدالرضا الغائب 
احلاضر في قلــوب اجلميع وذلك من خالل 
البرنامــج املنــوع «يله خلنا نــروح» الذي 
يســتضيف العديد من الشــخصيات الفنية 
واالجتماعية والتجارية والسياسية للحديث 

عن بوعدنان اهللا يرحمه..
شكرا على هذا الوفاء.

على الرغم من االنتقادات الكثيرة والقضايا 
التــي ترفع عليــه اال ان الفنــان رامز جالل 
مستمر في تقدمي برامج املقالب وفي رمضان 
احلالي برنامجه يحمل اسم «رامز نيڤر إند»

واهللا يستر من حلقاته.. ننطر ونشوف!

«طــاش العودة» الكل ينتظــره وينتظر 
حلقاته التي تعيد لنا بعد ١٥ ســنة الثنائي 
اجلميل ناصر القصبي وعبداهللا السدحان، 
اجلــزء اجلديد يحمل بــني طياته العديد من 
القصص واملواقف التي تسلط الضوء على 
بعض املشاكل التي نعاني منها، عودة حميدة 

ان شاء اهللا.

.. وانطلق املشوار 
اليــوم تنطلق االعمال الدرامية احمللية واخلليجية والعربية  على جميع القنوات الدرامية، 
و«املشوار» يبدأ عند املشاهدين باختيار املسلسالت الدرامية التي يريدون متابعتها، خصوصا 
ان هنــاك اعماال درامية «بوســتراتها» جميلة ويتمنى املشــاهدون ان يكــون محتواها كجمال 
بوســتراتها حتى يســتكمل اجلمال الذي رسموه في مخيلتهم لها.. نتمنى حتقيق أمنيتهم وما 

تكون بس شكل وخالية من املضمون!

«قرة عينك» تلفزيون الكويت «مجاريح» تلفزيون الكويت

١٧٫٤٥ برنامج قصة فكرة
١٨٫٠٠ برنامج دروب ١٠

١٠٠٠ حمد اهللا ع السالمة ١٨٫٢٠
١٩٫٠٠ عملة نادرة

٢٠٫٠٠ قرة عينك
٢١٫٠٥ الصفارة

٢٢٫٠٠ النار بالنار

١٢٫٣٠ بيت القصيد
٠١٫٣٠ طوق احلرير

٠٦٫٠٠ شعبية الكرتون ١٧
٠٦٫١٥ أهل الدار

٠٨٫٠٠ طوق احلرير
٠٩٫٠٠ املندوس

١٠٫٠٠ بيت القصيد
١١٫٠٠ املفتش فصيح
١١٫٣٠ برنامج أول مرة

١٢٫٠٠ برنامج مسابقات في تالوة 
القرآن الكرمي

١٢٫٥٠ رمضان اإلمارات
١٣٫٠٠ سر الطبخة

١٤٫٠٠ نفحات الصائم
١٥٫٠٠ إمارات اخلير

١٦٫٠٠ بيت القصيد
١٧٫٠٠ بصمات

١٧٫٢٠ وجدت نفسي
١٧٫٤٥ شعبية الكرتون ١٧

١٨٫١٥ أهل الدار
١٩٫٣٠ املفتش فصيح

٢٠٫٠٠ طوق احلرير
٢١٫٠٠ املندوس

٢٢٫٠٠ أول مرة
٢٢٫٣٠ السنيار

١٣٫٠٠  األجهر
١٤٫٠٠  رشيد

١٥٫٠٠ برنامج أهال بالستات
١٦٫٠٠  وأخيرا

١٧٫٠٠ املداح ج٣: أسطورة العشق
١٨٫٠٠ الصندوق

١٩٫١٥ رامز نيڤر اند
٢٠٫٠٠ األجهر

٢١٫٠٠ املداح ج٣: أسطورة العشق
٢٢٫٠٠  رشيد

٢٣٫٠٠  وأخيرا
٠٠٫٠٠ اللعبة ٣: اللعب مع الكبار

٠١٫٠٠ رامز نيڤر اند
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مبارك عليكم 
الشهر

محلك سر

Nermin-alhoti@hotmail.com
د.نرمني يوسف احلوطي

شهر رمضان

صراحة

Adel.almezel@gmail.com
عادل نايف املزعل

املعظم  أقبل علينا شهر رمضان 
بخيراتــه ونفحاته وبركاته وتعطرت 
األجواء بالنسمات املالئكية حتمل إلينا 
الربانية بوعود محققة بنص  الهبات 
الكتــاب من لدن رحيــم غفور كرمي 
بالرحمة واملغفرة والعتق من النيران، 
أتى شــهر اخلير والبركــة واملغفرة 
ليطمئن القلوب ومينح اجلسد عطلته 
الدنيوي  املادي  التشبع  السنوية من 
لنتروح باملشاعر الروحانية في أجواء 

الطاعة والعبادة.
ولكن شــهر رمضان هذا العام أتاني موافقا للذكرى اخلامسة 
لوفاة ولدي احلبيب الشــهيد الشــيخ ناصر صباح فهد الناصر 
الصباح، طيب اهللا ثراه وأكرم مثــواه، في جنات النعيم يا مالكي 
اجلميل وغفر اهللا لنا تقصيرنا وانتقم لك ولكل الشــهداء وجمعنا 

بهم في مستقر رحمته.
لقد أتى شهر اخلير والبركة لألمة اإلسالمية ليطمئن قلوبنا أن 
احليــاة الدنيا ما هي إال يوما أوبعض يوم، وأن اآلخرة هي احلياة 
والقرار واخللود في النعيم املقيم، هل علينا شهر النفحات والغفران 
ليواسينا مواساة عظيمة بأن نصبر ونحتسب، وأن احلياة احلقيقية 
لم تبدأ بعد، وأن لقاء األحبة مــن أمة التوحيد والصيام والصالة 
والزكاة واحلج والقرآن قــادم، واجتماعهم في جنة الرضوان هو 

الرجاء وسر الطمأنينة.
وإن حتدثت عــن ولدي احلبيب فكيف أبدأ ومن أين أبدأ! فهو 
بحق زينة شباب العائلة وقدوتهم وكان، رحمه اهللا، حنونا عطوفا 
ميلــؤه الطموح واحلماس وحب اخلير لــذوي رحمه، كان وقورا 
مغلفا بقوة الشــخصية والثقة واالعتزاز بالنفس وذا مهابة، وكان 
دائما يحدثني عن إعجابه الشديد بسمو الشيخ ناصر بن حمد بن 
عيسى بن سلمان آل خليفة قائد احلرس امللكي البحريني واألمني 
العام ملجلس الدفاع األعلى ومستشــار األمن الوطني البحريني، 
وكان يعتبــره قدوة له، وكان يتحدث دائما عن قوة شــخصيته 
وحماسه وروحه القيادية، ولم ال وقد جمعتنا أواصر الدم والقرابة، 
هذه الروابط واألواصر حملت في جيناتها القيم املشتركة للنخوة 

والبطولة والعزة والشرف نتوارثها جيال بعد جيل.
ومن مصادفات األقدار وتآلف األرواح أن ولدي احلبيب، رحمه 
اهللا، وسمو الشيخ ناصر بن حمد، حفظه اهللا، جمعهما حب الرقم 
١٣ وأن رقم ١٣ هو رقم اليوم الذي ولد فيه أوالدي الثالثة مبن فيهم 
ولدي احلبيب الشيخ ناصر صباح فهد الناصر الصباح، رحمه اهللا، 
وجميعهم ولدوا في يوم السبت، وقد الحظت مؤخرا هذا االرتباط 
بينهما في رقم ١٣ عندما رأيت ابني الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
حفظه اهللا، يعتز برقم ١٣ ويظهره دائما على صدر مالبسه الرياضية 
في املسابقات الرياضية املتنوعة وذلك على خالف الثقافة الغربية 
في هذا الرقم، فكالهمــا يعتز بالثقافة العربية األصيلة وهويتهما 

اخلليجية الشامخة التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ.
ولقــد كان اختيار ولدي احلبيب لقدوتــه في محله، فالصيت 
والسمعة الطيبة املشرفة تسبقان صاحبهما إلى الوجدان في عالم 
النبالء والفرسان، وكم كان ولدي احلبيب يتمنى أن يلتقي بسموه 
في أقرب فرصة، ولكن إرادة اهللا ومشيئته لم حتقق له هذه األمنية، 
عسى اهللا أن يحققها له في جنات اخللد، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

في هذه األيام املباركة علينا أن جندد العهد مع اهللا ونغتنم الفرص 
وفسحة األجل، وأال ننسى أحبابنا الذين فارقوا دنيانا الفانية من 
الدعــاء أن يجمعنا اهللا بهم وأن لهم حقوقا في أعناقنا، كما أننا لنا 
حقوق في أعناق من يأتي بعدنا حتى يرث اهللا األرض ومن عليها، 
ولن جند في حياتنا وقتا أعظم من شهر رمضان وطاعاته املقبولة 

واملستجابة بإذن اهللا.
وفى اخلتام، أتوجه إلى املولى عــز وجل بأن يجمعني بولدي 
احلبيــب في جنات اخللد، كما جمعني به في الدنيا، وأن يجمع كل 
األحباب بأحبائهم في مستقر الرحمة والرضوان، وكل عام وأنتم 

بخير وأمن وسالم.

يقــول اهللا تبارك وتعالى في محكم كتابــه الكرمي: (اقترب 
للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من 
ربهم محدث إال اســتمعوه وهم يلعبون الهية قلوبهم وأسروا 
النجوى الذين ظلموا هل هذا إال بشــر مثلكم أفتأتون السحر 

وأنتم تبصرون ـ األنبياء: ١-٣).
أعزائي القراء كل عام وأنتم بخير، وأسأل اهللا العزيز القدير 
أن يعيننا على حمده وشــكره وحســن عبادته في هذا الشهر 
الفضيل، ال شــك أن الهدوء النفسي مطلب إسالمي استعدادا 
لهذا الشــهر الكرمي، فما يحدث على الساحة االجتماعية اليوم 
من تقليد وتطبع اجتماعي إرهاق للنفس البشرية ومحبط ألجر 

الناس في هذا الشهر الفضيل.
فاإلغواء واإلغراء اإلعالمي واإلعالني للمنتجات املتلونة أرهق 
الكثير من األسر مبا فاق طاقتها النفسية والبدنية واالجتماعية، 
حيث إن أصل الصيام والصوم في شهر رمضان البساطة في 
الشيء والراحة النفسية التي تتمتع بالسلوكيات املهذبة للنفس 
بعيدا عن البذخ واإلسراف والتكليف الذي أسهب ميزانية الكثير 

من األسر.
 وقفة تأمل.. إن ما يحدث من سلوكيات شرائية واستعدادات 
ليست من الدين، وإمنا هي أعراف اجتماعية وتقليد وتطبع - ما 

هي إال معالم جهل، منها:
- الفوانيس املضيئة والهالل الكبيــر احلجم واملعلق عليه 

بعض الكماليات وكأنه شجرة كريسمس.
- اللباس املزركش واملبالغ في قيمته الشرائية وألوانه وموضته 

العارية لدى فئة من النساء.
- األواني اخلارجة عن احلاجة واالبتذال في تنســيق موائد 

الطعام.
- االســتقباالت الفاخرة لهذا الشهر عند بعض األسر بعيدا 

عن البساطة والهدف.
- تسجيل «لسته» بأســماء املسلسالت في شهر رمضان 

للمتابعة - إال من رحم ربي.
- الطلبيات واحلجوزات ملناســبة (القرقيعان)، واحلجوزات 
للصالونات النسائية والتي هي املستفيد الكبير من هذه املناسبات؟
- اخليم الرمضانية وما شابهها كطقوس سلوكية ترفيهية.

والكثير الكثير من السلوكيات الرمضانية التي كل سنة يتم 
معارضتها اجتماعيا وال يستطيع الكثير مقاومتهاـ  إال من رحم 
ربي وهم قلةـ   فالقوة في صد تلك االلتزامات االجتماعية والتي 
سبب الكثير من الضغوط النفسية واالجتماعية، واجب البد منه 

استعدادا لهذا الشهر الفضيل.
إن شهر رمضان شهر البساطة والراحة النفسية، وال يجدر 
باملسلمني كل هذا الغالء والتكلف واالسراف، فصلة الرحم واجبه 
دون تكليف وابتذال، وكســر ملل األطفال (بالقرقيعان) كعادة 
اجتماعية وليســت دينية - يجب أن متر دون تكلف وابتذال، 
بل في قمة بساطتها، فكل ما يعتلي النفس من تكليف وابتذال 

ومغاالة فهو.. حرام.
وأخيرا وليس بآخر، الهدوء النفســي والتركيز على الهدف 
(التفرغ للعبادة املكثفة) مطلب مهم من أجل نفسيات أكثر رقيا 
وصحة نفســية ال تعتليها االضطرابــات واإلحباط واالكتئاب 
بسبب الضغوط واملقارنات االجتماعية، فيجب علينا أن نتقي 
اهللا في أنفسنا وأبنائنا وأهلينا، فالبساطة شعار كل رقي وكل 

حضارة إنسانية سامية.

اللهم اجعل قدوم شــهر 
رمضان قدوم خير على اإلسالم 

واملسلمني.
اللهم بلغنا جميعا رمضان 

على خير األحوال وأفضلها.
اللهم سلم لنا شهر رمضان 
وسلمنا له وتسلم منا يا أرحم 
الراحمني صيامنــا وصالتنا 

وأعمالنا.
اللهم تقبل منا دعوتنا واغفر 

لنا ذنوبنا يا رب يا كرمي.
اللهم إنا نســألك أن ترفع 
ذكرنا وتصلــح أمرنا وتطهر 

قلوبنا وتغفر ذنوبنا.
اللهم بلّغنا سماع التراويح 
ودعــوات املصلــني ودموع 
اخلاشعني وختم قرآنك الكرمي.

اللهم بلغنا رمضان واجعل 
قدومه علينا قدوم خير وبركة 

وتفريجا للهموم.
اللهم ارزقنا صيام رمضان 
إميانا واحتسابا يا كرمي يا اهللا.

اللهم ارحــم أمواتنا ومن 
فارقونا بأجسادهم، نسألك يا 
رب العاملني أن تسكن أرواحهم 
فسيح جناتك يا رحمن يا رحيم.

اللهم ال تكسر قلب من دعاك 
وهو منتظر منك فرحة يا اهللا.

اللهم أعنا على طاعتك على 
الوجه الذي ترضاه منا يا كرمي.
٭ مسك اخلتام: مبارك عليكم الشهر

نبارك لكم قدوم شهر رمضان 
املبارك، والذي أسأل اهللا أن يجعله 
شهر خير وسعادة وهناء على 
بلدي الكويت وعلى جميع بالد 
املسلمني، اللهم آمني، فالبد لنا في 
هذا الشهر الفضيل أن نتقرب إلى 
اهللا بأعمال البر والصالة والبُعد 
عن املعاصي وتلك هي احلكمة 
من الصيام وليس االمتناع عن 
الطعام والشــراب فقط، فرب 
صائم جزاؤه من صيامه اجلوع 
والعطش ألنــه لم يفهم حقيقة 
هذه الفريضة التي فرضها اهللا 
عز وجل على عباده قال تعالى 
(يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من 

قبلكم لعلكم تتقون).
أناسا يحرصون  لكن هناك 
على إفراغ الصيام من محتواه 
وحتويله إلى شهر للسهر والنوم 
والكســل والتراخي، وها هي 
بعض الفضائيات قد سعت كل 
الســعي ألن تفسد على الناس 
نعمــة التواصل مع اهللا وذكره 
وعيادته، ولقد حشــدت معظم 
الفضائيــات أعدادا من املمثلني 
واملمثالت لتقــدمي أعمال فنية 
حتت مســميات شتى يجمعها 
هدف واحد هو إلهاء املسلم عن 
العبــادة والتواصل مع اخلالق 
سبحانه وتعالى بأن يجلس أمام 
التلفاز ينتقل من قناة إلى أخرى 
متتبعا برامج ومسلسالت وأفالما 
ومسابقات هابطة سخيفة مبتعدا 
عن التواصل مع الباري عز وجل!
الفضائيــات تبذل  وبعض 
الناس  إبعاد  كل جهودها فــي 
عن التواصل مــع اهللا ومتابعة 
اإلثارة التي تنشرها وتبثها بعض 
الفضائيات بال حسيب وال رقيب.

البد علينا مــن اإلكثار من 
الصدقات وعمل اخلير لألسر 
احملتاجة، ففي هذا الشهر الفضيل 
تفتح فيه أبــواب اجلنة وتغلق 
أبواب جهنــم ويتضاعف فيه 
القدر وهي  األجر، وفيه ليلــة 
بالعشــر األواخر من رمضان، 
فيجب علينا أال ننســاها، رحم 
الكويــت وأيامه  تلفزيون  اهللا 
اجلميلة التي كان يقدم فيها ما 
يسعد الناس من صغيرهم إلى 
كبيرهم ويقربهم إلى اهللا، على 
اإلعالم املرئي رسالة سامية يجب 
أن يعود إلى االلتزام بها، ويعي 

حرمة هذا الشهر الفضيل.
اللهم تقبل صيامنا وقيامنا 
واغفر لنا ذنوبنا واعف عن الزالت 
وارحم أمواتنا وأموات املسلمني 
واشف مرضانا ومرضى املسلمني.

نسأل اهللا أن يحفظ الكويت 
وأميرها وشعبها ومن عليها من 

املخلصني، اللهم آمني.

الرمضانية التي ال متت لعاداتنا بصلة، 
بل إنها دخيلة على ثقافتنا الكويتية 
واخلليجية احملافظة، وذلك ألننا نعيش 
أزمة نصوص قلتها في لقاءات إعالمية 
البعض  كثيرة، وأصبحت تصرفات 
في شهر رمضان مظهرا من مظاهر 
اإلسراف في الطعام واملوائد والشكليات 
املكلفة، كما أن من األمور املزعجة تقلب 
منام الصائم رأسا على عقب ليشعر 
الصائم باخلمول والكسل طيلة نهار 
رمضان، ومن الظواهر احلديثة على 
الكويت وانتشرت بشكل كبير، وشددت 
عليها وزارة الداخلية في تصريح لها 
مؤخرا عن احلد من ظاهرة التسول 

خالل الشهر الكرمي.
املبارك فرصة  إن شهر رمضان 
إلعادة النظر في الســلوك األخالقي 
والروتني اليومي، ويجب معاجلة كل 
السلبيات التي تعكر صفو روحانيات 
هذا الشهر الكرمي، بالذكر واإلخالص 
في املعاملة أمام اهللا سبحانه في مجتمع 
مسلم محافظ، فلنجعل من شهر الصيام 
فرصة للتغيير في السلوك األخالقي 
والديني إلى األفضل، واحلرص على 
االلتزام بالطاعات ملا يحبه اهللا ويرضى.

الزمن اجلميل كانت كل خصوصياتها 
وأحداثها جميلة ومازالت تعيش في 
الفكر، واحلمد هللا أنني عشت تلك 
األيام اجلميلــة، ونتمنى أن تعود 
تلك الذكريات ليتمتع اجليل احلالي 
مبا متتعنا به ومازالت هناك بعض 
العادات تتكرر جلمالها، ومنها األكالت 
اخلاصة برمضــان ومنها الهريس 
والتشــريب واملهلبيــة والزالبية 
واللقيمــات، ويالحــظ بأن بعض 
البيوت واحملــالت تصنع وجبات 
مطورة لبعض األكالت الرمضانية.
ويعتبر شهر رمضان مدرسة 
تربوية جامعــة للخير، حيث يهتم 
الناس بتقدمي املساعدات للمحتاجني 
في الداخل واخلارج. وحقا إنه شهر 
اإلحســان واخليرات وهذه ميزة 
يحرص الناس على ممارستها في 

شهر رمضان.
حديث قدسي:

عن أبــي هريرة ے قال: قال 
رسول اهللا ژ: «قال اهللا عز وجل: 
كل عمل ابن آدم له إال الصيام، فإنه 
لي وأنا أجزي به، وخللوف فم الصائم 

أطيب عند اهللا من ريح املسك».
واهللا املوفق.

لألبد، وتلــك الذكريات اجلميلة التي 
أسعد إن تعرفوا إليها أوالدي وأحفادي، 
ولكن نحن اليوم نعيش في رمضان 
نفاقا اجتماعيــا، أصبحت العالقات 
واللقاءات مع األهل واألصدقاء فيها 
نوع من الكالفة واملجاملة، وقد نكتفي 
باملراســالت اإللكترونية مع األعزاء 
ألســابيع من رمضــان، والتواصل 
االجتماعي أصبح ظاهرا، أما الباطن 
فكثير مــا تكون املصلحة تطلب من 

هنا وهناك.
ومن املظاهر السلبية التي نعاني 
منها في رمضان، أوالها املسلسالت 

رمضــان في فصــل الصيف كنا 
نستحم في كرو املساجد (املسابح)، 
وفي يوم اخلميس يتبادل اجليران 
في الفريــج صحون الهريس التي 
تشــتهر في رمضان، وكذلك جتد 
املهلبية اجلميلة في غالبية البيوت، 
ومن احللويات التي كانت تشترى 
من سوق احللوى الواقع في سوق 
اخلضرة الزالبية واللقيمات. ومن 
ذكريــات رمضان مدفــع اإلفطار 
أذكر بوطبيلة  واإلمساك وما زلت 
(املســحراتي) الذي كان يجول في 

الفرجان (احلواري).
هذه ذكريات لشهر رمضان في 

ال توصف بني جيران الفريج الواحد، 
وتالقينا والسماحة في وجوه األقارب 
واخلالن، وتلك اللقاءات في الغبقات 
في بيوت األهل أو مع األصدقاء في 
الديوانيات، أما الشاشة الفضية فحدث 
وال حرج عن تلك املسلسالت الكويتية 
في ذاك الزمــن اجلميل التي حملت 
الرســائل األخالقية وهموم املواطن 
واحللول ملشــاكل املجتمع وسمات 
وعادات مجتمعنا الكويتي واخلليجي 

والعربي اإلسالمي.
هكذا كانت أجــواء رمضان التي 
مازلت أطمع في أن حتتفظ بها ذاكرتي 

القاهرة التي سجل أجمل أغانيه في 
ستوديوهاتها مع أشهر املوسيقيني 
وهم نفس أعضاء فرقة أم كلثوم، 
ومن عشقه للقاهرة التي عاش فيها 
كثيرا على مدد متفرقة وافته املنية 
فيها، أسأل املولى القدير أن يغفر 
له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته.

وما دمنا نعيش الشهر الكرمي، 
رمضــان املبارك، تعالــوا لنطالع 
بعــض صفحات الذكريــات التي 
لها عالقة بالشــهر الفضيل، حيث 
يتردد املسلمون على املساجد ليؤدوا 
الفروض اخلمسة في املساجد وصالة 
التراويح والقيام، وأذكر عندما يكون 

عاد شهر رمضان املبارك ليفيض 
علينا من بركات اهللا عز وجل ورحمته، 
هذا الشهر الذي أنزل فيه اهللا القرآن 
الكرمي دستور الدين القومي في ليالي 
القــدر املباركة ديــن التوحيد ديننا 
اإلسالمي احلنيف، فاحلمد هللا الذي 
مد في أعمارنا لندرك شهر رمضان 
لهذا العام، ورحــم اهللا من لم يدركه 

وكان صائما معنا العام املاضي.
وبدوري أتقدم بأسمى آيات التهاني 
والتبريكات من مقام صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد وسمو ولي 
عهده األمني الشــيخ مشعل األحمد، 
حفظهما اهللا، والشعب الكويتي واألمة 

العربية واإلسالمية جمعاء.
إن لهذا الشــهر الكــرمي نفحات 
إلهية يفيض بها اهللا تعالى على عباده 
املخلصني الصادقني والعاملني بطاعاته، 
جعلنا اهللا وإياكم منهم، واستذكر ذلك 
اجلو الروحاني في ليالي التراويح وتلك 
اجلمعات العائلية التي نشعر بها بالدفء 
العائلي مع الوالــدة والوالد واإلخوة 
واألخوات، رحــم اهللا الراحلني منهم 

وحفظ الباقني بصحة وعافية.
كنا في شهر رمضان نشعر بفرحة 

ما دمنا نعيش هذه األيام الشهر 
الفضيل، شهر رمضان املبارك، تعالوا 
نستذكر بعض الذكريات التي ترتبط 
بالشهر الفضيل، مازلت أتذكر أشهر 
أغنية عن رمضان وهي أغنية دينية 
شــعبية مصرية للمطرب الشعبي 
محمــد عبداملطلب وهي «رمضان 
جانا وفرحنا به أهال رمضان» كانت 
مشهورة ومنتشرة في كافة اإلذاعات 
العربية وموســمها شهر رمضان 
املبارك، كنا نرددها حلالوة كلماتها 
وحلنها اجلميل احملبب، ونرددها مع 
املطرب الشعبي محمد عبداملطلب، 
وهو من املطربني املشهورين في ما 

قبل اخلمسينيات.
وكانت هناك أيضا أغاٍن خاصة 
بشــهر رمضان وأشهرها ما غناه 
املطرب املبدع عبداحلميد الســيد، 
الذي كانــت بدايته األغاني الدينية 
التي اشــتهرت في اخلمسينيات، 
انطلــق عبداحلميد نحو  وبعدها 
اإلبداع ليصف إلى جانب أشــهر 
املطربني الكويتيني، ومن إبداعاته حلن 
أغنية لعبداحلليم حافظ وفايزة أحمد 
ووديع الصافي وهيام يونس. وكان 
الفنان عبداحلميد من عشاق مدينة 

القدوة في عالم 
النبالء والفرسان

الشيخة حصة احلمود السالم الصباح

للسطور عنوان

الهدوء النفسي ورمضان كرمي
كبير في تغييــر مالمح ذلك املظهر شيخة العصفور

االحتفالي التراثي العتيق، فســعي 
البعض إلى «االستعراض» والتفاخر، 
جعــل من االحتفال أداة ومؤشــرا 
للمســتوى املادي، وهذا ما تسبب 
في العديد من التأثيرات غير اجليدة، 
الواحد ال  حيث أصبح أطفال احلي 
يعرفون بعضهم البعض، بعدما انتقل 
االحتفال إلى القاعات املغلقة، واقتصر 
احلضور على األهل واألصدقاء فقط.
أؤمن وأقنع بأن جمال األشــياء 
يكمن في بساطتها، وأن تراثنا يتمتع 
بالرقي ويحمل لنا البهجة في كل زمان 
ومكان، وأنه يجب العمل على استعادته 
وتربية أبنائنا عليه، حتى يصل إلى 
األجيال اجلديدة في كويتنا الغالية، وأن 
ندرك أن تراثنا هو جزء من هويتنا 

التي لن نتخلى عنها مهما حدث.
أيام  اغتنموا  أقولها لي ولكم، 
الشــهر الفضيل، أعيــدوا أحياء 
تراثنــا الرائع الــذي ال يضاهيه 
أي تراث آخــر في العالم، اجعلوا 
التكلف  البعيدة عن  البساطة  من 
لكم، فاجعلوا من  واخليالء نهجا 

رمضانكم «بديرتكم أحلى».

«القرقيعان» باألمر املكلف واختفت 
بأنواع  العادية، واستبدلت  احللوى 
أخرى باهظة الثمن، وصار البعض 
يحرص على جلب احللوى من اخلارج 
كنوع من املفاخرة، وبات األمر مرهقا 
ماديا بالنسبة للكثيرين، حتى شكل 
االحتفال استبدل بشكل تدريجي، 
فبات البعض يقيم االحتفال بداخل 
بيوتهم، وأصبح املســتفيد الوحيد 
من ذلك االحتفال هم «التجار» الذين 
يبيعون اطنانا من احللوى خالل شهر 

رمضان.
وأعتقد أن البعض ساهم بشكل 

الشهر، لكن األمر اآلن اختلف وحتولت 
إلى مجرد رســائل ترسل  التهاني 
عبر شاشــة الهاتف، هذا إلى جانب 
التجهيزات اخلاصة مبناسبة  تكلفة 
«القرقيعان»، ذلك االحتفال الذي كان 
يجسد جزءا مهما من تراثنا ويغرسه 
بشكل جميل وبســيط في نفوس 
األطفال، فكان الصغار يرتدون املالبس 
ذات األلوان الزاهية، ويحصلون على 
احللوى الشبه بدائية الصنع، والتي لم 
تكن باألمر املكلف لألسر، فابتسامة 
األطفال كان مــن املمكن احلصول 
عليها بأبسط األشياء، أما اآلن فأصبح 

بدأت أيام شهر اخلير والبركة التي 
ننشغل فيها بذكر اهللا، وتسكن فيها 
البركة بيوتنا، وإلى جانب الفضائل 
الدينيــة لشــهر رمضــان املبارك 
والشــعائر التي تقام فيه، يأتي لنا 
أيضا بذكرياته معنا، وكيف كنا نحتفل 
به، ونعيد معه أحياء عاداتنا التراثية 
اجلميلة التــي كانت جتمع بني أهل 
الكويت، كبارا وصغــارا، وبالرغم 
من جمال عاداتنا التراثية لالحتفال 
بالشهر الفضيل إال أن البعض منها 
الذي  االندثار، باحلد  أوشــك على 
يجعلني أخشــى أن تختفي عاداتنا 
التي ورثناها من أجدادنا وآبائنا خالل 
الســنوات القادمة، فال يعرفها أبناء 
اجليل اجلديد، وتصبح لديهم مجرد 
جزء من تاريخ تراثي فقط، يقرأون 
عنه في كتب التراث فقط، ويضيع 

جزء من هويتنا التراثية.
أتذكر جيدا قــوة العالقات التي 
كانت تربط بني األســر واجليران 
قدميا خاصة خالل شــهر رمضان 
املبارك، فنجدهم يحرصون على زيارة 
بعضهم البعض لتقدمي التهنئة، وتبادل 
أشهى أطباق الطعام بني اجليران طوال 

بالغات

رمضان
بالديرة أحلى

Dstoory٤٠@gmail.comمشاري محمد املطيري

املوقف السياسي

رمضان جانا.. 
أهًال رمضان

عبداحملسن محمد احلسيني

وقد ذكر عبــاد بن صهيب أن 
جحا حدثه ويقصد احلديث النبوي، 
وانه من أعقل الناس، ولم ير أعقل 
منه، وأردف قائال: لعله كان ميزح 
أيام شبيبته، فلما شاخ أقبل على 
شــأنه، حتى توفي عن سن عالية 
في خالفة محمد املهدي العباسي، 
وفرق ابن حجر العســقالني بني 
جحا البصري وهو دجني الفزاري 
وجحا الذي اسمه نوح الذي استقر 
في الكوفة، واملهم عندنا أن كل ما 
الشــخصية عار عن  ألصق بهذه 
الصحة متاما، وهذا ليس قولي وال 
رأيي وإمنا ما قاله املؤرخون الذين 
ذكرتهم، وحكاية جحا ليست بعيدة 
عن شخصية عمارة بن زياد التي 
الفنية، وهو في  باألعمال  شوهت 
الوهاب  احلقيقة عكس ذلك فلقبه 
لشدة ســخائه، ويقال له وإلخوته 
الكمل، وقد وصف بأنه ال ينام ليلة 
يخاف، وال يشبع ليلة يضاف، فكيف 
يوصف باجلنب وامليوعة، واحلديث 

ذو شجون. ودمتم ساملني.

روي عنه ما يدل على ذكائه وفطنته، 
وذكره اجلاحظ في رسالته وقال إن 
اسمه جحا نوح، وقال املؤرخ ناصر 
إن اسمه إسحاق،  الدمشقي  الدين 
وغالب ما يروى عنــه ال أصل له 
وإمنا من نسج اخليال، مثل قصة 
حي بن يقظان وكليلة ودمنة، وأعود 
إلى جحا األشهر املولود في الكوفة 
بالنصف الثاني من القرن الهجري 
األول، بحدود ٦٠ للهجرة، وقد قضى 

معظم حياته في هذه املدينة.

عصور كثيرة، ومجتمعات مختلفة، 
وأضــاف أن جحا ال ينصرف ألنه 
معدول من جاح، ونسب جحا أيضا 
إلى رجل يقال له «دجني الفزاري» 
الذي عاصر الدولــة األموية وهو 
أقدم وأشهر جحا عرف في التاريخ 

اإلسالمي، وقد عاش مائة عام.
وقــال الشــيرازي: كان جحا 
رجال ظريفا، وكل ما يقال به كذب 
وافتراء وليس صحيحا، أما اإلمام 
ابن اجلوزي فقال: هو أبو الغصن، 

ليس جحا وحده املظلوم، ولكن 
كثيرا من الناس ظلموا في هذه الدنيا 
ولم يجدوا ناصــرا إال اهللا تعالى، 
واهللا ميهل للظالــم ثم يأخذه أخذ 
عزيز مقتدر، أما جحا تلك الشخصية 
التاريخية الظريفة التي حتدثت عنها 
كتب التاريخ فقد ظلم ظلما بينا سآتي 
على ذكره، وجحا هذا شــخصية 
متداهية يتظاهــر بالغباء وهو من 

أذكى األذكياء.
وهــذا مــا فهمناه عــن هذه 
الشخصية، ولكن بعد البحث الطويل 
عرفنا خالف ما ذكر عنه، وتبني لنا أن 
كل ما نسب إليه مجرد خيال ال ميت 
للحقيقة بصلة، ولكنه كشخصية، 
موجود في عدة أزمنة، فهناك جحا 
في العصر األموي، وجحا في العصر 
العثماني،  العصر  العباسي، وجحا 
وقد ذكره احلافظ ابن عساكر صاحب 
التاريخ فقال: هو نصر الدين جحا 
شخصية فكاهية انتشرت في كثير 
من الثقافات القدمية، ونســب هذا 
االسم إلى أناس عدة، وعاشت في 

كلمات ال تنسى

جحا املظلوم
مشعل السعيد

سلطنة حرف

رمضان 
شهر اخلير 

والطاعات
gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي
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فهد الغامن: نتائج «أوالد علي الغامن للسيارات».. تعكس قوتها املالية
عقــدت شــركة أوالد على 
الغــامن للســيارات اجتمــاع 
اجلمعية العامــة للعام املالي 
املنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، 
أقــرت اجلمعية جميع  حيث 
بنــود جــدول األعمــال، وفي 
مقدمتهــا توزيع أرباح نقدية 
للمســاهمني عن الستة أشهر 
املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

بنسبة ٣٤٪ من القيمة االسمية 
للســهم أي بواقــع ٣٤ فلســا 

للسهم الواحد.
وبذلك تكون الشركة قد 
قامت بتوزيــع أرباح نقدية 
بواقع ٥٧٫٧٨ فلســا للســهم 
الواحد عن عام ٢٠٢٢ كامال، 
لتتجاوز النسبة التي وعدت 
بها املستثمرين واملساهمني 
ما قبــل اإلدراج في بورصة 
الكويت، والتي كانت ٤٧٫٥٨

فلسا للسهم الواحد أي بنسبة 
منو تبلغ ٢١٫٤٣٪.

كما اقترح مجلس اإلدارة 
سياسة لتوزيع أرباح نقدية 
بحد أدنى ٥٨ فلســا للسهم 
الواحــد عــن الســنة املالية 
املنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر 
٢٠٢٣، علما بأن الشــركة قد 
قامت بتوزيــع أرباح نقدية 
للمساهمني بنسبة ٢٣٫٧٨٪ من 
القيمة االسمية للسهم بواقع 
٢٣٫٧٨ فلســا للسهم الواحد 
عن النصف األول من ٢٠٢٢، 
وذلك بناء على قرار اجلمعية 
العامــة العادية املنعقدة في 

٢٥ أغسطس ٢٠٢٢. 
نتائج استثنائية

أمــام  كلمتــه  وخــالل 
اجلمعيــة العامة للشــركة، 
قــال رئيس مجلــس اإلدارة 

للسيارات استطاعت جتاوزها 
وحتقيق العديد من اإلجنازات 

التي كنا نطمح إليها».
وأوضــح أن أبــرز هــذه 
اإلجنازات كان إجنازا إقليميا 
الســوق  جديــدا بدخولنــا 
املصريــة خــالل ٢٠٢٢ مــن 
خالل شــركة جلوبــل أوتو 
للسيارات، إحدى الشركات 
الزميلــة لشــركة أوالد علي 
الغــامن للســيارات، والتــي 
متتلك حق التوريد الرسمي 
لعالمتي بي إم دبليو وميني 
في جمهورية مصر العربية.
وتابــع، بالقــول: «قمنــا 
حديثا بإعادة افتتاح مصنع 
سيارات BMW في مصر، مع 
خروج أول سيارة BMW من 
خطوط اإلنتاج بعد فترة من 
التوقف والذي يضم ٣ خطوط 
إنتاج بسعة إجمالية تصل 
إلى ١٠ آالف ســيارة سنويا 
باإلضافة الى افتتاح أحدث 

إلطالق املركز الرابع عشر في 
منطقة عبداهللا املبارك».

األداء املالي للشركة

وفيما يخص النتائج املالية 
للشــركة خالل العام املاضي، 
قال الغــامن: «ارتفــع إجمالي 
أصول الشركة بنسبة ٢٧٫٠١٪، 
حيــث بلغت إجمالــي قيمتها 
١٨٨٫٠٧ مليون دينار، كما في 
٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، مقارنة مع 
العام املاضــي بإجمالي قيمة 
بلغت ١٤٨٫٠٨ مليون دينار كما 

في ٣١ ديسمبر٢٠٢١».
وأضاف: «ارتفعت إجمالي 
اخلاصــة  امللكيــة  حقــوق 
مبساهمي الشركة األم بنسبة 
٢٧٫٢٤٪، حيث بلغت إجمالي 
قيمتها ٧٢٫٩٦ مليون دينار كما 
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، مقارنة 
بإجمالي قيمــة بلغت ٥٧٫٣٤

مليون دينار كما في ٣١ ديسمبر 
.«٢٠٢١

الشــركة على تقوية عالقاتها 
طويلــة األمــد مع الشــركات 
العامليــة لتوفير مســتويات 
أكبر من مخزون الطرازات ذات 
الطلــب املرتفع، حيث أصبح 
التنسيق مع الشركات العاملية 
أكثــر أهمية مــن بعد جائحة 

كورونا.
حتديــات  أن  وأوضــح 
سالسل التوريد العاملية أدت 
إلــى تقييد اإلنتاج في معظم 
القطاعــات  الشــركات فــي 
الصناعيــة. ونظــرا لعالقة 
الشركة القوية مع الشركات 
العاملية، متكنت الشركة من 
تقليل التأثير السلبي من خالل 
طلب املزيد من املركبات ذات 
الهامش الربحي األعلى من بني 
مجموعة املركبات املخصصة 

للشركة.
ومن بني االهداف املستقبلية 
أيضا، قال الغامن ان الشــركة 
تعمل على دعم منو الشريحة 

MINIو BMW صاالت عرض
في مدينة العبور املصرية».

وأوضح الغام ان الشركة 
قامــت كجــزء مــن خططهــا 
التوســعية احملليــة بتعزيز 
وجــود عالمــة بــي إم دبليو 
التجارية في الكويت من خالل 
افتتاح ثالث صالة عرض في 
محافظة اجلهراء، والتي تشمل 
صالة عــرض راقيــة ومركز 
خدمــة حديث ومركــز لقطع 

الغيار.
وأضاف: «قمنــا أيضا في 
أوائل هذا العام بتدشني صالة 
عرض جديدة لسيارات جيلي 
في محافظة اجلهراء حتتوي 
على مركز خدمة حديث ومركز 
لقطع الغيار، كما افتتحنا مركزا 
جديدا للخدمة الســريعة في 
منطقة املنصورية ليصل عدد 
هذه املراكــز إلى ١٣ مركزا في 
الوقت احلالي. واقتربنا أيضا 
من إكمــال أعمال اإلنشــاءات 

كمــا ارتفع صافــي الربح 
اخلاص مبساهمي الشركة األم 
بنســبة ٢٧٫٤٦٪، حيث بلغت 
قيمته ١٨٫٧ مليون دينار، كما 
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، مقارنة 
مع العام املاضي بصافي ربح 
بلغــت قيمتــه ١٤٫٦٧ مليون 
دينار كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، 
كمــا ارتفعت ربحية الســهم 
األساسية اخلاصة مبساهمي 
الشــركة األم بنسبة ٢٨٫٠٦٪ 
حيث بلغت ٦٧٫٧٢ فلسا للسهم 
الواحد للعــام احلالي ٢٠٢٢، 
مقارنــة بربحية ســهم بلغت 
٥٢٫٨٨ فلســا للســهم الواحد 

للعام املاضي ٢٠٢١.
األهداف املستقبلية

وبحديثــه عــن األهــداف 
املستقبلية للشركة، أكد الغامن 
على أن هناك عمال بشكل وثيق 
مع الشــركات العاملية جللب 
الطرازات، واســتمرار  أفضل 

ذات الدخــل املنخفض، حيث 
متتلك الشركة طموحات كبيرة 
تتمثــل فــي زيــادة النمو في 
شــريحة العمالء ذوي الدخل 

املنخفض.
وأشــار إلــى أنه مــن أجل 
حتقيق ذلك، فقد جلبت الشركة 
عالمتني سريعتي النمو وهما: 
Great Wall Motors»و ،«Geely»

Haval -»، علما أن نسبة منو 
العالمــة التجارية لســيارات 
Great» وســيارات   «Geely»

Wall Motors - Haval» متثل 
٥٨٪ و٢٦٪ على التوالي مقارنة 
بالعــام ٢٠٢١، ويرجــع ذلــك 
أساســا إلى التحسن املستمر 
التكنولوجيــا الصينية  فــي 
وقبــول العمالء لها والتغيير 

في تفضيالت العمالء.
شكر وتقدير

فــي اخلتــام، قــال الغامن: 
«أتقــدم بجزيــل الشــكر إلى 
زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة 
التنفيذيــة  وأعضــاء اإلدارة 
وكافة املوظفني على مساهماتهم 
القيمة في تنفيذ استراتيجيتنا 
خالل العام ٢٠٢٢، حيث ساهمت 
جهودهم املخلصة في حتقيق 

أهداف الشركة».
وأضــاف: «أتقــدم كذلــك 
بالشكر إلى مساهمي الشركة 
على دعمهم ملسيرتنا كشركة 
رائدة محليا وإقليميا في قطاع 
السيارات، ويسعدنا أن نعرب 
عــن فخرنا بهذا النجاح الذي 
يعتبر نقطة انطالق ملســيرة 
واعدة من اإلجنازات التي تخدم 
املســاهمني وجميــع أصحاب 
املصلحة في املجتمعات التي 

نعمل فيها».

عمومية الشركة أقرت توزيع ٣٤٪ نقداً عن النصف الثاني من ٢٠٢٢.. ليصبح إجمالي توزيعات العام ٥٧٫٧٨ فلساً لكل سهم

م.فهد علي الغامن

سيارة رولز رويس جوستسيارة «BMW» الفئة السابعة «BMW Xسيارة رينج روفرسيارة «٧

م.فهد علي الغامن ويوسف القطامي خالل اجلمعية العمومية لشركة أوالد علي الغامن للسيارات

م.فهــد علــي الغــامن: «فــي 
البدايــة يســعدني أن أعلن 
بأنه مت إدراج أســهم شركة 
أوالد علي الغامن للسيارات 
رســميا بالســوق األول في 
بورصة الكويــت بتاريخ ٧
يونيو ٢٠٢٢، لتصبح بذلك 
أول شــركة عائلية لوكاالت 
السيارات تدرج في األسواق 
اخلليجيــة، حيــث قامــت 
الشــركة بتحقيــق نتائــج 
ماليــة اســتثنائية تعكــس 
كفاءة عملياتها التشــغيلية 
الراسخة،  واســتراتيجيتها 
وقوة مركزهــا املالي، وهي 
التــي  الرئيســية  العوامــل 
مكنتنا من حتقيق هذا النجاح 

في عام ٢٠٢٢».
وأضــاف الغامن، بالقول: 
«على الرغم مــن التحديات 
االقتصادية واجليوسياسية 
التــي مير بهــا العالم، اال أن 
الغــامن  شــركة أوالد علــي 

توزيعات العام املاضي جتاوزت ما وعدت به الشركة قبل اإلدراج في «بورصة الكويت» عند ٤٧٫٥٨ فلسًا للسهم الواحد.. بنمو ٢١٫٤٣٪

املناطق االقتصادية اجلديدة.. بوابة عاملية لتجارة الكويت
محمود عيسى

قالت مجموعة اوكسفورد 
بيزنــس ان الكويت، احدى 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
الست معروفة في األوساط 
العاملية باحتياطياتها النفطية 
الضخمة فضال عن امتالكها 
اول صندوق ثروة ســيادية 
في العالم والذي يعتبر واحدا 
من اكبر نظرائه العامليني من 
حيث األصول املدارة. وقالت 
ان الكويت متتــاز مبوقعها 
اجلغرافي الفريد في الزاوية 
الشمالية الشرقية العليا من 

شبه اجلزيرة العربية.
وقــد متكــن االقتصــاد 
الكويتي من التعامل مبرونة 
ويسر مع جائحة كورونا عند 
وقوعها واستطاع السيطرة 
على تداعياتها وبذل اجلهود 
للتعافي منها، ما دفع صندوق 
النقد الدولي لتقدير منو الناجت 
احمللــي احلقيقــي للكويت 
بواقع ٨٫٧٪ فــي عام ٢٠٢٢، 
مع مالحظة اجلهود احلثيثة 
خللــق الفــرص الوظيفيــة 

من خالل حتفيز منو القطاع 
اخلــاص وإعطــاء األولوية 
للتوســع الصناعي، وخلق 
املشــروعات التي من شأنها 
احملافظة على نوعية احلياة 
الصحيــة واالجتماعيــة في 
البالد، باالضافة الى تعزيز 

اإللكترونية من خالل تطوير 
ثــالث مناطــق اقتصاديــة 
مميــزة تســتطيع تعزيــز 
القاعدة الصناعية في البالد، 
وهذه املناطــق هي العبدلي 
عنــد احلدود الشــمالية مع 
العراق، والنعامي على بعد ٧٠

وجتاريا للصناعات اخلفيفة 
مع اتاحة استخدامات متعددة 
لألراضي مع ضمان املرافق 
والتسهيالت الترفيهية خلدمة 
املناطق والضواحي  قاطني 
السكنية ومساكن العمال التي 

ستشتمل عليها.
ويراد لها ان تكون منطقة 
اقتصاديــة تشــتمل علــى 
مناطــق جــذب اســتثماري 
إلقامة مصانع إلنتاج املواد 
الصناعيـــــة والكهربائيــة 
ومعــدات النقــل ومكوناته، 
فضــال عــن اشــتمالها على 
مرافــق التخزيــن والتغذية 

والتموين.
وتستمد هذه املنطقة زخما 
مــن موقعها القريب من اهم 
حقول النفط الكويتية يجعلها 
منطقة جذب وخيارا مناسبا 
العاملة  للشركات االجنبية 
في مضمار اخلدمات النفطية 
وخدمــات البتروكيماويات، 
وعند اكتمالهــا فإن املنطقة 
ستعمل على الطاقة اخلضراء 
واخلدمـــــات املستدامــــــة 
واالقتصاد الكلي. وستجتذب 

مركز الكويت البارز والقوي 
على املستوى الدولي.

التفاصيــل، قالت  وفــي 
املجموعة انه قد عهد الى هيئة 
تشجيع االستثمار االجنبي 
املباشر االضطالع باالستفادة 
من السمات املواتية للحكومة 

كيلومترا الى الغرب من مدينة 
الكويت، والوفرة على مسافة 
٦٥ كيلومترا الى اجلنوب من 
مدينة الكويت باجتاه اململكة 

العربية السعودية.
وقد تقرر ان تكون منطقة 
العبدلــي مركــزا صناعيــا 

املنطقة الشركات املتخصصة 
في مشروعات البنية التحتية 
واالتصاالت وغيرها. وتعتبر 
املناطــق االقتصادية بوابة 
عامليــة جديــدة للتجــارة 
اخلارجية العاملية من اجلهة 
الشــمالية وتتمتــع مبوقع 
مميز بني جيرانها من الدول 
اخلليجية االخرى للتجارة 
بني دول الشرق االدنى ودول 
أوروبا الشرقية، وستتعزز 
اهميتها عنــد اكتمال العمل 
في مشــروع ســكة احلديد 
اخلليجيــة وبعــد اجنــاز 
مشروع ميناء مبارك الكبير 

املخطط له.
وانتهــت املجموعــة الى 
املناطــق  اقامــة  ان  القــول 
االقتصادية في الكويت يجب 
ان ميهــد لتحقيــق االهداف 
االســتراتيجية بعيدة املدى 
في الكويت من خالل زيادة 
مســاهمة القطــاع اخلــاص 
في هذه املشــروعات ودعم 
الكويتــي، ناهيك  االقتصاد 
عن زيادة نســبة املواطنني 

العاملني في هذا القطاع.

ً «أوكسفورد بيزنس»: تتضمن مناطق «العبدلي» بالشمال.. و«النعامي» في الغرب.. و«الوفرة» جنوبا

جليل الشباب من املواطنني 
وجذب االستثمارات األجنبية 
وعلى وجه اخلصوص اقامة 
املناطق االقتصادية اخلاصة 
التي سيكون من شأنها خلق 
طاقات تنافسية وسالسل ذات 

قيمة اقتصادية عالية.
وأشــارت الى ان الكويت 
تقوم بتطوير ثالث مناطق 
اقتصاديــة جديــدة لتعزيز 
االســتثمار االجنبــي ودعم 
التجارة من خالل التجمعات 
الصناعية االســتراتيجية، 
وتهدف املناطق االقتصادية 
في العبدلي والوفرة والنعيم 
إلى جذب االستثمارات املؤثرة 
وخلق فرص عمل للكويتيني 
مبــا يتماشــى مــع رؤيــة 
«الكويــت اجلديــدة ٢٠٣٥» 
التــي تعتبر مــن املكونات 
والعوامل املهمة التي ترسم 
السياســة احلكوميــة وهي 
الطريــق  مبنزلــة خارطــة 
للتنمية االقتصادية طويلة 
األجل للبالد. وتســعى هذه 
اخلطة إلى تنويع االقتصاد 
الهيدروكربونات  بعيدا عن 

سوق املشاريع الكويتي يفقد ٦ مليارات دوالر خالل شهر!
محمود عيسى

واصلــت قيمــة مؤشــر 
املشاريع الكويتية تراجعها 
األربعــة  األســابيع  فــي 
الواقعة بــني ١٠ فبراير و١٣

مارس ٢٠٢٢، لتنخفض من 
مســتوى ١٧٧ مليــار دوالر 
في الشــهر الســابق إلى ١٧١

مليار دوالر، بتراجع قيمته 
٦ مليارات دوالر، وذلك على 
املؤشر الصادر عن مجلة ميد 

بروجكتس. واعتبرت املجلة 
هــذا االنخفاض هــو األكبر 
التعاون  فــي دول مجلــس 
اخلليجي من سوق املشاريع 
في الكويــت، الذي انخفض 
بنسبة ٣٫٦٪ أو ٦٫٤ مليارات 
دوالر. كمــا انخفض ســوق 
املشاريع في قطر بنسبة ٢٫٤٪ 
أو ٤٫٤ مليارات دوالر. وحافظ 
سوق املشاريع العماني على 
استقراره عند منو ٠٫٢٪. وفي 
املقابل، قالــت مجلة ميد ان 

مؤشر املشــاريع اخلليجية 
شهد منوا قويا بنسبة ٣٫٥٪ 
مســتمدا الدعم من قفزة في 
نشاط املشروعات السعودية، 
فضال عن التوسع في كل من 
أســواق املشــاريع في دول 
التعــاون اخلليجي  مجلس 
ومنطقــة اخلليج األوســع 
نطاقا والتي تشــمل كال من 
العــراق وإيــران. وبالتالي 
فقــد ارتفع املؤشــر مبقدار 
١٠٩ مليــارات دوالر ليصــل 

إلى ٣٫٢٢ تريليونات دوالر، 
واســتطاعت هذه املكاســب 
تعويــض خســارة الشــهر 
البالغــة ٧٠ مليار  املاضــي 
دوالر. ومنت أسواق املشاريع 
اخلليجية الست بنسبة ٤٫٨٪، 
أو ١٢١٫٧ مليار دوالر لتصل 
الــى ٢٫٦٥ تريليــون دوالر، 
وقــادت ســوق املشــاريع 
الســعودية هــذا االرتفــاع، 
حيث بلغت ١٫٤٨٨ تريليون 
دوالر، كان االرتفاع احلاد في 

السوق الســعودية مدفوعا 
بإطالق مشروع املربع اجلديد 
بقيمة ٥٠ مليار دوالر إلعادة 
تطوير وسط مدينة الرياض. 
في غضون ذلك، بلغت قيمة 
املشــروعات اإلماراتية ٥٤٧

مليــار دوالر وتلتهــا عمان 
بواقــع ١٩٠ مليــار دوالر ثم 
قطر بواقع ١٧٦ مليار دوالر 
ثم الكويت والبحرين بواقع 
١٧١ مليــار دوالر و٧٤ مليار 

دوالر على التوالي.

خالل الفترة بني ١٠ فبراير و١٣ اجلاري.. لتنخفض قيمته إلى ١٧١ مليار دوالر

«الفيدرالي األميركي» يرفع سعر الفائدة
٢٥ نقطة موافقًا توقعات األسواق

قــررت جلنــة الســوق املفتوحــة مبجلس 
االحتياطي الفيدرالي األميركي، اليوم األربعاء، 
رفع أســعار الفائدة على األموال الفيدرالية ٢٥
نقطة أساس، لتصل إلى نطاق بني ٤٫٧٥٪ و٥٪، 
موافقا بذلك توقعات السوق. وتركز األسواق على 
كيفية تقييم الفيدرالــي لتداعيات أزمة البنوك 
وبالتالي سياســته املقبلة لرفع الفائدة حلماية 
االقتصاد ومواصلة السيطرة على التضخم. وقام 
الفيدرالي برفع سعر الفائدة ٧ مرات في ٢٠٢٢، 
في اجتماعات خالل أشهر مارس ومايو ويونيو 

ويوليو، وسبتمبر، ونوفمبر وديسمبر. ورفع 
الفيدرالــي أســعار الفائدة بواقــع ٢٥ نقطة في 
فبرايــر ٢٠٢٣، بينما تتبقى ٦ اجتماعات أخرى 
على مدار العام، وســيكون االجتماع القادم في 
٣ مايــو املقبــل. وقلص الفيدرالــي وتيرة رفع 
الفائدة من ٥٠ نفطة في ديســمبر املاضي، و٧٥

نقطة في نوفمبر، مما يشير إلى جناح حملة بنك 
االحتياطي الفيدرالي العنيفة إلبطاء التضخم. 
وقبل حملة التشــديد النقدي كان سعر الفائدة 

في مارس ٢٠٢٢ في نطاق ٠٫٢٥٪ إلى ٠٫٥٠٪.

لتصل إلى نطاق بني ٤٫٧٥٪ و٥٪
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عقد بنك بوبيان أمس اجتماع اجلمعية 
العموميــة للعام املالــي املنتهي في ٣١
ديســمبر ٢٠٢٢، وذلك بنســبة حضور 
بلغت ٨٣٫١٪، وكان احلضور إلكترونيا 
وحضوريــا من قبل املســاهمني، حيث 
متت املوافقــة على توزيع أرباح نقدية 
٦٪ وأسهم منحة ٦٪ عن العام املاضي.
ويســتحق التوزيعات املســاهمون 
املقيدون بسجالت البنك في نهاية يوم 
االســتحقاق احملدد لــه ١٧ أبريل ٢٠٢٣

ويتم توزيعها على املســاهمني بتاريخ 
١٩ أبريل ٢٠٢٣، ويفوض مجلس اإلدارة 
بالتصرف في كسور األسهم وتعديل هذا 
اجلــدول الزمني في حالة تعذر اإلعالن 
عــن تأكيده قبل ثمانيــة أيام عمل على 
األقل من تاريخ االستحقاق وفق املقرر 

ومبا يتفق مع أحكام القانون.
كما وافقت اجلمعية العمومية العادية 
للبنك على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع 
أرباح على املســاهمني في نهاية السنة 
املاليــة أو علــى فترات نصف ســنوية 
وتفويض مجلس اإلدارة في تنفيذ قرار 

اجلمعية بالنسب التي يقررها.
مؤسسة مصرفية مؤثرة

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس 
إدارة بنك بوبيان عبدالعزيز الشايع سعي 
البنك الدائم الى حتقيق نتائج متميزة 
ومنــو متصاعد فــي املؤشــرات املالية 
واحلصص السوقية مبا يحقق الفائدة 
جلميع املساهمني واالقتصاد الكويتي، 
إلى جانــب التركيز على خدمة العمالء 
وتطوير موارد البنك البشرية، ليكون 
بذلــك إحدى أهم املؤسســات املصرفية 

الرقمية املؤثرة في الكويت واملنطقة.
وأضاف الشــايع أنه مــع نهاية عام 
٢٠٢٢ حقق بوبيان أرباحا صافية بلغت 
٥٧٫٨ مليون دينار، بنســبة منو بلغت 
١٩٪ وربحية للسهم بلغت ٢٫١٤ فلس في 
الوقت الذي واصل فيه البنك سياسته 
التحوطيــة بتجنيب مخصصات بلغت 

قيمتها ٤٣٫٦ مليون دينار. 
وتابــع أن جميــع مؤشــرات البنك 
الرئيسية شهدت منوا ملحوظا في ٢٠٢٢، 
حيــث ارتفع إجمالــي األصول املجمعة 
ملجموعة لبنك بوبيان إلى ٧٫٩ مليارات 
دينار بنسبة منو ٧٪، كذلك بلغ إجمالي 
ودائع العمالء ٦ مليارات دينار بنسبة 
منو ٦٪، فيما بلغت محفظة التمويل ٥٫٩
مليارات دينار بنســبة منو ٧٪ وبلغت 
اإليرادات التشغيلية ٢٠١ مليون دينار 

بنسبة منو ٧٪.
شكر وتقدير 

وتوجه الشايع بالشكر للمساهمني 
على الثقة التي أولوها ملجلس إدارة بنك 
بوبيان والتي انعكست إيجابيا على دعم 
مسيرة البنك جتاه استراتيجيته املمنهجة 
على مســتوى القطاع املصرفي محققا 
مؤشرات إيجابية على جميع األصعدة 
على الرغم من التحديات احمللية والعاملية 
التي أثرت علــى أداء البنوك وقطاعات 

االعمال بصورة عامة.
وأكــد دعــم مجلــس اإلدارة الكامل 
واملستمر جلهود اإلدارة التنفيذية للبنك 
والتي تتسم باالحترافية العالية، مقدرا 
مــا تبذله من جهود في ســبيل حتقيق 
أفضــل النتائج التي مــا كانت لتتحقق 
لوال اجلهود املخلصــة لإلدارة وجميع 

العاملني في البنك. 
شكر وعرفان

واختتم الشايع كلمته في اجلمعية 
العموميــة، قائــال: «يســرني أن أرفع، 
باألصالة عن نفســي ونيابة عن جميع 
العاملــني في بنك بوبيان، أســمى آيات 
الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي 
عهده األمني الشيخ مشعل األحمد، ورئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح، على كل ما يقومون به 
مــن أجل رفعة وتطــور بلدنا احلبيب، 
وحتقيق األمن واألمان جلميع من يعيش 

على هذه األرض الطيبة».
وأضاف: «كما أتقدم بالشكر اجلزيل 
جلميــع املســؤولني فــي بنــك الكويت 
املركزي، وفي مقدمتهم احملافظ باســل 

الهارون الذي لم يدخر جهدا في اتخاذ ما 
يراه مناسبا لدعم تطوير وسالمة النظام 
املصرفــي الكويتي، كما ال يفوتني بهذا 
املقام أن أتوجه بالشكر اجلزيل الى جميع 
مســاهمي البنك وعمالئه الكرام الذين 
كانوا دائما العامل الرئيسي وراء جناحنا 

بدعمهم لنا في مواجهة التحديات».
وتابع بالقول: «كما أتوجه بالشــكر 
إلى جميع أعضاء هيئة الفتوى والرقابة 
الشرعية في البنك على جهودهم الكبيرة 
وأتقدم بالشكر كذلك الى أعضاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع موظفي 
البنك على تعاونهم والتزامهم وحرصهم 
على دعم البنك وما يصب في مصلحته 

ومصلحة مساهميه».
بنك إسالمي رائد

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي ملجموعة بنك 
بوبيان عادل عبدالوهاب املاجد: «استطاع 
بنك بوبيان خالل مسيرته الناجحة أن 
يصبح من أهم البنوك الرائدة بالقطاع 
املصرفي اإلسالمي البارزة على املستويني 
احمللي واإلقليمي، وذلك من خالل تطبيق 
فعال ألسس ومبادئ احلوكمة الرشيدة».
وأوضــح املاجــد أن حصــة البنــك 
السوقية ومنوها املستمر مع استمرارية 
تعزيــز خططه في املزيد من التوســع 
تعكس املســتويات العاليــة في خدمة 
العمــالء والتفــوق التكنولوجي، وذلك 
انعكاس الستراتيجية البنك الواضحة 
واحترافية الفريق التنفيذي واالستثمار 
املســتمر فــي مــوارد البنك البشــرية 

والتركيز على العنصر الوطني.
التوسع اخلارجي 

وأضــاف املاجــد انــه متاشــيا مــع 
التوجهات االستراتيجية لتعزيز احلضور 
العاملــي لبنــك بوبيــان والتركيز على 
اخلدمات املصرفية الرقمية، متكن بنك 
بوبيان فــي عام ٢٠٢٠ من االســتحواذ 
علــى بنك لندن والشــرق األوســط في 
اململكة املتحدة (BLME) بامتالك ما يقارب 
٧١٪ من أسهمه احلالية، آملني أن يصبح 
BLME البنك اإلســالمي املفضل لعمالء 
دول مجلس التعاون اخلليجي في اململكة 
املتحــدة، حيث مت وضــع مجموعة من 
املبادئ الرئيســية ضمن اســتراتيجية 
التحول اخلاصة بالبنك بعد االستحواذ، 
من بينها بناء عالمة جتارية مســتدامة 
تركز على العمالء ومنسجمة مع مجموعة 

بنك بوبيان.

وأكد أن من املبادئ أيضا االستفادة من 
األعمال القائمة للمجموعة باإلضافة إلى 
التكنولوجيا واألصول وشبكة التوزيع 
اخلاصــة باملجموعة والتحرر من قيود 
رأس املــال وقيــود الســيولة من خالل 
تركيز النمو علــى األعمال ذات الكفاءة 
الرأســمالية وطرح منتجــات وخدمات 
األعمــال التي تلبي احتياجات الســوق 
بالنسبة للعمالء في دول مجلس التعاون 
اخلليجي مع تطوير منصة تكنولوجيا 
قادرة على مواكبة املستقبل بحيث تلبي 

االحتياجات احلالية واملستقبلية.
«Nomo Bank»

وحــول جتربة Nomo Bank، أشــار 
املاجــد «الى أن جتربة Nomo املصرفية 
يسعى بوبيان من خاللها ألن يصبح البنك 
اإلســالمي املفضل لعمالء دول مجلس 
التعاون اخلليجي في اململكة املتحدة».

وأوضح أن Nomo مســتمر في ترك 
بصمته وإحداث فارق في القطاع املصرفي 
الرقمي اإلسالمي وذلك من خالل مجموعة 
من املنتجات التــي طرحها مؤخرا مثل 
منتج التمويل العقاري املتوافق بالكامل 
مع أحــكام الشــريعة اإلســالمية الذي 
سيتيح جلميع عمالئه في منطقة الشرق 

األوسط امتالك عقار في اململكة املتحدة 
في خطوة تعد نقلة مهمة في استخدام 
خدمــات البنك الرقمية مــا يوفر املزيد 
من السهولة والراحة واألمان في حلول 

متويل العقارات.
باإلضافة إلى احلساب البنكي اجلديد 
املتعدد العمالت والــذي يتيح للعمالء 
إجناز معامالتهم املصرفية بست عمالت 
Nomo مختلفة وربطها مع بطاقة واحدة
وApple Pay الستخدامها عامليا لتوفير 
املزيد من السهولة والراحة واألمان في 

حلول الدفع الرقمية.
الكوادر الوطنية

وأضاف املاجد: «اســتمر بوبيان في 
دعم وتوظيف موارده البشرية وكوادره 
الوطنية حيث استطاع البنك الوصول 
الى أعلى نســبة من العمالــة الوطنية 
على مستوى القطاع اخلاص جتاوزت 
٨٠٪ مع االستمرار في متكني املرأة التي 
بلغت نسبتها في البنك ٢٦٪ مع وصول 
العديد من السيدات الى مناصب قيادية 

في البنك».
وخالل ٢٠٢٢ اســتطاع بنك بوبيان 
االستثمار في كوادره البشرية لتعزيز 
كفاءاتهــم وصقــل مهاراتهــم من خالل 

تزويدهم بالبرامج والدورات التدريبية 
بالتعاون مع كبرى املؤسسات والشركات 
املتخصصة في استشارات إدارة وتطوير 
املوارد البشــرية وينطلق هذا التوجه 
من رغبة بنك بوبيان في تبني املعايير 
الرائــدة عامليا لضمــان جاهزية البنك 
ملواجهة التحديات املستقبلية من خالل 
تأهيل قادته وتزويدهم باألدوات الالزمة 

للمنافسة بصورة كافية في السوق.
عام اإلجنازات

وأشــار املاجد إلــى أن ما حققه بنك 
بوبيان خــالل عام ٢٠٢٢ مــن إجنازات 
وحصولــه على مجموعــة من اجلوائز 
من جهات ومؤسسات عاملية وإقليمية 
معروفة إلى جانب التحســن الدائم في 
تصنيفاتــه االئتمانيــة من مؤسســات 
التقييــم العامليــة والتــي تعكس دوره 
اإليجابي وإســهاماته املميزة في شــتى 

املجاالت لصناعة الصيرفة اإلسالمية.
وخــالل العــام املاضي حصــل بنك 
بوبيان على ترقية التصنيف االئتماني 
من كل من وكالة موديز ووكالة ستاندرد 
آند بورز حيث مت رفع التصنيف االئتماني 
للبنك طويل األجل إلى A٢ وA على التوالي 
وهي التصنيفات التي وضعت بوبيان في 
صدارة البنوك احمللية املصنفة من قبل 
وكالة ستاندرد آند بورز االئتمانية وفي 
صدارة كل البنوك اإلسالمية في الكويت 
والثاني على مستوى كل البنوك احمللية 
املصنفة من قبل الوكالتني األخريني موديز 

وفيتش.
كما مت اختيــار بنك بوبيان جلائزة 
أفضل بنك إســالمي بالعالــم في مجال 
اخلدمات املصرفية الرقمية للعام الثامن 
على التوالي من مؤسسة غلوبل فاينانس 
العاملية وذلك نتيجة اإلجنازات التي ال 
يزال البنك يحققها في هذا املجال ودوره 
في تقدمي أفضل اخلدمــات الرقمية في 
الكويت واستحواذه على حصص مؤثرة 
في السوق كما انضم البنك لقائمة املائة 
الكبار على مستوى الشرق األوسط ضمن 
القائمة السنوية ملجلة فوربس العاملية 
FORBES ألكبر ١٠٠ شركة على مستوى 
منطقة الشــرق األوســط ليتوج البنك 
بذلك عقد كامل من اإلجنازات والنجاحات 
التي صعدت به إلى قمة القطاع املصرفي 

الكويتي.
التفوق املستمر لضمان رضا العمالء

وأوضح املاجد، بالقول: «تظل قمة 
أولوياتنا هي االستعداد خلدمة عمالئنا 

وتركيزنا املتواصل على تقدمي كل ما 
هو مميز في كل منتج رقمي أو تقليدي 
وحتى خدمة أو تعامل مع العمالء، ما 
أّهلنــا وبقوة للحصــول مؤخرا على 
جائزتني من مؤسسة «سيرفس هيرو» 
العاملية املتخصصة بقياس مســتوى 
رضاء العمالء كأفضل بنك إسالمي في 
خدمة العمالء للعام الثالث عشر على 
التوالي منذ عام ٢٠١٠ واألول في خدمة 
العمالء على مستوى جميع القطاعات 

االقتصادية في الكويت».
وأضــاف انه ال يزال بنــك بوبيان 
يحتل الريادة بني جميع البنوك احمللية 
اإلسالمية والتقليدية، إذ بلغ مستوى 
رضا العمالء عنه ٩٨٪، كما زادت عدد 
الفروع وأعدنا تصميمها خلدمة عمالئنا 
على مستوى البالد، وعدلنا اإلجراءات 
لضمان جتربة مصرفية أيسر وأسرع، 

وأكثر سالسة لعمالئنا.
قطاع الشركات.. حلول مميزة 

وبالنســبة لقطاع الشــركات، قال 
املاجــد: «يعــد اســتقطاب الشــركات 
في الســوق احمللي بجميــع قطاعاته 
أحــد أهم أهــداف بنــك بوبيــان، من 
خالل تقــدمي مجموعة مــن اخلدمات 
املصرفية واحللول املميزة التي تلبي 
كل احتياجــات عمالء الشــركات كما 
حترص مجموعة الشركات على تطوير 
وحتســني املنتجات واخلدمات بشكل 
رقمــي متطور، ما يســهم فــي تدعيم 
وتوسيع نطاق اخلدمات املقدمة، ومن 
ثم تعزيز اخلدمات املصرفية، في حني 
حتظى الشركات الصغيرة واملتوسطة 
بتشجيع دائم من بنك بوبيان، ما يسهم 
في تنمية أعمالهم من خالل تقدمي أفضل 

اخلدمات واحللول املصرفية». 
وخــالل العــام احلالي أعلــن بنك 
بوبيان عن طرح خدمة جديدة تقدم ألول 
مرة في الســوق احمللي واملتخصصة 
فــي التحصيل الفوري للمســتحقات 
التجارية بالنسبة للموردين ومتديد 
التجارية للمشترين  فترة املدفوعات 
مــع إمكانيــة حتقيق عائــد على تلك 
املدفوعــات، مــا يتيح للعمــالء إدارة 
السيولة بشكل أفضل من خالل حتسني 
القوائم املالية للشركات بنسب مالية 
مفضلة للتمويل وذلك من خالل حلول 
متكاملــة تتمثــل في املنصــة الذكية 

لتمويل سلسلة التوريد.
االستمرار على قمة اخلدمات الرقمية 

على مدار السنوات األخيرة، متكن 
بوبيان من االستحواذ على جائزة غلوبل 
فاينانس كأفضل بنك إسالمي في العالم 
في مجال اخلدمات املصرفية الرقمية 
مدعوما باإلستراتيجية املتميزة التي 
وضعها البنك جلذب العمالء الراغبني 
فــي احلصول على خدمــات مصرفية 
رقميــة وتقدمي أحــدث اخلدمات لهم، 
وكذلــك في منو قاعــدة العمالء الذين 
يستخدمون اخلدمات املصرفية الرقمية 
بكل قنواتها ســواء عبــر اإلنترنت أو 

الهواتف الذكية.
وكان لبنك بوبيان السبق في التفوق 
الرقمي من خالل توفير خدمة التحويالت 
الدوليــة Boubyan Send بالتعاون مع 
ماستركارد وويسترن يونيون لتقدمي 
أعلى مستويات اخلدمات التقنية وضمان 
الســرعة واحلفاظ على أمن وســالمة 
املعلومات والبيانات املصرفية للعمالء 
ضمن مواكبة املستجدات التي يشهدها 
قطاع العمل املصرفي وما يستلزمه من 
ضرورة إلمتام جميع املعامالت املالية 
بشكل فوري على مدار الساعة بشكل 

آمن وسريع.
كما وفر بوبيان مؤخرا لعمالئه خدمة 
Google باإلضافة إلى خدمة Apple Pay

Pay لعمالئــه من مســتخدمي أجهزة 
أندرويد وWear OS في الكويت لتكون 
بذلك خطوة جديدة في سجل بوبيان 
نحــو تطويــر مجموعة حلــول الدفع 
الرقمية املبتكرة وتزويد العمالء بأحدث 
التقنيات ما مينحهم جتربة مصرفية 
فريدة تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم مع 
ضمان معدالت أعلى ملستويات احلماية 

واألمان متيزا وشمولية.

عمومية البنك أقّرت توزيع أرباح نقدية ٦٪ وأسهم منحة ٦٪ عن ٢٠٢٢

عبدالعزيز الشايع وعادل املاجد

عبدالعزيز الشايع وعادل املاجد خالل اجلمعية العمومية لبنك بوبيان

نسـعى إلى حتقيـق نتائـج متميزة ومنـو باملؤشـرات املاليـة واحلصص السـوقية لتعـود بالفائـدة على املسـاهمني

 «بوبيـان» أصبح مـن أهـم البنـوك الرائدة في 
القطـاع املصرفي اإلسـالمي.. محليـاً وإقليميًا

عادل املاجد

١٨ عامًا على التأسيس

البنك األسرع منوًا

حوكمة رشيدة 

أفضل بنك إسالمي 
في خدمة العمالء

املسؤولية املجتمعية.. التحدي األكبر 

إطالق شعار وهوية جديدة  في ٢٠٢٣

وأشار املاجد إلى انه مع احتفال بنك بوبيان العام 
املاضي مبرور ١٨ عاما على انطالقته كأحد املؤسسات 
املالية اإلسالمية، وعلى مدار هذه السنوات جنح في 
تأكيد مكانته كواحد من أهــم البنوك الكويتية التي 
استطاعت أن حتقق الكثير من اإلجنازات والنجاحات 
على مستوى الســوق احمللية على الرغم من قصر 

عمره نسبيا مقارنة بالبنوك األخرى.
وأكد أن استراتيجية بوبيان للتحول الرقمي قد 
اكتســبت زخما كبيرا باعتبارها جتربة ومثال حي 
للنجاح في الوصول إلى مستويات عالية من املنافسة 
اإلقليمية في مجال اخلدمات الرقمية وإحداث التغيير 
في حياة العمالء من خالل اخلدمات واملنتجات التي 
يقدمها والتي ميكن اختصارها باعتبارها حالة استثنائية 
متكــن بنك بوبيان من خاللها من التفوق والوصول 
إلى القمة على الرغم من املنافسة في سوق ينمو بقوة 

وبسرعة، وهو سوق اخلدمات املصرفية الرقمية.

حقق بوبيان إجنازا جديدا يضاف إلى سلســلة 
إجنازاته التي دأب على حتقيقها خالل السنوات املاضية 
بتواجده ضمن قائمة أقوى عشر عالمات جتارية كويتية 
من حيث قيمتها السوقية لعام ٢٠٢٣ إلى جانب كونه 
األسرع منوا بنسبة ٣٣٪ حسب مؤسسة براند فاينانس 

العاملية املتخصصة في تقييم العالمات التجارية.

يلتزم بنك بوبيان باتباع إطار 
عمل ســليم وفعال للحوكمة من 
خالل تطبيق أفضل معايير احلوكمة 
الرشيدة وإدارة املخاطر الرصينة 
التي يعتمد عليهــا البنك في كل 
تعامالتــه وفق أحكام الشــريعة 
اإلسالمية السمحة، حيث يتابع البنك 
بنجاح حتديث نظام احلوكمة مبا 
يتناسب مع متطلبات بنك الكويت 
املركــزي وبإجــراءات احلوكمة 

املرتبطة بالقطاع املصرفي. 

حصل بنك بوبيان مطلع العام 
احلالي على جائزتني من مؤسسة 
«سيرفس هيرو» العاملية املتخصصة 
العمالء  بقياس مســتوى رضاء 
كأفضل بنك إســالمي في خدمة 
الثالث عشــر على  العمالء للعام 
التوالي منذ عام ٢٠١٠ واألول في 
خدمة العمالء على مستوى جميع 
القطاعات االقتصادية في الكويت.

متثل املسؤولية االجتماعية وخدمة املجتمع الكويتي حجر الزاوية 
في تعامالت البنك مع مختلف الشرائح مساهمة منه في التنمية، 
لذا كان للبنك الســبق في إطالق العديد من املبادرات االجتماعية 
ودعم الكثير من األنشــطة والفعاليات املوجهة ملختلف الشرائح 
إميانــا بضرورة تطبيق مبادئ احلوكمة والبيئة واملجتمع والذي 
يشــمل عددا من اجلوانب واحملاور الرئيسية التي تهم عمالءنا 

ومساهمينا وموظفينا واملجتمع ككل.
وخالل العام املاضي، اطلق بوبيان مبادرة Go Green لتؤكد عبارة 
(ألول مرة في الكويت) والتي متكن العمالء من اقتناء الســيارات 
التــي تعمل بالطاقة الكهربائية وذلك في خطوة ثابتة نحو تطبيق 

استراتيجيته املمنهجة لتعزيز مفهوم االستدامة.
وتأتي مبادرة Go Green للتشــجيع على استبدال السيارات 
التقليدية بالســيارات الكهربائية الصديقة للبيئة التي من شأنها 

احلفاظ على البيئة ومواجهة تغيرات املناخ.
ومن منطلق مسؤوليته االجتماعية، قام بوبيان بتقدمي مجموعة 
من ورش العمل لعدد من اجلهات احلكومية ومؤسســات الدولة 

تتعلق بتعزيز الكفاءة والفاعلية وإدارة التغيير. 

أطلق بنك بوبيان شــعاره 
وهويته اجلديدة في عام ٢٠٢٣، 
حيث متثل هذه الهوية ما يلي:
٭ مواءمة ودمج ثقافتنا بسالسة.
٭ إلهام واســتقطاب الكفاءات 

واحلفاظ عليها.
٭ توثيق الروابط مع عمالئنا.

٭ تعزيز قدرتنا التنافسية.
٭ العزمية - التمكني - االبتكار.. 

أهم قيمنا.
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م النخبة من موظفيه املتميزين للعام ٢٠٢٢ «الوطني» ُيكرِّ
شيخة البحر في صورة جماعية خالل التكرمي عصام الصقر وعماد العبالني خالل التكرمي

قام بنك الكويــت الوطني بتكرمي 
موظفيــه املتميزيــن علــى مســتوى 
الكويت واألفرع اخلارجية للعام ٢٠٢٢، 
وذلك انطالقا من كون تكرمي أصحاب 
اإلجنــازات وتقديــر جهودهــم، نهجا 
أساسيا ضمن اســتراتيجية الوطني 
املرتكزة على رأس املال البشري، والتي 
من شأنها أن تعزز األداء واالبتكار بني 
موظفيه. وشــهدت فعاليات هذا العام 
قيام اإلدارة التنفيذية للبنك بتوزيع 
جوائــز «الزميل املتميــز» إضافة إلى 
جائزة «الفريق األكثر تعاونا» ضمن 
اإلدارات املختلفــة وذلك بهدف زيادة 
العمل اجلماعي واإلنتاجية واملشاركة 
واملســؤولية بني املوظفــني من خالل 

تقدير جهودهم.
وأثنت اإلدارة التنفيذية على جهود 
موظفي البنك وتفانيهم والتزامهم في 
العمل، مشــيدين بــروح الفريق التي 
يتمتــع بهــا املوظفون والتي تشــكل 
دائما احملرك الرئيسي لنجاحات البنك 
وتقدميــه خلدمات مصرفيــة بجودة 

تضاهي نظيراتها العاملية.
ويهــدف الوطنــي من خــالل هذا 
التكرمي الذي يتواصل للعام السادس 
على التوالي إلى تقدير املوظفني الذين 
أظهروا أداء استثنائيا على مدار العام 
وحتفيزهم على بذل املزيد من اجلهد 
والتعاون لتكريس مكانة البنك الرائدة 

محليا وإقليميا.
وشملت جوائز هذا العام ألول مرة 
األفرع اخلارجية مبا فيها الوطني إلدارة 
الثروات في اململكة العربية السعودية 
وجنيڤ، ولندن، وباريس، ونيويورك، 
وسنغافورة، باإلضافة إلى البحرين، 

والعراق، واإلمارات.
كمــا يبرهــن البنك مــن خالل هذا 
التكرمي على اهتمامه بكوادره البشرية 
وحرصه على تقدمي كل الدعم لهم مبا 
ينعكس على أدائهم في العمل ويسهم 
في حتسني جودة اخلدمات واملنتجات 

التي يقدمها الوطني لعمالئه.
وبهذه املناسبة، قال مدير عام املوارد 
البشرية للمجموعة عماد العبالني: هذا 

موظفيه ستتواصل انطالقا من إميانه 
بأن ضمان استمرار تفوقه طويل األمد 
يرتكز إلى امتالكه كوادر بشرية مؤهلة 

بكفاءة مهنية عالية.
وأوضح أن كوادر البنك البشــرية 
تعد ركيزة أساسية في استكمال مسيرة 
جناحه، وال ميكن حتقيق أي من أهدافه 
االستراتيجية دون مشاركة فاعلة وجهد 

حقيقي منهم لتحقيق تلك األهداف.
وأضــاف العبالنــي: موظفونا هم 
ثروتنا احلقيقية، وبالتأكيد نحن دائما 
حريصون على أن نكون بالقرب منهم 
ونستمع لهم كما نسعى إلى حتفيزهم 
ونقدر جهودهم وعطاءهم وهو ما يعد 
جزءا ال يتجزأ من بيئة العمل ناجحة 

وثقافة األداء املستدامة.

وأكــد العبالنــي أن بنــك الكويت 
الوطني يوفر بيئة عمل فريدة وقوية 
تشــجع على التطــور املهني بصورة 
مستمرة، ويسخر كل إمكاناته الهائلة 
للمساهمة في تطوير موظفيه، كما يعمل 
دائما على حتفيــز الطاقات اإلبداعية 
داخل موظفيــه لبذل املزيد من اجلهد 
لتحقيــق التميــز والتفــوق مبا ميهد 
الطريق للنمو الوظيفي وتقلد املناصب 

القيادية في املستقبل.
وتعد جوائز «الزميل املتميز» فريدة 
من نوعها، حيث يكون لدى املوظفني 
فرصــة التصويت لزمالئهم من نفس 
األقسام أو املجموعات الذين يعتبرونهم 
األكثر قيمة في فريق العمل وتتم مكافأة 
هؤالء املوظفني من قبل اإلدارة العليا 
لبنك الكويت الوطني، كما يتم تقدير 
جهودهم في عدة احتفاالت خاصة لكل 
إدارة في البنك. ويكون التصويت عبر 
استفتاء رقمي بحيث يكون متاحا لكل 
موظــف التصويت لزمالئه للحصول 
على جائزة الزميل األكثر قيمة في فريق 
العمل وفقا ملعايير تســتند إلى: روح 
العمل اجلماعي للموظف، واملشاركة، 
والفعالية، واملســاهمة في الفريق أو 
القسم وتأثيره اإليجابي ومساهمته في 
املجموعة املعنية. فيما يحصل املوظفون 
على شــهادة مــن اإلدارة العليا خالل 
احتفال ينظمه البنك بحضور اإلدارة 

التنفيذية.

التكرمي الذي نحرص على إقامته سنويا 
يبرهن على تقدير البنك للدور احليوي 
الذي يلعبــه املوظفون في اإلجنازات 
املتواصلــة التي يحققها الوطني على 

املستوى احمللي واإلقليمي والعاملي.
وتابع: حتسني جودة اخلدمات التي 
نقدمهــا وابتكار منتجات جديدة تنال 
رضــا العمالء هو نتــاج جهد والتزام 
املوظفني وحرصهم على تقدمي أفضل 
اخلدمــات، لذلك نحــرص على تقدير 
جهودهــم وأدائهم الرفيــع والتزامهم 
مبعاييــر اجلــودة وخدمــة العمــالء 
مبستوى راق وأســلوب متطور ميز 
بنك الكويت الوطني عن باقي املنافسني.
وشــدد العبالني على أن مبادرات 
البنك الســاعية نحــو حتفيز طاقات 

«األهلي» يعلن رابح «الفوز» األسبوعي
أعلــن البنك األهلــي الكويتي عن فوز 
الشيخة بدرية صباح السالم الصباح في 
السحب األسبوعي حلساب «الفوز» للجوائز، 
بجائزة نقديــة قدرها ١٠٠٠٠ دينار والذي 
أقيم يوم االثنني املاضي حتت إشراف وزارة 

التجارة والصناعة.
وحساب «الفوز» للجوائز، هو حساب 
اجلوائز األول من نوعه والذي يتيح لعمالء 
البنك األهلي الكويتي فرصة الفوز بجوائز 

ومكافآت كبرى.
ومن خالل حســاب «الفوز»، سيحظى 
عمالء البنك األهلي الكويتي بفرصة الفوز 
مببلغ ١٠٠٠٠ دينار ضمن السحب األسبوعي، 
كذلك فرصة للفوز باجلائزة الكبرى وهي 
راتب شــهري بقيمة ٥٠٠٠ دينــار ملدة ١٠
ســنوات. وجتدر اإلشارة إلى أنه سيكون 
مبقدور كل من عمالء البنك األهلي الكويتي 

اجلدد واحلاليني االستفادة من هذه الفرصة 
الفريدة في حال توفر رصيد في حسابهم 
مببلــغ ١٠٠ دينــار فقــط. والبنــك األهلي 
الكويتي يشجع اجلميع على فتح حساب 
الفوز أو زيــادة أرصدتهم للحصول على 
فرص أكبر للفوز في الســحب القادم يوم 
االثنني ٢٧ مارس ٢٠٢٣، فكلما زادت املبالغ 

املودعة، كلما زادت فرص الفوز.

..ويعلن مواعيد العمل خالل شهر رمضان

«التجاري» يعلن أوقات عمل فروعه بالشهر الفضيل

مبناسبة حلول شــهر رمضان املبارك 
أعلــن البنك األهلي الكويتي عن ســاعات 
العمل ومواعيد استقبال العمالء خالل شهر 
رمضان املبارك، على أن تكون من الساعة 
١٠:٠٠ صباحا حتى الساعة ١:٣٠ بعد الظهر 
لكل فروع البنك، بينما يستقبل فرعا مجمع 
الوزارات وبرج التحرير العمالء من الساعة 
١٠ صباحا حتى الساعة ١ ظهرا طوال الشهر 
الفضيل. وسيواصل البنك األهلي الكويتي 
تقدمي خدماته املصرفية لعمالئه الكرام عبر 
املوقع اإللكتروني eahli.com، وعن طريق 
تطبيــق الهاتف احملمول اخلــاص بالبنك 
األهلي الكويتي، كما ميكن للعمالء القيام 
بالعديد من املعامالت املصرفية من خالل 
االتصال مبركز خدمة العمالء «أهال أهلي» 

الهاتفية على الرقم ١٨٩٩٨٩٩.

التجاري  البنــك  أعلن 
الكويتــي عــن ســاعات 
العمل بكل فروعه املنتشرة 
بالكويت خالل شهر رمضان 
الكرمي، حيث يستقبل البنك 
عمالءه الكرام من الساعة 
العاشــرة صباحــا حتــى 
الساعة الواحدة والنصف 
بعــد الظهر في أيام العمل 
الشــهر  الرســمية خــالل 
الكرمي، علما أن فرع البنك 
في مطــار الكويت الدولي 

سيعمل وكاملعتاد على مدار الساعة طوال أيام 
األســبوع ماعدا األوقات التالية: من الساعة 
١:٣٠ صباحا إلى الســاعة ٢:٣٠ صباحا، ومن 

٥:٣٠ مساء إلى الساعة ٨:٣٠
مساء. باإلضافة إلى ذلك، 
سيعمل فرع األڤنيوز على 
فترتني، األولى من الساعة 
١١:٠٠ صباحا إلى الســاعة 
٣:٣٠ عصرا، والفترة الثانية 
من الساعة ٨:٠٠ مساء إلى 

الساعة ١١:٣٠ مساء.
ويعلن البنك أيضا عن 
استمرار تقدمي خدماته على 
مدار الساعة عبر القنوات 
والرقميــة  اإللكترونيــة 
وخدمة الڤيديو املباشر عبر تطبيق التجاري 
علــى الهواتف الذكيــة CBK mobile واملوقع 

 .www.cbk.com اإللكتروني

وبهــذه املناســبة، يرفع البنــك األهلي 
الكويتي أســمى آيات التهاني والتبريكات 
إلى مقام صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، وســمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد ، وإلى احلكومة والشــعب وجميع 
املقيمني على أرض الكويت، بحلول شــهر 

رمضان املبارك.
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املخيزمي: «ITS» قدمت أحدث األنظمة التكنولوجية بفرع «االئتمان» الذكي

أطلق بنــك االئتمان الكويتي خدمة 
الفرع الذكي «مت» بالتعاون مع شــركة 
مجموعــة أنظمة الكمبيوتــر املتكاملة 

.(ITS) العاملية
وفي كلمة له خالل احلفل الذي أقيم 
بهذه املناسبة، أكد رئيس مجلس إدارة 
شركة مجموعة أنظمة الكمبيوتر املتكاملة 
العاملية (ITS) م.فهد املخيزمي أن مشروع 
الفرع الذكي لبنك االئتمان، يعتبر نقلة 
نوعية فــي اخلدمات املقدمــة للعمالء، 
وخطوة إيجابية في التحدي القائم في 
الســوق الكويتية، خاصة انه سيعتمد 
على استخدام أحدث األساليب واألدوات 

واألنظمة التكنولوجية احلديثة.
وأشار املخيزمي إلى ان الفرع الذكي 
يقدم جميع اخلدمات البنكية اخلاصة 
ببنك االئتمان الكويتي، حيث إن جهاز الـ 

XTM، قادر على تقدمي كل هذه اخلدمات 
دون تدخل بشرى.

وأوضح أن شــركة مجموعة أنظمة 
 (ITS) الكمبيوتــر املتكاملــة العامليــة
قدمــت في هذا املشــروع نوعــا جديدا 
من التكنولوجيا وهو (الشــات بوت)، 
والذي هو عبارة عن إنســان آلي قادر 
على التحدث مع العمالء الذين يطلبون 
اخلدمة، وبالتالي قادر على مساعدتهم 

في إمتام وتقدمي طلبهم.
وقال املخيزمي ان كال من بنك االئتمان 
الكويتــي وشــركة مجموعــة أنظمــة 
 ،(ITS) الكمبيوتــر املتكاملــة العامليــة
واجهــا حتديات كبيرة علــى مدار عام 
كامــل، ومتكنا من التغلب عليها بروح 
الفريق الواحد، ما يثبت أنهما يسيران 
على الطريق الصحيح إلمتام املشروع.

وتقدم املخيزمي بالشكر ملسؤولي بنك 
االئتمان الكويتــي على إتاحة الفرصة 
لشركة ITS إلظهار إمكاناتها في تقدمي 
احللول التكنولوجية الفريدة من نوعها 
خلدمة العمالء، مؤكدا أن الشركة على 
أمت االســتعداد لتكــرار هــذه التجربة 
في مجــاالت أخرى تخدم بنك االئتمان 

وعمالءه.
واختتم املخيــزمي بالتأكيد على أن 
املشروع يعتبر جزءا من التزام شركة 
مجموعــة أنظمة الكمبيوتــر املتكاملة 
العاملية (ITS) باملساهمة بتطبيق رؤية 
الكويــت ٢٠٣٥، والتي أطلقتها الكويت 
العزيزة وأعلنت عنها احلكومة الكويتية 
فــي ٣٠ يناير ٢٠١٧، والتــي تهدف الى 
حتويل الكويت إلى مركز مالي وجتاري 

وثقافي إقليمي جاذب لالستثمار.

يعتبر نقلة نوعية في اخلدمات املقدمة للعمالء وخطوة إيجابية في التحدي القائم في السوق الكويتية

زينب اجليران

فهد املخيزمي وزينب اجليران وأنور احلربي وعبدالكرمي الفوزان في مقدمة احلضور خالل احلفل

م.فهد املخيزمي

ITS صورة جماعية ملسؤولي بنك االئتمان ومسؤولي

شريفة الكندري وهاني رمضان خالل احللقة النقاشية حول الفرع الذكي

بالكامل إلكترونية  خدمات  إلى  الفروع  موظفي  بواسطة  تقدم  التي  اخلدمات  حتويل  سيتم 
٢٠٣٥ الكويـت  رؤيـة  بتطبيـق  باملسـاهمة   «ITS» التـزام  مـن  جـزء  املشـروع 

للعمـالء املقدمـة  اخلدمـات  فـي  نوعيـة  نقلـة  االئتمـان»  «بنـك  لــ  الذكـي  الفـرع 
الشـركة علـى اسـتعداد لتكـرار التجربـة في مجـاالت أخـرى تخـدم «االئتمـان» وعمالءه

عبداهللا الشايع: النظام القانوني باملجتمعات 
العربية يعيش حالة مخاض عسير

اســتمرار  فــي ســياق 
التعاون بــني مركز الكويت 
للتحكيــم التجــاري التابع 
لغرفــة جتــارة وصناعــة 
الفتــوى  وإدارة  الكويــت 
والتشريع، وفي ظل التغيرات 
والتطــورات املســتمرة في 
عالم القانــون نظمت ندوة 
الفكــر  بعنــوان: «جتديــد 
القانوني»، مبشاركة نخبة 
من املستشارين واملفكريني 
القانونيــني وغيرهــم مــن 

املهتمني بهذا الشأن.
وصرح عبداهللا الشــايع رئيس مجلس 
إدارة املركز بأنه في ظل التطورات املتسارعة 
في شــتى املجاالت، فقد بــرزت احلاجة إلى 
التطوير التشريعي لدى الدول املتقدمة عامة 
والدول املهتمة بشــأن تطوير تشريعاتها، 
خاصة ملا لهذه املراحل من تبعات وتغيرات 
عديدة في مجال االقتصاد والتجارة والثورة 
الصناعية، والوسائل اإللكترونية احلديثة 
ودورها في تســهيل االتفــاق والتعاقد بني 
أطراف متباعدة قد تختلف جنسياتهم وقد 
ال يحكمهــم قانون واحــد، وعلى الرغم من 
ذلك يعيش النظام القانوني في املجتمعات 
العربية حالة مخاض عسير، نظرا لتراجع 
احترام القوانني وضعف مكانتها في صفوف 
فئات وقطاعات مختلفة من املجتمع، وهو ما 
تؤكده التقارير احمللية والدولية في مجال 
أداء املؤسسات واحترام القوانني واحلقوق 

واحلريات.
وأضــاف الشــايع أنــه في ظــل تباطؤ 
املشــرعني في حتديــث القوانني مبا يواكب 
الفكر القانوني احلديث، فقد تراجع االجتهاد 
التفسيرات  القانوني والقضائي، وســادت 
اجلامــدة للنصوص، وغابــت املرونة التي 
تقتضيها التطورات املستجدة في قطاعات 
كثيرة، كما أصبحت التشــريعات اجلديدة 
معيبة وال حتقق الغرض منها، وسرعان ما 
تظهر احلاجة لتعديلها بعد وقت قصير من 
صدورها ونشرها، في ظل عصر تبدلت فيه 
املفاهيــم والكيانات وقواعد وأطر العالقات 

الدولية.
وأكــد الشــايع أن الكويــت لديها فرصة 
حقيقية لتحديث البنية التشريعية بإضافة 
قوانني جديدة ملواكبة التطورات املتسارعة في 
الفكر القانوني، ومنها إصدار قوانني تشرع 
استخدام وسائل االتصال احلديثة التي تعد 

من ضمن احللول البديلة التي تضمن اختصار 
الوقت وتوفير املوارد وحتقيق نتائج أكثر 
سرعة وإيجابية للبيئة االستثمارية، وهو ما 
سيؤدي بالتالي إلى سرعة إجناز املعامالت، 
خاصــة مع ازدياد أهمية تلك الوســائل في 
املستقبل مع الزيادة امللحوظة في االستثمارات 

التجارية وما ينشأ عنها من منازعات. 
وقــد حاضر في النــدوة د.فهــد الزميع 
األســتاذ املشــارك بقســم القانون اخلاص 
بكليــة احلقوق جامعــة الكويت، واحملامي 
أمام احملاكم امللكية في إجنلترا وكاليفورنيا، 
ولديــه العديــد مــن األبحاث حــول قوانني 
الشــركات واملعامــالت املصرفيــة وغيرها 
- والــذي تطرق من خــالل هذه الندوة إلى 
عدة محاور تضمنت تاريخ الفكر والتعليم 
القانوني املعاصر وحالة القطيعة الفكرية مع 
الفكر القانوني الغربي وتشخيص ومواكبة 
األفــكار القانونية املعاصرة وتعارضها مع 
الواقع القانوني العربي، مشــيرا إلى أهمية 
الصياغة التشريعية كونها عنصرا جوهريا 
من عناصر تكوين القاعدة القانونية وتتمثل 
في إخراج هذا املضمــون إلى حيز الوجود 
من خالل الوســائل الفنية الالزمة إلنشــاء 
القاعــدة القانونية والتعبير عنها، متطرقا 
إلــى املواصفات التي يجب أن تتوافر فيمن 
ميارس الصياغة التشــريعية بحيث يكون 
صاحــب مهارة وخبــرة وجتربة في املجال 
القانوني، ولديه قدرة على استيعاب أولويات 
السياسة التشريعية، فضال عن كونه على 
قدر كبير من العلم واملعرفة، عارفا بتاريخ 
القانــون وتطوره، مــدركا للحقبة الزمنية 
واملــكان والبيئة التي نشــأت فيها القواعد 
القانونية الســابقة، قادرا على التفرع منها 
إلى الفروض التي هو راغب أو مكلف بوضع 

حلول لها.

التحكيم التجاري وإدارة الفتوى والتشريع نظما ندوة «جتديد الفكر القانوني»

د.فهد الزميع متحدثاً ويبدو في الصورة د.أنس التورة

منر الصباح: «النفط» حريصة على تشجيع الشباب
وحتفيزهم إلقامة مشاريع ابتكارية جديدة

أحمد مغربي

النفــط  وزارة  نظمــت 
صبــاح أمــس حفــل جائزة 
«النفط تبتكر ٢»، وذلك حتت 
رعاية وحضور وكيل وزارة 
النفط الشيخ د.منر الصباح، 
والــوكالء املســاعدين فــي 
الوزارة، وأساتذة اجلامعات 
واألكادمييــني مــن اجلامعة 
األسترالية وقسم اإلعالم في 

جامعة الكويت.
وفــي بداية احلفــل، ألقى 
الشــيخ د.منر الصباح كلمة 
قــال فيهــا إن وزارة النفــط 
حترص على تشجيع الشباب 
وحتفيزهم إلى إقامة مشاريع 
ابتكارية جديدة في القطاعات 
ذات األولوية داخل الوزارة، 
مبا يتماشــى مع مستهدفات 
الوطنيــة  االســتراتيجية 
لالبتكار ووفق رؤية الدولة 
القتصــاد  التحــول  نحــو 
معرفي وتنافسي، وتشجيع 
األفــراد على الفكــر اإلبداعي 
واالبتكاري، وزيادة املشاريع 
الريادية، مبا يرســخ مكانة 
الكويت كوجهــة قائمة على 
املعرفــة واالبتــكار وبنــاء 
الطاقات البشرية واستقطاب 

املواهب.
النفــط  وذكــر أن وزارة 
تؤمــن دائمــا باملؤسســات 
والشــراكات القويــة، وهــو 
أمر أساسي لتحقيق مجتمع 
مستدام، وللعام الثاني على 
التوالي أنشأت الوزارة جائزة 
«النفط تبتكر»، التي أصبحت 
منصة رائدة لتعزيز االستثمار 
فــي االبتكار، من خالل تبني 
أفكار الشباب النوعية لتطوير 
العمل داخل قطاعات الوزارة، 
والتــي منها تســريع العمل 
والتحفيز علــى االبتكار في 
بيئة العمــل الداخلي ونأمل 
أن تعــود بالنفع على وزارة 

القادمة وعقد شراكات فاعلة 
مع مختلف اجلهات األكادميية 

في الكويت». 
وشــدد علــى ان الطاقات 
الشبابية الواعدة، هي مستقبل 
الكويــت، ولدى البالد عقول 
وطاقــات شــغوفة باالبتكار 
واإلبداع، وبتمكينها ستكون 
البالد بيئة خصبة لالقتصاد 

املســتقبل»، ولذلــك فنحــن 
حريصون للغاية على توسيع 
مشاركتهم في مسيرة التنمية.
وذكر أن جائــزة «النفط 
تبتكر» فــي دورتها الثانية، 
جاءت انســجاما مــع جهود 
الــوزارة فــي رعايــة اإلبداع 
والثــورة الرقميــة وتنميــة 
إبداعات املوظفني وحثهم على 
التميز، وأصبحــت اجلائزة 
مركــزا الســتقطاب ورعاية 
املواهب والكفاءات والعقول 
املبدعة داخــل الوزارة لبناء 
جيل من الشــباب قادر على 
مواجهة حتديات املســتقبل 
ومحــاكاة أفضل ممارســات 

العمل.
بدورهــا، قالــت مديــرة 
العالقــات العامــة واإلعــالم 
فــي وزارة النفــط الشــيخة 
متاضر خالــد األحمد اجلابر 
الصباح إن الوزارة تسعى إلى 
االستثمار في شباب الدولة، 
وجتهيزهم باملهارات واملعارف 
التي تســتجيب للمتغيرات 
املتســارعة من خالل جتهيز 
شباب اجلامعات والعمل على 
خلق حلقة وصل وشراكات 
بني الطالب والقطاع النفطي 
لصقــل مواهبهــم وتنميــة 
قدراتهم واكتشاف القادة من 
بينهم ومتكينهم من املشاركة 
بصــورة إيجابية في رســم 

مستقبل الكويت.
وأشارت إلى أن املشاريع 
الفائزة باجلائزة ستساهم في 
تسريع وتيرة العمل واإلجناز 
داخل وزارة النفط وفي القطاع 
النفطي ككل، مشددة على أن 
وزارة النفــط حريصة على 
تقدمي الدعم املتواصل للشباب 
في جميع القطاعات وتوفير 
جميع األدوات والوسائل التي 
متكنهم من التوظيف األمثل 
لقدراتهــم وطاقاتهم خلدمة 

وطنهم ومجتمعهم.

املعرفي، وبقدر ما يتم تأهيل 
الشباب ومتكينهم من امتالك 
املهارات املعرفية والقيادية، 
بقدر مــا يكونون أكثر قدرة 
على ترجمة أهداف وطنهم إلى 
واقع يتم العيش فيه، وهذا ما 
تدركه جيدا وزارة النفط التي 
وضعت في هويتها البصرية 
اجلديدة شعار «الشباب نفط 

الوزارة نّظمت جائزة «النفط تبتكر٢» وكّرمت الفرق الفائزة

الشيخ د.منر الصباح والشيخة متاضر خالد األحمد اجلابر الصباح في صورة جماعية مع املكرمني في جائزة «النفط تبتكر ٢»

النفط.
وأضاف: «تســعى وزارة 
النفــط نحــو االنطــالق في 
تأهيــل الشــباب باعتبارهم 
أساس التقدم واالزدهار ودعم 
حقوقهم وتشجيعهم وتبني 
أفكارهم اجلديدة واملبتكرة، 
ولذلك فنحن حريصون على 
مواصلة اجلائزة خالل األعوام 

الفائزون باجلائزة
كشفت وزارة النفط عن الفائزين بجائزة 

«النفط تبتكر٢» وهم كالتالي: 
١ - املركز األول

مشــروع نظام التنبؤ اخلاص بتطوير 
إدارة التحليل املالي والتدقيق - وزارة النفط 
إعداد الطلبة من اجلامعة األسترالية وهم: عبد 
اللطيف مشعل عطااهللا، أحمد عبداهللا سلطان، 
آية أحمد الفيحان ومينى عبد الوهاب الكندري، 
وبإشراف م. سامي أسعد (اجلامعة األسترالية) 
الهدهود- مراقبة  وضابط االتصال (ورود 

التحليل املالي والتدقيق - وزارة النفط).
٢ - املركز الثاني

مشروع وعاء رقائق الصودا الكاوية اخلاص 
بتحسني عمليات احلفر واإلنتاج التابع إلدارة 
احلفر واإلنتاج- وزارة النفط من إعداد الطلبة 

من اجلامعة األسترالية وهم: الرتاج حسني كرم، 
الفرحان، منصور عبدالعزيز  عبير يوسف 
املنصور وبإشراف د.مرتضى السبع (اجلامعة 
األسترالية) وضابط االتصال م.راشد املويزري 

(إدارة احلفر واإلنتاج - وزارة النفط).
٣ - املركز الثالث

مشروع نظام اجلرد الرقمي في مواقع 
احلفر واخلاص بالتخزين الذكي في عمليات 
احلفر التابع إلدارة احلفر واإلنتاج - وزارة 
النفط من إعداد الطلبة من اجلامعة األسترالية 
وهم: علي رجا العتيبي، حمد وليد شموه، 
محمد عادل ســبتي، وبإشراف د.مرتضى 
الســبع من اجلامعة األســترالية، وضابط 
االتصال م.راشــد املويزري (إدارة احلفر 

واإلنتاج- وزارة النفط).
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«بيتك»: تطوير «سويفت» لسرعة ودقة احلواالت
التمويــل  بيــت  جنــح 
الكويتي «بيتك» في تطوير 
أنظمتــه لتتطابــق مع لغة 
احلواالت املستخدمة عامليا 
في شبكة ســويفت لتبادل 
املدفوعــات والرســائل بني 
البنــوك «الســويفت ايــزو 
٢٠٠٢٢»، بهدف تقدمي أفضل 
خدمة للعمالء تتميز بالسرعة 

والدقة، واســتغالل االنظمة 
والقــدرات والبنية التحتية 
التقنية التي وفرها «بيتك» 
لتعزيز التوجه نحو التحول 

الرقمي. 
وقالــت نائب املدير العام 
للعمليــات املصرفيــة فــي 
«بيتك» تهاني اخلميس، انه 
جــرت االختبــارات العملية 

أنظمــة  لتوافــق  املؤكــدة 
«بيتــك» مع «ســويفت ايزو 
٢٠٠٢٢»، مــا يعنــي جنــاح 
تشغيل تكنولوجيا متكاملة 
في وقت قياســي مبواصفات 
عاملية، مشيرة الى أن «بيتك» 
يعتبر مــن اوائل البنوك في 
تطبيقهــا، مبا يوفر ســيولة 
في االداء وســرعة في اجناز 
املعامالت وتبــادل احلواالت 
والرسائل واالستفادة القصوى 
من نظام سويفت الذي ميثل 
عصب التعامالت بني البنوك 

حول العالم.
وأضافــت اخلميــس: مت 
MT تغيير لغــة النظام من
الــى MX وتطبيــق جميــع 
معايير ISO٢٠٠٢٢ املطلوبة 
من شركة سويفت، وحتقيق 
تطابق أنظمة «بيتك» مع لغة 
احلواالت املستخدمة عامليا، 
حيث تتضمن معلومات اكثر 
وضوحــا ودقة وشــمولية، 
تســهم فــي ســرعة اجنــاز 
التحويــالت، والتأكــد مــن 
ســالمة العمليــات وجتنب 

ايقاف او تأخير احلواالت.
الــى ان خيار  وأشــارت 
التطبيق مت اجنازه في وقت 
قياسي ما يؤكد متيز القدرات 
البشرية واالمكانات الفنية في 
«بيتك» ومدى مرونة وتطور 
التقنيــة  التحتيــة  البنيــة 
وقدرتها على اســتيعاب أي 
اضافات جديــدة ومالءمتها 
التحديث والتطوير  جلهود 
اخــر  ملواكبــة  املســتمر 
املستجدات في التكنولوجيا 
املصرفيــة وانســجامها مع 
املعايير واملتطلبات العاملية. 
أن  اخلميــس  وأكــدت 
التطــور التكنولوجــي يخدم 
العمالء ويضع أحدث خدمات 
املالية لتحسني  التكنولوجيا 
جتربة العميل املصرفية، مؤكدة 
ريادة «بيتك» في طرح اخلدمات 
الرقمية الفريــدة لكل عمالئه 
مبختلف تطلعاتهم واهتمامهم.

ويواصل «بيتك» جهوده 
تعزيــز  نحــو  املســتمرة 
استراتيجيته للتحول الرقمي، 
ورقمنــة جميــع اخلدمــات 
املصرفية التي يقدمها لألفراد 
والشــركات، عبــر خطوات 
وجهود متتابعة، تتوافق مع 
أعلى املعايير العاملية، وتسهم 
في تطوير خدماته ومنتجاته 
املصرفيــة والتمويلية، مبا 
يعزز مكانة «بيتك»، ويوسع 
حصتــه الســوقية، ويحقق 

رضا عمالئه.

ضرار الغامن: «املركز» في ٢٠٢٣.. نشاط إيجابي القتناص أفضل الفرص
طارق عرابي

عقدت شركة املركز املالي 
الكويتي «املركز» أمس اجتماع 
اجلمعية العمومية العادية عن 
الســنة املالية املنتهية في ٣١

ديسمبر ٢٠٢٢، وذلك بنسبة 
حضور بلغت (٦٧٫٨٦٪)، حيث 
أقــرت العمومية جميع بنود 
جدول األعمال والتي من بينها 
توصية مجلس اإلدارة بتوزيع 
أرباح نقدية بنســبة ٥٪ من 
القيمة االســمية للسهم، كما 
انتخبت اجلمعية مجلس إدارة 
جديدا للسنوات الثالث القادمة 
ضــم كال من (ضــرار الغامن، 
فيصل اجلالل، عمران حيات، 
فهد اجلوعان، إمين الشايع، 
عادل الغنام، فهد الداللي) فيما 
جاءت رمي ســعود الهاجري 

كاحتياط.
وخالل كلمته امام اجلمعية 
العمومية للشركة، أكد رئيس 
مجلس إدارة الشــركة ضرار 
الغامن، أن عام ٢٠٢٢ كان عاما 
مليئا باألحداث املؤثرة التي 
ألقت بظاللها على األســواق 
احلــرب  ومنهــا  العامليــة، 
الروســية علــى أوكرانيــا، 
وتشديد السياسة النقدية من 
قبل البنوك املركزية برفعها 
ألسعار الفائدة لكبح مستويات 
التضخم، وهي االحداث التي 
أدت إلى احلد من التعافي الذي 
حققته األسواق في العام ٢٠٢١، 
حيث تراجعت معظم مؤشرات 

االستثمار العاملية.
وأضــاف أنه علــى الرغم 
التحديــات االقتصادية  مــن 
في األســواق العاملية، متكن 
«املركــز» مــن حتقيق نتائج 
جيــدة لعــام ٢٠٢٢، مدعوما 
بقــدرات اإلدارة في اقتناص 
األســواق  فــي  الفــرص 
والقطاعــات املختلفــة وفقا 

ملتغيرات األسواق.
بالقــول: «تأكيدا  وتابــع 
علــى ذلك، حصدت الشــركة 
في عــام ٢٠٢٢ تســع جوائز 
عــن أعمالهــا وإجنازاتها في 
مجاالت اخلدمــات املصرفية 
االستثمارية وإدارة األصول 
الثــروات واحللــول  وإدارة 
الرقمية والتنوع والشــمول 
واملســؤولية االجتماعية من 

الركائــز  تتمثــل  حيــث 
االســتراتيجية فــي إطــالق 
الثــروات  املنتجــات وإدارة 
النموذج  والتوزيع وتطوير 
التشغيلي، وذلك بهدف تعزيز 
خطوات التحول الرقمي ورفع 
مســتويات الكفاءة وحتقيق 

النمو الذاتي.
وأضــاف: «ومتاشــيا مع 
إدارة  خبــرة «املركــز» فــي 
أصول العمالء خالل التقلبات، 
وفي ظل املشــهد االقتصادي 
سريع التغير، التزمت الشركة 
باحلفاظ على منهجها املنضبط 
فــي اختيار األصــول وإدارة 
املخاطــر، ومواصلــة تعزيز 
املنتجات، وحتســني خدمات 
إدارة األصول بوجه عام، كما 
مت اتخاذ العديد من اإلجراءات 

العالم من وتيرة رفع أسعار 
الفائدة، بينما تشير التنبؤات 
االقتصاديــة إلــى أن البنــك 
املركزي األوروبي ســيرفعها 
إلــى ٣٫٢٥٪ فــي الربع األول 
من ٢٠٢٣، قبل أن يشــرع في 
خفضها مرة أخرى في أوائل 
عام ٢٠٢٤. وسيؤثر االنتعاش 
االقتصادي في آسيا إيجابيا 
على توازن االقتصاد العاملي 
واحلــد مــن تباطــؤ النمــو 
االقتصادي عامليــا، فيما من 
املتوقــع أن حتافــظ أســعار 
النفط على مستوياتها خالل 
العام ٢٠٢٣، مبتوســط يبلغ 
٨٠ دوالرا للبرميــل بســبب 
العــرض، والتي  محدوديــة 
ستســتمر في التأثير إيجابا 
على املوازنة املالية في ودول 

الثابــت  الدخــل  أدوات  فــي 
فــي املنطقــة لتحقيق عوائد 
جاريــة للعمــالء، مضيفا أن 
فــرق اخلدمــات املصرفيــة 
االســتثمارية ستســتمر في 
توســيع أنشطتها للمشاركة 
في صفقات االكتتابات العامة 
وإدارة اإلدراجات وإصدارات 
الســندات املرتقبــة فــي عام 
٢٠٢٣. وعلى الرغم من ارتفاع 
أسعار الفائدة، فإننا نتوقع أن 
يستفيد القطاع العقاري من 
النمو الدميوغرافي والتحول 

االقتصادي في املنطقة.
واستعرض الغامن النتائج 
املالية لـ «املركز» للعام ٢٠٢٢، 
مبينا حتقيق إجمالي إيرادات 
بلغ ١٨٫٨مليون دينار، مقارنة 
بـــ ٣٠٫٦٤ مليــون دينار في 

لتطبيق تعليمات هيئة أسواق 
املــال فيما يتعلــق بتحصني 
نظام مراقبة املعامالت اآللي 
إلدارة اإلشعارات والتنبيهات 
املتعلقــة مبكافحــة غســيل 
األموال في إطار رؤية الشركة 

لتعزيز أنظمة االمتثال».
النظرة املستقبلية

وحول توقعاته املستقبلية 
االقتصادية، أشار الغامن إلى 
أن االقتصاد العاملي مير بفترة 
تباطــؤ واســتمرار التضخم 
وتزايد املخاوف من االنكماش 
والركود االقتصادي، وملواجهة 
هذه التداعيــات، من املتوقع 
أن يهــدئ مجلس االحتياطي 
الفيدرالي األميركي والبنوك 
املركزيــة فــي معظــم أنحاء 

اخلليج عامة والكويت خاصة، 
فيما ســيعتمد أداء األسواق 
خــالل ٢٠٢٣ علــى الظروف 
االقتصادية العاملية وتأثيرها 
على القطاع املصرفي، فضال 
احلكومــات  تطبيــق  عــن 
املالية والتبادل  لإلصالحات 

التجاري.
اقتناص الفرص

أما على صعيــد «املركز» 
فتوقع الغــامن أن يكون عام 
٢٠٢٣ عامــا إيجابيا لنشــاط 
الشركة، من حيث استرشاد 
الفرص االستثمارية املؤاتية 
وحتقيق األهداف االستثمارية 
للعمالء. كما توقع أن تستفيد 
الشــركة مــن بيئــة أســعار 
الفائــدة احلالية لالســتثمار 

٢٠٢١، فيما بلغ صافي الربح 
اخلاص مبســاهمي الشــركة 
٢٫٨٦ مليون دينــار، مقارنة 
بـ ١٤٫٩٩ مليون دينار في ٢٠٢١، 
كمــا بلغت ربحية الســهم ٦

فلس، وارتفع إجمالي األصول 
حتت اإلدارة بنسبة ١٠٫٨٪ عن 
٢٠٢١ لتبلغ ١٫١٥٤ مليون دينار.

تقلبات وحتديات

من جهته، أكد علي خليل 
الرئيس التنفيذي لـ «املركز» 
ان قطاع اخلدمات املالية شهد 
العديد من التحديات في ٢٠٢٢، 
بســبب التقلبــات الشــديدة 
وحالة عدم اليقني التي أحاطت 
باالقتصاد العاملي، لكن وعلى 
الرغم من هذه التحديات حقق 
«املركز» أتعاب إدارة وعموالت 
قياسية باإلضافة إلى عوائد 

استثمار إيجابية.
وأضاف أن هــذه النتائج 
جــاءت انطالقــا مــن إميــان 
الشركة بأن األسواق، وبجميع 
احلــاالت التي متر بها، توفر 
فرصا اســتثمارية فريدة، إذ 
وعلى مدى مــا يقرب من ٥٠

عاما متكنت الشركة من حتديد 
هذه الفرص، وتقدمي املنتجات 
االستثمارية واحللول املالية 
التــي تخدم العمالء والقطاع 
املالي فــي الكويت على أكمل 
وجه بحســب حال الســوق، 
كما أنه وبفضل هذه الذهنية 
املنفتحة على االبتكار والتجدد، 
استطاعت الشركة احلفاظ على 
مكانتهــا الرائدة في الســوق 
وتعزيــز قاعــدة العمالء من 

املستثمرين والشركات.
وقال خليل: «يعكس األداء 
الثابت واجلوائز العديدة التي 
حصلت عليها الشركة منوذج 
األعمال القوي الذي تطور على 
مر السنني. ولقد بدأ «املركز» 
عام ٢٠٢٢ باستراتيجية منو 
محدثة تأخذ بعــني االعتبار 
مرحلــة مــا بعــد جائحــة 
كوفيد-١٩، حيث شاركت فرق 
العمل املختلفة بشكل كامل في 
تسريع تطبيقها، وفي توحيد 
جهودهــم العتمــاد الدوافــع 
االســتراتيجية  واألهــداف 
ضمــن أنشــطتهم لتحقيــق 
النمو املستهدف حلجم األصول 

املدارة واألتعاب». 

ً عمومية الشركة أقرت توزيع ٥٪ أرباحاً نقدية عن ٢٠٢٢.. وانتخبت مجلس إدارة جديدا

ضرار الغامن متوسطا عبداللطيف النصف وعلي خليل  (محمد هاشم) ضرار الغامن

أبرزها  مؤسســات مرموقــة 
«جلوبال فاينانس» و«إمييا 
و«جلوبــال  فاينانــس» 
إنفســتور» و«يورومونــي» 
و«ويلث بريفينج». كما تعكس 
هــذه اجلوائز نهج الشــركة 
في بناء عالقات طويلة األمد 
مع العمالء وتقــدمي خدمات 
ومنتجات اســتثمارية عالية 

اجلودة».
إستراتيجية األعمال

وقال الغــامن ان «املركز» 
قــام بتطبيق اســتراتيجية 
مطورة للشركة خالل ٢٠٢٢، 
والتي مت حتديثها في ٢٠٢١ مبا 
يتوافق مع أحدث االجتاهات 
باالســتعانة بخدمات شركة 
استشارية عاملية متخصصة، 

تهاني اخلميس

شريك موثوق إلدارة الثروات بالكويتمنتجات استثمارية مبتكرة 
أوضح علي خليل أن الدافع االستراتيجي األساسي للشركة 
هو تعزيز طروحاتنا االستثمارية املختلفة، عبر تقدمي منتجات 
وحلول جديدة تالئم اجليل الصاعد من املستثمرين الشباب 
املنكشــفني على أحدث ما تقدمه األسواق العاملية، وحتسني 
املنتجات االستثمارية القائمة، وتوسيع نطاق اخلدمات املصرفية 

االستثمارية. 
وأضاف: «لطاملا كنا سباقني في إنشاء منتجات استثمارية 
مبتكرة في الكويت. ولم يكن عام ٢٠٢٢ مختلفا عما سبق، إذ 
حصلنا على موافقة هيئة أسواق املال املبدئية إلطالق «صندوق 
الزخم اخلليجي»، أول صندوق يتبع استراتيجية ترتكز على 
اعتماد عامل محدد مييز السوق، وهو عامل الزخم، باإلضافة 

إلى إطالق خدمة التداول بالهامش، وكذلك التحضير إلطالق 
خدمة إقراض األسهم من خالل صندوق فرصة املالي. وفي 
غضون ذلك، قام مديرو االســتثمار بتوسيع نطاق البرامج 

احلالية، مثل برنامج مشاريع التطوير العقاري الدولية». 
وتابع بالقول: «كما قاموا بتعديل بعض خصائص الصناديق 
العقارية وصناديق األسهم الرائدة لدينا لضمان حتقيق استدامة 
العوائد على املدى الطويل. من جانبها، عززت فرق اخلدمات 
املصرفية االستثمارية مكانتها كالشريك املختار للعمالء من 
الشركات احمللية واإلقليمية واملكاتب العائلية من خالل التزامهم 
بأعلى مستويات اجلودة في التنفيذ، وهو ما ينعكس في رضا 

العمالء وحصول الشركة على العديد من اجلوائز».

قال علي خليل انه ومن بني الركائز األساسية التي تقوم 
عليها االستراتيجية أيضا تعزيز مكانة «املركز» كشريك موثوق 
إلدارة الثروات في الكويت ودول مجلس التعاون اخلليجي 
باإلضافة إلى حتسني إمكانيات وقنوات التوزيع. وحتقيقا لهذا 
الهدف، قمنا باخلطوات الالزمة إلطالق برنامج استثمارات 

امللكية اخلاصة بالتعاون مع أفضل املدراء في هذا املجال. 
وأضاف بالقول: «نسعى للتعاون مع مستشارين دوليني 
إلنشاء حسابات للعمالء لدى بنوك دولية رائدة، مما سيمكن 
عمالءنا من األفراد ذوي املالءة العالية من إنشــاء صناديق 
ائتمانية «Trust»، لضمان استدامة ونقل الثروات عبر األجيال، 

والوصول إلى املنتجات االستثمارية عامليا».



اقتصـاد
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٢٥٥ مليون دينار إيرادات «ميزان القابضة» في ٢٠٢٢
أعلنــت شــركة ميــزان 
القابضة عن نتائجها للعام 
املالي املنتهي في ٣١ ديسمبر 
٢٠٢٢، حيث ارتفعت إيرادات 
الشركة بنسبة ٤٫١٪ لتبلغ 
٢٥٥٫٢ مليــون دينار، فيما 
أرباحــا  حققــت الشــركة 
تشــغيلية بلغت نحو ١٫٥٣
مليــون دينــار، بانخفاض 

قدره ٨٦٫٣٪.
وأوضحت الشــركة في 
بيان صحافي، أن األرباح قبل 
احتساب الفوائد والضرائب 
واإلهالك واالستهالك بلغت 
١١٫٦ مليون دينار، بانخفاض 
وســجلت   ،٪٤٦٫٩ قــدره 
الشركة خسائر صافية بقيمة 
١٫٩٦ مليون دينار، بانخفاض 
١٢٣٫٣٪ بسبب تراجع هامش 
الربح وتسجيل مخصصات 
ائتمــان متوقعة،  خســائر 
وأوصــى مجلــس اإلدارة 
بتوزيع أربــاح نقدية على 
املســاهمني بنسبة ١٢٪ عن 

العام املاضي.
وفيمــا يخــص نتائــج 
الشــركة بالربع الرابع من 
٢٠٢٢، فقــد حققت إيرادات 
بقيمــة ٦٠٫٦ ماليــني دينار 
بارتفــاع ١٢٫٥٪، وبلغــت 

وبالفعل كانت نتائج األعمال 
إيجابية لهذا الفصل».

من جانبه، قال الرئيس 
التنفيــذي لشــركة ميزان 
القابضــة جاريــت والــش: 
«سجلت املجموعة إيرادات 

التضخــم غير املســبوقة. 
اإليــرادات مدفوعة  وكانت 
إيرادات  بتحسن مســتوى 
قطــاع تصنيــع وتوزيــع 
األغذيــة بشــكل خــاص، 
كمــا منــت اإليــرادات على 

من خــالل جناح مشــاركة 
ميــزان فــي تنفيــذ العقــد 
املبــرم مع االحتــاد الدولي 
لكــرة القــدم فــي فعاليات 
كأس العالــم والتي أقيمت 
في دولة قطر. ولكن تأثرت 
أرباح املجموعة للسنة املالية 
٢٠٢٢ بتسجيل مخصصات 
مؤقتة عن خســائر ائتمان 
متوقعة ومخصصات ضريبة 

انتقائية».
نظرة على األداء املالي 

في مجال األغذية، حققت 
الشركة خالل العام املاضي 
إيرادات بقيمــة ١٧٥ مليون 
دينــار، بارتفاع قدره ٦٫٤٪ 
مقارنة بعام ٢٠٢١، وشــكل 
إيراد مجال األغذية ٦٨٫٦٪ من 
إيرادات املجموعة،  إجمالي 
وتتضمن اإليرادات من قطاع 
تصنيــع وتوزيــع األغذية 
والــذي ميثــل ٥١٫٨٪ مــن 
إيرادات املجموعة،  إجمالي 
والتجهيزات الغذائية ١١٫٧٪ 

واخلدمات الغذائية ٥٫١٪.
وفــي قطــاع تصنيــع 
وتوزيــع األغذيــة، ارتفــع 
إيراد القطاع بنسبة ٩٫٢٪، 
فيمــا انخفض إيــراد قطاع 

قوية فــي العام املاضي في 
ظل بيئة مليئة بالتحديات 
االقتصاديــة، حيــث منــت 
إيرادات املجموعة بنســبة 
٤٫١٪ على الرغم من ارتفاع 
التكاليف النــاجت عن حالة 

مســتوى جميع األســواق 
اإلقليمية الست التي تعمل 
بهــا املجموعــة. ولقد أنهى 
فريق عمل ميزان عام ٢٠٢٢
بتحقيــق نتائج ممتازة في 
الربع الرابع من العام وذلك 

التجهيزات الغذائية بنسبة 
٢٫٤٪، حيث تراجعت مبيعات 
هذا القطاع في الكويت، وفي 
الغذائية  قطــاع اخلدمــات 
ارتفع اإليرادات بنسبة ١٫٤٪.
أمــا فــي مجــال غيــر 
األغذية، فقد بلغت إيراداته 
٨٠٫١ مليون دينار مســجلة 
انخفاضا بســيطا بنســبة 
٠٫٧٪ مقارنــة بعــام ٢٠٢١، 
ومتثل إيــرادات هذا املجال 
نســبة ٣١٫٤٪ مــن إجمالي 

إيرادات املجموعة. 
وتتضمــن إيــرادات من 
الســلع االستهالكية  قطاع 
ســريعة الدوران والرعاية 
الصحية الذي ميثل ٢٨٫٩٪ 
من إجمالي إيرادات املجموعة، 
وقطاع الصناعات الذي ميثل 
٢٫٥٪ من إجمالــي إيرادات 
املجموعة، وفي قطاع السلع 
االستهالكية سريعة الدوران 
والرعاية الصحية، انخفض 
إيراداته بنسبة ١٫٧٪ متأثرا 
بتراجع مبيعات الصيدليات، 
امــا قطــاع الصناعات، فقد 
إيراداته بنســبة  ارتفعــت 
١١٫٩٪ بســبب منو مبيعات 
الزيوت والشحوم واملنتجات 

البالستيكية.

توصية بتوزيع ١٢٪ نقداً للمساهمني

محمد جاسم الوزان

التشــغيلية ٥٫٤ األربــاح 
ماليــني دينــار، بارتفــاع 
قبــل  واألربــاح   ،٪٣٨٣
احتساب الفوائد والضرائب 
واإلهالك واالســتهالك ٨٫٥

ماليني دينار بارتفاع ٢٨٠٪، 
واألرباح الصافية اخلاصة 
مبساهمي الشركة األم بلغت 
٤٫٥٥ ماليني دينار، بارتفاع 

.٪٥١٣٫٨
 حتديات عديدة

وفــي هذا الســياق، قال 
نائب رئيــس مجلس إدارة 
شركة ميزان القابضة محمد 
جاســم الــوزان: «واجهنــا 
العديد من التحديات خالل 
العام املاضــي وقد فرضت 
أحداث العام على الشركات 
اتخاذ قرارات مهمة في ظل 
وجــود حالة مــن التضخم 
وصلت معدالتها إلى مراحل 
قياسية، باإلضافة إلى نقص 
وشح في املواد األساسية في 
بيئة عمل تأثــرت بالتوتر 
املقابل،  اجليوسياسي. في 
واصلت املجموعة العمل على 
أكمل وجه في الربع الرابع 
من العام ٢٠٢٢ لتحقيق منو 
وحتسني مستوى الربحية 

جاريت والش: املجموعة حققت إيرادات قوية خالل ٢٠٢٢ في بيئة مليئة بالتحديات االقتصاديةمحمد الوزان: املجموعة عملت على أكمل وجه في الربع الرابع لتحقيق النمو وحتسني الربحية 

 نظرة على أداء العمليات 
باألسواق اإلقليمية خالل ٢٠٢٢

٭ الكويــت: ارتفعت اإليرادات هامشــيا بنســبة ٠٫٣٪، 
نتيجة لتراجع نشاط قطاعي التجهيزات الغذائية واملواد 

االستهالكية والرعاية الصحية.
٭ اإلمارات: ارتفعت اإليرادات بنســبة ١٠٫٥٪، مدفوعة 
بتطور نشاط مبيعات مصنع لوجبات اخلفيفة في دولة 

اإلمارات وحتسن مبيعات مشروبات الطاقة.
٭ قطر: ارتفعت اإليرادات بنسبة ١٤٫١٪ حيث منت إيرادات 
قطاع التجهيزات الغذائية خالل فعاليات كأس العالم. 

٭ السعودية: ارتفعت اإليرادات بشكل ملحوظ بنسبة 
٣٨٫٦٪، مدفوعــة بتطور عمليــات قطاع توزيع األغذية 

في اململكة. 
٭ األردن: ارتفعت اإليرادات بنسبة ٢٦٪، ويعود االرتفاع 
إلى جناح منتجات «كتكو» بالسوق األردني، باإلضافة 
إلى حتسن إيرادات قطاع اخلدمات املقدمة لهيئات األمم 

املتحدة في األردن.
٭ العراق: ارتفعت اإليرادات بنسبة ٩٫٧٪.

«املرافق» تنتهي من جتديد وتظليل موقف علي السالم في «القبلة»

بعــد ٤٣ يوما مــن العمل 
املتواصــل، اختتمت شــركة 
إدارة املرافق العمومية مشروع 
جتديــد موقف علي الســالم 
الســطحي الكائن في منطقة 
القبلة، شارع علي السالم في 

مدينة الكويت.
التجديد  وتندرج أعمــال 

السالم السطحي وعددها ٢١٨
موقفا موزعني على مســاحة 
إجمالية تصل لغاية ١٠٢٨٠م٢.

ويعتبــر هــذا املوقف من 
املواقف املركزية ضمن شبكة 
املواقف التابعة لشركة إدارة 
العموميــة وعددها  املرافــق 
٤٥ موقفا، نظــرا ملوقعه في 

وتشــغلها من خــالل قيامها 
بأعمــال الصيانــة والتجديد 
الدورية لضمان سالمة وأمانة 
املرافق، فضال عن توفير جميع 
الراحة للمستخدمني  وسائل 
التــي تقــي  مثــل املظــالت 
مركباتهم من أشعة الشمس، 

ال سيما في موسم الصيف.

وسط العاصمة. وكانت وزارة 
املالية قد سلمت إدارة وتشغيل 
وصيانة هذا املوقف إلى شركة 
إدارة املرافق العمومية في ٥

نوفمبر ٢٠٠٥.
وقــد عبرت الشــركة عن 
التزامها بتقدمي أفضل خدمة 
ملستخدمي املواقف التي تديرها 

هذه في سياق جهود الشركة 
املستمرة لصيانة املرافق التي 
تتولى إدارتها وتشغيلها بهدف 
االرتقــاء مبســتوى اخلدمة 
املقــدم ملســتخدمي املواقف، 
حيث أمتت أعمال اإلســفلت 
وقامت بتظليــل كل املواقف 
املوجــودة فــي موقــف علي 

«KIB» يعلن افتتاح مقر «مركز مبادر KIB» رسميًا
أعلن بنــك الكويت الدولي 
(KIB)، رسميا عن افتتاح مقر 
 ،«KIB شــركة «مركــز مبــادر
وهي احلاضنة ومسرع أعمال 
الشركات الناشــئة، من خالل 
الفعاليــات اخلاصة  تشــغيل 
الهادفة والشراكات  واحلمالت 
اجلديــدة. وتأتي هذه اخلطوة 
املتقدمة في إطار استراتيجية 
البنك وجهوده املستمرة لتقدمي 
كل أشكال الدعم لرواد األعمال 
الكويتيني الطموحني، وأصحاب 
األعمال الصغيرة واملتوسطة، 
بشــتى الطرق املمكنة، إضافة 
إلــى اإلســهام بشــكل أكبر في 
حتقيق أهــداف رؤية الكويت 
٢٠٣٥ «كويت جديدة» وحتولها 
الى مركــز اقتصادي وجتاري 

في املنطقة.
وفي كلمته مبناسبة االفتتاح 
الرسمي لشــركة «مركز مبادر 
KIB»، قال رئيس االستراتيجية 
وإدارة التغيير في KIB، عبداهللا 
العوضي: لقد أجنزنا خطوات 
كبيرة وقطعنا مسيرة طويلة 
منذ اإلعــالن األول عن املركز، 
إلــى تلبيــة  والــذي يهــدف 
احتياجــات رواد األعمــال في 
الكويت، بــدءا بالطرح األولي 
ملشــروع املركــز الشــامل في 
الكويــت واملصمــم لتحقيــق 
تطلعــات رواد األعمال، مرورا 
بحساب «مبادر»، وهو حساب 
جار مخصص لهم، أيضا، وليس 
انتهاء بتطوير وإطالق تطبيق 
«مبادر» الذي يوفر كل اخلدمات 
التي يحتاج اليها رواد األعمال. 
العوضــي: إن هــذا  وأضــاف 
اإلجناز يعتبر منصة متكاملة 
لــرواد األعمــال الطموحني، إذ 
يوفر لهم فرصة الوصول إلى 
املعلومــات ودورات التدريــب 
وخدمات االستشارات والنصائح 
اإلرشادية الضرورية، لتمكني 
الشــركات احمللية الناشئة من 
االنطالق بنماذج أعمال مستدامة 
تعود باإليرادات وحتقق األرباح 

على املدى الطويل.
وســيتم تنظيــم فعاليتني 

وملحقاتها، إلى عدد ال يحصى 
مــن املقــاالت حــول االبتــكار 
والقيادة في األعمــال الرائدة. 
حيث أدار احملاضرة التفاعلية 
املؤســس  إبراهيــم،  محمــد 
التنفيذي لشــركة  والرئيــس 
«ALGAS Events»، وهي وكالة 
كويتية متخصصة في حلول 
التدريب والتطوير، والترفيه، 
واإلنتاج اإلعالمــي، واحللول 
اإلبداعية، والفعاليات الرياضية 
والرياضات اإللكترونية، وإدارة 

املواهب.
كمــا أكد العوضــي تعاون 
 ،«Rainmaking» مــع  املركــز 
الشــركة العامليــة الرائدة في 
املؤسســي  االبتــكار  مجــال 
وتطوير املشاريع، وذلك بهدف 
تقدمي سلسلة من ورش العمل 
التفاعليــة املتخصصة بريادة 
األعمــال، مشــيرا أن التعاون 
بني املركز وكيانات جديدة في 
القادم من األيام، ســوف يؤتي 
ثمارا ويعود بنتائج إيجابية، 
ليكون مفتاحا بيد رواد األعمال 
احملليني في الكويت لفتح أبواب 

جديدة، واملضي قدما.
أما الفعالية الثانية، والتي مت 
تنظيمها مساء يوم االفتتاح، فقد 
تضمنت تقدمي العوضي عرضا 

البدء فــي تعلم وإدراك مفهوم 
وفكرة الريادة وتطوير املهارات 

الالزمة لتحقيق النجاح.
ومبناســبة حلــول شــهر 
رمضــان الكــرمي، وكجزء من 
حملته الرمضانية لهذا العام، 
قدم KIB ملجموعة مختارة من 
رواد األعمال في الكويت، على 
أساس األسبقية بالتسجيل في 
«مركز مبادر KIB»، استشارات 
مجانية وباقات خدمات رمضانية 
خاصة، وذلك متاشيا مع جهود 
البنك ملواصلة دوره الرئيسي 
في التشجيع على تطوير ريادة 
األعمال مبختلف القطاعات في 

الكويت.
KIB جتدر اإلشــارة إلى أن

يحرص بشكل دائم على إطالق 
املبادرات واألنشطة عبر «مركز 
مبادر KIB»، وذلك انطالقا من 
العميــق ألهمية ريادة  إدراكه 
احملــوري  والــدور  األعمــال 
الذي تقوم به فــي عالم اليوم 
واملستقبل. وسيواصل البنك، 
من خــالل املركــز التابــع له، 
تطويــر حلــول مبتكرة متكن 
رواد األعمــال من التغلب على 
التحديــات، ليكــون لهــم دور 
فعال ومؤثر بشكل حقيقي في 

السوق.

 ،«KIB حول شركة «مركز مبادر
بحضور شــريحة مختلفة من 
املشاركني تشمل رواد األعمال 
البارزين في الســوق احمللية، 
موظفي KIB من رواد األعمال، 
وغيرهم من رواد األعمال الذين 
 .«KIB اشتركوا في «مركز مبادر
وفي الوقت نفسه، قدم سلون 
ورشة عمل حول االبتكار، أدارها 
محمــد إبراهيم، أيضا، لتوفير 
جتربــة حقيقيــة وفريدة من 
نوعها للحضــور، مع التركيز 
األساســية  التقنيــات  علــى 
واملتقدمة لالبتــكار واملهارات 
الالزمة لتطوير ريادة األعمال.
وفي موازاة حفل االفتتاح، 
أطلــق KIB حملة جديدة حتت 
عنــوان «بلــش»، تهــدف إلى 
التشجيع على االنطالق باألعمال 
وصقل املهارات والتوسع، وذلك 
مبســاعدة شركة «مركز مبادر 
KIB» الذي يوفر خدمات رعاية 
وتسريع املشاريع لرواد األعمال 
احملليني واإلقليميني والشركات 
الناشئة والشركات الصغيرة 
واملتوسطة. وفي هذا السياق، 
أشــار العوضي إلى أن احلملة 
ستســتمر ملــدة شــهر كامــل، 
متوجها بالدعوة إلى الشــباب 
واملفكرين من كافة الشرائح إلى 

حاضنة ومسرع أعمال الشركات الناشئة

«KIB خالل افتتاح «مركز مبادر «KIB» إداريو

فريدتني خــالل حفل االفتتاح، 
املركــز،  فــي  الــذي ســيقام 
حيث ســيقدم العوضي رؤية 
ورســالة املركز الرئيسية في 
عرض تقدميي خاص، لتعريف 
احلضور واملشــاركني بأهداف 
املركز األساسية، والتي تتمثل 
في متكــني ودعم رواد األعمال 
احملليني واإلقليميني، والشركات 
الصغيرة واملتوسطة، من خالل 
توفير مجموعة شاملة من حلول 
اإلدارة املالية والتجارية. إضافة 
إلى ضمــان وصولهم للموارد 
واألدوات واحللول األخرى التي 
تساعدهم في حتقيق أهدافهم 
واالرتقــاء بقدراتهــم وكفــاءة 
أعمالهم. وقد شــهدت الفعالية 
األولــى التــي مت تنظيمها في 
االفتتاح تقدمي املتحدث الرئيسي 
بول سلون محاضرة تفاعلية 
حول ريــادة األعمال واالبتكار 
للقــادة البارزيــن واملؤثريــن 
في مجال ريــادة األعمال على 
صعيــد الكويــت. علمــا بــأن 
ســلون، خريج كلية الهندسة 
فــي جامعة كامبريدج، كان قد 
نشــر العديد مــن الكتب حول 
التحديات واأللغــاز اجلانبية 
لألعمال واحللول املبتكرة لتلك 
القيادة  التحديات، ومتطلبات 

«برقان» يحدد ساعات استقبال العمالء في «رمضان»
أعلن بنك برقان عن مواعيد عمل فروعه 
خالل شــهر رمضــان املبارك، مشــيرا إلى 
أن الفروع ستواصل استقبال العمالء من 
الساعة ١٠ صباحا حتى الساعة ١:٣٠ ظهرا.
وأشار البنك إلى أن فرع املطار سيوفر 
جميع اخلدمات املصرفية للعمالء طوال أيام 
األســبوع، خالل الفترة األولى من الساعة 
٩:٣٠ صباحــا حتى ٢:٣٠ ظهــرا، والفترة 
الثانية من الســاعة ٩:٣٠ مساء حتى ٨:٣٠

صباحا من اليوم التالي.
وميكن لكل عمالء بنك برقان معرفة املزيد 
من املعلومات وتقدمي االستفسارات حول 
اخلدمات واملنتجات التــي يوفرها البنك، 
وذلك بالتواصل مــع مركز خدمة العمالء 
أو خدمة الواتساب عبر الرقم ١٨٠٤٠٨٠ في 

أي وقت خالل الشهر الفضيل.
وبهــذه املناســبة، يتقدم البنــك بأحر 
التهاني وأطيب التبريكات، ويتمنى للجميع 

أياما مباركة.

«وربة» مستعد خلدمة عمالئه في الشهر الكرمي
تزامنــا مع حلول شــهر 
رمضان املبارك، يواصل بنك 
وربة تقدمي خدماته املصرفية 
لعمالئــه الكرام طــوال فترة 
الشهر الكرمي عبر استقباله 
للعمالء من الساعة ١٠ صباحا 
حتى الســاعة ١:٣٠ ظهرا من 
يوم األحد إلى يوم اخلميس، 
كما يستقبل العمالء في فرعي 
األڤنيوز والعقيلة يوم السبت 
من الســاعة ١٠ صباحا حتى 
الســاعة ١:٣٠ ظهــرا، بينمــا 
Tســيواصل فــرع املطــار ٤

(مبنى الركاب اجلديد) اســتقبال العمالء من 
الساعة ٣ فجرا حتى ٤ عصرا، ومن الساعة ٩
مساء حتى ٢ فجرا، إضافة إلى ذلك فإنه يتيح 

للعمالء إجناز معامالتهم عبر 
أجهزة EBM في أفرع األڤنيوز 
واملطار وكيفان، وذلك لتسهيل 

تقدمي اخلدمات للعمالء.
كمــا يســتمر فــي خدمة 
االتصــال الهاتفي عبر مركز 
االتصال ١٨٢٥٥٥٥ ومنصات 
البنك لــدى مواقع التواصل 
االجتماعي أو عبر األونالين.

وأفــاد عبداهللا الشــعيل 
مدير إدارة أول إدارة الفروع 
في املجموعة املصرفية لألفراد 
بأن بنك وربة مستعد خلدمة 
عمالئه عبر تقدمي جميع خدماته املصرفية خالل 
هذا الشهر الكرمي، وتوفير كل اخلدمات املصرفية 

.EBM لعمالء البنك مبا فيها خدمات أجهزة

عبداهللا الشعيل

«املتحد»: ١٠ فائزين في «احلصاد» األسبوعي
البنــك األهلــي  أعلــن 
املتحد عن نتيجة السحب 
األســبوعي علــى جوائــز 
احلصاد، والذي أقيم يوم 
أمس فــي املقر الرئيســي 
للبنــك بحضور ممثل عن 
وزارة التجارة والصناعة.

وقد أسفر السحب عن 
حصول ١٠ من العمالء على ١٠٠٠ دينار لكل 
منهم وهم: دليل عبدان عيد الرشيدي، نوف 
ذياب بداح املطيرى، عبداملجيد زايد مطلق 
العنزي، حسان قدري عطعوط، أحمد خالد 
محمد اخلضر، هاني حسني محمد العوضي، 
فيصل صنت شمروخ العتيبي، مشعل رجا 

سيف العازمي، خالد أحمد 
رزق أبوعيــدة، فؤاد علي 

حسني سلطان.
ويقدم حساب احلصاد 
اإلسالمي في باقته احلالية 
مجموعة أوسع من املزايا، 
حيث يحظى الرابحون من 
عمالء املتحد بجائزة شهرية 
بقيمة ١٠٠ ألف دينار باإلضافة إلى ١٠ جوائز 
أســبوعية بقيمة ١٠٠٠ دينار لكل جائزة. 
وتبقــى اجلوائز الربع الســنوية الكبرى 
بقيمة ٢٥٠ ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما 
يطمح إليه العمالء، حيث متثل لهم فرصة 

حقيقية لتحقيق حلم العمر.

«KIB» يعلن عن ساعات العمل خالل الشهر الفضيل
أعلــن بنــك الكويت الدولــي (KIB) عن 
ساعات العمل الرسمية خالل شهر رمضان 
املبارك، وذلك من الساعة ٩:٣٠ صباحا حتى 
الساعة ٢:٣٠ بعد الظهر بالنسبة لكل موظفي 
الفرع الرئيسي، أما بالنسبة لفروع البنك في 
كل أنحاء الكويت، فسوف يفتح البنك أبوابه 
خلدمــة العمالء من الســاعة ١٠:٠٠ صباحا 
حتى الســاعة ١:٣٠ ظهرا، على أن يستأنف 
البنك العمل حســب أوقات الدوام املعتادة 
فــي أول يوم عمــل بعد عطلة عيــد الفطر 
الســعيد. كما يســتمر KIB بتقدمي خدماته 
املصرفيــة إلكترونيا على مدار ٢٤ ســاعة، 
حتى يتمكن عمالء البنك من متابعة أعمالهم 
وإجناز معامالتهم املصرفية مبنتهى الكفاءة، 
وتتمثــل هذه اخلدمات املتنوعة في كل من 
تطبيــق الهواتف الذكية KIB Mobile، الذي 
يتيح للعميل إمكانية إجراء معظم العمليات 
live» املصرفية األساسية، إضافة إلى خدمة
chat» وKIB «أوناليــن» علــى موقع البنك 

.www.KIB.com.kw اإللكتروني

كذلك يواصل البنــك خدماته املصرفية 
الهاتفية لعمالئه عبر مركز االتصال الهاتفي 
على الرقم ١٨٦٦٨٦٦، داخل الكويت وخارجها، 
أو عن طريق اخلدمة الهاتفية املرئية للهواتف 
الذكية. وبهذه املناسبة، يرفع بنك الكويت 
الدولي (KIB) أسمى آيات التهاني والتبريكات 
إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح، وسمو 
ولي العهد الشــيخ مشــعل األحمد اجلابر 
الصباح، وإلى احلكومة الكويتية الرشيدة 
والشعب الكويتي الكرمي وكل املقيمني بحلول 
شهر رمضان املبارك، داعني املولى أن يعيده 
على األمتــني العربية واإلســالمية باخلير 

واليمن والبركات.



25
عربية وعامليةاخلميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣

أنباء مصرية

أنباء لبنانية

أنباء سورية

السيسي مطمئنًا املصريني: الدولة قوية 
وحماية الوطن أشرف مهمة يقوم بها أي مصري

مواجهة بني عسكر «اخلدمة» و«املتقاعدين» احملتجني على األوضاع

قصف إسرائيلي يستهدف مستودعات أسلحة
وُيخرج مطار حلب عن اخلدمة للمرة الثانية في أسبوعني

عواصــم - وكاالت: تعــرض مطار 
حلب الدولي في شمال سورية لقصف 
إسرائيلي هو الثاني خالل نحو أسبوعني، 
واســتهدف بحسب ناشــطني واملرصد 
السوري حلقوق اإلنسان مستودع أسلحة 
مليليشيات موالية لطهران، ما أدى إلى 

خروج املرفق احليوي من اخلدمة.
ونقلــت وكالــة األنبــاء الســورية 
الرسمية «ســانا» عن مصدر عسكري 
أن إسرائيل تقف وراء الهجوم الذي مت 
من اجتاه البحر املتوسط غرب الالذقية 
و«أدى إلى وقوع بعض األضرار املادية».

وبحســب املرصــد، فقد اســتهدف 
القصف مســتودع أسلحة قرب املطار، 
مــا أدى ألــى تدميــره بالكامــل. وأفاد 
عــن انفجارات عنيفة ســمع دويها في 

أرجاء مختلفة من حلب وأحلق أضرارا 
مبدرجات املطار.

وأعلنت وزارة النقل السورية «وجود 
أضرار في املــدرج وبعض التجهيزات 
املالحيــة»، ما أدى إلــى «خروج املطار 
عن اخلدمة حلني االنتهاء من إصالحه».
وأفــادت عن «حتويــل كل الرحالت 
القادمة واملغادرة باجتاه مطاري دمشق 
والالذقية حلني االنتهاء من هذه األعمال».
وهذه املرة الثانية التي تســتهدف 
فيها إسرائيل املطار ومحيطه في غضون 
أســبوعني، إذ وضع قصــف مماثل في 
السابع من الشهر اجلاري املطار خارج 
اخلدمــة أليام وتســبب مبقتــل ثالثة 
أشــخاص، بينهم ضابط سوري، وفق 
املرصد. وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن 

الهجوم استهدف شحنة طائرات مسيرة 
إيرانية وأسلحة مطورة وصلت حديثا 
للمطار. وان إيران تنقل طائراتها املسيرة 
وأســلحة متطــورة من مطــار اجلراح 
العســكري إلــى مجمع مطــار النيرب 

العسكري داخل مطار حلب الدولي.
ونقلــت رويترز عن «مصدرين من 
املخابرات» باملنطقة أن الضربة أصابت 

مستودع أسلحة إيرانيا.
وقال املصدران املخابراتيان باملنطقة 
إن الضربة أصابت مستودعا حتت األرض 
للذخيرة مرتبطا مبطار النيرب العسكري 
القريب، حيث مت تخزين أنظمة صواريخ 
وصلــت على منت عــدد مــن الطائرات 
العســكرية اإليرانية. وأشار املصدران 
اللذان طلبا عدم ذكر اســميهما بسبب 

حساســية األمر إلى أن مطــار النيرب 
العسكري يستخدم بشكل متكرر لتسليم 
شــحنات أســلحة إيرانية ونقل قوات. 
وقالــت ٣ مصادر فــي مخابرات غربية 
إن إيران زادت من اعتمادها على مطار 
حلب إليصال املزيد من األســلحة على 
مدى الشــهر املنصرم مستغلة الزيادة 
الكبيرة في عمليــات النقل اجلوي مع 
إرسال طائرات شحن حتمل مساعدات 
إغاثــة عقب زلزال مدمر ضرب املنطقة 
في فبراير. وأضافت املصادر أن ضربة 
إسرائيلية في السابع من مارس، عطلت 
العمل فــي مطار حلب وقتهــا، فجرت 
شحنة أسلحة إيرانية بعد ساعات من 
وصولها على منت طائرة قالت دمشــق 

إنها كانت حتمل مساعدات.

القاهرة - خديجة حمودة 

أكــد الرئيــس عبدالفتــاح 
السيسي امس، أن حماية الوطن 
هي أشــرف مهمة يقوم بها أي 
مصري، مشيدا بتضحيات قوات 
اجليــش والشــرطة في حفظ 
األمن بالبالد. وطمأن الرئيس 
السيسي املصريني، قائال: «إن 

الدولة قوية».
وقال الرئيس السيســي - 
في كلمــة وجهها خالل جولته 
بأكادميية الشرطة ولقائه مع 
الطلبة امس «كان من املهم أن 
نأتــي لنهنئكم بانتهــاء فترة 
التدريب األساســي»، مشــددا 
على أهمية التركيز واملسؤولية 
واجلدية من أجل إحداث التطور 

والتقدم الكبير في األداء.
ودعا طلبة أكادميية الشرطة 
إلى الوعي الدائم بكل األحداث، 
«وأال يتركوا شيئا بدون وعي أو 
فهم»، متمنيا لهم التوفيق في 
مهمتهم بحفظ األمن والنظام.

وأضــاف الرئيــس «إن كل 
عمــل يتــم بإخــالص وتفــان 
تكــون نتيجته جيــدة. أمامنا 
الكثير حتى ينتهي املشوار لكن 

بيروت - عمر حبنجر 

لــم متــر موجــة غضــب 
متقاعــدي اجليــش والقــوى 
االمنيــة ومجموعات احملتجني 
على تدهور االوضاع املعيشية 
بسالم امس، وحصلت مواجهات 
بني العسكريني املتقاعدين وبني 
القــوى االمنيــة العاملــة التي 
واجهــت محــاوالت املتقاعدين 
الغاضبــني تخطــي احلواجــز 
احلديدية واالســالك الشــائكة 
للوصول الى السراي احلكومي 
بالقنابــل املســيلة للدموع، ما 
ســبب اغماء بعض كبار السن 
من احملتجني وتدخلت وحدات 
من اجليش للتهدئة واالسعاف.

وأطلقت في التظاهرة هتافات 
وتصريحات ضد اركان السلطة 
وحاكميــة املصــرف املركــزي 
التنديــد  يافطــات  ورفعــت 
بالسياســات املاليــة املافياوية 
وبالفســاد املستشــري داخــل 
مفاصل الســلطة، اال ان عميدا 
متقاعدا في اجليش حمل نفسه 
وزمالءه جزءا من مسؤولية ما 
آلت اليه االمــور، من حيث انه 
كان عليهم اسقاط هذه الطبقة 
الفاسدة، «عندما كنا في اخلدمة».
بدوره، العميد جورج نادر 
توجه الى العسكريني بقوله: انتم 
الذين حميتم امن البلد، وبدونكم 
ال وجــود لدولــة او حكومــة، 
انتم اليوم امام سلطة حرامية 
تريد اكل حقوقكم ومرتباتكم. 
ثــم توجه الــى احلكومة منذرا 
بالقول: ان لم تأخذوا مبطالبنا 
فلن تعقد جلسة مجلس الوزراء.. 
وشاركت النائبتان التغييريتان 
بوال يعقوبيان وجناة صليبا، 

كل ما يتحصل عليه الطالب في 
أكادميية الشرطة هدفه إحداث 
الفهم واجلاهزية والقدرة على 
تأدية مهمة حماية الوطن، مؤكدا 
أن «حماية بلدنا مصر هي أشرف 

الســلطة، عبر مصــرف لبنان 
املركــزي بقــرار رفــع «دوالر 
الصيرفــة» الــى ٩٠ الف ليرة، 
مــا فرض هبوطا فوريا لدوالر 
السوق املوازية من ١٤٥ الفا الى 
١١٠ بعــد ظهر أمــس، وترافقت 
خطــوة املركــزي مــع اعــالن 
جمعية املصارف تعليق اضراب 
املصــارف للمــرة الثانية، مما 
بــرد االجواء العامة، او خدرها 
مرحليــا علــى االقــل بحســب 
اخلبراء، فجمعية املصارف تربط 
وقف االضــراب بوقف مالحقة 
اصحابهــا ورؤســاء مجالــس 
اداراتهــا واملديرين التنفيذيني 
من قبــل املودعني أمام القضاء 
بانتظار تسوية قانونية حلقوق 
أصحاب الودائع، جتاوزت هذا 
الشــرط طمعا باالستفادة من 
رصد البنك املركزي مبلغ يقارب 
املليار دوالر لصد هجوم العملة 
اخلضــراء، مــن خــالل أعمال 

خالل جولته التوفيق والسالمة 
للطالب خالل فترة دراســتهم 
باألكادمييــة، قائال «ســيكون 
هناك يــوم آخــر، نهنئكم فيه 
بتخرجكــم مــن األكادمييــة»، 
وحث الطلبة اجلدد بأكادميية 
الشــرطة، على احلــرص على 
أنفسهم خالل التدريبات. وأعرب 
الرئيس السيســي عن شكره 
لطالب وقيادة أكادميية الشرطة 
ووزارة الداخليــة، على اجلهد 

الذي يقومون به.
الرئيس السيســي  وقــال 
خالل حوار مع عدد من الطلبة، 
إن اهللا - سبحانه وتعالى - 
هو الذي حفظ مصر ودعمها، 
بجانــب األســر املصرية التي 
أحسنت تربية أبنائها وقدمتهم 

إلى مصر.
ووجــه الرئيس السيســي 
رســالة طمأنــة إلــى جمــوع 
إياهــم أال  املصريــني، داعيــا 
يقلقوا، فقد سبق أن مرت مصر 
بأيــام صعبة خالل الســنوات 
املاضية، ووفقنا اهللا - بكرمه - 
وبتضحيات الشباب من اجليش 
والشرطة، إلى أن أصبحت مصر 
في مكان أفضل بفضل من اهللا.

وبالتالــي هــدأ التدخــل الــذي 
حصل مــن جانب املركزي يوم 
أمــس من روع الــدوالر، لفترة 
مؤقتة، قد متنح السلطة فرصة 
معاجلة اســباب تدهور الليرة 
ماليا وسياسيا، بدءا من اضراب 
املصــارف الذي علــق باالمس، 
وانتهاء بالعــودة الى حصرية 
العمــالت باملصــارف  صــرف 
وحدها، وليس عبر الصيارفة، او 
املضاربني منهم واملافيات املالية 
التي ترعاهم. رئاسيا، ال جديد 
بانتظار «اربعاء ايوب»، للنواب 
املسيحيني في دير عنايا بدعوة 
من البطريرك املاروني بشــارة 
الراعي، والتــي ليس مقدرا لها 
أن تختار اسما من بني ١١ اسما، 
جرى التــداول بها خالل جولة 
املطران انطــوان ابو جنم على 
القيادات املسيحية، وستقتصر 

على الصالة والتأمل.
وتضم الالئحة قائد اجليش 
العماد جوزاف عون، ســليمان 
فرجنية، ميشال معوض، مدير 
املخابرات السابق العميد جورج 
خوري، الســفير في الڤاتيكان 
فريــد الياس اخلــازن، ابراهيم 
كنعان، زياد بارود، جهاد ازعور، 
نعمة افرام، صالح حنني وروجيه 

ديب.
وتقول إذاعة «صوت لبنان» 
إن سمير جعجع وجبران باسيل 
متفقان على رفض اثنني: سليمان 
فرجنيــة وجــورج خــوري، 
ومختلفــان علــى اي أمر آخر. 
فجعجع يرفض جهاد ازعور الذي 
يؤيده باسيل، ويرفض باسيل 
صالح حنني الذي يدعمه جعجع، 
ويؤيد جعجع نعمة افرام، بينما 

يرفضه باسيل.

مهمة يقوم بها أي مصري، وأن 
حماية الوطن في أي بلد بالعالم 
هي أشــرف مهمة يقوم بها أي 

إنسان».
الرئيس السيســي  ومتنى 

الصرافة البنكية حتى ال تذهب 
الى الصيارفة وحدهم، علما ان 
تعميــم احلاكم رياض ســالمة 
اجاز للبنك املركزي شراء الدوالر 
من املصــارف، كما من محالت 
الصيرفة، فئة A وتتم العملية 
بأن يدفع الراغب بشراء الدوالر 
الثمن بالليرة، ويقبض الدوالر 

بعد ثالثة أيام.
مصادر متابعة قالت إن حاكم 
البنــك املركزي حتــرك في هذا 
املجال بطلب من الرئيسني نبيه 
بري وجنيــب ميقاتي، وتداركا 
الرتدادات هجــوم الدوالر على 
االستقرار األمني الذي بات مهددا 
بوضوح، بدليــل ما حصل في 

ساحة رياض الصلح امس.
ويبلغ حجم الكتلة النقدية 
٧٠ نحــو  بالليــرة  احملــررة 

تريليونا، وفق تقديرات احد كبار 
املصرفيــني، ويتطلب جتفيفها 
متاما نحــو ٧٧٠ مليون دوالر. 

قام بجولة تفقدية بأكادميية الشرطة والتقى الطلبة ومتنى لهم التوفيق في حفظ األمن والنظام

بري وميقاتي وراء خطوة حاكم املصرف في مواجهة الدوالر

الرئيس عبدالفتاح السيسي خالل جولة تفقدية في أكادميية الشرطة

مواجهات بني القوى األمنية والعسكر املتقاعدين الذين حاولوا اقتحام السراي احلكومي أمس       (محمود الطويل)

البدايــة موفقة جــدا.. وأمتنى 
لكم التوفيق، واستمروا دائما 
في التطوير من أدائكم بالتعلم 

والتدريب وفي كل شيء».
وقال الرئيس السيسي إن 

باالعتصــام االحتجـــــــــاجي 
للمتقاعدين، لكن هؤالء طلبوا 
اليهما مغادرة املكان، بداعي انهما 

جماعة كالم بكالم.
وسجلت حتركات احتجاجية 
وقطع طرق فــي املناطق كافة، 
خصوصا فــي طرابلس، حيث 
الــى جانــب اطــالق الرصاص 
في الهــواء ليال مت العثور على 
قنبلتــني يدويتني فــي مكانني 
مختلفني، من منطقة القبة جرى 
تفجير احداهما من قبل اخلبير 

العسكري وتعطيل الثانية.
والالفت أن حضور متقاعدي 
اجليــش والقــوى االمنية كان 
طاغيا في ساحة رياض الصلح 
املطلــة علــى مجلــس النواب 
وعلى السراي احلكومي، حيث 
بدا احلضــور املناطقي اقل من 
املتوقع، بسبب الكلفة العالية 
للنقــل الــى جانب االجــراءات 
التي اســتدركتها  االحتوائيــة 

ماكرون: إصالح «التقاعد» ال يسعدني 
لكنه ضروري.. واملعارضة حتّذر: يؤجج النار

عواصم ـ وكاالت: خرج الرئيس الفرنسي 
إميانويل ماكرون عن صمته امس إزاء الغضب 
الذي اثاره مشــروع اصالح قانــون التقاعد، 
واقــراره دون العودة الــى اجلمعية الوطنية 
(البرملــان)، مجادال بأنه «ضروري للمصلحة 
الوطنية» وانه يضحي بشــعبيته في سبيل 
املصلحة العامة. وقدر ماكرون أن يدخل إصالح 
نظام التقاعد الذي يرفع الســن من ٦٢ الى ٦٤

عاما، «حيز التنفيذ بحلول نهاية العام»، فيما 
تتواصــل االضرابات في عدة قطاعات حيوية 
بانتظار اليوم التاســع من االحتجاجات التي 

دعت اليها املعارضة اليوم. 
وقال ماكرون في مقابلــة تلفزيونية عبر 
قناتــي «تي اف ١» و«فرانس ٢» اســتمرت ٣٥

دقيقة، «هذا اإلصالح ضروري، إنه ال يسعدني، 
كنت أمتنــى أال أفعله، لكن لهذا أيضا التزمت 
بالقيام به». وأضاف «أنا ال أســعى إلى إعادة 
انتخابي.. لكن بني استطالعات الرأي قصيرة 
املدى حول شعبيتي واملصلحة العامة للبلد، 
أختار املصلحة العامة للبلد». وتابع «إذا كان 

علي حتمل عدم الشعبية، فسأحتملها».
وأوضــح أنه «ليس هناك حــل» إال العمل 
أكثــر. ومتنى دخــول اإلصالح حيــز التنفيذ 
بحلول نهاية العــام، «حتى تدخل األمور في 

مسارها الصحيح».

وأثارت املقابلة غضب املعارضة واالحتادات 
النقابيــة. وندد زعيم حزب «فرنســا األبية» 
اليســاري الراديكالي جان لوك ميالنشون بـ 
«عالمات االزدراء التقليدية» و«غطرسة» ماكرون 

الذي «يعيش بعيدا عن الواقع».
وقال رئيس احلزب االشــتراكي أوليفييه 
فــور في اجلمعية الوطنيــة، إن ماكرون «في 
حالة إنكار مطلقة»، مضيفا: «أخشى أن يكون 

قد أجج نارا مشتعلة جدا».
واعتبــر األمــني العام لنقابــة CGT فيليب 
مارتينيــز، أن تصريحات ماكرون «مشــينة 
ومحقرة ملاليني األشــخاص الذين يتظاهرون 
(...) ما يقوله هو (كل شيء على ما يرام، أنا 
أفعل كل شــيء بشــكل جيد، وال شيء يحدث 

في الشارع)».
في االثناء، طلبت املديرية العامة للطيران 
املدني في فرنســا من شــركات الطيران إلغاء 
٣٠٪ من رحالتها امس في مطار باريس-أورلي 
و٢٠٪ فــي املطــارات األخرى بســبب إضراب 
مراقبي احلركة اجلوية احتجاجا على إصالح 

نظام التقاعد.
وفي ســياق متصل، قــال مصدر في قصر 
بكنغهام امس إن االحتجاجات في فرنسا رمبا 
تؤثر على أمور لوجستية تتعلق بزيارة مزمعة 

لتشالز ملك بريطانيا لفرنسا االثنني املقبل.

إلغاء ٣٠٪ من الرحالت اجلوية في باريس

(أ.ف.پ) الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون متحدثا في املقابلة التلفزيونية أمس  

روسيا حتّذر من دعم أوكرانيا باليورانيوم 
املنضب.. وبريطانيا: ال يعد تصعيدًا نوويًا

عواصــم ـ وكاالت: حذر وزيــر اخلارجية 
الروسي سيرغي الڤروڤ، من أن تسليم لندن 
ألوكرانيا ذخيرة حتتوي على يورانيوم منضب، 
حتدث عنها مسؤول بريطاني مؤخرا، سيمثل 
«تفاقما خطيرا» للنزاع، بينما نفت بريطانيا 

ذلك، مؤكدة ان ذلك ال يعد تصعيدا نوويا.
وقال الڤــروڤ خالل مؤمتــر صحافي في 
سوتشــي في جنوب روسيا،: «سيكون إمداد 
بريطانيا بذخائر اليورانيوم املنضب ألوكرانيا 
خطوة نحو مزيد من تصعيد الصراع»، مشيرا 
الى أن روســيا ســترد في حال مت ذلك، قائال: 
«ســنأخذ هذا في االعتبار فــي أعمالنا. لدينا 
التزام باملعايير الدولية للحرب، ولدينا عقيدة 
عسكرية خاصة بنا، وكما قال الرئيس ووزير 
الدفــاع، علينا أن نأخذ في االعتبار حقيقة أن 
زمالءنا البريطانيني يصعدون الصراع وينقلونه 

إلى خطوة جديدة خطيرة للغاية».
ولفت الڤروڤ إلــى أن قذائف اليورانيوم 
املنضب ستقلل من القدرات الزراعية ألوكرانيا، 
قائال: «إن استخدام ذخائر اليورانيوم املنضب 
سيقلل بشكل كبير قدرة أوكرانيا على إنتاج 

أغذيــة ذات جــودة وغير ملوثــة وقد تفقدها 
القدرة على اإلنتاج الزراعي كليا». 

في املقابل، نفى وزير اخلارجية البريطاني 
جيمس كليفرلــي امس وجود تصعيد نووي 
في احلرب األوكرانية. وقال كليفرلي «ال يوجد 
تصعيد نووي. الدولة الوحيدة في العالم التي 
تتحدث عن قضايا نووية هي روسيا. ال يوجد 
تهديد لروســيا، األمر يتعلق فقط مبســاعدة 

أوكرانيا في الدفاع عن نفسها».
الى ذلك، تفقد الرئيس األوكراني، فولودميير 
زيلينســكي، مواقع اخلطوط االمامية للقوات 
االوكرانية بالقرب من مدينة باخموت احملاصرة 
في منطقة دونيتسك شرقي البالد، التي كانت 
مركزا ملعارك كبيرة مع اجليش الروسي خالل 

األشهر األخيرة.
وأفــادت وكالة «بلومبــرغ» لالنباء امس، 
بأن الرئيــس األوكراني اطلــع على األوضاع 

امليدانية في املنطقة.
مــن ناحية اخرى، افاد البنــك الدولي بأن 
أوكرانيــا بحاجة إلى ٤١١ مليــار دوالر إلعادة 

اإلعمار والتعافي.

عمال اإلطفاء يحاولون إخماد حريق في مبنى تضرر بسبب هجوم صاروخي روسي  (رويترز)

ت لطرد السفير اإلسرائيلي «النواب» األردني يصوِّ
عواصم - وكاالت: صوت مجلس النواب 
األردني أمس، على توصية للحكومة بطرد 
الســفير اإلســرائيلي من عمان، احتجاجا 
علــى تصريحات وتصرفــات وزير املالية 
اإلســرائيلي بتسلئيل ســموتريتش جتاه 
األردن وفلسطني اعتبر فيها أنه «ال يوجد ما 
يسمى الشعب الفلسطيني» وخلفه خريطة 

ما يسمى إسرائيل تضم األردن.
وأفــاد بيــان صــادر عن املجلــس، بأن 
التصويت جاء خالل اجللســة التشريعية 
التي عقدها مجلس النواب برئاسة رئيسه 

أحمد الصفدي وحضور هيئة الوزارة.
ونقل البيان عن رئيس مجلس النواب 
األردني أحمد الصفدي قوله: «إننا في مجلس 
النــواب نطالب احلكومة بإجــراءات فاعلة 
ومؤثرة جتاه استخدام وزير مالية حكومة 
االحتالل خلريطة ما يسمى إسرائيل تضم 

حدود اململكة األردنية الهاشمية واألراضي 
الفلسطينية احملتلة».

إلــى ذلــك، قال مكتــب رئيــس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو امس، إن إسرائيل 
ليس لديها خطة لبناء مستوطنات جديدة 

في منطقة بالضفة الغربية احملتلة.
في هــذه األثنــاء، أصيب فلســطينيان 
أحدهما مصور صحافي امس خالل مواجهات 
مــع اجليش اإلســرائيلي الذي شــن حملة 
اعتقاالت طالت ٢٦ شخصا في الضفة الغربية، 

وفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية.
وذكرت مصادر طبية فلسطينية بحسب 
«شينخوا»، أن فلسطينيني أحدهما مصور 
صحافــي يعمل فــي الوكالة الفلســطينية 
الرســمية أصيبا باألعيرة املعدنية املغلفة 
باملطــاط خالل مواجهات اندلعت مع قوات 

إسرائيلية عقب اقتحامها مدينة أريحا.
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أفقياً:

منصة ترفيهية أميركية شهيرة من ٦ أحرف

عموديًا:

SudokuSudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

نتفلكس

فريال يوسف

فابااتارلن

الاجلرحوسس

لسروصيوغرر

ااشاداالمي

خرلءقحلالع

رياةالةااع

اةايلانلرك

جرلبلليممب

جحرهطشداحع

نبمذيامءمي

ولالفمليلد

ناحاةخاةاس

١ - الهرب - أستوعب، ٢ - متحايل - األرض املزروعة، 
٣ - من األوقات - حتت الرماد، ٤ - مصيبة - عكس 
حر، ٥ - علَة (معكوسة) - والد، ٦ - طرشاء، ٧ - بحر 
- الدليل واملوجه، ٨ - قط - للكتابة - أحد أصنام 
اجلاهلية، ٩ - عالمة موسيقية - تلجأ (معكوسة)، 

١٠ - شكاك (معكوسة) - جوهرة.

 الرماح
السارية
اإلخراج
احملمر

املدينة
الذهبية
أحوال

الشامخ

اللطيفة
جنون
الغور

الصدق

البحر
املائية
أجواء
سريع

رياح
املرسل

بعيد
الشرب

١ - الشباب - ضمير منفصل (معكوسة)، ٢ - الزوج 
 - (معكوسة) - عبور، ٣ - عكس أضرار، ٤ - كسبا 
أسلم وأعطي، ٥ - العذل، ٦ - متشابهة - متشابهان، 
٧ - أمراض - من احلواس - من األطراف، ٨ - مينع 
الرؤية - معروف، ٩ - جرم سماوي - علماه األدب، 

١٠ - السيئ - مرتفع أرضي (معكوسة).

أفقياً: عموديًا:
١ - الفر - أعي،  ٢ - لعوب - احلقل، ٣ - صباح - 
اجلمر، ٤ - بالء - برد، ٥ - داء (معكوسة) - اب، ٦

- صماء، ٧ - مي - املرشد، ٨ - هر - قلم - هبل، ٩ - 
دو - تأوي (معكوسة)، ١٠ - ممتري (معكوسة) - دَرة.

١ - الصبا - هي (معكوسة)، ٢ - البعل (معكوسة) - 
مرور، ٣ - فوائد، ٤ - ربحا - أقدم، ٥ - اللوم، ٦ - ا ا ا 
ا ا - م م، ٧ - علل - بصر - يد، ٨ - يحجب - مشهور، 

٩ - قمر - أدباه، ١٠ - الرديء - تل (معكوسة).

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم الصحة

أسباب النعاس في النهار
النهار مرتبطا مبشكالت  النعاس في  قد يكون 
صحية خطيرة، فمن املمكن أن يكون فسيولوجيا أو 
مرضيا، ووفقا للدكتورة يكاتيرينا دمييانوفسكايا 
اخصائية طب األعصاب، إذا كانت فترة النوم ليال 
غير كافية فإن اجلسم الستعادة قوته وحيويته 
يحتاج إلى النوم. وقد ينزعج الشخص من النعاس 
الفسيولوجي أو املرضي في النهار. الفرق بني احلالتني 
هو في القدرة على مقاومة النوم. فعدم القدرة على 
مقاومة الرغبة بالنوم في النهار على الرغم من النوم 
٧-٩ ساعات في الليل هي إشارة للشخص تدعوه إلى 
ضرورة االهتمام بصحته. وتشير الطبيبة إلى أنه 
إذا كان بإمكان الشخص التغلب على الرغبة بالنوم 
في النهار، فإن سبب الرغبة بالنوم فسيولوجي لعدم 
كفاية فترة الراحة الليلية، أي في هذه احلالة يكون 
اجلسم بحاجة إلى النوم لتعويض النقص. وتقول: 
«عموما من الصعب التغلب على النعاس املرضي 
أثناء النهار، الذي يظهر بسبب اضطراب عمل الغدد 
الصماء وعملية التمثيل الغذائي وأمراض الكبد والكلى 
وتناول جرعة زائدة من أدوية مهدئة لعالج مرض 
باركنسون والصرع والتشنجات وخفض مستوى 
ضغط الدم». وتوصي في هذه احلالة بإجراء حتليل 
للدم لتحديد مؤشرات استقالب احلديد وهرمونات 
الغدة الدرقية ومستوى الغلوكوز في الدم، وكذلك 
إجراء حتليل الدم احليوي الكيميائي ملعرفة مؤشرات 

عمل الكبد والكلى.

مباذا تؤشر الرغبة الشديدة في تناول طعام محدد؟

قد تكون الرغبة في تناول الشوكوالتة أو فتح علبة 
من رقائق البطاطس هي طريقة جسمك لتنبيهك إلى شيء 
افترض بعض اخلبراء أن نقص املغذيات هو  ما. فقد 
السبب وراء الرغبة الشديدة، بينما يقول آخرون إن األمر 
بسيط مثل ربط الوجبات اخلفيفة التي متنحك السعادة. 

وهذا ما قد تعنيه الرغبة الشديدة في تناول الطعام.
أو بسكويتا، فإن  أكان ذلك كعكا  احللويات: سواء 
أولئك الذين يحبون احللويات يعرفون جيدا الشعور 
بالرغبة في تناول السكر. ولكن، من احملتمل أن يكون 
الدافع وراء رغبتك في تناول احللوى هو انخفاض 
مستويات السكر في جسمك بعد الذروة. وأثناء تناول 
الدم ويتحرر األنسولني. وللحد  الطعام، يرتفع سكر 
الرغبة الشديدة في تناول السكر ينصح بتناول  من 
مكمل الكروم، وهو معدن موجود في اجلسم على شكل 
كروم ثالثي التكافؤ، والذي قد يلعب دورا في وظيفة 

األنسولني الطبيعية.
املوالح: مييل بعض الناس إلى الرغبة الشديدة في تناول 
شيء مالح وهو ما قد تعني أن إلكتروليتاتك منخفضة، 
حيث حتافظ إلكتروليتات البوتاسيوم والصوديوم على 
توازن سوائل اجلسم، وحتافظ على عمل العضالت 
واألعصاب بسالسة. واألطعمة املاحلة غنية بالصوديوم، 
لذلك يقترح اخلبراء أن هذه الرغبة الشديدة هي طريقة 
إلى الصوديوم - وإن كان  جسمك إلخبارك باحلاجة 
بكميات صغيرة. ويعد الصوديوم معدنا حيويا، يساعد 
في احلفاظ على توازن املاء في اجلسم، ما يساعد على 
تنظيم ضغط الدم. وميكن العثور على كميات صغيرة 
من الصوديوم في الكرفس واجلزر، ما يساعد في احلد 

من الرغبة الشديدة لديك.
اخلبز أو الكربوهيدرات األخرى: الرغبة في تناول 
الكربوهيدرات السيئة مثل  وجبة دسمة تتكون من 
اخلبز أو املعكرونة هي اشتهاء شائع آخر. ولكن عندما 
تضرب، قاوم إغراء االنغماس في األنواع البيضاء املكررة 
الكربوهيدرات املفضلة لديك، حيث ال يستطيع  من 
اجلسم هضمها بسهولة. وميكن أن يكون هناك العديد 
من األسباب التي جتعلك تتوق إلى الكربوهيدرات، مبا 

في ذلك اإلجهاد.
وتقول اختصاصية التغذية املسجلة ليندسي بليسكوت: 
«نحن مجهزون للبقاء على قيد احلياة، لذلك عندما ال نشعر 
باألمان، ميكن لدماغنا زيادة الرغبة الشديدة في احلصول 
على الطاقة السريعة (مبا في ذلك اخلبز واملعكرونة والكعك 
وما إلى ذلك) ليتم تخزينها الستخدامها الحقا». ويقول 
اخلبراء إن األسباب احملتملة األخرى للرغبة الشديدة 
إلى  الكربوهيدرات ميكن أن تشمل احلاجة  في تناول 
تنظيم احلالة املزاجية املنخفضة، حيث يرتبط تناول 

الكربوهيدرات بإفراز هرمون السيروتونني السعيد.

املصدر: «ديلي ميل»

املصدر: صحيفة «إزفيستيا»
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يلعب في الثانيــة والنصف من ظهر اليوم 
اخلميس، منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية مع 
نظيره الياباني حامل لقب بطولة آســيا للكرة 
الشــاطئية، وذلك ضمن منافسات ربع نهائي 
البطولــة املقامة في تايلند واملؤهلة إلى نهائيات 

كأس العالم في اإلمارات نوفمبر املقبل.
وفي هذا الصدد، قال مدرب املنتخب أحمد 
عبدالرازق إن أبطال «أزرق الشاطئية» سيواجهون 
املنتخب الياباني أحد أقوى املنتخبات وحامل اللقب 
اآلسيوي ووصيف كأس العالم بالنسخة األخيرة، 
لذلك نحن ندرك صعوبة املهمة إال أننا على ثقة 
كبيرة بقدرة الالعبني على تكملة املشوار والظهور 
مبستوى مشــرف يليق باسم الكرة الشاطئية 
الكويتية بعد التأهل التاريخي إلى ربع النهائي. 
وأكد عبدالــرازق أن الوصول لهذا الدور يعتبر 
بداية االنطالقة احلقيقية للكرة الشاطئية الكويتية 
في البطوالت املقبلة ألننا منلك بالوقت احلالي 
العديد من املواهب الذين يحتاجون الى مزيد من 
املباريات القوية الكتساب اخلبرة، مشيرا إلى أن 

التأهل لم يكن باألمر السهل وخير دليل على ذلك 
خروج منتخبات كبيرة من دور املجموعات من 
بينها املنتخب الفلسطيني صاحب املركز الرابع 

في النسخة السابقة.
وأشار إلى أن «أزرق الشاطئية» يدرك أهمية 
املباراة، لذلك فقد طوينا صفحة دور املجموعات 
وفرحة التأهل التاريخي وحاليا التركيز منصب 
على مواجهــة اليابان. إلى ذلك اطمأن اجلهازان 
اإلداري والفنــي علــى ســالمة الالعبني بعد 
الفحوصات الطبية وقدرتهم على املشاركة أمام 
اليابان، باســتثناء إصابة هداف املنتخب ماجد 
العنزي الذي يعانــي من كدمة في اصبع القدم 
اليســرى أدت إلى التهاب الذي يحتاج بسببه 
الى الراحة، بينما تعرض محمد الشافعي جلرح 

بسيط في جفن العني اليمنى.
من جانبــه، أكد مدرب اليابان تيروكي تاباتا 
اجلاهزية التامة للقاء، مشيرا إلى احترامه التام 
لقدرات املنتخب الكويتي الذي ميتلك الكثير من 
نقاط القوة التي يجب االلتفات إليها والتعامل معها.

القادسية والعربي يواجهان الساحل والساملية

مذكرة تفاهم لـ «األوملبياد اخلاص» مع عمان

بجدارة.. «سلة العميد» في صدارة «اآلسيوية»

مبارك اخلالدي

تقترب بطولة كأس زين التنشــيطية الليلة 
من ختام نســختها للموسم اجلاري مع إقامة 
مواجهتي نصف النهائي، حيث يلتقي القادسية 
مع الســاحل على ستاد ثامر في لقاء تبدو فيه 
فرصة «األصفر» هي األرجــح بحكم اخلبرة 
واألسماء الكبيرة التي يضمها الفريق لتخطي 
غرميه ونظرا ملا حققه القادسية مؤخرا من قفزة 
نوعية على الصعيد الفني والنتائج املميزة في 
بطولة دوري زين وانعــكاس ذلك على الروح 

املعنوية للفريق.
وفي التوقيت نفسه، يشهد ستاد محمد احلمد 

وّقــع األوملبياد اخلاص 
الكويتي مذكــرة تفاهم مع 
العماني  األوملبياد اخلــاص 
للتعاون املشترك لدعم وتطوير 
اخلدمات واألنشطة والبرامج 
لألشــخاص ذوى اإلعاقــة 
الذهنية والنمائية في البلدين.
وبهذه املناســبة، أعربت 
الوطنيــة لألوملبياد  املديرة 
الكويتــي رحاب  اخلــاص 
بورسلي عقب توقيع املذكرة 
الوطني لألوملبياد  املدير  مع 
اخلــاص العمانــي محمــد 

الراشدي، عن سعادتها بتوقيع املذكرة لدعم وتعزيز 
التعاون مع التجربة العمانية املميزة والعمل معا 
لتمكني العبي األوملبياد اخلاص في املجتمع من 
خالل الرياضة وبرامج املبادرات والرعاية الصحية، 
والتنسيق واإلعداد لالستحقاقات اإلقليمية والدولية 
السيما دورة األلعاب العاملية التي تقام في برلني 

يونيو املقبل.
وأوضخت أن املذكرة تناولت آلية التعاون في 
التدريبات واملنافسات الرياضية املعتمدة من قبل 
األوملبياد اخلاص على املستوى احمللي واإلقليمي 
والدولي وتنفيذ البرامج التدريبية للمدربني واحلكام 

هادي العنزي

تغلــب الفريق األول لكرة الســلة بنادي 
الكويت على مســتضيفه النصر السعودي 
١٠١-٧٠ أمس األول على صالة وزارة الرياضة 
بالرياض في ختام منافسات اجلولة السادسة 
واألخيرة للمجموعة الثانية ليتأهل «العميد» 
إلى ربع نهائي بطولة كأس االحتاد اآلسيوي 
عن غرب آسيا لكرة السلة «منطقة اخلليج».

وقد رفع بطل اخلليج والعرب رصيده إلى 
١٢ نقطــة من ٦ انتصارات متتالية، فيما حل 
املنامة البحريني ثانيا بـ ١١ نقطة بعدما جتاوز 
السد القطري في آخر مواجهات الفريقني، بينما 
جاء الفريق القطري ثالثا بـ ٨ نقاط، فالنصر 

السعودي رابعا بـ ٧ نقاط.
وبحسب نظام البطولة، فإن الكويت سيواجه 
في ربع النهائي الفائز من النصر السعودي 
وشباب األهلي اإلماراتي ١٨ أبريل املقبل، حيث 
من املقرر أن يلتقي الفريقان اخلليجيان في ٣
مواجهات أيام ٢٨ مارس و٤ و١١ أبريل تواليا، 

وبأفضلية الفوز من مباراتني «بالي أول».
وعلى اجلهة األخرى، يخوض كاظمة ممثل 
الكويت الثاني في البطولة ٣ مواجهات مع املنامة 

مواجهة قوية جتمع الغرميني العربي والساملية، إذ 
حفلت لقاءات الفريقني األخيرة باإلثارة والندية 

في مختلف املسابقات.
وبلغ القادســية دور األربعة بوصفه بطال 
للمجموعة األولى حاصــدا ١٦ نقطة، فيما حل 
الساملية وصيفا له برصيد ١٤ نقطة، فيما تأهل 
العربي متصــدرا للمجموعة الثانية برصيد ١٦

نقطة، بينما حل الساحل ثانيا بـ ١١ نقطة.
وتقام املباراتان في متام الساعة ٩٫٣٠ مساء، 
علما أن املباراة النهائية للمســابقة ستقام في 
٢٧ اجلاري. ويغيب عن الفرق املتنافسة العبو 
املنتخبني الوطني واألوملبي وعدد من الالعبني 

احملترفني املنضمني ملنتخبات بالدهم.

واإلداريني وتوفير الدعم الفني للمتطوعني، والتعاون 
الثنائي لتأسيس فرق إلقامة ألعاب موحدة والعمل 
املشترك لتطوير البرامج املوازية للبرنامج الرياضي 
كبرامج الصحة الشاملة واملبادرات والقيادة والعديد 
من البرامج التي من شأنها دعم األشخاص ذوي 
اإلعاقة الذهنية والنمائية، باإلضافة إلى دعم توطني 
املعرفة من خالل دورات لصقل الكوادر والكفاءات 
الوطنية وتبادل اخلبرات والتعاون في مجال األبحاث 
وتفعيل مشاركة مؤسسات الدولة في الدراسات 
التي تخدم توفير خدمة ذات جودة عالية لألشخاص 

ذوي اإلعاقة في البلدين.

البحريني في ٢٧ مارس، و٣ و١٠ أبريل املقبل، 
على أن يتأهل الفائز في مباراتني ملالقاة الهالل 

السعودي في ربع نهائي البطولة.

في نصف نهائي «كأس زين»

ينتظر النصر السعودي أو شباب األهلي اإلماراتي في الدور الثاني

رحاب بورسلي مع محمد الراشدي عقب توقيع مذكرة التفاهم

جانب من مواجهة الكويت والنصر السعودي

يحيى حميدان

عاد إلى البالد صباح أمس وفد فريق الكرة 
بنادي الكويت قادما من اجلزائر، بعد أن قطع 
تذكــرة التأهل إلى الــدور الثاني من تصفيات 
كأس امللك سلمان لألندية العربية بعد تعادله 
مع شبيبة الساورة ١-١ مبدينة وهران مستفيدا 

من فوزه بهدف نظيف في لقاء الذهاب.
وسيحصل العبو «األبيض» على راحة من 
التدريبات ملدة يومني، على أن يعاودوا تدريباتهم 
غــدا اجلمعة بغياب الالعبــني الدوليني الذين 
انضموا الى معسكر املنتخب الوطني في البالد.

وقال مدرب الكويت البحريني علي عاشور 
إن العــودة ببطاقة التأهل مــن أرض اجلزائر 
ومن أمام فريق متمكن وقوي يحسب للكويت 
في املقام األول، الفتا إلى أن تصنيف منتخب 
اجلزائر هو ٣٧ عامليا فيما تصنيف «األزرق» 
١٤٨ ومثل هذه االعتبارات مهمة بالنســبة لنا 

وتؤكد أن الكرة الكويتية التزال بخير.
وأضاف قائال: «ســعيد بالتأهــل وأرى أن 
األبيض يستحق كلمة «هارد لك» على التعادل 
ألنه فريق كبير ودائما ما يسعى للفوز بغض 

النظر عن أي حسابات أخرى، ولكن كان األهم 
التأهل في هذه املرحلة ومن ثم التفكير في قادم 
التحديات». وبني أنه لعب بفكر مختلف في بداية 
املباراة أمام شــبيبة الساورة من خالل الدفع 
برضا هاني أساســيا ومن ثم تغيير املوازين 
عبر التبديالت في الشوط الثاني وهو ما جنحنا 
به بشكل واضح من خالل إحراز هدف التقدم.

وتقدم عاشــور بالشــكر للرئيس الفخري 
لنــادي الكويت مرزوق الغامن ورئيس النادي 
خالد الغامن وأمــني الصندوق فهد الغامن على 
دعمهم ومتابعتهم الدائمة للفريق وتواصلهم 
معــي دائما ومنحي الثقة وأرى انني والطاقم 
املعاون لي على قدر هــذه الثقة. وختم قائال: 
«جتاوز الساورة مجرد خطوة أولى وسنطويها 
ونأمل حاليا في التركيز على لقاء الساملية في 
اجلولة األولى من دور الستة احلاسم لتحديد 
بطل الدوري املمتاز في األول من أبريل املقبل». 
جتدر اإلشارة إلى أن الكويت ينتظر في الدور 
الثاني من التصفيات املتأهل من لقاء شــباب 
األردن ونواذيبو املوريتاني، علما أن لقاء الذهاب 
بينهمــا انتهــى بفوز الثانــي ٤-١، اذ يلتقيان 

مجددا في ١٢ أبريل.

الفريق يحصل على راحة يومني عقب التأهل في كأس امللك سلمان لألندية العربية

طه اخلنيسي فرحا بهدفه في شباك الساورة

م موظفيها الفائزين في بطولة الكريكيت «املال» ُتكرِّ

في مسابقة اجتماعية ورياضية، 
أقيمت في منتزه بوليفارد - الساملية، 
كّرمت مجموعة املــال الفرق الفائزة 
من موظفيها فــي املباريات النهائية 

لبطولة الكريكيت لعام ٢٠٢٣.
وقد شهدت املباريات التي أقيمت 
برعاية مجموعة املال والتي نظمتها 
شركة املال للصيرفة واستمرت خالل 
فترة األشهر الـ ٣ املاضية مبشاركة ١٤

فريقا، مسابقات حماسية بني موظفيها 
من مختلف شركاتها وقطاعات أعمالها، 

كجــزء مــن املســؤولية املجتمعية 
ملجموعة املال في دعم وتعزيز منط 

حياة صحي ومتوازن ملوظفيها.
حضــر البطولــة النهائية وحفل 
توزيــع اجلوائــز كل مــن: رئيــس 
التجــارة والتصنيــع  مجموعتــي 
واخلدمات املاليــة في مجموعة املال 
هرمــوزدا دافــار رافقه املديــر العام 
فيليب كوشــي ومساعد املدير العام 
جوزيف نيوتن، باإلضافة إلى أعضاء 

من الفريق اإلداري واملوظفني.

وتعليقا على احلدث، قال هرموزدا 
دافــار: «يفترض أن لــكل مباراة أو 
بطولــة فائز واحد ولكــن ال ميكن 
اعتبار الفرق التي لم تربح خاسرة 
كونها لعبت بجدارة على مدار عدة 
أشــهر، لذا أعتبر كل من شارك في 
هــذه البطولــة فائــزا، وعليه، فإن 
مجموعــة املال بالكامــل هي الفائز، 
اذ حترص مجموعة املال دائما على 
رعايــة األنشــطة والفعاليات التي 
تسهم في تعزيز منط حياة صحي 

ملوظفيها وتدعم مفهوم املشــاركة 
وروح التعاون بينهم على مختلف 
األصعدة خارج ساعات العمل، كما 
نقدم الشكر لكل املوظفني واملتطوعني 
مــن مختلــف قطاعــات املجموعة 
الذين حرصوا بتفــان على تنظيم 
٤٢ مبــاراة رياضية بني أكثر من ١٤

فريق ضمن مالعب مختلفة في جميع 
أنحاء الكويت»، مضيفا: «نتطلع إلى 
بطوالت جديدة حترزها فرق أخرى 

من موظفينا في املستقبل».

لقطة جماعية ملسؤولي مجموعة املال مع الفائزينلقطة للفائز ببطولة مجموعة املال للكريكيت لعام ٢٠٢٣

العربي وكاظمة 
لنصف نهائي «كأس الطائرة»

يعقوب العوضي

فــاز العربي على الصليبخات بنتيجــة ٣-٠ في املباراة 
التي جمعتهما أمس األول في إطار منافسات ربع نهائي كأس 
احتاد الكرة الطائرة والتي أقيمت على صالة مجمع الشيخ 
سعد العبداهللا في ضاحية صباح السالم في مقر احتاد الكرة 
الطائــرة، كما فاز كاظمة على اجلهراء بذات النتيجة ليعلن 
تأهله إلى املربع الذهبي من البطولة ولينتظرا الفائزين من 
مباراتي القادسية مع اليرموك والكويت مع برقان في املربع 
الذهبي. إلى ذلك، تلوح في األفق معضلة بالنادي العربي وذلك 
بعد ظهور نية النسحاب الفريق من بطولتي الدوري العام 
وكأس االحتاد بسبب عدم تسلم بعض الالعبني واحملترفني 
واجلهاز الفني ملستحقاتهم املالية، إذ أشارت بعض املصادر 
املطلعة في القلعة اخلضراء إلى أن أكثر من ٥ العبني محليني 
لم يتسلموا مستحقاتهم املادية حسب العقود املبرمة بينهم 

وبني إدارة النادي كما أن احملترفني لم يتسلموها أيضا.

عاشور: جتاوز الساورة «مجرد خطوة سنطويها»عاشور: جتاوز الساورة «مجرد خطوة سنطويها»عاشور: جتاوز الساورة «مجرد خطوة سنطويها»عاشور: جتاوز الساورة «مجرد خطوة سنطويها»عاشور: جتاوز الساورة «مجرد خطوة سنطويها»عاشور: جتاوز الساورة «مجرد خطوة سنطويها»عاشور: جتاوز الساورة «مجرد خطوة سنطويها»عاشور: جتاوز الساورة «مجرد خطوة سنطويها»عاشور: جتاوز الساورة «مجرد خطوة سنطويها»عاشور: جتاوز الساورة «مجرد خطوة سنطويها»عاشور: جتاوز الساورة «مجرد خطوة سنطويها»عاشور: جتاوز الساورة «مجرد خطوة سنطويها»عاشور: جتاوز الساورة «مجرد خطوة سنطويها»عاشور: جتاوز الساورة «مجرد خطوة سنطويها»عاشور: جتاوز الساورة «مجرد خطوة سنطويها»عاشور: جتاوز الساورة «مجرد خطوة سنطويها»عاشور: جتاوز الساورة «مجرد خطوة سنطويها»عاشور: جتاوز الساورة «مجرد خطوة سنطويها»عاشور: جتاوز الساورة «مجرد خطوة سنطويها»عاشور: جتاوز الساورة «مجرد خطوة سنطويها»عاشور: جتاوز الساورة «مجرد خطوة سنطويها»عاشور: جتاوز الساورة «مجرد خطوة سنطويها»

«األزرق» يختتم حتضيراته ملواجهة الفلبني غدًا
اجلهاز الفني يعطي العبي «األبيض» راحة من تدريبات أمس

مبارك اخلالدي

يختتــم منتخبنا الوطني لكرة 
القدم حتضيراتــه الليلة ملواجهة 
منتخب الفلبني في العاشرة من مساء 
غد في إطار اســتعدادات «األزرق» 
خلوض االستحقاقات املقبلة، وهي 
املباراة األولى للمنتخب في املرحلة 
احلالية والتي تتضمن أيضا لقاء 

منتخب طاجيكستان في ٢٨ اجلاري.
ومن املقرر أن يجري منتخبنا 
تدريبا رئيسيا مساء اليوم على 
ملعب املباراة ستاد جابر الدولي، 
على أن يدخل احلصة التدريبية 
العبي نادي الكويت اخلمسة الذين 
وصلوا إلى البالد امس قادمني من 
اجلزائــر بعد رحلة طويلة رفقة 
فريقهم الــذي لعب مباراة الدور 

األول من بطولة كأس امللك سلمان 
لألندية األبطال، حيث قرر اجلهاز 
الفني للمنتخب بقيادة البرتغالي 
روي بينتو ومســاعده الوطني 
أحمــد عبدالكــرمي منــح العبــي 
«األبيض» وهــم أحمد الظفيري 
وفهد الهاجري وضاري العتيبي 
وأحمــد الزنكــي وفيصــل زايد 
راحة أمس من أجل االستشــفاء 

بعد املبــاراة الكبيرة التي لعبها 
الفريق ورحلة العودة التي امتدت 

لنحو ٨ ساعات.
وفــي جانب آخــر، يعقد مدربا 
املنتخبني الكويتي والفلبيني مؤمترا 
صحافيا في الثالثة عصر اليوم في 
قاعة املؤمترات بستاد جابر بحضور 
العب من كل منتخب للحديث عن 

املباراة وأهميتها للجانبني.

رمضانية «املكاتب الهندسية» تنطلق األحد
املكاتــب  أعلــن احتــاد 
الهندسية والدور االستشارية 
الكويتيــــــة استكمـــــــال 
االســتعدادات إلقامة بطولة 
االحتــاد الرمضانية الثانية 
لكــرة القدم فــي الفترة من 
٢٦ إلــى ٣٠ اجلــاري علــى 
ملعب الهيئة العامة للشباب 
والرياضــة مبنطقة الســرة 

بنظام خروج املغلوب. 
وبهذه املناسبة، قال رئيس 
االحتاد م.بدر السلمان: بعد 
اإلقبال الكبير الذي شــهدته 

النسخة األولى، تقرر توسيع املشاركة ورفع 
قيمة اجلوائز، موضحا أنه مت تسجيل ٢٤ فريقا 
من مكاتب هندســية ودور استشــارية وكل 
فريق يضم ٨ العبني أساسيني و٤ لالحتياط. 
وأضــاف: مت رفع قيمة اجلوائز للفائزين 

فــي املراكز األولــى الـ ٣، إذ 
ســيحصل الفريــق الفائــز 
باملركز األول على ٥٠٠ دينار 
والثانــي علــى ٣٠٠ دينــار 
والثالث على ٢٠٠ دينار، الفتا 
إلى وجود مسابقات يومية 
مصاحبــة للبطولة بجوائز 
قيمــة ســيتم توزيعها على 

الفائزين من اجلمهور.
وتوجه السلمان بالشكر 
إلــى الهيئة العامة للرياضة 
إلتاحة الفرصة حلجز امللعب 
التابــع لــه والحتــاد الكرة 
لتوفير طاقم التحكيم وإدارة الطوارئ الطبية 
بــوزارة الصحة لتوفيرها املســعفني وطاقم 
اإلسعاف، متمنيا مشاركة أوسع من اجلمهور 
خاصة الزمالء في املكاتب الهندسية والدور 

االستشارية الكويتية.

مبشاركة ٢٤ فريقاً وجوائز قيمة للفائزين وللحضور اليومي

بدر السلمان

«الشاطئية» في اختبار صعب «الشاطئية» في اختبار صعب 
مع اليابان بربع نهائي «اآلسيوية»مع اليابان بربع نهائي «اآلسيوية»
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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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اخلميس
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

أهل الكويت يتبادلون التهاني 
واملباركة مبناسبة شهر 

رمضان.

العالم اإلسالمي يحتفل 
بقدوم الشهر الفضيل.

جعله اهللا هاّالً باخلير 
والبركات.

مبارك عليكم الشهر وتقبل اهللا 
طاعتكم.

«ثلثا األميركيني ال ميتلكون مدخرات»
بيرني ســاندرز، السياســي 
أن  الدميوقراطي، يؤكد  األميركي 
٦٠٪ من األميركيني، يتعيشون على 
رواتبهم الشهرية فقط، دون وجود 

مدخرات لهم لوقت األزمات.

«تعاني من مرض نادر»
الكندية،  املغنية  سيلني ديون، 
تعاني من مــرض التيبس النادر 
الــذي يصيب فقط واحدا بني كل 
مليون شخص، وفق تصريحات 

أختها كلوديت لإلعالم.

«التمثيل لم يعد أولوية في حياتي»
جيرميي رينر، املمثل األميركي، 
يؤكــد أن احلادث الذي تعرض له 
والذي كاد يودي بحياته مؤخرا، 

جعله يعيد ترتيب أولوياته.

«ال أصدق أنــي ولدت طفلــي األول
في سن ٥٦»

كلوديا رايا، النجمة البرازيلية، 
تضع مولودها األول وهي في سن 
٥٦ عاما دون استخدام أي وسائل 

صناعية.

أبعد من الكلمات

العظمى: ٢٧
الصغرى: ١٣

أعلى مد: ٠٠:٢١ صباحا - ١:١١ مساء
أدنى جزر: ٧:٢٠ صباحا - ٧:٣٨ مساء

٤:٣٠الفجر
٥:٤٩الشروق

١١:٥٥الظهر
٣:٢٣العصر

٦:٠١املغرب
٧:١٨العشاء

يأيتها النفس  املطمئنة 
ارجعي إلى ربك راضية مرضية 

فادخلي في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

٨٣ عاما -  الشيخ محمد صباح صباح ســعود الصباح:
الرجــال: العزاء في املقبــرة - ت: ٦٦٩٨٨٥١٨
 - ٩٩٢٨٢٥٠٥ - ٦٦٦٧٦٤٤٤ - ٦٧٠٤٤٤٤٤ -
٩٩٧٧٩٩٧٧ - ٩٤٤٩٩٤٤٤ - النســاء: الرميثية 
- قطعة ٦ - شارع شاهني الغامن - منزل ١١ - ت: 
٩٩٦٦٦٦٠٧ - ٩٩٦١١٥١٧ - ٦٧٧٢٧٧٢٠ - شيع.

نوال يوسف احلامت: (زوجة سلطان احمد سلطان 
العلي) ٦٣ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة - ت: 
٦٩٦٢٠٠٠٦ - ٩٩٠٣٤٦٤٠ - النساء: العدان - ق٢ - 
ش٦ - م٢٧ - ت: ٩٩١٣٣٠٠٩ - ٢٢٥١٣٠٧٤ - شيعت.
مرمي صالح عبدالرب: (أرملة عبدالرحمن مســلم 
العمار) ٩٠ عاما - الرجال: في املقبرة فقط - ت: 
٩٦٠٩٦٧٩٧ - ٦٥٠٠٠٥٤٨ - النساء: السالم - ق٥
- ش٥١٥ - م٧١ - ت: ٦٩٩٥٥٠٣٠ - ٩٧١٣٤٠٠٢

- شيعت.
٨٧ عاما - الرجال: حسينية  بدر حسني محمد الصائغ:
الكاظمية البكاي - ت: ٩٩٠٢١١٠٥ - ٦٧٠٧١٧١٩ - 
النساء: القادسية - قطعة ٨ - شارع ٨١ - منزل 

١٦ ب - ت: ٦٠٠٠٠٩٤٥ - شيع.
٧٩ عاما - الرجال: العزاء  غازي زامل سعود الزامل:
في املقبرة - ت: ٦٧٦٦٦٢٧٧ - النساء: القصر 
- قطعة ٤ أ - شــارع جــادة ٢ - منزل ٣ - ت: 

٩٩٧٧٦٥٣٣ - شيع.
٢٠ عاما - الرجال: العزاء  عاليه دخيل عباس الظفيري:
في املقبرة - ت: ٩٩٥٦٠٠٦٣ - النساء: عبداهللا 
املبــارك - ق٥ - ش٥٢١ - م١٨ - ت: ٦٠٠٣٠٠٨١

- شيعت.
نوره جاســم عبدالعزيز الرويح: (أرملة عبدالرحمن 
عيســى املراغي) ٩٣ عاما - الرجال: العزاء في 
املقبرة - ت: ٩٩٦٠٥٣٩٠ - النساء: الرميثية - 
ق٦ - ش ٦٣ - م١ - ت: ٩٩٦٠٥٣٩٠ - شيعت.

٥٣ عاما - الرجال: الدعية  محمد جاسم محمد العباسي:
- مسجد البحارنة - ت: ٦٦٨٨٧٧٩٣ - ٥٠٦١٦٩٠٣

- النساء: القصور - قطعة ٧ - شارع ٣٣ - منزل 
٨ - ت: ٦٣٣٣١٣٩٠ - ٩٦٩٤٧٣٣٩ - شيع.

٦٤ عاما - الرجال: العزاء  فاضل ثني أحمد العنزي:
في املقبرة فقط - ت: ٦٦٤٠٣٠٣٣ - النســاء: 
القصور - قطعة ١ - شارع ٢٠ - منزل ٢٥ - ت: 

٥١١١٢٤١٨ - شيع.

١٦٣ قطعة حشيش 
حاول آسيويان 

تهريبها جوًا

لوحات مسروقة تكشف حيازة عربية 
خمرًا ومخدرات وسكينًا كبيرة

محمد اجلالهمة - عبداهللا قنيص

متكن رجال اجلمارك مبطار الكويت T١ من 
ضبط ٨٤ حبة مخدرة بحوزة وافد آسيوي 
حــاول إخفاءها بني املالبــس املوجودة في 
حقيبته الشخصية، كما قام رجال اجلمارك 
أيضا مبطار T١ بضبط وافد آسيوي حاول 
تهريب ٧٩ قطعة حشيش مخبأة بني مالبسه. 
هــذا، ومتت إحالة املضبوطــات إلى جهات 

االختصاص.

منصور السلطان

أحال رجال دوريات إســناد مديرية 
أمــن األحمدي مســاء أول من أمس الى 
اإلدارة العامــة ملكافحة املخدرات وافدة 
عربية بعد توقيفها تقود سيارة حتمل 
لوحة مسروقة وبحالة تعاط وبحوزتها 
مواد مخدرة وزجاجات خمر مستوردة 
وســالح ابيض (سكني كبيرة) وأدوات 
تعاط خالل تواجدها في منطقة املهبولة.
وفــي التفاصيل كمــا رواها مصدر 
أمني لـ «األنباء» أنه خالل جتول إحدى 

دوريات إســناد مديرية أمــن األحمدي 
مساء أول من امس في منطقة املهبولة 
مت االشتباه بسيارة تسير بتعرج، وبعد 
إجبار قائدها على التوقف، اتضح أنها 
فتاة بحالة تعاط وباالستعالم عنها تبني 
أنها تبلغ من العمر ٢٧ عاما، وباالستعالم 
عن الســيارة اتضح أنها حتمل لوحات 
مسروقة وبتفتيشها عثر على ١١ حبة نوع 
(الريكا) و٣ أكياس شبو و٧ قطع وسجائر 
حشيش وزجاجتي خمر مستورد وسالح 
ابيض عبارة عن سكني كبيرة وعدد من 

جوازات السفر وأدوات تعاط.

أمن

عشرات املصابني واملفقودين في جنوح سفينة بأدنبره
ادنبره (اململكة املتحدة) - 
(أ.ف.پ): أدت رياح عاتية في 
حوض جاف في ميناء أدنبره 
بأسكتلندا إلى جنوح سفينة 
بشــكل جزئــي األربعاء، مما 
أسفر عن إصابة ٢٥ شخصا، 
بحسب السلطات التي حتدثت 

عن «حادث كبير».
وبثت قنــوات تلفزيونية 
بريطانية صورا تظهر سفينة 
األبحاث The Petrel وهي مائلة 

بزاوية ٤٥ درجة.
وقال مستشار البلدية آدم 
ماكفي، إن «خدمات الطوارئ 
استجابت حلادث كبير وقع في 
ليث دوكس - أزاحت الرياح 
العاتية السفينة عن قاعدتها».

وأشارت خدمات اإلسعاف 
األســكتلندية إلى إصابة ٢٥

شخصا.
كمــا حتدثــت صحيفــة 
جانبهــا،  مــن  «ذا صــن»، 
عــن مفقودين، ومت إرســال

اإلغاثة األسكتلندية، كما توجه 
رجال اإلطفاء والشرطة أيضا 

إلى املكان.
التي اشــتراها  الســفينة 
وجهزها بول آلن، أحد مؤسسي 

مجموعة «مايكروســوفت»، 
موجــودة في حــوض جاف 
في ميناء ادنبره، وهو مكان 
مخصص لركن السفن بهدف 

صيانتها.

(ا.ف.پ) سفينة األبحاث The Petrel بعد جنوحها 

٥ سيارات إســعاف وطائرة 
إســعاف جويــة و٣ فــرق 
متخصصة مبعاجلة الصدمات 
إلــى املوقع حوالي الســاعة 
٨٫٣٠ صباحا، بحسب خدمات 
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