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غير مخصص للبيع

احتساب الدراسة بنجاح بالكليات 
واملدارس واملعاهد العسكرية 
ضمن حساب املعاش التقاعدي

أوجبــت «الفتوى والتشــريع» احتســاب 
مدة الدراســة التي تقضي بنجاح في الكليات 
واملعاهد واملدارس العسكرية للجيش والشرطة 
واحلــرس الوطني ضمن مدة اخلدمة املتخذة 
اساسا حلساب املعاش التقاعدي للعسكريني. 
وأفــادت «الفتوى والتشــريع»، في افتاء 
حديث لها، بأن ذلك يأتي إعماال ألحكام املادة 
الرابعة من املرســوم بالقانون رقم ٦٩ لسنة 
١٩٨٠، وانــه يتعني على اجلهة االدارية إعماال 
لقواعد العدالة واملساواة بني اصحاب املراكز 
القانونيــة املماثلة اعمــال ذات الرأي على كل 

احلاالت املماثلة.

إمساكية رمضان

اإلفطار: ٠١: ٦اإلمساك: ٢٦: ٤

الشيخة ادانا ناصر صباح األحمد

19اقتصاد

«كيبكو» تقفز 
بأرباحها ٤٤٪ 

إلى ٢٥٫٢
مليون دينار 

في ٢٠٢٢

«اخلميس األسود».. غضب يجتاح فرنسا بعد مقابلة ماكرون التلفزيونية 
باريسـ  وكاالت: أشعلت املقابلة التلفزيونية 
التي أجراها الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون 
غضب الفرنســيني الرافضــني إلصالح قانون 
التقاعــد فنزلوا إلى شــوارع املدن الفرنســية 
احتجاجا وإضرابا في «اخلميس األسود» أمس 
تلبيــة لدعوة النقابات لتنفيذ تاســع يوم من 
املظاهــرات منذ طرح مشــروع إصالح قانون 
التقاعد، وللمرة األولى على املستوى الوطني 

منذ إمرار مشروع القانون.
وأغلق عمال فرنسيون غاضبون الطريق إلى 
إحدى صاالت مطار شارل ديغول في باريس، 
ممــا أجبر بعض املســافرين على التوجه إلى 
هناك سيرا على األقدام، ومت إلغاء نصف رحالت 
القطارات، وأغلقت بعض املدارس بينما تراكمت 
القمامة في الشــوارع وتعطل توليد الكهرباء 
مــع تصعيد النقابات الضغــط على احلكومة 
لســحب القانون الذي ميد سن التقاعد عامني 

إلى ٦٤ عاما.
وشــوهدت أعمدة من الدخان تتصاعد من 
أكوام حطام محترقة أعاقت حركة املرور على 
طريق ســريع بالقرب من تولوز جنوب غرب 
فرنسا، كما تسببت اإلضرابات في إغالق طرق 

مبدن أخرى لفترة وجيزة.
وقال فيليبي مارتينيز زعيم الكونفيدرالية 
العامة للشغل «أفضل رد ميكن أن نقدمه للرئيس 
هو مشاركة املاليني في اإلضرابات وخروجهم 
إلى الشــوارع»، في إشارة إلى متسك ماكرون 
بالقانون وإعالن عزمه البدء بتنفيذه نهاية العام.
من جهتها، طلبت املديرية العامة للطيران 
املدني في فرنســا من شــركات الطيران إلغاء 
٣٠٪ من رحالتها أمس في مطار باريسـ  أورلي 

و٢٠٪ في املطارات األخرى.
ويســتمر إضراب عمال جمــع القمامة في 
باريس إلى اإلثنني بعدما كان قد بدأ في السادس 

من مارس.

يوم تاسع من االحتجاجات واإلضرابات وقطع الطرقات رفضاً إلصالح قانون التقاعد

آالف احملتجني يشاركون في مظاهرات ضد رفع سن التقاعد في مرسيليا ..وفي اإلطار إحراق حاويات قمامة خالل االحتجاجات في نانت (أ.ف.پ - رويترز)

«فحص العمالة» منعت دخول
١٩٢٩ وافدًا مصابًا باإليدز

علي إبراهيم

كشفت بيانات رسمية صادرة عن اإلدارة املركزية لإلحصاء، عن 
أن مراكز فحص العمالة الوافدة جنبت الكويت دخول نحو ١٩٤٩ وافدا 
مصابا باإليدز في ١٠ سنوات، فيما أبعدت نحو ٢١٢٧٩ ألف وافد مصابني 
باملالريا والفالريا والدرن وااليدز والڤيروس الكبدي «ب» والڤيروس 
الكبدي «ســي» خالل الفترة من ٢٠١٢ حتى ٢٠٢١. وأظهرت مؤشرات 
اطلعت عليها «األنباء»، أن كل ٤٣٠ شخصا في الكويت يخدمهم سرير 
واحد، بواقع ٢٫٣ ســرير لكل ألف شخص، وأن هناك نحو ٣٫٣ أطباء 
في خدمة كل ١٠٠٠ مواطن ومقيم، أي إن كل ٣٠٧٫٧ أشخاص يخدمهم 
طبيب واحد، أما املمرضات فكل ٧٫٧ ممرضات يخدمن ١٠٠٠ شخص، 

أي إن كل ممرضة تخدم ١٢٩٫٨ شخصا في الكويت.

الزيادة تسري اعتباراً من أول أبريل املقبل.. وتثبيت أسعار بقية أنواع البنزين والديزل والكيروسني

«الديوان»: ضرورة مراعاة اختيار اجلامعات املدرجة بالقائمة املعتمدة لدى اجلهاز الوطني 
لالعتماد األكادميي بـ«التعليم العالي» عند الدراسة باخلارج

أحمد مغربي

رفعت الكويت سعر بنزين «ألترا» 
بنحو ١٥ فلسا ليصبح ٢٢٥ فلسا بدال 
من ٢١٠ فلوس، فيما ثبتت أسعار بقية 
أنواع البنزين والديزل والكيروسني من 

دون تغيير. وتفصيليا، أعلنت شركة 
البترول الوطنية الكويتية عن تعديل 
سعر ليتر بنزين ألترا من ٢١٠ فلوس 
إلى ٢٢٥ فلسا اعتبارا من ١ أبريل املقبل 

حتى ٣٠ يونيو املقبل.
وقالت الشــركة إن أنواع البنزين 

األخــرى «اخلصوصــي» و«املمتــاز» 
ستظل كما هي عند ٨٥ فلسا لـ «املمتاز» 
و١٠٥ فلوس لـ «اخلصوصي». وذكرت 
«البتــرول الوطنيــة» أن ســعر ليتر 
الديزل مت تثبيته عند ١١٥ فلسا وليتر 

الكيروسني عند ١١٥ فلسًا.

مرمي بندق

أكدت إدارة الفتوى والتشــريع 
برئاسة املستشارة زليخة احلبيب، 
أن قــرار التنقالت للديبلوماســيني 
واإلداريــني بــوزارة اخلارجية قبل 
نهاية شهر مارس اجلاري تتوافر له 

سمة الضرورة واالستعجال.
وأضافت أن هــذا القرار يندرج 
ضمن القرارات التي يسوغ دستوريا 
لوزيــر اخلارجيــة إصدارهــا أثناء 
فتــرة مباشــرة حكومــة تصريف 
األعمــال العاجلة مهامها، وذلك ألن 
القانون أوجب نقل أعضاء السلكني 
الديبلوماسي والقنصلي إلى الديوان 
العام. واستطردت بقولها: في حال 
اســتكمال مــدة عملهــم باخلارج ٨

سنوات تطبيقا لنص املادة ٢٦ املشار 

إليها، وهو ما يجب االلتزام بأحكامه 
والتقيد به. واختتمت: ومن ثم، فإن 
ذلــك يقتضي حتما تعيني من يحل 
محلهم في البعثات الديبلوماســية 
والقنصلية، وهو األمر الذي يكسب 
صدور قرار التنقالت قبل نهاية شهر 
مارس سمة الضرورة واالستعجال. 
هذا، وأفادت مصادر حكومية رفيعة، 
في تصريحات خاصة لـ «األنباء»، 
أن ديوان اخلدمة املدنية أكد ضرورة 
مراعاة اختيــار اجلامعات املدرجة 
بالقائمة املعتمدة لدى اجلهاز الوطني 
لالعتماد األكادميي بوزارة التعليم 
العالي عند الدراسة باخلارج. وقالت 
إن املوافقــة علــى طلــب الدراســة 
باخلارج تتم بعد اســتيفاء الراغب 
في الدراسة شروط اجلهة التعليمية 

وموافاته بالقبول.

رفع سعر بنزين «ألترا» إلى ٢٢٥ فلسًا

تنقالت الديبلوماسيني قبل نهاية اجلاري.. صحيحة

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 

صاحب السمو تلقى 
اتصاالت من ملك األردن 

وملك البحرين 
والرئيسني املصري 
والتونسي  للتهنئة 

بحلول رمضان
03

ديسانتيس يطلق معركته الرئاسية بهجوم عنيف 
على ترامب: تركيزي سيكون على منافسة بايدن

بــدأ  ـ أ.ف.پ:  واشــنطن 
حاكــم فلوريــدا اجلمهــوري 
املعركــة  ديســانتيس  رون 
علــى الفوز بترشــيح احلزب 
اجلمهوري للرئاسة بالهجوم 
على منافسه الرئيس السابق 
دونالد ترامب بشكل مباشر مع 
تخلي الطرفني عن حتفظاتهما 
في ظل التوقعات بأن تنحصر 
املنافسة بينهما لنيل ترشيح 
احلزب اجلمهوري النتخابات 

عام ٢٠٢٤ الرئاسية.
وفــي مقابلــة مــع برنامج 
«بيرس مورغان بدون رقابة» 
على قناة «فوكس نايشن»، ميز 
ديسانتيس بني أسلوبه اخلاص 

في القيادة القائم على االبتعاد 
عــن اإلثــارة، وبــني الصخب 
املستمر الذي يصاحب ترامب، 
مشيرا إلى أن الرئيس السابق 
أهدر معظم وقته في السجاالت. 
وقــال ديســانتيس «ليس من 
املهــم بالنســبة إلــي مواجهة 
الناس على وســائل التواصل 
االجتماعــي، هــذا ال يحقــق 

شــيئا للناس الذين أمثلهم». 
وقلل ديســانتيس مــن أهمية 
العديد من األوصاف واأللقاب 
التي يطلقها ترامب عليه مثل 
«رون سانغتيمونيوس» (رون 
املنافق) معتبرا أنه سعيد بها، 
لكنه أضاف أن تركيزه سيكون 
على منافسة الرئيس جو بايدن 

وليس ترامب.

دونالد ترامب في مواجهة رون ديسانتيس

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت PDF الصفحة

خط أنابيب ضخم لنقل غاز حقل «الوفرة» إلى الكويت
أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر نفطية 
مسؤولة، أن الكويت تخطط إلنشاء 
خط أنابيب بطول ٦٥ كيلومترا يربط 
حقل الوفرة مبرافق الغاز في شركة 

نفط الكويت.
وقالت املصادر إن خط األنابيب 
املزمع إنشــاؤه ســيكون بقطر ٢٠

بوصة وســيكون مسؤوال عن نقل 
كميات من الغاز من عمليات الوفرة 
املشتركة بني الكويت والسعودية إلى 

الكويت، وذلك لتعظيم االســتفادة 
من كميات الغاز املنتجة من احلقل، 
مشــيرة إلى أن اخلط سيتعامل مع 
الغاز املنتج من الوفرة ذي املواصفات 
احلمضيــة ملعاجلتــه وحتديدا في 

محطة تعزيز الغاز رقم ١٧١.
وأشــارت إلــى أن محطة تعزيز 
الغــاز رقم ١٧١ تقع في منطقة غرب 
الكويت، وهي منشــأة غاز مركزية 
ملعاجلــة الغــاز واملكثفــات وتعمل 
احملطة على ضغط وجتفيف ومعاجلة 
الغاز في املنطقة، لكن أبرز ما مييزها 

عن غيرها من احملطات األخرى أنها 
األولى مــن نوعها في الكويت التي 
أعدت خصيصــا للتعامل مع الغاز 

احلمضي.
هذا، ويأتي إنشاء اخلط اجلديد 
كذلك بناء على االتفاق بني األطراف 
لتصدير الفائــض من كميات الغاز 
املنتجــة من منطقــة عمليات حقل 
الوفرة املشترك ملرافق تكرير شركة 
نفط الكويت، متهيدا ملعاجلتها ومبا 
يتوافق مع الئحة حرق الغاز اخلاصة 
بالهيئة العامة للبيئة في الكويت.

التفاصيل ص ٢١

«التربية» ُتلغي قرارات 
من أنهيت خدماتهم «باخلطأ»

عبدالعزيز الفضلي

ألغت وزارة التربية عددا من قرارات إنهاء اخلدمة والتي اتخذت 
باخلطأ بحق عدد من املعلمني الذين كان يفترض أال يشــملهم قرار 
«إنهــاء اخلدمات» الــذي أعلنت عنه الوزارة قبــل أيام، وتضمن ما 
يقــارب ٢٠٠٠ معلم ومعلمة مــن الوافدين في عدد من التخصصات 
الدراسية التي يوجد بها فائض من املعلمني. ويأتي إلغاء عدد من هذه 
القرارات بعدما دعت وزارة التربية أي معلم من الفئات املستثناة من 
اإلحالل ورد اســمه في الكشوف إلى مراجعة مكتب الوكيل املساعد 
للتعليم العام بديوان عام الوزارة ليتســنى لقطــاع التعليم العام 

مخاطبة القطاع اإلداري إللغاء أسمائهم من تلك الكشوف «فورا».

التفاصيل ص ٢١

د.الطبطبائي: اجعلوا شهر رمضان بداية د.الطبطبائي: اجعلوا شهر رمضان بداية 
لعهد جديد وعودة إلى اهللا وتوبة صادقةلعهد جديد وعودة إلى اهللا وتوبة صادقة

أربع وقفات.. أربع وقفات.. 
احرص عليهااحرص عليها

ليكن رمضانكليكن رمضانك
.. غير.. غير

سالم الناشيسالم الناشيد. صالح املهينيد. صالح املهيني

رسالة منتأمالت رمضانية

مع صوص املشروم مع صوص املشروم 
حلم تندرلوينحلم تندرلوين

الروكا (اجلرجير)الروكا (اجلرجير)
سلطةسلطة

12

13

شيرين.. وزّالت اللسان

الهاجـري..
 لقب وحيد
لـ «أشـاوس» 
الفحيحيل
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التفاصيل ص ٢

إيقاف ١٦٨٤٨ ملف عمالة مخالفة 
«القوى العاملة» راجعتها بناًء على توجيهات النائب األول وأكدت أنه مسجل عليها ٢٢٨٦٣ ترخيصاً و٦١٦٨٨ عامالً مادة ١٨ ليس لها عناوين سارية 

منصور السلطان

بنــاًء علــى توجيهــات 
النائب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الداخلية 
الدفــاع باإلنابــة  ووزيــر 
الشيخ طالل اخلالد بتشديد 
الرقابة على مخالفي قانون 
العمــل في القطــاع األهلي 
والقرارات التنفيذية، قامت 
الهيئة العامة للقوى العاملة 
مبراجعــة امللفــات التي ال 
توجــد لها عناويــن مدنية 
سارية ومت إيقاف (١٦٨٤٨) 
ملفا مسجال عليها (٢٢٨٦٣) 
ترخيصــا و(٦١٦٨٨) عامال 

مادة (١٨) ليست لها عناوين سارية.  وأشارت الهيئة إلى أن توجيهات 
النائب األول قد تضمنت منح أصحاب العمل للملفات املخالفة مهلة 
شهر من تاريخ إيقاف تلك امللفات، وذلك لتعديل األوضاع القانونية 
لها، وفي حال عدم تعديل الوضع القانوني للمدة احملددة تتم إحالة 
أصحابها إلى جهات التحقيق املختصة.  يأتي ذلك في ضوء توجهات 
الدولة بتنظيم التركيبة السكانية وفقا للقانون رقم ٧٤/٢٠٢٠، بشأن 
تنظيم التركيبة السكانية والئحته التنفيذية التي صدرت باملرسوم 

رقم ٣٨ لسنة ٢٠٢٣ للهيئة العامة للقوى العاملة.

الشيخ طالل اخلالد
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اجلمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ محليات

أ رئيس باكستان بالعيد الوطني ولي العهد هنَّ

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

رئيس الوزراء هنأ رئيس
باكستان بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس 
الوزراء ســمو الشيخ 
أحمــد نــواف األحمــد 
الصباح ببرقية تهنئة 
إلى الرئيــس د.عارف 
علوي رئيس جمهورية 
باكســتان اإلســالمية 
الصديقــة مبناســبة 
العيد الوطني لبالده.

بعــث رئيس مجلس 
الغــامن  األمــة مــرزوق 
ببرقيتي تهنئة إلى كل من 
رئيس اجلمعية الوطنية 
في جمهورية باكســتان 
اإلســالمية راجه برويز 
أشــرف ورئيس مجلس 
الشــيوخ محمــد صادق 
سنجراني، وذلك مبناسبة 

العيد الوطني لبلدهما.

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

زيارات املواطنني للعيادات اخلارجية واحلوادث أكثر من املقيمني بـ ٥٤٪

علي إبراهيم

كشــفت أحــدث بيانــات 
رســمية صادرة عن اإلدارة 
املركزية لإلحصاء أن إجمالي 
عدد األسرة في مستشفيات 
وزارة الصحــة و«األهلية» 
وشركات البترول بلغ ١٠٫٢٣٨
ســريرا في ٢٠٢١، وشــهدت 
العيادات اخلارجية واحلوادث 
في مستشفيات وزارة الصحة 
أكثر من ٦ ماليني زيارة من 
مواطنني ومقيمني، وســجل 
املواطنون عدد زيارات لتلك 
األقسام أكبر بنحو ٥٤٪ من 

زيارات املقيمني.
وفي السياق ذاته، سجلت 
مراكز الصحية التابعة لوزارة 
١٣٫١ مليون  الصحــة نحــو 
زيارة من بينها ٨٫٩٤ ماليني 
زيارة للمواطنني و٤٫١٦ ماليني 
زيارة للوافدين، وأن كل ٤٣٠
شخصا في الكويت يخدمهم 
سرير واحد، وأن كل ٣٠٧٫٧

أشخاص يخدمهم طبيب وكل 
ممرضة تخدم ١٢٩٫٨ شخصا 

في الكويت.
وتفصيليــا، بلغ إجمالي 
عدد األسرة في مستشفيات 
واألهليــة  الصحــة  وزارة 
وشــركات البتــرول ١٠٫٢٣٨

ســريرا في ٢٠٢١، من بينها 
٨٥١١ سريرا في وزارة الصحة، 
و١٢٩٥ سريرا في مستشفيات 
القطاع األهلي، و٤٣٢ سريرا 
فــي مستشــفيات شــركات 

فاستحوذت على نحو ٨٥١١
سريرا بواقع ٣٤٧ سريرا في 
الرازي و٧١ سريرا في الطب 
الطبيعــي والتأهيل املهني، 
و٤٠٦ أسرة في الوالدة و٣٢٧

سريرا في األمراض الصدرية 
و١٧٣ ســريرا فــي األمراض 
الســارية، و٦٢٧ سريرا في 
الطب النفسي، و٣٥٩ سريرا 
في ابن ســينا، و٢١٨ سريرا 
فــي مركز الكويــت ملكافحة 
الســرطان و٣٠ ســريرا في 
الرعاية التلطيفية و٩٦ سريرا 
في مركز صباح األحمد للكلى، 

احلوادث بواقع ٣٫٦٥ ماليني 
زيــارة، مقابــل ٢٫٣٧ مليون 
زيــارة للمقيمني متثل نحو 
٣٩٪ من الزيارات، ومبقاربة 
أخــرى فــإن عــدد زيــارات 
املواطنــني لتلــك األقســام 
أكبر بنحو ٥٤٪ من زيارات 

املقيمني.
وتفصيليــا، شــهد العام 
٢٠٢١ نحو ١٫٩ مليون زيارة 
مــن مواطنــني للعيــادات 
اخلارجيــة مــن بينهم ٨٥٩

ألفا من املواطنني و١٫٠٤ ألفا 
مــن املواطنات، بينما بلغت 

العــام على احلصــة األكبر 
من زيــارات املرضى بواقع 
٩٫٢٦٣ ماليني زيارة من بينها 
٦٫٤٧ ماليني زيارة للمواطنني 
و٢٫٧٨ مليون زيارة للمقيمني، 
وبلغ إجمالي الزيارات ملراكز 
رعاية الطفولــة ١٫٩ مليون 
زيارة مــن بينها ١٫٥ مليون 
زيــارة ملواطنــني و٤٢ ألف 
زيــارة للمقيمني، وشــهدت 
زيــارات أقســام األســنان 
باملراكز الصحية ٨٤٥٫٦ ألف 
زيارة من بينها ٤٣٧٫١٨ ألف 
زيارة ملواطنني و٤٠٨٫٤ آالف 

و٩٦ سريرا في مستشفى زين 
و٣١٨ سريرا في اإلدمان، و٦٢
ســريرا في مستشفى البنك 
الوطني، و١٧٦ سريرا في برج 

الرازي.
العيــادات  وشــهدت 
اخلارجيــة واحلــوادث في 
مستشــفيات وزارة الصحة 
أكثــر مــن ٦ ماليــني زيارة 
من مواطنني ومقيمني، فيما 
أظهــرت األرقــام أن زيارات 
املواطنني تستحوذ على نحو 
٦١٪ من إجمالي الزيارات إلى 
العيادات اخلارجية وأقسام 

زيــارات املقيمــني للعيادات 
اخلارجية نحو ١٫٠٨ مليون 
زيارة مــن بينهــا ٥٥٢ ألف 
زيــارة للمقيمــني الرجــال، 

و٥٣٠٫٨ ألفا للمقيمات.
وفي ســياق متصل، بلغ 
إجمالــي زيــارات املواطنني 
واملقيمني لـ ٧ أنواع من املراكز 
الصحيــة التابعــة لــوزارة 
١٣٫١ مليون  الصحــة نحــو 
زيارة من بينها ٨٫٩٤ ماليني 
زيارة قام بها املواطنون و٤٫١٦
ماليني زيارة قام بها الوافدين.
واستحوذت مراكز الطب 

زيارة للمقيمني.
احلــوادث  أقســام  أمــا 
فشــهدت ١٫٧٥ مليون زيارة 
للمواطنــني خــالل ٢٠٢١ من 
بينهــا ٩٠٧٫٥ آالف زيــارة 
للمواطنني الرجال، و٨٤٧ ألف 
زيارة للمواطنات، مقابل ١٫٢٨

ألف زيارة للمقيمني من بينها 
٧٢٨٫١٩ ألف زيارة للمقيمني 
الرجال، و٥٦٠٫٥ ألف زيارة 

للمقيمات.
وجلهــة املؤشــرات، فقد 
أظهر معدل السكان لكل سرير 
أن كل ٤٣٠ شخصا في الكويت 
يخدمهم سرير واحد، بواقع 
٢٫٣ سريرا لكل ألف شخص 
وأن هناك نحو ٣٫٣ أطباء في 
خدمة كل ١٠٠٠ مواطن ومقيم 
أي أن كل ٣٠٧٫٧ أشــخاص 
يخدمهــم طبيب واحــد، أما 
املمرضات فكل ٧٫٧ ممرضات 
تخدمن ١٠٠٠ شخص أي أن 
كل ممرضــة تخــدم ١٢٩٫٨

شخصا في الكويت.
أن  األرقــام  وأظهــرت   
الكويت أبعدت نحو ٥٧٠ وافدا 
فــي ٢٠٢١ عبر مراكز فحص 
العمالــة الوافدة، إذ ظهر أن 
حاالتهم إيجابية جلهة نحو 
٦ أمراض هي املالريا بواقع 
١٥ وافــدا والفالريــا بواقــع 
١٣ وافدا والــدرن بواقع ١٨٢

وافدا وااليدز بواقع ٢٦ وافدا 
الكبــدي «ب»  والڤيــروس 
بواقع ١٢٧ وافدا و٢٠٧ آخرين 

بالڤيروس الكبدي «سي».

شهدت ٦ ماليني زيارة.. ٣٫٦٥ ماليني زيارة للكويتيني مقابل ٢٫٣٧ مليون زيارة للمقيمني

العيادات اخلارجية واحلوادث في مستشفيات وزارة الصحة شهدت أكثر من ٦ ماليني زيارة

البترول.
وأظهرت أرقام األسرة في 
مستشــفيات وزارة الصحة 
أن هناك ٥٢٠٥ أســرة في ٧
مستشفيات عامة بواقع ٣٧٠
ســريرا في الصبــاح، و٥٥١
ســريرا في األميــري، و٧١٤

ســريرا في مبــارك الكبير، 
و٨٤٨ ســريرا في الفروانية 
و٨١٠ أسرة في العدان و٧٩٥
ســريرا في اجلهــراء و١١١٧
سريرا في مستشفى جابر.

أمــا مستشــفيات وزارة 
التخصصيــة  الصحــة 

الوافـدة١٣٫١ مليون زيـارة للمراكز الصحية في عـام.. ٨٫٩٤ ماليني ملواطنـني و٤٫١٦ ماليني لوافدين العمالـة  فحـص  مراكـز  عبـر   ٢٠٢١ فـي  وافـدًا   ٥٧٠ نحـو  أبعـدت  الكويـت 
والنفـط واألهليـة  الصحـة  وزارة  مستشـفيات  فـي  ة  األسـرَّ عـدد  إجمالـي  ة فـي ٧ مستشـفيات عامة.. ونحـو ٨٥١١ سـريرًا باملستشـفيات التخصصية١٠٫٢٣٨..  ٥٢٠٥ أسـرَّ

٧٣٦ مصابًا بالسل في الكويت

٢١٫٢٧ ألف وافد ُأبعدوا صحيًا

أظهــرت البيانــات وجود ٧٣٦ مصابا بالســل في 
الكويت خالل ٢٠٢١ من بينهم ٨٥ مواطنا و٦٥١ مقيما، 
بينما بلغ عدد الوفيات بالســل عــن العام ذاته نحو 

١٨ مواطنا ومقيما من بينهم ٤ مواطنني و١٤ مقيما.

 أظهــرت البيانات أن الكويت أبعدت نحو ٢١٫٢٧٩
ألف وافد ووافدة في ١٠ سنوات وحتديدا خالل الفترة 
من ٢٠١٢ حتى ٢٠٢١، إذ ظهر في مراكز فحص العمالة 
الوافدة إصابتهم بنحو ٦ أمراض هي املالريا والفالريا 
والدرن وااليدز والكبدي «ب» والكبدي «سي»، وتضمنت 

تلك احلاالت نحو ١٩٤٩ مصابا باإليدز.

الزايد لـ «األنباء»: افتتاح أول عيادة عالج 
«ما قبل السكر» في الكويت مبركز العدان الصحي

عبدالكرمي العبداهللا

العــدان  افتتــح مركــز 
الصحــي أول عيــادة عالج 
«ما قبل السكر» في الكويت، 
بحضور مدير منطقة مبارك 
الكبيــر الصحيــة د.وليــد 
البصيري ورئيسة الرعاية 
األولية د.باسمة القالف على 
هامش تنظيم املركز فعالية 
توعوية حتت عنوان «جدامك 
فرصة» شــارك فيها جميع 

أقسام املركز.
وذكر د.خالد الزايد، في 
تصريــح لـــ «األنبــاء»، أن 
العيــادة تهتم بتشــخيص 

ما قبل السكر فرصة ذهبية 
ال يجب تفويتها، وعليه بدأنا 
في هــذه العيــادة مبتابعة 
مرضــى هــذه املرحلة وفق 
خطة عالجية مدروسة مبنية 
على أسس علمية ودراسات 
عاملية، علما انه يتم تعديلها 
لتناســب حالــة كل مريض 
بهــدف حمايته من اإلصابة 
بالســكر وإعادة مستويات 
الدم للوضع الطبيعي أو على 
األقل تأخير تشخيص السكر 

قدر املستطاع.
بدورهــا، قالــت طبيــب 
العائلــة د.فجر دشــتي في 
تصريح لـ «األنباء»: نسعى 

دائمــا كأطباء فــي الرعاية 
الصحيــة األوليــة وأطباء 
العائلة الى تعزيز الدور في 
تثقيف ودعــم جميع أفراد 
املجتمع مبا يخص الصحة، 
حيــث ان أهــم االهداف هي 
العمل على الوقاية من املرض 
كما نعمل على عالجه، لذلك 
نؤكــد أن الوقاية من مرض 
السكر والتدخل في مرحلة 
مــا قبــل املرض يســاهمان 
بشــكل كبيــر فــي زيــادة 
الوعي الصحي واملســاهمة 
فــي تقليل معدالت اإلصابة 
مبرض السكر واحلماية من 

مضاعفاته.

خالل الفعالية التوعوية «جدامك فرصة» بحضور مدير منطقة مبارك الكبير الصحية

د. وليد البصيري خالل جولة في املعرض التوعوي د. وليد البصيري د.خالد الزايد ود.باسمة القالف خالل الفعالية

ومتابعة املرضى في «مرحلة 
ما قبل الســكر» وهي حالة 
صحية تكون فيها مستويات 
السكر أعلى من الطبيعي، إال 
انها لم تصل بعد ملســتوى 

مرض السكر.
وقالــت د.نرمــني زكريا 
طبيبة عائلة والقائمة على 
العيادة ان الدراسات أثبتت أن 
نسبة من يعانون من مرحلة 
ما قبل الســكر مقــارب ملن 
يعانون من السكر، مشيرة 
الــى أن الكويــت تعتبر من 
أعلى دول العالم في اإلصابة 
بالســكر، وهــي األعلى في 
اخلليج، ولذلك تعد مرحلة 

الكويت من أعلى دول العالم في اإلصابة بالسكر ومرحلة ما قبل السكر تعد فرصة ذهبية ال يجب تفويتها

املطيري لـ «األنباء»: «الرقابة» أجنزت ٣٦١٦
إجراًء لـ «محاضر ضبط» ومخالفات من بداية العام

عاطف رمضان 

قــال مديــر إدارة الرقابة 
التجاريــة في وزارة التجارة 
والصناعة عبدالرحمن املطيري 
في تصريــح لـ«األنبــاء» إن 
اإلدارة أجنزت ٣٦١٦ اجراء ما 
بني محاضر ضبط ومخالفات 
تراخيص وشكاوى واغالقات 
حملالت خالل الفترة من ١ يناير 

٢٠٢٣ الى ٢٢ مارس ٢٠٢٣.
أن  املطيــري  وأضــاف 
الــوزارة تراقــب اجلمعيات 
التعاونية واألسواق املركزية 
واحملالت في جميع محافظات 
الكويــت علــى مــدار العــام 

يكثر عليها اإلقبال خالل شهر 
رمضــان املبارك متوافرة في 
األســواق احمللية. ولفت الى 
ان مفتشي الوزارة يراقبون 
حاليا األسواق للتأكد من عدم 
وجود تنزيــالت وهمية من 
خالل االطالع على تراخيص 
التنزيالت، وان الوزارة لديها 
خطة معدة مسبقا استعدادا 
سواء لشهر رمضان املبارك او 
املواسم األخرى خالل السنة 
وان املفتشــني ينتشرون في 
األسواق وفي حال وجود أي 
عمليات غش جتاري خاصة 
االرتفاعــات املصطنعــة في 
األســعار يتم اعداد محاضر 

ضبط لها واتخاذ اإلجراءات 
القانونيــة بحــق املخالفــني 
النيابــة  الــى  وحتويلهــم 

التجارية.
ولفت الى ان فرق الطوارئ 
التابعــة للوزارة تعمل خالل 
العطــل وتســتقبل شــكاوى 
املســتهلكني فــي مواقعهــا، 
ناصحا املســتهلك فــي حال 
التجــاري  تعرضــه للغــش 
الشــراء  باالحتفاظ بفاتورة 
والتوجــه ألقــرب مركز تابع 
للرقابة، داعيا الى الشراء من 
احملــالت املرخصــة وجتنب 
أو املواقع  الباعة املتجولــني 

اإللكترونية الوهمية.

«التجارة» تكّثف جوالتها على األسواق خالل شهر رمضان املبارك

عبدالرحمن املطيري

خاصــة خالل شــهر رمضان 
املبارك، مشــيرا الى ان املواد 
الغذائيــة واملنتجــات التــي 

مرزوق الغامن يهنئ نظيريه
في باكستان بالعيد الوطني

«طب األسنان» احتفت باليوم العاملي لصحة الفم
نظمــت كلية طب األســنان بجامعة الكويــت فعالية في 
مجمع األڤنيوز مبناســبة اليــوم العاملي لصحة الفم، وذلك 
بهــدف تعزيــز صحة الفم واألســنان من خــالل اإلجراءات 

والتدابير الوقائية.
وقــال القائــم بأعمال عميد الكلية د.راشــد العازمي، في 
تصريــح صحافي، إن قســم العلوم الوقائية وقســم علوم 
النمو والتطــور أقاموا هذه الفعالية كجزء من املســؤولية 

االجتماعية للكلية.
من جهتها، قالت أستاذ مساعد في قسم العلوم الوقائية 
وعلوم النمو والتطور في الكلية د.إميان بهبهاني، في تصريح 
مماثل، إن الفعالية ترتكز على التوعية الصحية لفئة الكبار 
حول كيفية معرفة األطعمة املضرة والصحية من خالل قياس 
جانب من فحص األسنان خالل الفعاليةكمية السكريات وكيفية قراءة احملتوى الغذائي للمنتجات.

بعث سمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمد 
إلــى  تهنئــة  ببرقيــة 
الرئيــس د.عارف علوي 
رئيس جمهورية باكستان 
الصديقــة،  اإلســالمية 
ضمنهــا ســموه خالص 
تهانيــه مبناســبة العيد 
الوطني لبالده، راجيا له 

دوام الصحة والعافية.
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األمير تبادل التهاني مع ملك البحرين والعاهل األردني ورئيَسي مصر وتونس

تلقى صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمــد اتصــاال هاتفيا صباح أمــس من أخيه 
امللك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك 
مملكة البحرين الشقيقة، تبادل خالله التهاني 
مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك، سائال سموه 
املولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على 
البلدين الشــقيقني والشــعبني الكرميني وعلى 
األمتني العربية واإلسالمية بوافر اخلير واليمن 
والبركات، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية 
وللكويــت املزيد من التقــدم واالزدهار في ظل 

القيادة احلكيمة لسموه.
وقد شــكر ســموه امللك حمد بن عيسى بن 
سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة 
على هذا التواصل األخوي وهذه البادرة الكرمية 
املجسدة ألواصر العالقات التاريخية واملتميزة 
بني البلدين والشــعبني الشــقيقني، مبتهال إلى 

الباري تعالى أن يدمي على جاللته دوام الصحة 
والعافية ويحقق ململكة البحرين الشقيقة كل 
ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل 

القيادة احلكيمة جلاللته. 
كما تلقى صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد اتصاال هاتفيا مــن أخيه امللك عبداهللا 
الثاني ابن احلسني ملك اململكة األردنية الهاشمية 
الشقيقة، تبادل خالله التهاني مبناسبة حلول 
شــهر رمضان املبارك، ســائال جاللتــه املولى 
عــز وجــل أن يعيد هــذا الشــهر الفضيل على 
البلدين الشــقيقني والشــعبني الكرميني وعلى 
األمتني العربية واإلسالمية بوافر اخلير واليمن 
والبركات، متمنيا جاللته لسموه موفور الصحة 
والعافية وللكويت املزيد من التقدم واالزدهار 

في ظل القيادة احلكيمة لسموه، رعاه اهللا.
وقد شــكر ســموه امللــك عبــداهللا على هذا 

التواصل األخوي وهــذه البادرة الكرمية التي 
جتســد عمق العالقات بني البلدين الشــقيقني، 
مبتهــال إلى الباري تعالى أن يدمي على جاللته 
دوام الصحة والعافية ويحقق للمملكة األردنية 
الهاشمية الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رفعة 
ورقي وازدهار في ظل القيادة احلكيمة جلاللته.
وتلقى صاحب الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد اتصاال هاتفيا من أخيه الرئيس عبدالفتاح 
السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، 
تبادل خالله التهاني مبناسبة حلول شهر رمضان 
املبارك، سائال فخامته املولى عز وجل أن يعيد هذا 
الشهر الفضيل على البلدين الشقيقني والشعبني 
الكرميني وعلى األمتني العربية واإلسالمية بوافر 
اخلير واليمن والبركات، متمنيا لسموه موفور 
الصحــة والعافية وللكويــت املزيد من التقدم 

واالزدهار في ظل القيادة احلكيمة لسموه.

وقد شــكر سموه الرئيس املصري على هذا 
التواصل األخوي وهــذه البادرة الكرمية التي 
جتســد عمق العالقات بني البلدين الشــقيقني، 
مبتهــال إلى الباري تعالى أن يــدمي عليه دوام 
الصحة والعافية ويحقق جلمهورية مصر العربية 
الشــقيقة كل مــا تتطلع إليه مــن رفعة ورقي 

وازدهار في ظل القيادة احلكيمة له.
كما تلقى صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد اتصاال هاتفيا من الرئيس قيس سعّيد 
رئيس اجلمهورية التونســية الشقيقة، تبادل 
خالله التهاني مبناســبة حلول شــهر رمضان 
املبارك، سائال فخامته املولى عز وجل أن يعيد هذا 
الشهر الفضيل على البلدين الشقيقني والشعبني 
الكرميني وعلى األمتني العربية واإلسالمية بوافر 
اخلير واليمن والبركات، متمنيا فخامته لسموه 
موفــور الصحة والعافيــة وللكويت املزيد من 

التقدم واالزدهار في ظل القيادة احلكيمة لسموه.
وقد شكر سموه الرئيس التونسي على هذا 
التواصل األخوي وهــذه البادرة الكرمية التي 
جتســد عمق العالقات بني البلدين الشــقيقني، 
مبتهــال إلى الباري تعالى أن يــدمي عليه دوام 
الصحــة والعافية ويحقــق جلمهورية تونس 
الشــقيقة كل مــا تتطلع إليه مــن رفعة ورقي 

وازدهار في ظل القيادة احلكيمة له.
من جانب آخر، بعث صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
د.عــارف علــوي رئيــس جمهورية باكســتان 
اإلسالمية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا 
سموه له موفور الصحة والعافية وجلمهورية 
باكستان اإلسالمية وشعبها الصديق كل التقدم 

واالزدهار.

صاحب السمو تلقى اتصاالت هاتفية للتهنئة بحلول شهر رمضان املبارك

الرئيس التونسي قيس سعيّدالرئيس املصري عبدالفتاح السيسي امللك عبداهللا الثاني ابن احلسني امللك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

وزير اإلسكان: ترسية مناقصة جنوب صباح األحمد 
السكنية للطرق والبنية التحتية على شركة محلية

عاطف رمضان

أعلن وزير الدولة لشؤون 
مجلــس االمة ووزيــر الدولة 
لشــؤون االســكان والتطوير 
العمرانــي عمــار العجمي أن 
املؤسســة العامــة للرعايــة 
بترســية  قامــت  الســكنية 
املناقصــة اخلاصــة بإنشــاء 
وإجناز وصيانة أعمال الطرق 
الرئيسية وشــبكات خدمات 
البنيــة التحتيــة الرئيســية 
وخزانات مياه االمطار مبشروع 
جنوب صباح األحمد السكنية.
وأضــاف الوزير العجمي، 
في تصريــح صحافي، أنه مت 
طــرح أعمــال تنفيــذ الطرق 
البنية  الرئيســية واخلدمات 
التحتيــة وخزانــات األمطار 
للمدينة بتاريخ ٢٥ ســبتمبر 
من العام ٢٠٢٢، وأغلق تاريخ 
تقدمي العطاءات وفتح املظاريف 
في ١٢ يناير املاضي، مشيرا الى 

مليونا و٧٨٩ الفا و٧٦ دينارا.
ويقــع املشــروع اخلاص 
باملدينة اجلديدة على بعد ٨٠

كيلومترا جنوب مدينة الكويت، 
مبساحة تصل إلى ٦١٫٥ كم٢.

وأشــار إلى أن مدة تنفيذ 
األعمال تســتمر لـ ١٠٩٥ يوما 
وتشمل تنفيذ طبقات االسفلت 
األولــى والثانيــة والثالثــة 
«الســطحية» لكامــل الطرق 
الرئيســية في املشروع على 
مســاحة أكثر من مليون متر 
مسطح اســفلت، بعد ان تتم 
بإزالة البحيرة القائمة وعمل 
ما يلزم من معاجلة للتربة من 

قبل الشركة الفائزة.
إلــى أن  ولفــت العجمــي 
مكونات املشروع تشمل كذلك 
«تنفيذ شبكات خدمات البنية 
التحتية للطرق الرئيســية»، 
ومنها شــبكة األمطار، شبكة 
الصــرف الصحــي، وشــبكة 
الري، وشــبكة املياه املعاجلة 

مــن جانــب آخــر، علمت 
«األنباء» أن املؤسســة العامة 
للرعاية الســكنية تســتقبل 
املواطنني خالل شهر رمضان 
املبارك في الفترتني الصباحية 

واملسائية.
وتـستـقـبـــل «السكنية» 
الفتــرة  خــالل  املواطنــني 
الصباحيــة في كل من املبنى 
الرئيســي مبنطقــة جنــوب 
السرة من الساعة ١٠ صباحا 
حتى الساعة ١ ظهرا، واملراكز 
اخلارجيــة «اجلهــراء وبرج 
التحرير، األڤنيوز، والقرين» 
من الســاعة ١٠ صباحا حتى 
١ ظهــرا، وفي جنــاح تطبيق 
سهل من الســاعة ١٠ صباحا 

حتى الساعة ١ ظهرا.
الفتــرة املســائية،  وفــي 
تستقبل «السكنية» املواطنني 
في املبنى الرئيسي من الساعة 
٢ بعــد الظهر الى الســاعة ٤

عصرا.

وشبكة املياه املاحلة وشبكة 
امليــاه العذبــة، باإلضافة إلى 
تنفيذ األعمال املرورية الالزمة 

للمشروع.
وذكــر «انه ســيتم تنفيذ 
األعمال املدنية لشبكات الهاتف 
وعبارات الكيبالت الكهربائية 
جهــد ١٣٢ ك/ڤ و٤٠٠ ك/ڤ، 

وتنفيذ خزانني لألمطار.
عالوة على ذلك ســتكلف 
الشــركة الفائزة في املناقصة 
بأعمــال مؤقتة مثل: اشــارات 
الوميض، كاميــرات املراقبة، 
انارة الطرق، املطبات الصناعية 
للطرق الرئيسية حفاظا على 
سالمة رواد الطرق الرئيسية 

للمدينة.
وأفاد بأن الشركة الفائزة قد 
استوفت شروط: أقل األسعار، 
والشروط احلسابية والفنية 
والقانونية، عالوة على توافر 
االعتماد املالي للســنة املالية 

.٢٠٢٣/٢٠٢٢

مببلغ ١١٢٫٧ مليون دينار ومدة تنفيذ األعمال تستمر لـ ١٠٩٥ يوماً وتشمل تنفيذ طبقات األسفلت

عمار العجمي

انه استجابت ١٧ شركة لشراء 
املستندات اخلاصة بها، بينما 
بلغت الشــركات املتقدمة في 

الوقت ١٤ شركة فقط.
وأوضــح العجمي انه بعد 
الدراســة متت الترسية على 
أقل األســعار التي تقدمت بها 
١٤ شركة، حيث انتهى االختيار 
على شــركة املقاولون العرب 
الكويتيــة مببلغ وقــدره ١١٢

محافظ األحمدي بحث التعاون املشترك مع سفيرة كندا
استقبل محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد 
في مكتبه بديوان عام احملافظة، سفيرة كندا 
لدى الكويت عليا مواني مبناسبة مباشرتها 
مهامها، حيث جرى التعارف وتبادل األحاديث 
الودية التي تناولت العالقات الوثيقة التي 
تربط قيادتي وشــعبي البلدين الشــقيقني 

وسبل تعزيزها في جميع املجاالت.
كمــا تطرق اللقــاء إلى الفــرص املتاحة 
لتطوير التعاون املشــترك القائــم وتبادل 
اخلبرات بني البلدين إجماال وعلى مستوى 
األنظمة اإلدارية احمللية واحملافظات واملناطق 
على وجه اخلصوص، وأهدى احملافظ اخلالد 
للسفيرة مواني في ختام اللقاء درعا تذكارية، 

معربا عن متنياته لهــا بالتوفيق والنجاح 
في الدفع بعالقات الصداقة بني البلدين الى 

آفاق أرحب.
مــن جهتها، أعربت الســفيرة مواني عن 
ســعادتها وامتنانهــا حلفــاوة االســتقبال، 
وتقديرهــا البالغ للرعايــة التي حتظى بها 
البعثة الديبلوماسية لبالدها، ومواطنو كندا 
على الصعيدين الرسمي والشعبي في الكويت.

من جانب آخر، يستقبل محافظ األحمدي 
الشيخ فواز اخلالد، املهنئني بشهر رمضان 
املبارك يوم األربعاء السابع  من شهر رمضان، 
وذلك من بعد صالة العشاء إلى الساعة ١١٫٣٠
درع تذكارية من احملافظ اخلالد لسفيرة كندامساء في قصر الضيافة مبدينة األحمدي.

مي البغلي: التزام موظفي الوزارة
بالدوام أول أيام رمضان

بشرى شعبان

استقبلت وزيرة الشؤون االجتماعية 
والتنميــة واملجتمعية، ووزيــرة الدولة 
لشــؤون املــرأة والطفولــة مــي البغلي، 
املوظفــني املهنئني بحلول شــهر رمضان 
املبارك، بحضور وكيــل الوزارة باإلنابة 

عبدالعزيز ساري، وعدد من املسؤولني.
وبهذه املناســبة، رفعت البغلي أسمى 
آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد، وسمو ولي 
العهد الشيح مشعل األحمد، ورئيس مجلس 
الوزراء ســمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح والشعب الكويتي واملقيمني كافة 
بحلول الشــهر الفضيل، ســائلة املولى، 
عز وجل، أن يعيد هذا الشهر الكرمي على 
البالد والعباد مبزيد من التقدم والرخاء، 
وأن «يتقبل منا جميعــا الصيام والقيام 

وصالح األعمال».

وقالت البغلي، فــي تصريح صحافي 
علــى هامش االســتقبال، إن «ثمة التزاما 
واســعا من قبل موظفي الوزارة بالدوام 
خالل أول أيام رمضان، السيما مع مباشرة 
العمل بالتعميم اإلداري اخلاص بتحديد 
مواعيد العمل الرسمية وفقا لنظام الدوام 
املرن، واحملدد بـ ٤ ساعات ونصف الساعة 
يوميا خالل ٣ أوقات للحضور واالنصراف 
مــن الســاعة ٩:٤٥ صباحا حتــى الـ ٢:١٥
ظهرا، ومن الـ ١٠:١٥ صباحا حتى الساعة 
٢:٤٥ ظهــرا، ومن الـــ ١٠:٤٥ صباحا حتى 

الـ ٣:١٥ عصرا».
إلى ذلك، قامت البغلي بجولة على بعض 
إدارات الوزارة داخل مجمع الوزارات، تفقدت 
خاللها ســير العمل، كمــا أنه من املتوقع 
أن تقــوم بزيارة تفقديــة إلى مجمع دور 
الرعاية االجتماعية خــالل األيام املقبلة، 
لتهنئــة النزالء واالفطــار برفقتهم جريا 

للعادة السنوية خالل رمضان.

وزيرة الشؤون استقبلت املهنئني بالشهر الفضيل

أحاديث ودية بني الوزيرة م.مي البغلي وقيادات «الشؤون»

مصدر لـ «األنباء»: جلنة احلماية من العنف 
األسري ناقشت رفع سن «الزواج» و«احلدث» 

بشرى شعبان

كشف مصدر خاص في المجلس األعلى 
لشــؤون األســرة عن أن لجنة الحماية 
من العنف األســري وبعد تشــكيلها من 
المجلس األعلى، عقدت اجتماعها الثاني 
لمناقشة تفعيل قانون الحماية من العنف 
األســري، مضيفا أن االجتماع ترأســته 
وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون 
المرأة والطفل رئيســة المجلس األعلى 
لألسرة م. مي البغلي، وتم خالله تشكيل 
عدة فرق منبثقة عن اللجنة العليا، وجاء 

كما يلي:
ـ فريق مراجعة القوانين والتشريعات 

المتعلقة باألسرة والمرأة والطفولة.
ـ فريق رسم السياسات العامة.

ـ فريق اإلرشاد األسري والتوعية.
كما ناقشــت اللجنة خــالل االجتماع 
أهــم القوانيــن التي تحتــاج إلى بعض 

التغييرات، ومنها:
ـ رفع سن الزواج.

ـ حظر ضرب الطفل.
ـ رفع سن الحدث.

وأضاف المصدر أن هذه الموضوعات 
تســهم في تقييــم المؤشــرات الدولية 

للكويت، مشــيرا إلى أن اللجنة اللجنة 
والفرق التابعة تهدف الى تنفيذ األهداف 
المتعلقة برسم السياسة العامة لحماية 
األسرة وتقوية أواصرها ومواجهة كل ما 
يتعلق بالعنف األســري وإقرار الخطط 

التنفيذية ومتابعة تنفيذها.
وزاد أنه تمت مناقشة ما يلي:

إعــداد البرامج التوعوية والتثقيفية 
الخاصــة بالعنف األســري وعلى وجه 
الخصوص تلك المتعلقة بكيفية مواجهة 
جرائم العنف األسري وحماية ضحاياه 

وتعريفهم بحقوقهم. 
إصدار تقرير سنوي عن العنف األسري 
والشكاوى التي تلقتها اإلدارات والجهات 
المختصة بالعنف األسري وما تم بشأنها.

مراجعة التشريعات الوطنية وتقديم 
المقترحات والتوصيات الالزمة بشأنها 
لتعديــل أو إلغاء األحكام التي تتناقض 

مع أحكام وأهداف القانون
التنســيق بيــن جميع المؤسســات 
الرسمية ومؤسســات المجتمع المدني 

ذات العالقة بالعنف األسري.
اعتماد برامــج ومناهج التدريب لكل 
العاملين والمعنيين بالعمل على تنفيذ 

هذا القانون.

كشف عن أنها اعتمدت تشكيل ٣ فرق تابعة لها وناقشت عدداً من امللفات املهمة

بدر املسيلم أقام حفًال لتكرمي وتوديع سفير نيبال

بدر عوض املسيلم مكرما السفير النيبالي بدر عوض املسيلم مع سفراء نيبال وتركيا وإندونيسيا وعدد من احلضور

أقام بدر عوض المســيلم حفال 
لتكريم وتوديع ســفير نيبال لدى 
الكويــت دروجا براســاد بهانداري 
بمناســبة انتهــاء مهــام عملــه في 

الكويــت، وحضر الحفل عدد كبير 
من رواد الديوان بالعمرية وعدد من 
السفراء المعتمدين وأعضاء السلك 
الديبلوماســي بالكويت، والملحق 

العسكري بسفارة جمهورية مصر 
العربيــة العميد أركان حرب محمد 
عبــداهللا رجــب، ورئيـســـة بعثة 
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات 

البشــرية (موئــل) لــدى الكويــت 
والخليج العربي د.أميرة الحســن،  
والقائم باألعمال بسفارة جمهورية 

ڤيتنام الصديقة.
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شداد لـ «األنباء»: إقبال كبير من املصلني على املسجد الكبير في أول أيام التراويح

أسامة أبوالسعود

أحيــت جمــوع املصلني 
الليلــة األولــى مــن صالة 
التراويح في مختلف مساجد 
البالد، وفي مقدمتها مسجد 
الدولة الكبير الذي استقطب 

املئــات من املصلني وســط 
جاهزيــة تامــة مــن إدارة 
املسجد ورجـــال الداخليـــة.
إدارة  مديـــــــر  وقــال 
الكبير علي شداد،  املسجد 
فــي تصريحــات خاصــة 
إدارة  إن  «األنبــاء»،  لـــ 

املســجد الكبير اتخذت كل 
االســتعدادات الســتقبال 
جموع املصلني خالل صالتي 
التراويح والقيام خالل شهر 
رمضان املبارك، مشيرا إلى 
أن القارئــني عمــر الدمخي 
ا املصلني  ومحمد فخــرو أمَّ

جهود كبيرة لرجال «الداخلية» في تنظيم حركة املرور وفتح جميع مواقف السيارات باملسجد الستقبال املصلني

في الليلة األولى للشهـــــر 
املبارك، حيــــث مت البـــــــدء 

بســـــورة البقـــرة.
وأشاد شداد بجهود رجال 
وزارة الداخلية في تنسيق 
دخــول وخــروج املصلني 
خالل الليلة األولى لصالة 
التراويح، حيث كان هناك 
إقبــال كبير مـــــن الرجال 
واألطفال وحضور نسائي 
حاشـــد بفضل اهللا، وأثنى 
كذلــك على جهود رجــــال 
اإلعالم، وخاصة تلفزيون 
وإذاعة الكويت حيث مت نقل 
الصالة مباشرة عبر إذاعة 

القرآن الكرمي.
إفطـــــــــــار  وذكــر أن 
فــي املســجد  املصلـــــني 
الكبير سيبــــــدأ من اليوم 
األول وســيتواصل حتــى 
نهاية الشهر املبـــــارك في 
اخليمة الكبرى وسيتم كذلك 
توزيع وجبات اإلفطار على 
الرئيس مقابــــــل  الشارع 

البورصــــة.
وعن جتهيزات مواقف 
الســتيعاب  الســيارات 
قــــــال  جمــوع املصلني، 
شداد «مت فتـــــح جميـــع 
مواقف السيارات باملسجد 
الســتقبال املصلني سواء 
املواقــــف متعددة األدوار 
أداور فــي  وعددهـــــا ٣ 
سراديب املسجد وهي عن 
طريــق الدائــري األول أو 
مواقف السيارات من اجلهة 
الشمالية من شارع اخلليج 

العربي».
وختم شداد موجها الشكر 
العاملني  جلهوــــــد جميــع 
بإدارة مسجد الدولة الكبير 
على مــا قدموه ويقدمونــــــــه 
إلحيــاء تلك الليالي املباركة 
والوقــوف على خدمــــــــة 
وراحــة جمــــــوع املصلني 

وتهيئـــــة 
جميــع 

األجــــــواء 
اإلميانيــــة.

فتح جميع مواقف السيارات باملسجد الستقبال املصلني سواء متعددة األدوار أو في السراديبإفطار املصلني سيكون في اخليمة الكبرى كما سيتم توزيع وجبات بالشارع الرئيسي مقابل البورصة

«فنار» ترصد األيادي 
اخليرية الكويتية في 
رمضان قدميًا وحديثًا

صدر العدد اجلديد من مجلة 
«فنار»، الذي يتناول األعمال 
اخليرية الكويتية قدميا وحديثا 
في شهر رمضان املبارك، فهو 
بحق شــهر اخلير الذي تزيد 
فيــه أواصر الترابط. ويرصد 
ملف العدد العشرين من املجلة 
األعمال اخليرية الكويتية في 
شهر رمضان قدميا وحديثا، فقد 
توارث أهل الكويت مجموعة 
كبيــرة مــن العــادات الطيبة 
في شــهر رمضان، وحرصوا 
علــى تناقلها جيــال بعد آخر، 
فبقيت هذه األعمال خالدة مع 
أبناء الشــعب والتــي امتدت 
إلى اخلارج في ســبيل عموم 
اخلير بشــتى بقــاع األرض. 
ويضم العدد أيضا سيرة شيخ 
نواخذة الكويت احملسن الراحل 
عبدالوهاب عبدالعزيز العثمان، 
رحمــه اهللا، كواحد من أعالم 
العمل اخليري في الكويت الذين 
اشــتهروا بأعمالهــم اخليرية 
واإلنســانية خاصة في شهر 
رمضان. وفي العدد، استعراض 
ألحدث اإلصدارات التي أنتجها 
مركز فنار، وهو كتاب «حملة 
شاحنات الكويت إلغاثة سورية 
واليمن»، وكتاب «مبرة العوازم 
اخليرية.. الفكرة والتأسيس».

غالف العدد

جدول صالة التراويح لشهر رمضان املبارك في املسجد الكبير

اآلياتالقارئاآلياتالقارئالليلة
سورة البقرةعمر الدمخيليلة ١ رمضان

آية (١) إلى آية (٢٩)
سورة البقرةمحمد فخرو

آية (٣٠) إلى آية (٥٩)
سورة البقرة آية (٨٤) إلى آية (١٠٥)بدر العليسورة البقرة آية (٦٠) إلى آية (٨٣)محمد فخروليلة ٢ رمضان
عبدالرحمن ليلة ٣ رمضان

الشويع
سورة البقرة

آية (١٠٦) إلى آية (١٣٤)
سورة البقرةمحمد فخرو

آية (١٣٥) إلى آية (١٥٧)
سورة البقرة آية (١٨٢) إلى آية (٢٠٢)د. محمد البراكسورة البقرة آية (١٥٨) إلى آية (١٨١)محمد فخروليلة ٤ رمضان
سورة البقرةد. محمد البراكليلة ٥ رمضان

آية (٢٠٣) إلى آية (٢٢٤)
سورة البقرةمحمد فخرو

آية (٢٢٥) إلى آية (٢٤٢)
سورة البقرةيوسف البدرليلة ٦ رمضان

آية (٢٤٣) إلى آية (٢٥٦)
سورة البقرةمحمد فخرو

آية (٢٥٧) إلى آية (٢٧٠)
سورة البقرةمحمد فخروليلة ٧ رمضان

آية (٢٧١) إلى آية (٢٨٢)
سورة البقرةيوسف البدر

آية (٢٨٣) إل سورة آل عمران آية (١٤)
سورة آل عمرانيوسف البدرليلة ٨ رمضان

آية (١٥) إلى آية (٤٥)
سلطان 
الصرام

سورة آل عمران
آية (٤٦) إلى آية (٧٤)

سورة آل عمرانسلطان الصرامليلة ٩ رمضان
آية (٧٥) إلى آية (١٠٠)

سورة آل عمرانيوسف البدر
آية (١٠١) إلى آية (١٣٢)

سورة آل عمران آية (١٥٨) إلى آية (١٨٤)سلطان الصرامسورة آل عمران آية (١٣٣) إلى آية (١٥٧)يوسف البدرليلة ١٠ رمضان
سورة آل عمرانسلطان الصرامليلة ١١ رمضان

آية (١٨٥) إلى سورة النساء آية (٦)
عبدالرحمن 

الشويع
سورة النساء

آية (٧) إلى آية (٢٣)
سورة النساء آية (٤٥) إلى آية (٧٠)سلطان الصرامسورة النساء آية (٢٤) إلى (٤٤)عمر الدمخيليلة ١٢ رمضان
عبدالرحمن ليلة ١٣ رمضان

الشويع
سورة النساء

آية (٧١) إلى آية (٩١)
سورة النساءعمر الدمخي

آية (٩٢) إلى آية (١١٣)
سورة النساء آية (١١٤) إلى آية عمر الدمخيليلة ١٤ رمضان

(١٤٠)
عبدالرحمن 

الكندري
سورة النساء

آية (١٤١) إلى آية (١٦٢)
عبدالرحمن ليلة ١٥ رمضان

الشويع
سورة النساء

آية (١٦٣) إلى سورة املائدة آية (٥)
سورة املائدةعمر الدمخي

آية (٦) إلى آية (٢٦)
سورة املائدةعمر الدمخيليلة ١٦ رمضان

آية (٢٧) إلى آية (٤٥)
سورة املائدةد. ماجد العنزي

آية (٤٦) إلى آية (٦٦)
سورة املائدة آية (٨٤) إلى آية (١٠٨)عمر الدمخيسورة املائدة آية (٦٧) إلى آية (٨٣)عبدالرحمن الكندريليلة ١٧ رمضان
سورة املائدةمحمد فخروليلة ١٨ رمضان

آية (١٠٩) إلى سورة األنعام آية (٢٢)
عبدالرحمن 

الكندري
سورة األنعام

آية (٢٣) إلى آية (٥٨)
سورة األنعام آية (٧٨) إلى آية (١١٠)يوسف البدرسورة األنعام آية (٥٩) إلى آية(٧٧)عبدالرحمن الشويعليلة ١٩ رمضان
عبدالرحمن ليلة ٢٠ رمضان

الشويع
سورة األنعام

آية (١١١) إلى آية (١٣٤)
سورة األنعامخالد العيناتي

آية (١٢٨) إلى آية (١٥٠)
سورة األنعامعمر الدمخيليلة ٢١ رمضان

آية (١٥١) إلى سورة األعراف آية (٢٢)
سورة األعرافخالد العيناتي

آية (٢٣) إلى آية (٤٦)
سورة األعرافسلطان الصرامليلة ٢٢ رمضان

آية (٤٧) إلى آية (٧٣)
سورة األعرافخالد العيناتي

آية (٧٤) إلى آية (١١٦)
سورة األعرافبدر العليليلة ٢٣ رمضان

آية (١١٧) إلى آية (١٤٩)
سورة األعرافخالد العيناتي

آية (١٥٠) إلى آية (١٧٠)
* سورة األعرافد. ماجد العنزيليلة ٢٤ رمضان

آية (١٧١) إلى آية (٢٠٦)
سورة األنفالخالد العيناتي

آية (١) إلى آية (١٩)
سورة األنفال آية (٤٦) إلى آية (٧٥)خالد العيناتيسورة األنفال آية (٢٠) إلى آية (٤٥)د. ماجد العنزيليلة ٢٥ رمضان
سورة التوبة آية (٢٧) إلى آية (٤٥)خالد العيناتيسورة التوبة آية (١) إلى آية (٢٦)بدر العليليلة ٢٦ رمضان
سورة التوبةعمر الدمخيليلة ٢٧ رمضان

آية (٤٦) إلى آية (٦٨)
سورة التوبةخالد العيناتي

آية (٦٩) إلى آية (٩٢)
سورة التوبة آية (٩٣) إلى آية سلطان الصرامليلة ٢٨ رمضان

(١١٧)
سورة التوبة آية (١١٨) إلى سورة خالد العيناتي

يونس آية (٨)
سورة يونس آية (٣٤) إلى آية (٧٠)خالد العيناتيسورة يونس آية (٩) إلى آية (٣٣)بدر العليليلة ٢٩ رمضان
سورة يونسد. ماجد العنزيليلة ٣٠ رمضان

آية (٧١) إلى آية (١٠٦)
سورة يونسخالد العيناتي

آية (١٠٧) إلى سورة هود آية (٢٣)

٭ سجود التالوة

ملشاهدة الڤيديو
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 «Canstruction Kuwait» :«الهارون لـ «األنباء
جنح في إبراز كفاءة طلبة «العمارة» في التصميم

آالء خليفة

العمــارة  نظمــت كليــة 
Canstruction» معرضا بعنوان

٢٠٢٣»، وذلك بحضور  Kuwait
عميد الكلية بالتكليف د.عادل 
املؤمن والقائم بأعمال رئيس 
قسم العمارة د.شيخة املباركي.

وذكر عضو هيئة التدريس 
بقسم العمارة بجامعة الكويت 
د.يوسف الهارون في تصريح 
خاص لـ «األنباء» أن املعرض 
هو األول من نوعه في جامعة 
الكويت، الفتا إلى أنه مت تقسيم 
الطــالب إلى ٥ فرق كل فريق 
يضم من ٣ الى ٤ طالب، وقد 
قدم الطالب أفكارا مبدعة خالل 
املعــرض تعكس ريادة دولة 
الكويت في األعمال اخليرية 
واإلنسانية عن طريق تصميم 
هياكل مكونة من علب طعام، 
الفتا إلى أن كل مشروع تكون 
من نحو ١٠٠٠ علبة بإجمالي 

٦٠٠٠ علبة لكل املشاريع.
وذكر الهارون أن الطالب 
تعلموا مبادئ التصميم، كما أن 
املعرض منحهم فرصة جيدة 
لتوطيد أواصر التعاون فيما 
بينهــم وتعزيز حــب العمل 
اخليري في نفوسهم، مضيفا 
أنــه مت التبرع بالهياكل التي 
إلــى اللجان  أجنزها الطالب 
اخليريــة في الكويت ليذهب 
ريعهــا فــي شــراء الســالل 
الغذائية خالل شهر رمضان 
وتوزيعهــا علــى احملتاجني 
واألسر املتعففة، مشيدا بهذا 
اإلجنــاز الــذي ســجل لكلية 

مجسمات على شكل مثلثات 
بحيــث يرمــز كل مثلث إلى 
فرد من أفراد العائلة للتأكيد 
على أهمية الترابط األسري، 
باإلضافــة إلى فكــرة أخرى 
جتســدت في عمــل كيرڤات 
تشــبه املــخ وهــذه الفكــرة 
ســميت بـ «بيــت العواطف» 
وهي خاصة باألشخاص الذين 
يتعرضون لكوارث بيئية أو 

زالزل ويفقدون املأكل واملشرب 
واملسكن وكيف أن عواطفهم 

تصبح صعبة للغاية.
وتابع: كما كانت هناك فكرة 
اجلدار وهو عبارة عن حائط من 
العلب ويوجد خلفه سجن مبا 
يشير إلى أن احلقيقة تختبئ 
عــن غالبية النــاس واملعاناة 
احلقيقية للمحتاجني، موضحا 
أن املجسم اخلامس كان عبارة 
عن سفينة كويت العطاء وكيف 
أن الكويت سباقة في األعمال 
اخليرية واإلنسانية في العالم 
وتلــك الســفينة تعكس دور 
الكويت اإلنســاني في العالم 
والــذي جعلها مركــزا للعمل 

اإلنساني.
وذكــر الهــارون أن هنــاك 
مجموعــة مــن الطلبــة فازوا 
بأفضل تصاميم من قبل جلنة 
التحكيم التي ضمت مجموعة 
من أعضاء هيئة التدريس بقسم 

العمارة.

معرض يربط بني عملية التعليم واألفكار املبدعة في مجال العمل اخليري واإلنساني

د.عادل املؤمن ود.شيخة املباركي ود.يوسف الهارون وعدد من أساتذة كلية العمارة

الكويــت  العمــارة بجامعــة 
دكاترة وطلبة.

وعلــى صعيــد متصــل، 
أوضح الهــارون أن كل فكرة 
من املشروع كانت تهدف إلى 
غرض معني، الفتا إلى أن هناك 
هيــكال صمم بحيــث تصعد 
العلــب إلــى األعلى وســمي 
«املمر املــؤدي إلــى اجلنة»، 
بينما تضمنت فكرة أخرى ٣

..ومشروع آخر

حســن أنصاري وغالية الزعبي ودمية الرشدان وسارة الرشدان الفائزون 
ً بجائزة التصميم األكثر إبداعا حصة الفارس ولولوة العزاز ودالل اخلضر  الفائزات بجائزة التصميم األكثر شعبية

إضافة تخصصات أكادميية جديدة للمؤسسات 
التعليمية املعتمدة في الواليات املتحدة

ثامر السليم

أصــدر وزير التربيــة ووزير 
التعليم العالــي والبحث العلمي 
د.حمــد العدوانــي قــرارا يقضي 
بإضافة بعض البرامج الدراســية 
والدرجــات العلميــة إلــى قائمة 
مؤسســات التعليــم العالــي في 
الواليات املتحدة األميركية املوصى 
بها لدى اجلهاز الوطني لالعتماد 
األكادميي وضمان جودة التعليم.
وجاء في القرار، الذي أصدره 
د.العدوانــي مؤخــرا وحصلــت 
«األنباء» على نسخة منه، ضرورة 
أن يكون البرنامج الدراسي الذي 
سيلتحق به الطلبة قد اجتاز املدة 
الدراســية احملددة ملنــح الدرجة 
العلميــة وذلك بتخريــج الدفعة 
األولــى من الكليــة التي تطرحه، 
ومراعاة القرارات املنظمة لاللتحاق 
ولنظام الدراســة في مؤسســات 

التعليم خارج الكويت.
كما أشــار القــرار إلى ضرورة 
أن تكــون الدرجــات العلميــة قد 
استوفت متطلبات احلصول عليها 
وفقا للقرارات املنظمة لها الصادرة 

عن وزارة التعليم العالي.

الفارسي: تشجيع املبادرات املعنية 
بالنظافة واالستدامة البيئية

بداح العنزي

أكدت رئيسة جلنة شؤون البيئة في 
املجلس البلدي م.علياء الفارسي احلرص 
على دعم وشــجيع املبادرات الشبابية 
املقدمة من األفراد والتي تعنى بالنظافة 
واالستدامة البيئية وآلية التخلص من 

النفايات بشكل مستدام.
وقالت م. الفارسي بعد اجتماع اللجنة 
واملخصص ملناقشــة مبادرات الشباب 
الكويتــي إنه متت إحالــة املبادرة إلى 
اجلهاز التنفيذي لتقدمي تقرير مفصل 

ورأي فني باملوضوع.
وأضافت أن رؤية كويت جديدة ٢٠٣٥
تضمنت ركيزة أساسية محورها بيئة 

معيشــية مستدامة، نسعى من خاللها 
لتحقيق االستدامة البيئية والتي تدعو 
الى تعاون مؤسســات املجتمع املدني 

والشعوب واألفراد.
إلــى  الكويــت  تســعى  وقالــت: 
بنــاء سياســات تنمويــة مبنيــة على 
استراتيجيات قابلة لتحقيق االستدامة 
على املدى البعيد بحيث تسعى الدولة 
من خالل مشاريعها اإلسكانية التنموية 
اجلديدة ألن تكون مدنها اجلديدة مدنا 
ذكية ذات بيئة حضرية نظيفة ومستدامة 
لتوفير سبل العيش الكرمي ملواطنيها.

وأشارت م. الفارسي إلى أن االجتماع 
اتســم بكل رحابة صدر مع مقدم طلب 
املبــادرة ومت عرض بعــض مبادراتهم 

علينا والتي تســاهم في الوصول إلى 
االستدامة البيئية وهي: مراقبة عملية 
جمع املخلفات وتســهيلها باســتخدام 
الذكاء االصطناعي وتنظيف الشواطئ 

بشكل آلي.
وأوضحت أنه من خالل االجتماعات 
الســابقة فــي جلنة شــؤون البيئة مت 
االطالع على أهداف استراتيجية الهيئة 
العامــة للبيئة، وملســنا أهمية قياس 
النفايات والتي من خالل التكنولوجيا 
جتعــل من إدارة هــذه النفايات عملية 
أسهل وأكثر كفاءة، مشيرة الى أن اللجنة 
املشــتركة بصدد إعداد الئحة النظافة 
اجلديدة وحتويلها الئحة خاصة بإدارة 

نفايات بلدية صلبة.

أشارت إلى أن اللجنة املشتركة تسعى إلى إعداد الئحة خاصة بإدارة نفايات البلدية الصلبة

م.علياء الفارسي وخالد املطيري وم.إسماعيل بهبهاني وفهد العبداجلادر وم.شريفة الشلفان وم. منيرة األمير وم.فرح الرومي وعبداهللا العنزي وعدد من املبادرين

«البلدية»: ١٢٢٢ شكوى تلقاها 
«طوارئ اخلدمات» خالل فبراير

كشفت البلدية عن تلقي قسم طوارئ 
اخلــط ١٣٩ مبراقبــة النقليــات بإدارة 
اخلدمــات العامة وخدمــة ٢٤٧٢٧٧٣٢

واتساب الشكاوى ١٢٢٢ شكوى من جميع 
احملافظات وذلك مــن خالل إحصائية 
صــادرة عن إدارة اخلدمات العامة عن 

شهر فبراير املاضي.
وأوضحت البلدية أن قسم طوارئ 
اخلط الســاخن ١٣٩ مبراقبة النقليات 
بإدارة اخلدمات العامة وخدمة واتساب 
الشكاوى قد تلقى ١٢٢٢ شكوى تتعلق 
بوجود مخلفات قمامة وأثاث مستعمل 
في الساحات وأمام املنازل وسكن عزاب 
ورمي أنقاض تعيق الطريق وسقوط 

أشجار وباعه جائلني وسيارات مهملة 
وقوارب فضال عن تزويد املواطنني بأرقام 

وهواتف مراكز البلدية باحملافظات.
وأشارت إلى تلقي ٢٤٧ شكوى تتعلق 
مبحافظة األحمدي، ٢٢٠ شكوى حملافظة 
اجلهراء، ١٩٨ شكوى ملبارك الكبير إلى 
جانب تلقي ١٨٦ شكوى تتعلق مبحافظة 
الفروانية، ١٨٩ شكوى حملافظة حولي 
فضــال عن تلقي ١٨٢ شــكوى حملافظة 

العاصمة.
وأشــارت البلديــة إلــى أن جميــع 
الشكاوى التي يتم استقبالها عبر خدمة 
الواتســاب وخدمة اخلط ١٣٩ من قسم 
الطــوارئ التابــع إلدارة اخلدمات يتم 

متابعتها من قبل موظفي اخلط الساخن 
بعد حتويلها إلى جهات االختصاص في 
البلدية طبقــا للمحافظات، فضال عن 
التأكد مــن اإلجراءات التي مت اتخاذها 
للتواصــل مع الشــاكي واطالعه على 

تلك اإلجراءات.
وأضافت أن موظفي قسم الطوارئ 
التابع إلدارة اخلدمات العامة يعملون 
على مدار ٢٤ ساعة للتعامل مع الشكاوى 
املتلقــاة، مؤكدة في هــذا الصدد على 
حتريك آليات ومعدات في حال وجود 
احلاالت الطارئة في مختلف احملافظات 
التي تســتوجب احلل الفوري للعمل 

على حلها.

عن طريق خدمة اخلط ١٣٩ و«واتساب» الشكاوى

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

«النجاة»: خطة مميزة 
لشهر رمضان الكرمي

تقــدم رئيــس مجلــس 
النجــاة  اإلدارة بجمعيــة 
الزامــل  اخليريــة فيصــل 
التهانــي  آيــات  بأســمى 
والتبريكات إلى مقام صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، وســمو ولي عهده 
األمني الشيخ مشعل األحمد، 
وعمــوم الشــعب الكويتي 
واألمة اإلسالمية كافة بقدوم 

شهر رمضان املبارك.
الزامــل: حرصت  وقال 
«النجاة» على وضع خطة 

مميزة لشــهر رمضان، حيث تضمنت مبــادرة إفطار مليون 
صائــم داخل الكويت وفي ٢٥ دولة حول العالم، الفتا إلى أن 
وفود اجلمعية تتواجد اآلن في كل من اليمن ولبنان لإلشراف 

على توزيع السالل الرمضانية للمستحقني.
وأكد الزامل ان من أهم املشــاريع التي تطرحها «النجاة» 
في الشــهر املبارك مشروع «أبشروا باخلير» واخلاص مبلف 
ســداد اإليجــارات عن األســر املتعففة، كما تطــرح اجلمعية 
مشــاريع «التعريف باإلسالم»، و«القرآن الكرمي» و«األطراف 
الصناعية»، و«إحياء قرية مسلمة» و«كفالة ورعاية األيتام» 

و«سبع سنابل تقبل الزكاة» وغيرها من املشاريع.

فيصل الزامل

غياب شبه جماعي لطلبة 
املدارس أول أيام رمضان!

عبدالعزيز الفضلي

شــهد أول يوم من شهر رمضان غياب شبه جماعي لطلبة 
املدارس مبراحلها املختلفة وخلت الساحات احمليطة باملدارس 
من االزدحام اليومي. وحول هذا األمر، كشفت مصادر مطلعة 
لـ«األنباء» أن عددا كبيرا من أولياء األمور يتحملون مسؤولية 
غياب أبنائهم، مشيرة إلى أن لوحظ اتفاق أولياء األمور من خالل 
«قروباتهم» على غياب أبنائهم في هذا اليوم وعدم إحضارهم 
للمدارس. وأوضحت أن اإلدارات املدرسية التي باشرت دوامها 
بحسب ما حددته وزارة التربية في الساعة ٩٫٣٠ صباحا، فوجئت 
بالغياب الكبير لطلبتها، مضيفة أنه صدرت تعليمات بتطبيق 
النظم واللوائح اخلاصة بالغياب على الطلبة املتغيبني وعدم 
إعــادة الدروس لهم. ودعت املصادر أولياء األمور إلى ضرورة 
التعاون مع املدرســة وحث أبنائهم الطلبة على الدوام حفاظا 

على حتصيلهم العلمي وليس تشجيعهم على الغياب.

الصديقي لـ «األنباء»: ال تهاون في «األمن الغذائي»
حنان عبداملعبود

أعلــن مراقــب تفتيــش 
محافظة العاصمة في الهيئة 
العامــة للغــذاء والتغذيــة 
عبداهللا الصديقي عن عدد من 
اجلوالت التي قام بها مؤخرا 
والتي نظمتها ادارة تفتيش 
العاصمــة التابعــة للهيئة، 
الفتا الى أن اجلوالت ركزت 
على عدة مناطق منها سوق 
السمك مبنطقة شرق ومنطقة 

الشويخ الصناعية.
وكشــف الصديقــي، في 
تصريح خاص لـ «األنباء»، 
كيلــو   ٤٦٠ اتــالف  عــن 
أســماك فاسدة غير صاحلة 
لالســتهالك اآلدمــي، خالل 
اجلولة التفتيشية التي قام 

بها في سوق السمك.
وشــدد علــى أن األمــن 
الغذائي خط أحمر، ال ميكن 
التهاون فيه، مبينا أن إدارة 
تفتيش األغذية ال تألو جهدا 

٧ محاضر مخالفات بيع مواد 
غذائيــة منتهية الصالحية، 
وكذلك عمل محاضر نظافة 
عامة، ومحاضر اشتراطات 
صحيــة.  وأضــاف انه من 
الضروري تكثيف اجلوالت 
التفتيشــية حرصــا علــى 
اجلمهور، ولضمان ســالمة 
املواد الغذائية وحتى تصل 
للمســتهلك بصــورة جيدة 

وصحية. كما أعلن عن اتالف 
فقع غير صالح لالســتهالك 
اآلدمــي ومت عمــل محضــر 
مخالــف. واختتــم مؤكــدا 
استمرار اجلوالت التفتيشية 
طوال الوقت، مشيرا الى أن 
املفتشــني موجــودون على 
مدار الســاعة بكل املناطق، 
وأن االدارة حريصــة علــى 

التواجد على مدار اليوم.

مراقب تفتيش محافظة العاصمة في هيئة الغذاء أعلن عن إتالف مواد غذائية غير صاحلة لالستهالك

مواد غذائية منتهية الصالحيةفقع تالفعبداهللا الصديقي

في متابعة كل ما يخص املواد 
الغذائية، مشيرا الى أن الهدف 
من اجلواالت املستمرة ليس 
املخالفة بالدرجة األولى، وإمنا 
ايصال رسالة للقائمني على 
املنشــآت الغذائية أن هناك 
مالحظات ال بد من االلتزام بها.

وقال الصديقي انه مت عمل 
جولــة في منطقة الشــويخ 
الصناعية واسفرت عن حترير 

األمني العام لقطاعات اجلامعة: حافظوا
 على املرافق واملباني اجلامعية

ثامر السليم

علمت «األنباء» من مصادر 
مطلعة في جامعــة الكويت 
العامة باجلامعة،  أن األمانة 
ممثلة بأمينهــا العام د.فايز 
الظفيري دعت جميع مراكز 
العمل في اجلامعة إلى ضرورة 

مما يتسبب في تلف الصبغ 
وتشويه املنظر العام ملرافق 

احلرم اجلامعي.
أن  املصــادر  وذكــرت 
األمانة العامة تهيب بجميع 
مراكز العمــل والكليات الى 
منع وضــع أي ملصقات أو 
تثبيت أوراق على احلوائط 

واألبــواب وداخــل املصاعد 
دون التنســيق املســبق مع 
إدارة اإلنشــاءات والصيانة 
لكي يتسنى إلدارة اإلنشاءات 
والصيانة توفير أفضل السبل 
التي تراعــي احملافظة على 
املرافق اجلامعية واحملافظة 

على املنظر العام.

احملافظة على املرافق واملباني 
بجامعة الكويت، الفتة إلى أن 
جهاز اإلشراف ملوظفي إدارة 
اإلنشــاءات والصيانة الحظ 
قيــام بعــض مراكــز العمل 
والكليــات بوضع امللصقات 
وتثبيت األوراق على احلوائط 
واألبــواب وداخــل املصاعد 
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«كيدزانيا» شاركت في «حدث الكويت لالستدامة»

بــني صفحــات مســاعيها املخلصة في 
مجال املســؤولية االجتماعية للشــركات، 
شاركت كيدزانيا الكويت في «حدث الكويت 
لالستدامة» الذي أقيم في «مروج» من ٩ حتى 
١١ اجلاري، حيث قامت بالتعليم الترفيهي 
لألطفال وما مصادر الطاقة املتجددة، كجزء 
من «مبــادرة تغير املنــاخ»، وبرنامج من 
أجل عالم أكثر إخضرارا، داخل كيدزانيا.

وقد ســمحت هذه املشــاركة لكيدزانيا 
الكويت بتثقيف األطفال عبر جتربة التعامل 
مــع مصادر الطاقــة النظيفــة، مثل طاقة 
الرياح والطاقة الشمسية وتشغيل املولدات 
املختلفة، وإعادة تدوير املواد بهدف جتنب 
انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة وتقليل 
البصمة الكربونية، من أجل «عالم أفضل».

ودعماً لشريكنا شركة «الساير القابضة»، 
قامت كيدزانيا الكويت باستضافة مسابقة 
صغيرة لألطفال، حيث عملوا كفريق على 
بناء برج لصناديق موسومة بعنوان «أهداف 
األمم املتحدة للتنمية املستدامة» مبا يعلمهم 
قيمة كل هدف، في جعل العالم مكانا أفضل 

وأكثر أمانا وصحة.
وفاز أســرع فريــق بهدايا من شــركة 
الســاير، ويهدف هذا النشــاط إلى تعزيز 
العمل اجلماعي باعتبــاره جوهر النجاح 
في إنقاذ كوكبنا، ومتكني األطفال ليصبحوا 
أوصياء هذا العالم الذين سيهتمون بكوكبنا.
ورسالة كيدزانيا الكويت للجميع هي 
«من املهم إجراء تغييرات في منط حياتنا 
ونقل هذه الرســالة إلى األطفال، لتوسيع 

مداركهم حول معنى االستدامة».

«بيتك» ينظم املسابقة السنوية لتالوة القرآن «قراء بيتك»
أعلن بيت التمويل الكويتي 
(بيتــك) عن تنظيم النســخة 
العاشرة من املسابقة السنوية 
لتالوة  القرآن الكرمي املخصصة 
لعمالء «بيتك» دون ٢٥ ســنة، 
حتــت عنــوان «قــراء بيتك»، 
بجوائــز قيمة، فــي الفترة من 
٢٧ الى ٢٨ اجلاري، احتفاال بشهر 
رمضــان املبارك، وتأكيدا على 
دور «بيتــك» االجتماعي ومبا 
يتناســب مــع روح وطبيعــة 
الشــهر الفضيل، شــهر القرآن 
وتالوتــه، وســعيا لتعظيــم 
قيمــة وفضيلــة حفــظ كتاب 
اهللا وتالوته، وتكرمي النابغني 
فــي التالوة من أبنــاء الكويت 

اخلــاص بهــم، وقد حتــدد أن 
يكون التسميع بشكل عام في 
املســجد الكبيــر خــالل يومي 
٢٧ و٢٨ اجلــاري، وفق جدول 

املالئم لقدرات املتسابقني على 
اختالف شــرائحهم وقدراتهم 

ومستوياتهم.
وتنظــم املســابقة لفئتــي 
الذكور واإلناث بشكل منفصل، 
وتشــمل اجلوائــز ٤٠ فائــزا 
وفائــزة، وتوزع اجلوائز على 
الفائزين الذين سيتم اختيارهم 
مــن بــني املتقدمني فــي نهاية 
املسابقة التي تكون بتالوة سور 
من أجزاء معينة، حسب ما يتم 
حتديده من قبل جلنة التحكيم، 
وستتم تغطية فعاليات املسابقة 
مــن خــالل صفحــات ومواقع 
«بيتك» على وسائل التواصل 

االجتماعي.

األعمار والفئات، وذلك من بعد 
صالة التراويح مباشرة، حتى 
الساعة ١١ مســاء. وتستقطب 
املنافســات، في املسابقة التي 
ينظمها «بيتك» للعام العاشر 
على التوالي، أعدادا كبيرة من 
حفاظ وقراء كتاب اهللا، حيث 
تكونت عناصر ثقة عديدة في 
املسابقة تتعزز عاما بعد آخر، 
مدعومة بــأن «بيتك» كان أول 
من بادر بتنظيم هذه املسابقة، 
باالضافة الى توافر العديد من 
املكونات القيمة الى تعزز أجواء 
املنافســة وحتفز املتســابقني، 
ومــن أهمهــا جلنــة التحكيم، 
والتنظيــم اجليــد والترتيــب 

جوائز قيِّمة لـ ٤٠ فائزاً وفائزة

مسابقة «قراء بيتك»

واملقيمني على أراضيها من عمالء 
التواصل مع  «بيتك». وسيتم 
املشاركني الذين تنطبق عليهم 
الشروط لتحديد وقت التسميع 

«تعاونية مشرف» أطلقت 
مهرجان رمضان بتخفيضات ٥٠٪

مت افتتــاح مهرجــان 
السلع الرمضانية بالسوق 
املركزي جلمعية مشرف 
التعاونية بحضور رئيس 
وأعضــاء مجلس اإلدارة 
املهرجــان  إطــالق  ومت 
بتخفيضات تصل إلى ٥٠٪ 
على الســلع الرمضانية 
ويستمر حتى ٣١ اجلاري 
بالسوق املركزي مبشرف 
وضاحية مبارك العبداهللا 
باإلضافة إلى تخفيضات 
٥٠٪ مبركز لوازم العائلة.
وقــال رئيس مجلس 
إدارة جمعيــة مشــرف 
التعاونية خالد الفضالة 

على هامش افتتاح مهرجان السلع الرمضانية 
إن اجلمعية أعدت برنامجا تسويقيا غير 
مسبوق من املنتجات واألصناف املشاركة 
باملهرجــان، حيث بلغ عدد األصناف أكثر 
من ١٢٠٠ صنف وبنسبة خصم تصل إلى 
٥٠٪، كما مت اختيار الشــركات واملنتجات 
املشاركة لتقدمي أجود األصناف من املاركات 
العاملية واحمللية للمستلزمات الرمضانية 
والسلع االســتهالكية ذات الطلب العالي 
للمساهمني واملتسوقني بالسوق املركزي 
مبشرف وضاحية مبارك العبداهللا، كما مت 
إطالق مهرجان الســلع الرمضانية مبركز 

لوازم العائلة تزامنا مع مهرجان الســوق 
املركــزي ومت تقدمي مجموعــة منتقاة من 
األجهزة الكهربائية واملنزلية التي تتناسب 

مع احتياجات الشهر الكرمي.
وأضاف الفضالة أنه بالنسبة للمساهمني، 
فقــد قدمــت اجلمعيــة ملســاهميها رصيد 
مشتريات ٧٥ دينارا لكل بطاقة عائلة صاحلة 
لالســتخدام مبهرجانات الســوق املركزي 
ومركز لوازم العائلة ليســتفيد املســاهم 
باألســعار املخفضة للمهرجان، باإلضافة 
الى رصيــد املشــتريات بالبطاقة، كما مت 
تقدمي نصف ذبيحة بسعر دينار واحد فقط.

نصف ذبيحة بدينار ورصيد مشتريات ٧٥ ديناراً ملساهمي اجلمعية

خالد الفضالة خالل افتتاح املهرجان

«سانت ريجيس الكويت».. أجواء 
رمضانية عامرة ورمز للضيافة الفاخرة

أجواء ســاحرة تأخــذك برحلة 
رمضانيــة فاخــرة حتتضــن دفء 
الشــهر الفضيل لنتشــارك حلظات 
العائلــة  فريــدة وبهجــة جمعــة 
واألصدقاء فــي اخليمة الرمضانية 
لفندق سانت ريجيس الكويت، حيث 
تستقبلكم اخليمة املاسية التي ازدانت 
ببهاء لتنقلكم الى أجواء رمضانية 
حتبونها، صممت مع باقة متنوعة 
من التجارب األصيلة لوجبات اإلفطار 
التقليدية وقوائم الغبقة والسحور 
الغنية، حيــث اجتمع فريق الطهاة 

وأعدوا كل ما لذ وطاب من قوائم الطعام التي حتاكي جميع األذواق، 
السيما أنواع احلساء والسلطات الغربية منها والشرقية واملازات 
التقليدية بكل أشكالها وأشهى املأكوالت الساخنة والطبخ العربي 
الفاخر والقوزي باملكسرات التي تتنوع على مدار أيام الشهر الفضيل.  
هذا، وللطهي احلي محطات عديدة تأسر راغبيها، وكما للحلويات 
الرمضانية حصة كبيرة بأنواعها الشرقي والغربي واحملضرة أمام 
روادها ولتجربة رمضانية مميزة ركن خاص باملشروبات الرمضانية 
املنعشة واستراحة للشاي والقهوة والشيشة باإلضافة إلى أجواء 
الغبقة الرمضانية والتي تقدم على أنغام املوسيقى احلية املتنوعة 
من مقطوعات جتعل من أمســياتكم ذكــرى جميلة بنكهة فاخرة. 
وفي الشــهر الكرمي يبدع كبار الطهاة بإعــداد أفخم قوائم الطعام 
احملضــرة وبخيارات عديــدة وأطباق عريقة، حيــث يقدم مطعم 
احلمراء أطيب املأكوالت العاملية من اختياركم على اإلفطار، الغبقة 
والسحور بجلســات حول املسبح ويرحب بكم املقهى اإلجنليزي 
يوميا لالستمتاع بأجوائه الفاخرة ومذاق النكهات األصلية للشاي 
والوجبات اخلفيفة من املغرب حتى الســاعة الواحدة صباحا. أما 
فندق فوربوينتس شيراتون الكويت فيستقبلكم خالل الشهر املبارك 
في بيتزاريا الماما التي تتميز بتشكيلة فريدة من املقبالت الغنية 
واألنتيباســتي والباستا الشــهية والبيتزا احملضرة من املكونات 

املخبوزة على احلطب خالل اإلفطار والسحور.

فهد أبوشعر
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أمتنى السباق بسيارة T١.. وال أنافس غير نفسي ولن أتخلى عن «التصميم»
فزت باملركز األول في «جدة» وبالثاني في «احلائل» ونستعد لقطر

ال توجد مدارس لتعليم النساء قيادة «الراليات» في الشرق األوسط
أجواء حائل املمطرة ال تنسى وإجراءات السالمة أنقذتني عند انقالب السيارة

دعاء خطاب
Doua_khattab

في البداية، من هي مها احلملي؟
ام مســؤولة، وامــرأة  انــا  ٭ 
مكافحة وطموحة جامعية ولدي 
بكالوريوس محاسبة واعمل في 
البنوك وشركة سيارات  قطاع 
مبناصــب قياديــة مــن بدايات 

عملي.

بداية الرحلة

عرفت كمصممة أزياء متميزة، 
ما سر خوضك لعالم رالي 

السيارات؟
٭ التجارب االيجابية املختلفة 
تصنع نتائج مختلفة على صعيد 
تطور الشخص من الداخل، فأنا 
دائمــا مدركــة حلبي وشــغفي 
فــي الســيارات، ولكــن لم اكن 
متوقعة ان «الراليات» هي التي 
تستهويني، كما أن مسيرة حياتي 
مليئة بالتجارب واخلبرات، والبد 
ان يكون االنسان منفتحا على 
التعلم والتجدد دائما، فتصميم 
االزياء من هواياتي املميزة التي 
احببتها منــذ صغري ومازلت 
امارسها حتى اآلن ولن اتوقف.

كيف كانت بدايتك؟ 
٭ كان «رالي جميل» النســخة 
االولى والفرصة التي خلقت لي 
طريقا واضحــا في هذا املجال. 
والرالــي جــاء مببــادرة مــن 
عبداللطيف جميل للســيارات 
وباخشــب لرياضة السيارات، 

سابقا قيادة املرأة للسيارة؟
٭ قيادتنا الرشيدة سمحت لنا 
بقيادة السيارات والتمكني والدعم 
احلقيقي في كل املجاالت، وبقوة 
وثقة انعكس ذلك على طموحنا، 
فالتحديات للمرأة موجودة في كل 
مكان في العالم وجميع النساء في 
هذا املجال يجدن خفضا للعزمية 
والتهاون في االمكانيات كونهن 
نساء، ولكن انا بالنسبة لي اجد 
الدعم والتشجيع والنصيحة من 
اجلميع وال اسمح للمعوقات أن 
تؤثر علي ألنها جزء من التطور 

وقضاء ســاعات داخل السباق 
وقد تصل أليام واحيانا اسابيع 
مثل «رالي داكار»، فإن لم يكن 
الشغف احلقيقي والتركيز على 
الهدف متوافرين، فال فائدة من 
دخول عالم الراليات، ولكن انا 
مع التجربة التي متنح السيدات 

فرصة الستكشاف الطموح.
هل هناك مدارس خاصة لتعليم 
النساء قيادة احملركات اآللية في 

الصحراء؟
٭ ال يوجد في اململكة وال الشرق 
االوسط، ولكن اتوقع أن تكون 

ما أكثر حلظة سعيدة شعرت 
بها في السباق، وأكثر موقف 

أثر بك؟
٭ فوزي برالــي جميل، واكثر 
موقف كان جمال الصحراء في 
حائل خــالل االجــواء املمطرة 
في نوفمبر املاضي، وال انســى 
حلظات الســعادة والذهول من 
جمــال الصحــراء مــع االمطار 

والغيوم.

إجنازات ومشاركات

ما أبرز املشاركات واإلجنازات 
التي حققتيها محليا ودوليا؟ 

٭ دوليــا، كانت اول مشــاركة 
للشرق االوسط في رالي حائل 
الدولي وحصدت املركز الثاني، 
ورالــي قطــر بعــد ايــام ويتم 
التجهيز له، والفوز برالي جميل 
باملركز الثالث في النسخة االولى 
ورالي جدة باملركز االول ورالي 

حائل احمللي باملركز االول. 

ما تقييمك لسباق الراليات 
للنساء في السعودية، خاصة 
بعد االنفتاح والرؤية اجلديدة 

للمملكة ومتكني املرأة؟
٭ «رالي جميل» اقوى فرصة، 
فهو االول في الشــرق االوسط 
املخصــص للنســاء، وهدفــه 
متكني املرأة بهذا املجال ومنحها 

الفرصة. 

طموح ونصائح

ما نصيحتك للنساء الراغبات 

والنجاح. وأعتبر «رالي جميل» 
كمنصة تشجيعية لكل السيدات، 
فهو الرالي املالحي األول من نوعه 
في املنطقة املخصص للسيدات، 
كمــا ميكن للكل االشــتراك فيه 

بغض النظر عن اخلبرة.

هل تستطيع أي فتاة االنضمام 
إلى رالي السيارات، أم البد أن 

تكون لديها صفات خاصة؟
٭ رياضــة الســيارات بصفــة 
عامة متعبــة، وتتطلب الكثير 
من اجلهد والوقــت والتدريب، 

هناك فرص قريبة إليجاد ذلك.

ماذا عن حادثة انقالب السيارة 
التي تعرضت له، وما اإلجراءات 

التي يتم تأمني السائقات بها؟
٭ احلمد هللا أننا بخير وسالمة، 
واحلــادث كان غيــر متوقــع 
حلرصي وحذري الشديد، ولكن 
االخطــاء واردة، لذلــك وجدت 
نفسي بعد احلادث بخير ويعود 
الفضل هللا ثم اجراءات السالمة 

داخل سيارة الرالي.

في خوض هذا املجال، 
وللراغبات بشراء سيارتهن 

األولى خلوض السباقات؟
٭ بعد «رالي جميل».. البد من 
اتخاذ اولى اخلطوات مع االحتاد 
للبــدء والتجهيــز  الســعودي 
لدخول عالم سباقات السرعة، 
املناســبة  الســيارة  واختيــار 
لالمكانيــات والتحكم لتحقيق 

افضل النتائج.

من هو سائق أو سائقة الرالي 
الذي تودين مواجهته؟

٭ ال يوجد لدي هذا الشــعور، 
وأنــا ال انافس أحــدا وال ارغب 
اال مبنافســة نفســي والتفوق 
عليها للوصــول ألكبر احملافل 
في عالم الراليات، وهناك الكثير 
من السائقات املميزات والسائقني 
لهم اسماؤهم وقصصهم اخلاصة 
املرتبطــة بالنجــاح والتعــب 
واجلهد، وانا اقدر ذلك وامتنى 

ان تكون لي جتربتي ايضا.

ماذا عن طموحك وخططك 
املستقبلية، وهل ستتخلني عن 

تصميم األزياء؟
٭ لدي خطط للسنوات الثالث 
القادمة للوصول للسيارة t١ ان 
شاء اهللا، فهي سيارة قوية جدا 
ومميزة في ســباقات الراليات، 
وامتنــى أن احقق عليها نتائج 
قوية. ولن أتخلى عن التصميم، 
فأنا أعشــق اجلمــال واألناقة، 
والتصميم جزء من شخصيتي.

ترى أن «رالي جميل» أقوى فرصة في الشرق األوسط لتمكني املرأة

مها احلملي ترفع شارة الفوزمها احلملي حتمل لوحة املشاركة في رالي جميل للسيارات

وهــذه املبادرة لهــا تأثير على 
شــخصيتي ودخولــي عالــم 
الراليات واستعدادي املختلف، 
ألن تصبــح لدي خبرة في هذا 
املجــال بشــكل اكثــر ومــررت 
بالتجربــة ســابقا، فتركيــزي 
اآلن علــى التدريــب والتجهيز 
واضح اكثر من السنة السابقة 
التــي كانــت ترتيباتــي فيهــا 
مليئة بالفضول والتوقعات عن 
التجربــة، وانا اركــز اآلن اكثر 
علــى تقــدمي الدعم واملســاندة 
الالتــي ســيخضن  للســيدات 
التجربة ألول مرة ومشاركتهن 

خبرتي املتواضعة.

حتديات ومراكز

حققت املركز الثالث في سباق 
رالي جميل رغم انها كانت املرة 

األولى لك في عالم سباقات 
الرالي، كيف تصفني التجربة؟

٭ حقيقــة كانــت جتربة قوية 
ومنافســة غيــر ســهلة وقــد 
اســتمتعت بها وكنــت فخورة 
مبشاركتي، والتحديات موجودة 
في كل مجاالت احلياة، ولكن البد 
ان تكون محتملة حتى ال تترك 
اثرا ســلبيا علينا، وانا متقبلة 
التحديات في ســبيل  جلميــع 

النجاح والتميز.

ما التحديات التي واجهتك عند 
دخولك هذا العالم املعروف 
بكونه «ذكوريا»، خاصة في 

دولة مثل السعودية كانت متنع 

احلملي لـ :«األنباء»: حتولُت من مصممة أزياء 
إلى سائقة راليات بعد فوزي باملركز الثالث

ارتبطت بالسيارات منذ صغرها، وشغفها الشديد بتلك املمارسة قادها للتمسك بها الحقا، وما ان اتيحت لها الفرصة حتى انضمت الى رالي جميل للسيارات في نسخته األولى، وكان عليها أن تثبت جديتها 
في الدخول إلى عالم ليس سهال، وهذا ما حدث فعال، إذ حصلت على املركز الثالث في هذا السباق، لتؤكد ما تتمتع به املرأة السعودية من مهارة وهمة وإصرار على املنافسة والتحدي وعلى ما حتظى به من 
دعم ومتكني من القيادة السعودية ضمن «رؤية ٢٠٣٠»، وهو ما أسهم في تسجيل حضورها الالفت بعدها في العديد من البطوالت احمللية والدولية. هي السعودية مها احلملي التي حتولت من مصممة ازياء 

إلى سائقة راليات، وقد حاورتها «األنباء» للتعرف عليها أكثر، وكيف اتخذت قرار الدخول لعالم عرف بكونه «ذكوريا»، وكيف كانت جتربتها به، وما التحديات والصعوبات التي واجهتها، وما النصائح التي تقدمها 
للسيدات الراغبات في االنضمام له، وما املراكز التي حققتها؟ كما أخبرتنا عن خططها املقبلة. وأكدت احلملي خالل احلوار أن «رالي جميل» يعد أحدث فعالية عاملية لرياضة السيارات تستضيفها اململكة العربية 

السعودية، ويعتبر خطوة قوية لتمكني النساء الراغبات في املشاركة بعالم السيارات، ويشكل جتربة مناسبة لهن للتعرف على مهاراتهن، وفيما يلي التفاصيل:

جمعية احملامني.. ٦٠ عامًا من رعاية شؤون «القضاء الواقف»
يقف عام ١٩٦٣ شاهدا على 
بزوغ فجــر جمعية احملامني 
الكويتية، ذلك الكيان احلقوقي 
املعني بشأن العاملني في سلك 

القضاء الواقف.
وفي ذكرى إشهارها الستني 
التي تصادف اليوم اجلمعة، 
تبــرز أعمال اجلمعيــة التي 
متحورت حول تنظيم ممارسة 
مهنة احملاماة وضمان حسن 
أدائها وترتيب شؤون العاملني 
بها ورعاية مصاحلهم والدفاع 

عن حقوقهم.
وفي هذا الصدد، قال رئيس 
اجلمعيــة احملامــي شــريان 
الشريان في لقاء مع «كونا» 
أمس إن اجلمعية تعتز بوجود 
نخبة من احملامني الكويتيني 
وقد توالوا على مجلس إدارتها 
على مدى هذه السنوات وأثروا 
في مجال املهنة ودفعوا بإقرار 
عدة تعديالت جوهرية على 
قانون تنظيم مهنة احملاماة، 
كما تتطلــع اجلمعية إلقرار 
وإرساء آلية قبول أكثر تطورا 

ملمارستها.
وأضاف الشريان أن جمعية 

على ما يفوق ١٢٠ ألف كتاب 
ومرجع وأحكام قانونية ميكن 
تصفحها واالســتدالل عليها 
وفق نظام عاملي متطور جدا 
هو مدعاة للفخر السيما أنه في 
متناول جميع احملامني وأيضا 

متاح ألهل الكويت.
ولفت أبل إلى توجه عدة 
افتتاح  إلــى  جهات حكومية 
مكاتب متثيلية لها في مبنى 
اجلمعية الرئيسي مثل مكتب 
التصديقــات التابــع لوزارة 
اخلارجية ومكتب للمعلومات 
املدنية ومكتب مركز احملامي 

التــي تنفذ من خــالل مبنى 
التقاضي التابع لوزارة العدل 
املوجود في مبنى اجلمعية، 
قــال نائــب رئيــس جمعية 
احملامــني لشــؤون العالقات 
الدولية احملامي عبدالرحمن 
الطاحوس لـ «كونا» إنه من 
خالل مركز التقاضي تتم كل 
اإلجراءات التي تكون باحملكمة 
العادية متاما من رفع الدعوى 
وفتح ملــف التنفيــذ وعمل 
التوكيل ومعارضات اجلنح 
والقيام بالتمييز واالستئناف 

واالستعالم عن القضايا.
وعــرج الطاحــوس على 
دور جمعية احملامني الكويتية 
املضيء واحلافل عربيا ودوليا 
في النهوض مبكانة احملامي 
الكويتــي مــن خــالل تقدمي 
املميــزة  القانونيــة  األوراق 
التي مكنتها من ممارسة ذلك 
الــدور ومن خاللــه متخض 
إنشــاء االحتــاد اخلليجــي 
وترأست الكويت رئاسة احتاد 
احملامني العرب ومتكنت أيضا 
من احلصول علــى عضوية 

احملامني الدوليني.

خلدمــات التقاضــي التابــع 
لوزارة العــدل وأيضا مكتب 
التجــارة والصناعــة  وزارة 
ومركز خدمة املواطن التابع 
لوزارة الداخلية وجميعها في 

خدمة احملامني واملواطنني.
وبني حجم التطوير الذي 
طرأ على مرافق املبنى ليشمل 
قاعة اجتماع وقاعات تدريبية 
لألعضاء احملامني املنتسبني 
لهــا وناديا صحيــا ملزيد من 
بــني  التواصــل االجتماعــي 

األعضاء.
وبشأن اإلجراءات امليسرة 

تأسست في عام ١٩٦٣ ككيان حقوقي معني بتنظيم ممارسة مهنة احملاماة

مبنى جمعية احملامني الكويتية

احملامني ككيان تفتخر بوجود 
أعضاء مشرعني مبجلس األمة 
فــي الكويــت ممــن ينتمون 
إلــى مهنة احملامــاة العريقة 
وبعضهــم ســبق أن تولــى 
مناصــب إدارية فــي مجلس 

إدارة اجلمعية.
مــن ناحيتــه، قــال نائب 
رئيــس اجلمعيــة احملامــي 
عدنان أبل لـ «كونا» إن امتالك 
اجلمعية أكبر مكتبة قانونية 
على مستوى نقابات احملامني 
فــي العالم وأرشــيفا مكتبيا 
ورقمنــة إلكترونية حتتوي 

عبد الرحمن الطاحوس عدنان ابل شريان الشريان
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كوكب المع

نقش القلم

محمد عبداحلميد اجلاسم الصقر

نستعرض في هذه المداولة تاريخ السلطة التشريعية 
(مجلس األمة) في الكويت منذ تأسيسه عام ١٩٦٣ وحتى 
عام ٢٠٢٣ من حيث عدد الدوائر االنتخابية وعدد األصوات 

واألعضاء في كل دائرة وحالة كل مجلس.
مجلس ١٩٦٣ لكل ناخب ٥ أصوات، وكان عدد الدوائر 
االنتخابيــة ١٠ دوائر في كل دائرة ٥ نواب وأكمل مدته 
الدستورية ٤ سنوات. مجلس ١٩٦٧، لكل ناخب ٥ أصوات، 
وكان عــدد الدوائر االنتخابية ١٠ دوائر في كل دائرة ٥

نواب وأكمل مدته الدستورية ٤ سنوات.
مجلس ١٩٧١، لكل ناخب ٥ أصوات، وكان عدد الدوائر 
االنتخابيــة ١٠ دوائر في كل دائرة ٥ نواب وأكمل مدته 
الدستورية ٤ سنوات. مجلس ١٩٧٥، لكل ناخب ٥ أصوات، 
وكان عــدد الدوائر االنتخابية ١٠ دوائر في كل دائرة ٥

نواب، وتم تعليق المجلس للمرة االولى في تاريخ الحياة 
البرلمانية الكويتية. مجلس ١٩٨١. لكل ناخب صوتان، وكان 
عدد الدوائــر االنتخابية ٢٥ دائرة في كل دائرة نائبان، 

واكمل المجلس مدته الدستورية ٤ سنوات.
مجلس ١٩٨٥، لكل ناخب صوتان، وكان عدد الدوائر 
االنتخابيــة ٢٥ دائرة في كل دائــرة نائبان، وتم تعليق 
المجلس للمرة الثانية في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية.
مجلس ١٩٩٢، لكل ناخب صوتان، وكان عدد الدوائر 
االنتخابية ٢٥ دائرة في كل دائرة نائبان، واكمل المجلس 

مدته الدستورية ٤ سنوات.
مجلس ١٩٩٦ لكل ناخب صوتان، وكان عدد الدوائر 
االنتخابية ٢٥ دائرة في كل دائرة نائبان، وحل المجلس 

حال دستوريا.
مجلس ١٩٩٩ لكل ناخب صوتان، وكان عدد الدوائر 
االنتخابية ٢٥ دائرة في كل دائرة نائبان، واكمل المجلس 

مدته الدستورية ٤ سنوات.
مجلس ٢٠٠٣ لكل ناخب صوتان، وكان عدد الدوائر 
االنتخابية ٢٥ دائرة في كل دائرة نائبان، وحل المجلس 

حال دستوريا.
مجلس ٢٠٠٦ وكان فـيه أول مشاركة سياسية للمرأة 
بالترشح ولكل ناخب صوتان، وكان عدد الدوائر االنتخابية 
٢٥ دائرة في كل دائرة نائبان، وحل المجلس حال دستوريا، 
مجلــس ٢٠٠٨ لكل ناخب ٤ أصوات، وكان عدد الدوائر 
االنتخابية ٥ دوائر في كل دائرة ١٠ نواب، وحل المجلس 

حال دستوريا.
مجلس ٢٠٠٩ لكل ناخب ٤ أصوات، وكان عدد الدوائر 
االنتخابية ٥ دوائر في كل دائرة ١٠ نواب، وحل المجلس 
(مرتيــن) بعد إبطال مجلس فبراير ٢٠١٢ المبطل األول، 
مجلس فبراير ٢٠١٢ لــكل ناخب ٤ أصوات، وكان عدد 
الدوائــر االنتخابية ٥ دوائر في كل دائرة ١٠ نواب، وتم 
ابطال المجلس وعودة مجلس ٢٠٠٩ ومن ثم حل مجلس 

٢٠٠٩ مرة ثانية.
مجلس ديسمبر ٢٠١٢ لكل ناخب صوت واحد، وكان 
عــدد الدوائر االنتخابية ٥ دوائر في كل دائرة ١٠ نواب، 
وابطل المجلس وهو ثاني مجلس مبطل في تاريخ السلطة 

التشريعية في الكويت.
مجلــس ٢٠١٣ لكل ناخب صوت واحــد، وكان عدد 
الدوائر االنتخابية ٥ دوائر في كل دائرة ١٠ نواب، وحل 

المجلس حال دستوريا.
مجلــس ٢٠١٦ لكل ناخب صــوت واحد، وكان عدد 
الدوائر االنتخابية ٥ دوائر في كل دائرة ١٠ نواب، اكمل 

المجلس مدته الدستورية ٤ سنوات.
مجلــس ٢٠٢٠ لكل ناخب صــوت واحد، وكان عدد 
الدوائر االنتخابية ٥ دوائر في كل دائرة ١٠ نواب، وحل 
المجلس حال دستوريا (وعاد بحكم المحكمة الدستورية 
في مارس ٢٠٢٣). مجلس ٢٠٢٢ لكل ناخب صوت واحد، 
وكان عــدد الدوائر االنتخابية ٥ دوائر في كل دائرة ١٠

نواب، وتم ابطال المجلس بحكم المحكمة الدســتورية، 
وعودة مجلس ٢٠٢٠.

رسالة شكر نرفعها إلى النائب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع باإلنابة الشــيخ 
طالل الخالد على جهوده المباركة في محاربة المخدرات 
وأوكارها وسعيه الواضح بعزيمة صلبة وضرباته الموفقة 
لإلجهاز على كل من تسول له نفسه العبث في أمن الوطن 
بالترويج لهذه السموم التي حرمتها كل الشرائع السماوية 
وأكد القرآن العظيم حرمتها في كثير من آياته المحكمة.
وبات معلوما جملــة االهداف الخبيثة لمروجي هذه 
الموبقات والتي اليراد من ترويجها سوى تحقيق اهداف 
اعداء االمة بتدمير شــبابنا وتعطيل طاقاتهم التي على 

اثرها يتحدد مصير وطننا الغالي الكويت.
والحق يقال لقد كانت لضرباتكم الموفقة معالي الوزير 
من خالل رجال المكافحة االشاوس بالغ األثر في كشف 
مخططات الكثير مــن المجرمين المتربصين بالكويت 
والذين يسعون الى اغراق البلد في مستنقع المخدرات 
اآلســن وإهالك الشباب عن طريق إســقاطهم في بئر 
اإلدمان لهذه اآلفات المدمــرة ال للفرد وحده بل للفرد 

واألسرة والمجتمع.
ونحن في جمعية صندوق اعانة  المرضى نشد على 
يد معالي الوزير مساندين ومؤازرين حتى تكلل جميع 
جهوده بالنجاح ونسعى للقيام بدورنا التوعي واإلرشادي 
وهللا الحمد منذ أكثر من أربعين عاما ونحن نسعى من 
خالل مشاريعنا المجتمعية التي تقوم بها إدارات الجمعية 
سواء ادارة التنمية المجتمعية أو ادارة التوعية واإلرشاد 
أو إدارة النشاط النسائي وادارة العالقات العامة واالعالم 
والتي نتحرك بأنشطتها ومحاضراتها ومعارضها لدى 
جميع شــرائح المجتمع في المدارس ومراكز التنمية 
والمستشفيات والمراكز الصحية لنشر الوعي الصحي 

والتحذير من المخدرات بكل أنواعها وصورها.
سر على بركة اهللا ونحن معك وال تأخذك في هؤالء 
المجرمين رأفة وال رحمــة ألن أمن الكويت هو الخط 
األحمــر الذي ال تهاون وال تراخ مع كل من تســول له 

نفسه االقتراب منه.
وفقك اهللا وسدد خطاك ورجال األمن العاملين معك 
ابناء الكويت األوفياء الســاهرين على حفظ االمن في 
بلدنا الغالــي الكويت، حفظكم اهللا وحفظ الكويت تحت 
راية حضرة صاحب السمو أمير البالد، حفظه اهللا ورعاه، 
وسمو ولي عهده األمين، حفظه اهللا ورعاه، وحكومتنا 

الرشيدة، فاهللا خير حافظا وهو أرحم الراحمين.

مع بداية ســتينيات القرن 
أولى  الماضــي كانــت والدة 
التعاونية في مناطق  جمعياتنا 
البداية على  الكويت، وكانــت 
سبيل المثال ال الحصر كيفان، 
الدسمة،  الشامية والشــويخ، 
الرميثية، الفحيحيل، األحمدي، 
الجهراء والصليبيخات وغيرها، 
ثم تتابعت السنوات للتعدد في 
الجمعيات خدمة للمســاهمين 
الوافدين، تكللت  يدا بيد مــع 
بمطلع ثمانينيات القرن الماضي 
بالصــرح الصحــي الفتتاح 
مستشفى «التعاونيات للقلب»، 
يجاور مبناها القديم بمســمى 
المحتاجة،  للقلــوب  الصدري 
لتقديــم عناية أكثــر، وقامت 
الدولة مشــكورة بقبول هدية 
قطاع التعاون، لفرحة مواطنيها 

ووافديها بذلك اإلنجاز.
وتوالت مساهمات أهالي الخير 
للمواقع المطلوبة للتخصصات 
األعلى لتقديم الخدمة والعالج في 
جميع مناطق الكويت ومراكزها 
أفــرادا وجماعات  الصحيــة 
تدعم القطــاع العالجي األهلي 
والحكومي بأرقى الخدمات حتى 

هذه الساعة.
واليزال قطاع التعاون يواصل 
مواقفه المشــرفة لمتابعة هذه 
الحاجات، ويقــوم بدعم عدد 
المنشــآت الصحية ماليا  من 
وفنيــا، كما تم اآلن تشــييد 
مركز صحي متكامل في منطقة 
مشرف الصحية «قيد اإلنشاء»، 
لخدمة أهالي مشرف والمناطق 
المجاورة لها بتعاون ال ينقطع 
بإذن اهللا، من األيادي والعقول 
األمينة لمثل تلك النواحي الفنية 
المهنية الصحية، ومساهمة في 
تخفيف كثافة مراجعي القطاعات 
الحكومية الرســمية وما ينتج 
عنها من غلق الطرق في اتجاه 

األماكن المعنية.
ويقوم قطاع التعاون بواجبه 
كامال لرفــع ودفع المعاناة عن 
المواطن والوافد بطرق إنسانية 
وتفعيــل األفضــل للجميع، 
لنجاح مجالس  في اســتمرار 
إدارات الجمعيات المتـمـــيزة 
بجهودهــا، في ظــل مراقبة 
المعنية  ومتابعة من وزاراتهم 
تشجيعا الستمرار دعم القطاعات 
الصحية، وتشــجيع استقرار 
الكفــاءات في حقــل التعاون 
الناجحة والمتميزة  للجمعيات 
في التحصيل دون تسييسات 
انتخابية، وتحزبات مرفوضة 
يمارســها البعــض للحصول 
على فرص الوصول للمجالس 
وكسب المصالح وتوريث العبث 
الجمعيات  الطالح على حساب 
ومساهميها من مواطني الجيل 

النافع.
المعنية بقراراتها  وللوزارة 
الوضــع  الحاســمة ترتيــب 
واالستقرار بآلية تلك االنتخابات 
ونتائجها دون تالعب أطراف ال 
يعنيها المصلحة العامة، وردع 
تجــاوزات البعض ومنعهم من 
الساحة، فهذا دور  تلك  دخول 
فرســان وطن النهار تعاونا ال 
إحباطا، بسالمتكم يرتقي النجاح 
التعاوني قدوة لآلخرين! واهللا 

ولي الصالحين.

العسكرية وظهر هذا بجالء مبساواة 
قائدي الزوارق بزمالئهم من القوة 
البحرية بــوزارة الدفاع في البدل 
النوبة)  (بدل  املمنوح لهم وصرف 
للموظفات املدنيات باإلدارة العامة 

خلفر السواحل.
ســبق أن أشــرت إلى حتمية 
انتهــاج إســتراتيجيات جديــدة 
لتحفيــز املواطنني ومنحهم املزيد 
من االمتيازات ليفضلوا العمل األمني 
عن العمل املدني ومبا ينهي أي عجز 
في القوة البشرية في وزارة الداخلية 
مع التوسع في استخدام التكنولوجيا 
التي تعــوض أي قصور في قوة 

الشرطة.
فتح الباب أمام املواطنني لاللتحاق 
باجليش أو بوزارة الداخلية سيزيد 
حتمــا من أعداد القوة البشــرية، 
ومازلت أدعو إلى منح امتيازات مالية 
مغرية للعسكريني الستقطاب أكبر 
عدد ممكن من الشباب الكويتي وسد 
عجز القوة، حفظ اهللا الكويت من 

كل مكروه.
٭ آخر الكالم: كل الشكر لرجاالت 
الداخلية على إظهار احلزم  وزارة 
حيال ظاهرة التسول غير احلضارية 
قبل أن يبدأ الشهر الفضيل وأمتنى 

مواصلة هذا اجلهد املشكور.

اخليرية الشاغل األهم، وهذا بفضل 
اهللا متحقق بشــكل كبير، فمعرفة 
طبيعة الدول، وحجم املخاطر، ببناء 
شبكة من العالقات، متكن كياناتنا 
اخليرية مــن تنفيذ املطلوب منها، 
لقد ظل العمــل اخليري مضطلعا 
بأعباء مســؤوليته اإلنسانية في 
أحلك الظروف، يرصد مســاعداته 
للجميع على السواء بال تفريق، يزرع 
اخلير في كل أرض، محفوفا برعاية 
مجتمعية واسعة، واقفا على أرض 

صلبة من دعم احملسنني.
وال أدل علــى مكاســب العمل 
اخليري الكويتي من أن يصبح سفيرا 
لبالدنا، بعدما أضحى حديث الساعة 
وشاع ذكره في وســائل اإلعالم 
العاملية، التي تالحقت إشادتها بدوره 
اإلنساني ومشاركته اإليجابية في كل 
األزمات التي حلت بالعالم، مسلطة 
الضوء على وعي قيادتنا احلكيمة 
التي تتابع عن كثب كل ما يجري، 
فتبادر ملبية نداء الواجب اإلنساني، 
وتعطي إشارة البدء لنجدة املكروبني 

وأصحاب احلاجة.

مسموع وغير مسموع.
فرفقا بهم، وكونوا عونا لهم ال 
وباال عليهم، وعاودوهم، وأحسنوا 
إليهــم وتلطفــوا بهــم، وكونوا 
بلسما يداوي جراحهم ومعاناتهم، 
الرحمة  وسلســبيال ينهلون منه 
واألمان، وملجــأ لهم، وكهفا حني 
تتكالب عليهم اآلالم، وكونوا قلبا 
رحيما لهــم واليد العطوف عليهم 
الدافئ لهــم، فال متلوا  واحلضن 
مــن مســاعدتهم، وال تنفروا من 
حاجاتهم، فهــم أحبابكم وأوالدكم 
لم يكونوا  وآباؤكم وأمهاتكم، فإن 
ذلك، فهم إخوانكم في الدين أونظير 

لكم باخللق.
والســالم عليكــم ورحمة اهللا 

وبركاته.
دمتم بحفظ اهللا ورعايته.

ذات يوم قال االبن ألبيه: يا أبتي أما 
شعرت بامللل وأنت تسألني يوميا 

عن قراءتي للقرآن؟
أجــاب األب: أُريُدَك يا بني أن 

تقرأُه بقلبك وليس بلسانك.
أنت، أنت وأنا يا ترى كم مرة 

ختمنا القرآن في حياتنا؟
اسأل نفسك.. اسأل قلبك هل 

قرأتهُ بقلبك أم بلسانك؟
آخر املقال:

قال أحد السلف اطلب قلبك في 
مواطن ثالثة:

٭ عند سماع القرآن.
٭ في مجالس الذكر.
٭ في وقت اخللوة.

٭ فإن لم جتد قلبك فسل اهللا 
تعالى أن ميّن عليك بقلب فإنه ال 

قلب لك.

مبعاهد ومــدارس التدريب التابعة 
لــكل وحدة عســكرية بحيث يتم 
إعدادهم وتأهيلهم وفق ما يتالءم 
مع حاجة هذه الوحدات ونوعية املهام 

والواجبات املنوطة بها.
جميعنا يعلــم بوجود حتديات 
تواجــه دولنــا اخلليجيــة وهذه 
التحديات تستوجب منا زيادة أعداد 
اجليش الكويتي مبا ميكنه من القيام 
بدوره في حماية هذا الوطن الغالي.
الشــيخ طــالل اخلالــد من 
الشــخصيات القريبــة من نبض 
الشــارع وملم متامــا باحتياجات 
لذا  العسكرية واألمنية  املؤسسات 
دوما يصدر ما من شــأنه الوفاء 
بها والعدالة فيما بني املؤسســات 

منها إنسانيا.
وللعمل اخليري الكويتي سابقة 
أعمال ال يســتهان بها في معترك 
األزمات، واحلق يدعونا ألن نثمن 
مواقف بعض الشــركاء الداعمني، 
بالدولة  الرســمية  خاصة اجلهات 
كوزارتــي اخلارجية والشــؤون 
االجتماعية، الذين كانوا بجانبه كتفا 
بكتف، وحرصهم على تهيئة مظلة 

رسمية آمنة للعمل.
ورغم ذلك يظل توخي احملافظة 
على سالمة األرواح، خاصة األطقم 

يتأفف وينفر منهم بحجة طلباتهم 
واحتياجاتهم الكثيرة املستمرة.

أذكركم ونفسي وأهلي  أحبتي 
الذين  وخاصتي بهــؤالء املرضى 
يعانون بصمت وبشكوى أو دون 
شــكوى، الذين يتأملــون بصوت 

محمد إقبال يقول البنه كل يوم هل 
قرأت القرآن؟

االبن: نعم يا أبي قرأُت القرآن.
استمر األُب على هذه احلال ٣

سنوات ٣٦٥×٣= ١٠٩٥ يوما قال 
األب البنه ١٠٩٥ مرة هل قرأت القرآن 

واجتيازهم االختبارات والفحوصات 
الطبية املقررة وفقا للوائح والنظم 
الشأن وما يقتضيه  املعتمدة بهذا 
الصالح العام فوددت أن أقول له «ما 

قصرت بيض اهللا وجهك».
ال شك أن لهذين القرارين أهمية 
قصوى كونهما يأتيان انســجاما 
الســامية  التوجيهات  وتوافقا مع 
للقيادة السياسية التي توصي دائما 
بضرورة دعم وتشــجيع الشباب 
أمامهم  املجال  الكويتي وإفســاح 
خلدمة وطنهم في مختلف املجاالت 
والتخصصات املتاحة، كما أن هذه 
اخلطوة تسهم في تلبية احتياجات 
اجليش من ضباط الصف واألفراد، 
والذين ســيتم قبولهم وإحلاقهم 

محل العمل، فتفرض لها الفروض.
في هاته اللحظــة ال يبقى من 
مانع إلى املبادرة بتنسيق اجلهود 
مع بعض الشــركاء محليا ودوليا، 
أصحاب اخلبرات الكافية والرسوخ 
في تسيير مثل هذه األعمال، ولعل 
التدقيق في اختيار الشريك املثالي، 
مدعاة لتوفير اجلهد والوقت، وفتح 
قنوات فاعلة حتدد الغايات بوضوح، 
وتعبد لها الطريق الذي تسلكه، كي 
تتأتى على القدر املرجو منها، وبالتالي 
تستطيع أن تصل للمستوى املأمول 

أعواما عديدة وأزمنة بعيدة، متحمال 
تداعيات مرضه ومضاعفاته، حامدا 
اهللا عليها شاكرا له، إال أنهم يجدون 
ممن حولهم من ال يشعر بهم وال 
يشــاركهم احتياجاتهــم وآالمهم، 
بــل بالعكس قد يكــون هناك من 

والشيء بالشــيء يُذكر، أذكر 
لكم موقفا عن تدبر القرآن سمعته 
من فضيلة الشيخ: أحمد الدبوس 
أطال اهللا في عمره وصحته، وإليكم 

املوقف:
كان املفكر والشاعر الباكستاني 

بارك اهللا لكم في شهر رمضان 
الكرمي وأعاده علينا وعليكم باخلير 

واليمن والبركات.
الكرمي،  الشهر  قبل إطاللة هذا 
أصدر النائب األول لرئيس مجلس 
الداخلية ووزير  الوزراء ووزيــر 
الدفاع باإلنابة الشيخ طالل اخلالد 
تعليماته إلى رئاسة األركان العامة 
للجيــش بقبول جميــع املتقدمني 
الصــف واألفراد  لدورتي ضباط 
باجليش الكويتــي والبالغ عددهم 
٢٠٠٠ متقــدم ممن اجتازوا جميع 
االختبــارات والفحوصات الطبية 
املقــررة والعمل علــى إبقاء باب 
التســجيل لدورتي ضباط الصف 
واألفراد مفتوحا طوال العام وعدم 

تقييده بفترات محددة.
وقد توجهت بالشكر إلى الشيخ 
طالل اخلالد على هذه البادرة الطيبة 
ومتنيت أن يكون الفال ألبنائي في 
وزارة الداخلية وعقب نشر أمنيتي 
تلك عبر نافذتي األمنية األحد املاضي 
قام معاليه فــي اليوم التالي بفتح 
التســجيل والقبول لدورات  باب 
(ضباط الصف واألفــراد) طوال 
العام بأكادميية سعد العبداهللا للعلوم 
األمنية والقبول الفوري للمتقدمني 
بعد اســتيفائهم شــروط القبول 

العمل اخليري كغيره من وجوه 
األنشــطة املجتمعيــة كي ينهض 
ويستمر، ويحدث تأثيره املقصود، 
البد له من مواكبة احلال، والبقاء في 
وضعية متكنــه من أداء مهامه في 
مختلف األجــواء، وهذه اجلاهزية 
وهذا التحفز ما اعتاد خبراء اإلدارة 

تسميتها بإدارة األزمة.
الدروس  وإدارة األزمة مــن 
امللهمــة التي يجب علــى العمل 
اخليري أن يعــي مفرداتها، وأن 
يكيف نفسه عليها، تبدأ هذه الكيفية 
مبراعاة التحرك على األرض في 
املناسب، حال استدعت  التوقيت 
احلاجة وأحلت الضرورة، ويكون 
عادة وقت وقوع الكوارث، ونشوب 
النزاعات في بؤر املعاناة حول العالم، 
األمر الذي يســتلزم بالضرورة 
املســارعة بتجييش اإلمكانيات، 
ورســم اخلطط اإلغاثية العاجلة، 
للقراءة  التخطيط نتــاج  وهــذا 
الدقيقة علــى األرض، التي تقدر 
ما  مدى االحتياج، ومراعاة جمع 
يكفي من البيانات املستوعبة لألزمة 

يقول رسول اهللا ژ وآله: «مثل 
املؤمنــني في توادهــم وتراحمهم 
وتعاطفهم، مثل اجلسد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر اجلسد 

بالسهر واحلمى».
إخوتي، أخواتي، أبنائي، بناتي، 
أوصيكم ونفسى.. رفقا مبرضاكم، 

رفقا بأحبتكم.
فواهللا إن لقاءكم قصير، فمهما 
طال بنا العمر أو قصر فاملســير 
قصير، ولقــاء اهللا قريب. فالكثير 
منا يعاني من األمراض املزمنة مثل 
الضغط، الســكر، وأمراض القلب، 
وأيضا هناك من يعاني من اإلعاقات 
الذهنية واإلعاقات اجلسدية، والكثير 
من األمراض املزمنة التي يطلق عليها 
مســمى القاتل الصامت عافانا اهللا 
وإياكم منها، ويتعايش بها املريض 

شهر رمضان أُنزل فيه القرآن 
في ليلة مباركة هي ليلة القدر، وفي 
هذا الشــهر الفضيل يقبل الناس 
القرآن، بعد أن هجره  على قراءة 
البعض طوال العام، والبعض اآلخر 
يتنافس مع غيره في قراءته والفائز 
صاحب الرقم القياســي في ختم 
القرآن في رمضان. اذكر قبل ٤٥
عاما تقريبا، كان لي صديق يختم 
القرآن في رمضان أكثر من عشر 
مرات، وبيع اخلتمة مببلغ مالي ملن 

يريد شراءها!
ولو سألت صاحب الرقم القياسي 
في ختم القــرآن في رمضان عن 
معنى كلمة ضريع وكلمة تورون 
وفي أي ســورة هما؟ لم يعرف 
اإلجابة عن سؤالك بسبب قراءته 

السريعة من دون تدبر.

مداولة

تاريخ السلطة 
التشريعية 

«مجلس األمة»
خالد الكندري

رأي

شكرًا وزير 
الداخلية

وليد محمد الربيعة

وقفة

العمل اخليري 
الكويتي وإدارة 

األزمات
عبداهللا الشهاب

زهرة األمارليس

القاتل الصامت

https://www.instagram.com/
sabah.alenazi١/

صباح العنزي

حديث اجلمعة

شهر القرآن

محمد العويصي

نافذة على األمن

اخلالد.. وقرارات 
قريبة من نبض 

الشارع
الفريق م.طارق حمادة
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املرزوق «قريش السنة»:  أسرة «األنباء» مع أحفادها
جريًا على عادتها السنوية، أقامت أسرة «األنباء» 
حفل «القريش» الســنوي، تأكيــداً على روح الفريق 
الواحد والعمل الــدؤوب من اجلميع لتحقيق أهداف 

«األنباء» في استمرار العطاء والتقدم نحو األمام.
ففي البداية، رحب رئيس التحرير الزميل يوسف 
خالد املرزوق بجميع موظفي «األنباء» الذي حضروا 
وشــاركوا في «القريش» بأجواء أســرية، تؤكد عمق 
العالقة فيما بينهم من جهة، واحتفاًال بقدوم الشــهر 

الفضيل.
وبارك رئيس التحرير للجميع بشهر رمضان املبارك، 
داعيًا اهللا تعالى أن يكون شهر خير وبركة على جميع 
الكويت وقيادتها وشعبها، وعلى «األنباء» والعاملني 
فيها وأسرهم، مشيراً إلى أن مثل هذه اللقاءات تعتبر 
محفزاً على العطاء والسعي نحو التميز كفريق عمل 

واحد وأسرة واحدة، و«عساكم من عواده».
ثم دعا احلضور إلى «القريش» الذي شــارك فيه 
الزمــالء والزميــالت بأطباق متنوعة مــن املأكوالت 
واحللويــات التي تتميــز بها بلدانهــم، ومبا يعكس 
روح املودة واأللفة بني اجلميع، كما مت التقاط الصور 

من الزمالء احلضورالتذكارية وتبادل التهاني بالشهر الفضيل.

رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق وعدد من موظفات «األنباء» وأبنائهن في لقطة تذكارية خالل حفل عيد األم و«قريش األنباء»  (هاني الشمري)

الزميالن عدنان الراشد ويوسف عبدالرحمن ويوسف وآدم مصري ابنا الزميلة أميرة

فيروز فخر الدين وابنها دانيال عثمانالزميلة بشرى شعبان وابن أخيها قاسم خالد

الزميالت في قسم التوزيع

عدد من الزمالء خالل احلفل الزمالء أسامة أبوالسعود وأحمد فياض ومسعد حسني وأحمد خميس وهيثم شاتيال وتامر صامي

حلظة دخول األبناء ملشاركة أمهاتهم فرحة «عيد األم» خالل قريش «األنباء»

سارة وابنتها ليلى

الزميلة هويدا وابنها ياسني

الزميلتان ميليسا وبينو

الزميلة آالء خليفة وابنها عبداهللا محمود وآدم أحمد

ملشاهدة الڤيديو
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«األنباء» فاجأت موظفاتها األمهات بحضور األبناء في عيدهن

الزميلة لينا وابنتها سارة

الزميالت روساما ماثيو وسهير حمو وفيروز فخر الدين

الزميلة جيني مامن وابنتاها شينا وشالوم والزميلة رشا وابنها يحيى

الزميل وليد جمعة.. ومتابعة مستمرة

الزميلة فاطمة وابنتاها همس ورؤى الزميل أحمد خميس ومتابعة أللذ كنافةالزميلة فاتن وابنها مالك

..ولقطة تذكارية للزمالء خالل احلفل

الزمالء يوسف خالد املرزوق وعدنان الراشد ويوسف عبدالرحمن وعدد من الزمالء خالل احلفل  (فريال حماد)

الزمالء في اإلدارة املالية

رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق يقطع كيكة احلفل مع األطفال



يقدم اليوم االعالمي االسالمي رسالة الى الصائمني والصائمات، فيقول: 
هل ســيكون رمضان هذه السنة مختلفا عن غيره من االعوام السابقة؟ 
ام كما تعودت انت وتعود الناس معك انه رمضان تقليدي؟ ففي كل مرة 
يأتي رمضان ثم ينقضي من دون جتديد او متيز، فلعل مما ينبغي فعله 
ازاء رمضــان جديد، ان يكون خاصا بك وتكون انت خاصا به، فال تقلد 

احدا فيما يفعل من سلوكيات خطأ مثل 
اهتمامك بإتقان السنن على حساب أداء 
الفرائض، كمن يقضي ليله ساهرا من 
أجل قيام الليل ثم ينام عن صالة الفجر، 
وكذلك جتد موظفا يهتم بقراءة القرآن 
أثناء عمله وهو في الوقت نفسه مضيع 
حلقوق املراجعني وغير مهتم بواجبات 
وظيفته، وكذلك ان كنت زوجا فال ينبغي 
لك ان تترك اهلك همال بحجة السفر 
الى العمرة بينما هم في أشد احلاجة 
اليك، الســيما ان كان لديك ام او اب 
كبيران او اطفال صغار يحتاجون الى 
رعايتك وحنانك، وفي جانب استغالل 
الطاقات واالمكانات واالبداع ينبغي على 

االنسان ان ينمي ما منحه اهللا من مواهب وقدرات، ومثال ذلك ان يبدع 
املرء في العمل اخليري فيسخر جميع طاقاته في هذا اجلانب، وآخر منَّ 
اهللا عليه فحفظ القرآن وقام بالعناية به قراءة وتفسيرا، فكالهما يخدم 

االمة االسالمية من خالل املجال الذي أتقنه.
فرمضان اجلديد هو استغالل املواهب واالمكانات التي تؤدي الى نفع 
االمة فيما هو مشروع من العبادات وغيرها ومبا يالئم النفس وطاقتها، 

فرب درهم سبق مائة ألف درهم.

وقفات وتأمالت ومحطات مهمة في حياة كل من يدرك رمضان:
الوقفــة األولى: اذا ادركت رمضان وانت في صحة وعافية وقد بيّت 
نيتك لصيامه وقيامه، فاحمد اهللا على هذه النعمة، فكم من شــخص لم 
يدرك رمضان ألن املوت كان أســرع! وكم من شــخص ادرك رمضان 
لكنه مريض طريح الفراش ال يستطيع صيامه او التلذذ بقيامه، وكم من 

شخص ادرك رمضان لكنه ادركه وهو على 
انحــراف بعد ان كان يصوم رمضان 

ويقومه في السنوات املاضية!
الوقفة الثانية: كان الصحابة والسلف 
رضي اهللا عنهم يتفرغون في هذا الشهر 
لعبادة اهللا تبــارك وتعالى، وينكبون 
على قراءة القرآن وقيام الليل، فكانوا 
يهجرون حلقات العلم ويتفرغون لقراءة 
القرآن،  القرآن، فشهر رمضان شهر 
الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس 

وبينات من الهدى والفرقان.
الوقفة الثالثة: ال شك أن قراءة القرآن 
في رمضان فيها مــن األجر الكثير، 
ففي كل حرف حسنة واحلسنة بعشرة 

امثالها واهللا يضاعف ملن يشاء، اال  أن العبرة ليست بكثرة القراءة وإمنا 
بتدبر القرآن، فلو قرر االنسان أن يقرأ ختمة واحدة لكن يقرأها بتدبر 
وقراءة كتاب التفســير فهو بال شك افضل بكثير من الذي يقرأ القرآن 

وهو يسرده سردا وال يعي ما فيه.
الوقفة الرابعة: تخيل أن هذا آخر رمضان مير عليك في حياتك، فكيف 
حتب أن يكون آخر رمضان؟! لذلك احرص واجتهد في هذا الشهر الكرمي، 

وادع اهللا ان يكون سببا لك في دخول اجلنة.

دروس نبوية

رسالة من

سالم الناشي

د. عجيل النشمي

القرآن

بقلم: د.عمر الشايجي

نزل فيهم قرآن

ليكن رمضانك.. غير

(عند نزول البالء) 
(الذين إذا أصابتهم مصيبة 
قالوا إنا هللا وإنا إليه راجعون 
أولئك عليهم صلوات من ربهم 
ورحمة وأولئك هم املهتدونـ  

البقرة: ١٥٦ ـ ١٥٧).
لقد  امتحــان،  الدنيا دار 
جعل اهللا هذه الدنيا دار ابتالء 
وامتحــان، فاهللا يبتلي العباد 
الصابرين ويبشرهم  ويحب 
باجلنة، واملؤمن يبتلى بأنواع 
البالء واملصائب؛  وصور من 
تارة يفقد حبيبه، وتارة يخسر 
ماال عظيما، وتارة ال يوفق في 
ابواب الدنيا، ومع ذلك يبتلى 
بكثرة العيال ويركبه هم وغم 
ألجل القيام على مصاحلهم، في 
املقابل قد يحرم الولد فيتجرع 

مرارة احلرمان.
اعلم، أرشدك اهللا لطاعته، 
البالء واملصائب،  اذا نزل بك 
فتذكر قول اهللا عز وجل (إنا 
هللا وإنا إليه راجعون) لنيل ما 
وعد من حسن الثواب، وجعل 
للصابرين من الصالة عليهم 
والرحمة وحتقيق سبيل الهدى.

وليكن لسان حالنا اذا حلت 
بنا املصائب ان نقول «إنا هللا 
وإنــا إليه راجعون»، جبر اهللا 
مصيبتك، وأحســن عقباك، 
وجعل لك خلفا صاحلا ترضاه.
فخذها قاعدة في حياتك، 
البالء واملصائب،  إذا نزل بك 
فتذكر قول اهللا عز وجل (إنا 

هللا وإنا إليه راجعون).

احلقنة في رمضان

ما حكم احلقنة واملســلم صائم، سواء 
أكانت في اجللد أو في الوريد أو حقنة 

التخدير، هل تفطر أم ال؟
٭ الفقهاء عندهم قاعدة فيما يفطر، 
فيقولون إن ما يصل إلى جوف اإلنسان 
من املنافذ املعتــادة يفطر، مثل الفم 
واألنف والعني على تفصيل في األنف 
والعني، فبالنسبة للسؤال عن احلقنة، 
ســواء أكانت احلقنة حتت اجللد أو 
في الوريــد والعروق ال تفطر، حتى 
لو كانت حقنة للتغذية او للتخدير، 
ما دام الصائم يأخذ هذه اإلبر في أي 
جزء من أجزاء بدنه، في غير املنافذ 
الطبيعية، والسبب في أن هذه احلقن 
ال تفطــر، هو انها ال تصل الى جوف 
اإلنسان بطريق معتاد، وإمنا بطريق 
مســام اجللد او العروق والشرايني، 
لكن شيئا واحدا يفطر وهو احلقنة 
الشرجية، فاحلقنة الشرجية تفسد 

الصوم.

اإلفطار في رمضان

والدتي كبيرة في السن غير قادرة 
على الصوم هل وجبة افطار صائم 

عن كل يوم جتزي؟
٭ تخرج فديــة الصوم عن كل يوم 
في أول الشــهر أو آخــره أو كل يوم 
بيومــه نصف صاع من بر أو متر او 
مبلغ من املال يقدر بدينار ونصف.

اإلفطار في املسجد

جماعة في املسجد اعتادوا صيام 
أول كل خميس من الشهر العربي، 

وسؤالهم عن مدى شرعية االفطار في 
املسجد بإحضار أصناف كثيرة من 
األرز واملرق وغيره، هل هذا جائز؟

يجوز ان يحضروا ما شــاءوا من 
طعام إلفطارهم، على ان يحافظوا على 
نظافة املسجد من بقايا الطعام، ومن 
رائحة كريهــة كالثوم والبصل، فقد 
صح عن عبداهللا بن احلارث بن جزء 
الزبيدي قال: كنا نأكل على عهد النبي 
ژ في املســجد اخلبز واللحم (ابن 
ماجه ١٠٩٧/٢ بإســناد حسن)، وهذا 
مذهب الشافعية، وكره ذلك احلنفية 
وكذا املالكية في مسجد احلاضرة، وأما 
مسجد البادية فيجوز بال كراهة، ومنع 
احلنابلة االكل في املســجد، واحلجة 
مع الشافعية للرواية املذكورة، وأما 
االكل في املسجد بالنسبة للمعتكف 

فالكل يجيزه بل استحبه املالكية.

سارة.. وبشرى املالئكة
هي زوجة نبي ورسول، وأم نبي، وجدة نبي، وأم جدة نبي، وإليها ينتهي 
نسب عشرات االنبياء. كان لها موقف اختبار وابتالء وموقف اصطفاء وإجابة 
دعاء، كانت الســيدة سارة تتمنى أن توهب ولدا، وتعتقد انه من املستحيل، 
حيث انها بلغت من الكبر عتيا وكانت عاقرا، لكن اهللا جلت قدرتهـ  ال يعجزه 
شــيء في الســموات واألرض، ومن هنا نزل العطاء اإللهي، وأرسل اهللا اليها 
كبار مالئكته (جبريل وميكائيل وإســرافيل) ليبشروها بإسحاق، ومن وراء 
إسحاق يعقوب قال تعالى: (ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سالمًا 
قال ســالم فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم ال تصل إليه نكرهم 
وأوجــس منهم خيفة قالوا ال تخف إنا أرســلنا إلى قــوم لوط وامرأته قائمة 
فضحكت فبشــرناها بإســحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتي أألد 
وأنا عجوز وهذا بعلي شيخًا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبني من أمر اهللا 
رحمــة اهللا وبركاته عليكم أهــل البيت إنه حميد مجيــد)، إنها قدرة العزيز 
احلكيم الذي ال مينعه شــيء من تنفيذ أمره والذي يحكم ما يريد وال معقب 

حلكمه وحكمته، ورزق اهللا املرأة العجوز العاقر بإسحاق ثم يعقوب.

أربع وقفات.. احرص عليها

د. صالح املهيني

أعظم وثيقة للتسامح
«اذهبــوا فأنتــم الطلقاء»، أطلقها النبي ژ يوم فتح مكة حينما ملك أمر من 
طــردوه وآذوه واتهموه باتهامــات باطلة وضيقوا اخلناق علــى أتباعه، ورغم 
ذلك لم ينتقم الرســول ژ منهم، وكانت أعظم وثيقة للتســامح أطلقها رسول 
اإلنسانية. يقول ابن القيم في كتابه «زاد املعاد»: وعد اهللا عز وجل رسوله أنه 
إذا فتــح مكــة دخل النــاس في دينه أفواجا ودانت له العــرب، فلما مت له الفتح 
املبني اقتضت حكمته تعالى أن امسك قلوب هوازن ومن تبعها عن االسالم، وان 
يجمعوا ويتألبوا حلرب رســول اهللا واملســلمني ليظهر أمر اهللا ومتام إعزازه 
لرســوله ونصره لدينه وقهره لهذه الشــوكة التي لم يلق املســلمون مثلها فال 

يقاومهم بعد أحد من العرب، ولغير ذلك من احلكم التي تلوح للمتأملني.

االجتهاد في الطاعة 
فهو شهر املغفرة 

والعتق من النار

يقدم العميد السابق لكلية 
الشريعة والدراسات اإلسالمية 
د.سيد محمد الطبطبائي رسائل 
إلى مستقبلي شــهر رمضان، 
يقــول فــي الرســالة األولــى: 
علينا ان نشــكر نعمة اهللا أن 
مــّد لنا في أعمارنــا لنبلغ هذا 
املوسم العظيم، موسم اخليرات 
والرحمات، فشهر رمضان هو 
الطريق الى التقوى ومضاعفة 
االجر وتكفير الســيئات وقهر 
النفس وتزكيتها بترك الشهوات.

 والرسالة الثانية هي: معرفة 
احــكام هــذا الشــهر العظيم، 
فاإلســالم هو دين العلم، وقد 
رفع اهللا مكانة العلم والعلماء، 
واملســلم عليه ان يتعلم كيف 
يــؤدي العبــادات التــي منها 
الصيام، وليعلم ان العلم بأحكام 
الصيام ينقسم الى قسمني: األول 
واجب وال يعذر اإلنسان بجهله 
وهو الذي يتعلق بصحة صومه 
ومفطراته، واآلخر مســتحب 
وهو العلم فيما ال يحتاج إليه 
من الوسائل ويحتاجها غيره 
من الناس. أما الرسالة الثالثة 
التي يجب ان يستقبل بها الناس 
شهر رمضان فهي االجتهاد في 

ونشره، لذا جند ان الفئات التي 
ينتشر فيها التشدد تكون فئات 
جاهلة غيــر متعلمة، وأفضل 
وســيلة للقضاء على التشدد 
العلم، وال يعني ذلك أال نعالج 

الطاعة ليستعني به على باقي 
الدهــر، وقد جعــل اهللا تعالى 
فريضته ايامــا معدودة ولكن 
عطيته للصائمني غير محدودة.
هــي  الرابعــة  والرســالة 
التوبــة من الذنوب واملعاصي 
والرجوع إلى اهللا تعالى ويقبل 
عليه باالستغفار، وتكون هذه 
اللحظات االميانية التي حتتفي 
فيها املالئكة وتغشاها الرحمة 
واملغفرة، فقد اخبر النبي ژ 
بأنه ال يقصد قوم يذكرون اهللا 
عّز وجــّل إال حفتهــم املالئكة 
وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم 
الســكينة وذكرهــم اهللا فيمن 
عنده، فلتجعلوا شهر رمضان 
بدايــة لعهد جديــد من التوبة 
والرجوع إلى اهللا وطلب الرحمة 

واملغفرة في كل وقت.

فئات ضالة

ويوجه د.الطبطبائي رسالة 
إلى املتشددين، فيقول: التشدد 
والتعصــب يعالــج من خالل 
العلــم، والعلم هو الذي يهذب 
اإلنســان ويبعده عن التنطع 
والتشــدد والتزمــت، وبذلــك 
يجب تشــجيع العلم الشرعي 

بوسائل مختلفة من االحتياط 
األمنــي وغيرها من الوســائل 
التــي تتخذها الدول، لكن البد 
ان يعالج فكريا قبل ان يعالج 

امنيا.
ويقدم د.الطبطبائي رسالة 
موجهــة بخصــوص اعالنات 
االطباء اجلريئة على وســائل 
التواصل ويقول: الواجب على 
اجلهات املختصــة باإلعالنات 
مراقبة أي اعالن يجرح مشاعر 
االســرة واملجتمــع، والبــد اال 
تتــرك االمور بهــذه الصورة، 
وإمنــا تكــون هنــاك رقابــة 
ويكون الرقيب من خالل حسه 
االجتماعي والشرعي، وأال يترك 

مثل هذه االعالنات.

العمل اخليري

ويؤكد د.ســيد الطبطبائي 
على من يهاجم العمل اخليري 
الكويتي أن العمل اخليري في 
دولــة الكويت خــاض جتربة 
مباركــة، وهو عمل بشــري ال 
يعني انــه ليس فيه اي خطأ، 
وإمنــا اجلانــب اخليــري هو 
الغالب عليه، والقائمون على 
العمــل اخليري اناس نعرفهم 

ونثق بهم، وال يعني ذلك اننا 
ندعــي لهــم العصمــة، ولكن 
ميكــن ان تقول نحســبهم من 
اهل اخلير، وأكبــر دليل على 
جنــاح العمــل اخليــري فــي 
الكويت ما نراه من آثار طيبة 
على مســتوى العالــم أجمع، 
فترى آثار هذا العمل في آسيا 
وأفريقيــا وأوروبا، فال يجوز 
الهجــوم على العمــل اخليري 
الكويتي والبد أن نشجعه وأن 
ندعمه وندعــم القائمني عليه، 
وإذا وجدنا خطأ فالبد ان نقوم 
بنصحهــم باحلكمة واملوعظة 
احلســنة ثم التواصي باحلق، 
وهــذا ال ينتقص مــن جهدهم 
ومن أدائهــم الطيب في العمل 
اخليري، بل اعــرف ان العمل 
اخليري الكويتي جتربة تدرس 
على مســتوى كبيــر في كثير 
من الدول، فيجب ان نثني على 
جهودهــم ونحن جند ان دولة 
الكويــت اول من فزع ملنكوبي 
الزلــزال في تركيا وســورية، 
وسارعت اجلمعيات اخليرية 
بتقدمي يد العون كعادتها، مما 
يدل على أن اخلير واملسارعة 

إليه من شيم أهل الكويت.

د. محمد الطبطبائي

تأمالت رمضانية

د.الطبطبائي: اجعلوا شهر رمضان بداية د.الطبطبائي: اجعلوا شهر رمضان بداية 
لعهد جديد وعودة إلى اهللا وتوبة صادقةلعهد جديد وعودة إلى اهللا وتوبة صادقة

12
اجلمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣

إعداد/ ليلي الشافعي



مقادير اللحم:
٨٠٠ جرام حلم بقري تندورلني مقطع ٥ أجزاء 

ربع كوب زيت زيتون 
ملعقة كبيرة زعتر 

ملح 
فلفل

مقادير صوص الفطر: 
ربع كوب زيت زيتون 

نصف كوب فطر شرائح 
٢ فص ثوم مهروس  - ٢ عود زعتر طازج

كوب من الكرمية 
عصير ليمون - زيت الكمأة

ملح  - فلفل

طريقة حتضير الصوص: 

٭ باستخدام اخلالط اليدوي نخلط الفراولة مع عصير الليمون واخلل البلسمي وشراب القيقب حتى تصبح ناعمة.
٭ نضيف الزيت مع استمرار اخللط حتى تصبح املكونات ناعمة متجانسة بشكل جيد مع وضع التوابل حسب الرغبة. 

طريقة حتضير السلطة: 

٭ حتمص شــرائح اللوز وعباد الشمس في مقالة جافة حتى تصبح 
لونها ذهبيا وتوضع جانبا حتى تبرد.

٭ تقطع الفراولة إلى اربع أرباع رأسيا مع نزع االجزاء اخلضراء.
٭ يقطع اخليار مكعبات متوسطة ثم نضع اخليار والفراولة في وعاء 

مع اجلرجير ثم نضيف الصوص املعد مسبقا.
٭ جتمل بشرائح الكراث واللوز وبذور عباد الشمس.

مقادير صوص السلطة: 
١٥٠ جراما من الفراولة الطازجة 

ربع كوب من زيت زيتون بكر 
عصير ليمون 

٢ ملعقة من اخلل البلسمي 
ربع كوب من شراب القيقب 

مقادير السلطة: 
٢٠٠ جرام بذور عباد الشمس

٤٠٠ جرام جرجير
١٥٠ جرام فراولة
١٥٠ جرام خيار

ربع كوب كراث ناعم 
١٣٠ جم لوز مقطع 

طريقة التحضير                       

٭ يقطع اللحم شرائح ثم يرش بزيت الزيتون ويتبل جيدا بامللح والفلفل والزعتر الطازج من 
كال اجلانبني.

٭ تسخن مقالة عميقة كبيرة على نار عالية، ونضيف شرائح اللحم مع التقليب على اجلانبني 
حتى تنضج. 

٭ ترفع من املقالة وتوضع على طبق جانبا.
٭ فــي نفس مقالة طهي اللحم، نضيف زيت الزيتــون والفطر والثوم والزعتر الطازج ويطهى 

حتى يصبح الفطر ذهبيا ثم نضيف الكرمية وعصير الليمون وزيت الكمأة.
٭ يترك على نار خفيفة بضع دقائق حتى يغلف الصوص ظهر امللعقة.

٭ نضيف شرائح اللحم إلى املقالة ثم تترك ملدة ثالث دقائق حتى يسخن اللحم، من ثم توضع 
في أطباق التقدمي. 

املقادير:
١ حبة كبيرة من القرع
١ ملعقة زيت زيتون 

نص كوب كراث مقطع 
٤ فصوص ثوم مهروس
ملعقة من شراب القيقب

طريقة التحضير:                       

٭ يســخن الفرن مســبقا ثم نضع القرع على املقالة ونرش كال النصفني مبا يكفي 
من زيت الزيتون.

٭ يرش القرع جيدا بامللح والفلفل ثم نقلب القرع على الوجه اآلخر ويشوى حتى 
ينضج متاما ويرفع في طبق جانبا.

٭ في قدر نســخن ملعقة من زيت الزيتون على نار متوســطة، ثم نضيف الكراث 
املفروم مع اضافة امللح والثوم مع التحريك املســتمر، ثم نضع جميع املكونات في 

اخلالط الكهربائي.
٭ نضيــف لــب القرع بدون جلده للمكونات في اخلالط ثم نضيف شــراب القيقب 

وجوزة الطيب والفلفل األسود.
٭ نضع ٣ أكواب من املرق ثم يتم اخللط حتى يصبح احلساء كرميي، نضع ملعقتني 

من الزبدة مع اخللط جيدا وتقدم في أطباق التقدمي.

شــوربة شــوربة 
القرع بالزبدةالقرع بالزبدة

نصف ملعقة جوزة الطيب مطحونة 
مرق نباتي حسب احلاجة 

٢ ملعقة من الزبدة 
ملح 

فلفل اسود

لوتس تشيز كيك 

املقادير: 
٩٠٠ جم جبنة كرميي 

١٤٠ جم سكر 
٥ بيضات 

٢ صفار بيضة 
ملعقة صغيرة فانيليا سائلة 

ملعقة صغيرة من عصير الليمون 
بسكويت لوتس حسب احلاجة 

توت ونعناع حسب احلاجة 

طريقة التحضير:  

٭ يطحــن اللوتس حتى نحصل 
على فتات ناعم، ثم يخلط مع الزبدة 

املذابة حتى يبدو املزيج رطبا.

٭ اخلطي اجلبنة الكرميي والسكر 
معــا في وعاء ويضــرب املضرب 
اليدوي حتى يصبح قوامه كرمييا، 
ثم نضيف البيض وصفار البيض 
معا في وعاء على سرعة (منخفض/ 

متوسط) عدة مرات.

٭ في القالب اخلاص بالتشيز كيك 
نضع اللوتس ثــم نقوم بإضافة 
املزيج فوق القواعد ثم تخبز في 
الفرن ملــدة ٣٠ دقيقة على درجة 

حرارة ١٣٠ درجة مئوية.

الروكا (اجلرجير)الروكا (اجلرجير)
سلطةسلطة

٭ يقطع اخليار مكعبات متوسطة ثم نضع اخليار والفراولة في وعاء 

مع صوص املشروم مع صوص املشروم الشيف حميد يونسي - أطباق اليوم  من فندق مارينا
حلم تندرلوينحلم تندرلوين
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إعداد/ چيهان داوود



14
اجلمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣

«الزير سالم».. معلومات تاريخية راسخة 
في أذهان املشاهدين

دمشق - هدى العبود

لم تكن األعمال السورية أعماال عادية، نظرا ملا تقدمه من معلومات ثرية ترسخ 
في أذهان كل من شاهدها، وها نحن اليوم نشاهد الفضائيات السورية والعربية 
تعيد عرض مسلسل «الزير سالم» ألكثر من مرة، وذلك الكتنازه معلومات تاريخية 

رسمت تاريخا لقبيلتني عربيتني من نسب واحد.
مسلسل «الزير سالم» عبارة عن رواية تاريخية جسدت شخصية «عدي بن 
ربيعة»، وهو شاعر عربي ينتمي الى حقبة اجلاهلية قبل اإلسالم وأطلقت تسمية 

«حرب البسوس»، على املسلسل نسبة خلالته التي تسببت في هذه احلرب.
العمل عرض ألول مرة في رمضان لعام ٢٠٠٠ على قناة «ام بي سي» من 
إخراج الراحل حــامت علي، تأليف الراحل ممدوح عدوان، وقام بدور «الزير 
سالم» الفنان سلوم حداد، مع نخبة من الفنانني السوريني، من أبرزهم: خالد 
تاجا، عابد فهد، سمر سامي، جهاد سعد، زهير عبدالكرمي، رياض وردياني، 
رفيق علي أحمد، فرح بسيسو، هيما إسماعيل، سامر مصري، ووصل عدد 
حلقات املسلســل الى أربعني حلقة، وصور عند بحيرة زرزر وقرية رخلة 

في جبال لبنان الشرقية ضمن ريف دمشق.
تبدأ قصة املسلســل حينما طلب امللك التبــع اليماني الزواج من اجلليلة 
ابنة مرة، وان لم يزوجوها إياه فانه ســيقوم مبحاربتهم ويأخذها عنوة، لكن 
اجلليلة وابن عمها كليب كان يحبان بعضهما، فقام كليب بخداع التبع اليماني 
بان يذهب كليب مع الزير ســالم وجساس وبعض الفرسان وامرئ القيس بن 
ابان، بصناديق اعدت جلهاز اجلليلة، وعندما دخلوا القصر ليال ذهب كليب الى 

التبــع وقتله في قصره دفاعا عن ابنة عمه اجلليلة، ثم تزوج منها وأصبح كليب 
ملكا على قبيلته مما اغضب البسوس فعملت على االنتقام، وأحكمت خطة حينما 

علمت الحقا أن كليبا يكره ان يرى إبل غيره ترعى مع إبله، وانه منع ناقتها «سراب» 
مــن الرعي مبضاربه املخصصة للرعي، وانه هدد بقتل ناقتها ســراب، وعندما رأى 

كليب ناقة البســوس ترعى قتلها، فغضب جساس وقتل كليبا برمح في ظهره انتقاما 
لسراب ناقة البسوس، وقبل أن يلفظ كليب أنفاسه األخيرة كتب بدمه على صخرة مناشدا 
شقيقه الزير سالم بقصيدة شهيرة بدأها بكلمة «ال تصالح» واستمرت احلرب أربعني عاما، 

ولم يستطع شيوخ القبائل إرضاء الزير سالم وإيقاف هذه احلرب التي أدت إلبادة البكريني 
وهم أبناء العمومة فتشتت شملهم وسميت بـ «حرب البسوس»، وانتهت تلك احلرب مبقتل 

جساس على يد ابن أخيه وزوج ابنته اجلرو ابن كليب انتقاما ملقتل أبيه.
وال تعد قصة الزير ســالم من األســاطير اخليالية التي ابتكرتها العقول، وال مت تأليفها 
للتســلية، انها قصة حقيقية تداولها الكثير من املؤرخني، واعتمدت األشــعار اخلاصة بتلك 
امللحمة العربية والعاملية ودرســت، وكذلك قام النحاة في العصر العباســي باالعتماد عليها 
في شــواهدهم النحوية، ونظرا ألهميتها قام املعنيون بتجسيد الرواية التاريخية من خالل 
األعمال الدرامية والسينمائية، وسبقهم لروايتها احلكواتية باملقاهي الشعبية العربية بتناول 

الرواية حتت مسمى «قصة الزير سالم املهلهل»، من هنا حازت قصة الزير سالم أهمية 
كبيرة وكانت من أبرز الروايات والقصص التاريخية عربيا.

مشهد من العمل

القاهرة ـ محمد صالح

كثيــر من الفنانني والفنانات ال يســتطيعون كبح جمــاح تصريحاتهم اجلريئة 

احيانــا والصادمة احيانا اخرى، مما يتســبب في حدوث ازمــات واختالق خالفات 

واثارة املشــاكل.. مما يترك آثارا كبيرة ويخلق حالة من الشــد واجلذب في الوسط 

الفنــي وتردده مواقع التواصل االجتماعي.. «األنباء» ترصد اكثر التصريحات التي 

اطلقها جنوم الفن وأشعلت األزمات.

املطربة شيرين عبدالوهاب من أكثر الفنانات الالتي يطلقن العنان لتصريحاتهن 

دون تفكير او تتردد ولذلك تتعرض ملطبات ال تعّد وال حتصى، ومتر بأزمات صعبة 

مع زمالئها وجمهورها حتى أســرتها لم تســلم من التصريحات القاســية.. وهو ما 

وضعهــا في تصنيف املطربات صاحبات زالت اللســان والســقوط في اجلمل التي 

تتسبب في اعتذارها بعد الغضب منها.

من أصعب االتهامات التي واجهتها شــيرين ما كان بســبب اجلمل التي اطلقتها 

فــي احملافل العامة وأمــام اجلمهور واإلعــالم مثلما اطلقت جمًال ســاخرة اعتبرها 

اجلميــع إســاءة لبلدها.. ففي مــارس ٢٠١٩ واجهت انتقادات كبيــرة ومتت إحالتها 

لنقابة املوســيقيني املصرية للتحقيق وأوقفتها عن الغناء بتهمة إساءتها إلى مصر 

خالل حفلها في البحرين حني قالت «هنا أتكلم براحتي إمنا لو في مصر أتسجن».

وشــهد عام ٢٠١٧ ســقطة أخرى لها بســبب ســخريتها من مياه نهر النيل خالل 

حفــل غنائي باإلمارات عندما طالبها أحد احلضور بتقدمي أغنيتها «مشــربتش من 

نيلها» فجاء ردها املفاجئ الصادم وغير املتوقع «ســتصاب بالبلهارســيا.. اشــرب 
مياه معدنية أفضل».

أثارت شيرين جدال واسعا بسبب ما قالته في حفل بالقاهرة عندما نادت عليها 

احدى احلاضرات اعجابا بصوتها.. لترد شــيرين «أنا خســارة في مصر» واعتبره 

اجلميع إســاءة ملصر وتعرضــت لنقد الذع من اجلمهور، خاصة انها ليســت املرة 

األولى وطالبوا نقيب املوسيقيني بإيقافها.

وفي حفل ضخم أرادت شيرين أن توجه حتية إلى ملكة دولة عربية خالل إحدى 

احلفالت إال أنها أخطأت ونادتها باألميرة.. األمر الذي وضعها في مرمى االنتقادات 

من جمهور بلدها الذي وصفها بجهلها عن ثقافة اململكة وحكامها، واعتذرت الفنانة 

عن اخلطأ ووصفت األمر بأنه سوء تفاهم ناجت عن «زلة لسان».

وخالل حفل ضمن مهرجان قرطاج وجهت لها االتهامات بالتطاول والسخرية 

مــن تونس بســبب محاولتها املزاح مع اجلمهور وعلقــت مازحة أن «ابنتها ال 

تســتطيع التفرقة بــني تونس والبقدونس»، وواجهــت بعدها هجوما عنيفا 

واتهامــات بتعمد توجيــه إهانة لتونــس، وانهالت التعليقــات على مواقع 

التواصــل االجتماعي، مطالبني مبعاقبتهــا قبل أن تخرج األخيرة وتعتذر 
للشعب التونسي.

ولم تترك شيرين زمالءها بالوسط الفني ألنها ال تتحكم في تصريحاتها 

املســيئة فقد أثارت مشــكلة مع تامر حسني بسبب تصريحاتها بأنها ال 

حتب العمل معه بسبب كثرة املعجبات الالتي يقوم بتأجيرهن ليحضرن 

حفالته، ووصفته بـ «تامر جاكسون»، 

ثم فجرت مشــكلة مع عمرو دياب خالل حضورها حفل زفاف الفنانني 

عمــرو يوســف وكندة علوش، وقالــت «مصر دلوقتي مفيهــاش غير تامر 

حسني ومحمد حماقي. اما دياب فأصبح كبير السن»، وهو ما دفع جمهور 

«الهضبة» إلى توجيه االنتقادات والهجوم عليها.

اما على املستوى العائلي واألسرى فقد أطلقت سيال من التصريحات 

القاسية جدا ضد زوجها املطرب وامللحن حسام حبيب منها انه تعدى 

عليها وسرق سيارتها ورغبته في احلصول على نسبة من أرباح عملها 

الفني، وانها تنفق عليه وعلى والدته ووالده، ولكن فجأة تتراجع 

وتعود الى العيش معه وتصفه بأنه الزوج الطيب وانها حتبه.

ولم تفلت والدتها وشــقيقها محمد من تصريحاتها وانهما 

وراء دخولهــا مصحة للطب النفســى بالقوة بســبب ثروتها 

وليــس لعالجها من االدمان وبعــده طالبتهما بترك العيش 

معها فى منزلها، خاصة انها أكدت أن شقيقها استأجر بعض 
األشخاص خلطفها واالعتداء عليها.

الهاجـري.. لقب وحيد
لـ «أشـاوس» الفحيحيل

األمير في هذا املوسم في ٢٨ مايو ١٩٨٦
وتغلب الفحيحيل فيها على كاظمة ٣-٠، 
ليكتب جنوم الفحيحيل أسماءهم بأحرف 
من ذهــب، ومهد عبدالعزيــز الهاجري 
الطريق للفحيحيل بعدما سجل الهدف 
األول (٣٦) ليتبعه أمير سراج بالثاني 
(٧٧) ثم حمد حربي بالهدف الثالث (٨٦).
ومثل «األشــاوس» في هذه املباراة: 
جمــال محمــد، احلميــدي حمــد، حمد 
شامخ (خالد عبد الوهاب)، ربيع سعد، 
عبدالسالم حمود، أمير سراج، إبراهيم 
عبيد، محمد سعد، عبدالعزيز الهاجري، 
عايد الروضان وحمد حربي. وقاد املباراة 
احلكم االجنليزي ليستر شابتر وعاونه 
عيسى اجلساس وعبدالعزيز السلمي. 
وأطلق على الفحيحيل لقب «األشاوس» 
في منتصف الثمانينيات بعدما أظهر قوة 
وندية أمام الفرق القوية، وكان شرســا 
في الدفاع عن مرماه وحقق نتائج مميزة 
أمام العربي والقادسية وكاظمة والساملية 

وكان من الصعوبة هزميته.

أو كاظمة وكذلك الســاملية اللقب فاألمر 
يعتبر عاديا في كرتنا احمللية، لكن عندما 
يحققه أحد فرق الوسط أو أحيانا فرق 
أســفل الترتيب فهذا يعتبر اجنازا بحد 
ذاته، ومثلما نقول كانت «فرحة ما بعدها 

فرحة».
وقــد أقيمت املبــاراة النهائية لكأس 

عبدالعزيز جاسم

عاشت مدينة الفحيحيل ليلة رمضانية 
ال تنســى في موسم ١٩٨٥ -١٩٨٦ عندما 
حقــق فريقهــا لقــب كأس األميــر ألول 
مرة، وهــو اللقب الوحيد الذي توج به 
«األشاوس» في تاريخه، سواء في بطوالت 
الدوري املمتاز أو الدمج أو كأس األمير 

أو كأس ولي العهد.
وال ميكن ألي شــخص فــي املنطقة 
العاشــرة بشــكل خاص أو في الكويت 
بشكل عام أن ينسى ما فعله الفحيحيل في 
هذا املوسم، فكان هذا التتويج واالنتصار 
الذي حققه الفريق في ذلك الوقت ذا قيمة 
كبيرة ودرسا جلميع الفرق بأن القتال 
واالجتهاد واالنضباط في أرضية امللعب 
البد أن ينصفــك في نهاية املطاف مهما 
كانت قوة منافسيك وشعبيتهم، حيث 
كانت أندية العربي والقادسية والكويت 
هي املسيطرة على األلقاب والبطوالت. 
لذلــك عندما يحقق أحــد هذه الفرق 

القاهرة - سامي عبدالفتاح

هو واحد من القالئل الذين ميلكون حبا 
وتقديرا من جماهير الزمالك واألهلي معا.. هو 
واحد من كتيبة «اجلنرال» محمود اجلوهرى 
فــي مونديال ١٩٩٠ في إيطاليا، إذ لعب أمام 
منتخبات هولندا وايرلندا، وأجاد مثلما أجاد 
كل جنــوم الفراعنة في هــذا املونديال.. انه 
«البرنس» أشرف قاسم، قائد الزمالك األسبق، 
وأحد النجوم الذين يلقون حبا وتقديرا من 

جميع مشجعي الكرة املصرية. 
ولقب «البرنس» يأتي من سمو أخالقه، 
وثبات انفعاالته حتــى في أحرج املواقف.. 
وقد ولد في ٢٥ يوليو ١٩٦٦، وقد لعب ألندية 
الزمالك والهالل السعودي، وكانت أول مباراة 
دولية له مع منتخب «الفراعنة» ضد منتخب 
ساحل العاج بالعام ١٩٨٥، وشارك في ٧٠ مباراة 
مع املنتخب، وكان ضمن تشــكيلة املنتخب 
في بطــوالت أمم أفريقيــا ١٩٨٦،١٩٨٨،١٩٩٤، 
وكان صاحب ركلة الترجيح التي حســمت 
لقــب بطولة ١٩٨٦ أمــام الكاميرون، كما فاز 
مع الزمالك ببطولة الدوري أعوام ٩٢،٨٨،٨٤

و٩٣، وببطولــة كأس مصر ١٩٨٨، وببطولة 

أفريقيــا لألندية األبطال أعــوام ١٩٨٤و١٩٨٦
و١٩٩٦، وكأس السوبر األفريقي ١٩٩٧، كما انه 
أفضل مدافع وثاني أفضل العب في الدوري 

السعودي عام ١٩٩٤.
ورغــم مشــوار املوهبــة «البرنس» مع 
الساحرة املستديرة، إال انه يعاني اآلن مرضا 
مينعه من االستمرار في املجال الذي اختاره 
بعد االعتزال وهو التدريب، مما جعل كل أسرة 
كرة القدم املصرية تتعاطف معه، وفى مقدمتهم 

رئيس النادي األهلي محمود اخلطيب. 
وحتدث قاسم عن زيارة اخلطيب له في 
منزله، للوقوف إلى جواره في حالته املرضية، 
قائــال: «اخلطيــب أخويا الكبير وتشــرفت 
بتواجــده فــي منزلي، ودا أمــر طبيعي بني 
األصحاب واألصدقاء»، مضيفا: «ده مش جديد 
على بيبو مشــاركته في املواقف اإلنسانية 
الســيما واني زاملت اخلطيب ٤ سنوات في 
منتخب مصر وتشرفت باللعب معه.. وتعلمنا 
منه أن نكون متحابني حتى لو كنا متنافسني». 
واختتم «اخلطيب قام بترشيح العديد من 
األطباء من خارج مصر لي من أجل التواصل 
معهم خالل الفترة املقبلة.. وأشكره ألن زيارته 

رفعت معنوياتي للغاية».

«البرنس» أشرف قاسم.. 
منوذج لإلخالص واألخالق

شيرين.. وزّالت اللسان
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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

«١٠٠٠ حمد اهللا على السالمة» - دبي

برامج الفضائيات

 «فنطاس» ـ أبوظبي

«عزيز الروح» - تلفزيون الكويت

١٧٫٣٠ برنامج من مثل أمي
١٨٫٠٠ برنامج دروب ١٠

١٠٠٠ حمــد اهللا ع  ١٨٫٢٠
السالمة

١٩٫٠٠ النون وما يعلمون
٢٠٫٠٠ قرة عينك

٢١٫٠٥ مسلسل الصفارة
٢٢٫٠٠ مسلسل 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

٠٠٫٠٠ مسلسل خريف العمر
٠١٫٠٠ نشرة علوم الدار

١٣٫٠٠ برنامج مطبخ حياة
١٧٫١٠ برنامج حديث اإلمام الطيب

١٧٫٥٠ برنامج قلبي اطمأن
١٨٫٣٠ مسلسل فنطاس

٢٠٫٠٠ مسلسل النكران
٢١٫٠٠ مسلسل مقابلة مع السيد 

آدم-٢
٢٢٫٠٠ مسلسل قفص مخملي

٢٣٫٠٠ مسلسل ضرب نار

«الشعبي» كّرم عروضه الفائزة باملهرجانات احمللية والدولية
مفرح الشمري 

وســط أجواء جميلة، احتفلت 
فرقة املسرح الشــعبي بعروضها 
الفائــزة فــي املهرجانــات احمللية 
والدولية، وذلــك بحضور رئيس 
فرقــة املســرح الشــعبي د. نبيل 
الفيلكاوي واملسؤولني في مجلس 

ادارة فرقة املسرح الشعبي.
احلفل احتضنه املبنى اجلديد 
للفرقة وشــهد تكــرمي فريق عمل 
مســرحية «فانتني حتتضر» التي 
حصدت اجلائزة الكبرى في مهرجان 
ايام املسرح للشباب بدورته الـ١٤
باالضافة الــى ٥ جوائز فردية في 
االخراج والتمثيل واالزياء، باالضافة 

الى تكــرمي فريق عمل مســرحية 
«مادرين» الذي شــارك مؤخرا في 
مهرجان املنصورة املسرحي وحصد 

العديد من اجلوائز.
واشــاد رئيــس فرقة املســرح 
الشعبي د. نبيل الفيلكاوي باجلهود 
التي بذلتها فرق عمل املسرحيات 
املكرمة لرفع اسم الكويت ورفع اسم 

فرقة املسرح الشعبي في املهرجانات 
التي تشــارك فيها، مشيرا الى ان 
هذا التكرمي مبنزلة شــكر وتقدير 
ملــا قدمــوه فــي تلك املســرحيات 
ومنافســتهم علــى اجلوائز، وهذا 
ان دل فإنه يدل على ان املشاركني 
في تلك املسرحيات لديهمحب كبير 

للعمل املسرحي.

(متني غوزال) د.نبيل الفيلكاوي يتوسط املكرمني في حفل «املسرح الشعبي» 

ميثم بدر لـ «األنباء»: التحديات أعيشها دائمًا
سماح جمال 

اكــد الفنــان ميثم بــدر لـ «األنبــاء» ان 
مشــاركته في مسلســل «قفــص مخملي» 
الذي يتصدى الخراجه شقيقه املخرج علي 
بدر، حتمل الكثير من التحديات، وجاء ذلك 
من خالل حــاوره مع «األنباء»، وفيما يلي 

التفاصيل:

ماذا عن مشاركتك في  «قفص مخملي»؟
٭ مسلســل «قفص مخملي»، إخراج علي 
بدر وتأليف مرمي نصير، والعمل بطولة هيا 
عبدالسالم، فؤاد علي، مرام، بدر الشعيبي، 
سارة صالح، غرور، أحمد بن حسني، وغيرهم 
من النجوم. ومن املقرر عرضه في املوسم 

الرمضاني.

ما طبيعة مسلسل «قفص مخملي»، وما 
الشخصية التي تقدمها؟

٭ هو عمل اجتماعــي متنوع فيه جوانب 
اجتماعية، رومانسية، وحتى بعض األكشن، 
وألعب دورا متقلبا في املشاعر وهذا ما يترتب 
عليه قرارات غير صحيحة، إلى أن يتعرض 
ملوقف مــا يقلب كل موازينه، وحتوله إلى 
إنسان حساس ومرهف ودمعته قريبة جدا 

وتقلب مشاعره بصورة كبيرة. 

ما التحديات التي ترافق حتضيرك 
للشخصية؟

٭ التحديات أعيشها دائما وهي ماذا سأقدم، 
وما اجلديد الذي سأقدمه، ومن هنا يبدأ عملي 
على الشخصية وتفاصيلها وحركاته والزمته 
وشــكله ومن خالل هــذه التفاصيــل تبدأ 
الشخصية بالظهور إلى جانب التحضيرات. 

كيف ترى التنافس في هذا املوسم 
الرمضاني؟

٭ الســباق يوجد فيه تنــوع في األعمال 
املقدمة، ومنافسة بني مختلف األجيال أمام 
الكاميــرا وخلفها، وكل هذا ســيؤدي إلى 
تقدمي أعمال أفضل وأكثر تنوعا للجمهور.

«قفص مخملي» هو التجربة اإلخراجية 
األولى التي جتمعك مع شقيقك علي بدر؟

٭ التجربة مشاعرها جديدة خاصة أنني 
شقيقه األكبر، ولكن في العمل هو املخرج 
ولديه قراراته وأدواته وأنا ممثل، وأمتنى 
له كل التوفيق في عمله خاصة أنني أعرف 

مدى إخالصه وحبه للعمل. 

وماذا عن مشاركتك املسرحية؟
٭ شــاركت فــي أوبريت وطني «ســدرة 
اللؤلؤ» من إخراج أستاذي املخرج عبداهللا 
عبدالرسول ومشاركة نخبة من الفنانني، 
وفخــور جدا بهذه املشــاركة، كما عرضنا 
مســرحية «طاهرة» في مهرجــان القرين 
الثقافي، والتي حصلنا فيها على جائزة في 
مهرجان الكويت املسرحي، وهي من تأليف 
الدكتور حمد الرومي وإخراج هاني الهزاع 
وبطولــة دكتورة أحالم حســن وعبداهللا 

الرميان.

كيف ترى املشاركات املسرحية األكادميية؟
٭ موجودة وحاضرة باستمرار من خالل 
مشــاركة مخرجات املعهد العالي للفنون 
املسرحية، وهناك جتارب جديدة ومتنوعة 
والكثير من األسماء البارزة على الساحة من 
خريجي املسرح العالي للفنون املسرحية، 
وال نغفل هنــا الدور الذي يقوم به املعهد 
من خالل الورشات التدريبية واملهرجانات 
املسرحية، وكل هذا يؤدي إلى زيادة احلماس 
وثقل املواهب والتجارب، ونحن في فرقة 
مسرح اخلليج العربي ندعم هذه التجارب 

واملشاركات.

يجمعه «قفص مخملي» للمرة األولى مع شقيقه علي بدر

«atv» في رمضان.. «طب وتخير»
حتت شعار «طب وتخير»، أعلنت 
قناة atv عن دورتها البرامجية اخلاصة 
في شــهر رمضــان، والتــي ضمت ٥

مسلسالت درامية و٣ برامج مسابقات 
الــى جانب باقة مــن البرامج املنوعة 
وأكثــر من برنامج دينــي، إلى جانب 
استقطاب أسماء جديدة في عالم اإلعالم 
والتقدمي التلفزيوني، ومن املسلسالت 
التــي ترافق املشــاهدين طوال شــهر 
رمضان مسلســل «عزيز الروح» من 
بطولة محمد املنصور، حسني املنصور، 
هــدى اخلطيب، فخرية خميس، حمد 
العماني، ملياء طارق، وعبير أحمد، من 
تأليف عبداهللا حافظ وإخراج مصطفى 
رشــيد، ومسلســل (منــزل ١٢) مــن 
بطولة سعد الفرج، فاطمة احلوسني، 
بثينة الرئيســي، محمد العلوي، نور 
الدليمــي وأحمد العونان ومن إخراج 
مناف عبدال، ومن تأليف محمد خالد 
النشمي، ومسلسل «بالغ نهائي» من 
بطولــة هنــد كامل، تركي اليوســف، 
عبدالعزيز احلداد، سحر حسني، سارة 
العنزي، وحسني احلداد، ومن تأليف 
عبداحملسن الروضان وإخراج سلطان 
خسروه، ومسلسل «سقط سهواً» من 
بطولة أحمد العونــان، خالد املظفر، 
إميان فيصل، غادة الزدجالي، حمدي 
امليرغنــي، عبداهللا اخلضــر، وأحمد 
املظفر، من تأليف خالد املظفر وإخراج 
علي بدر رضا، ومسلسل «اللي ورثناه 

من أجدادنا» من تقدمي جاسم النبهان 
الذي يقوم بعرض مثل شعبي كويتي 
قدمي في إطار درامي يشرح من خالله 
معنى املثل وسبب نشأته ومتى يقال 

ويوضح احلكمة وراء هذا القول.
وعلى صعيد البرامج املنوعة، تقدم 
اإلعالميــة املخضرمة غــادة الرزوقي 
البرنامج احلواري «ســراي مع غادة 
الرزوقــي»، الذي يعرض في احلادية 
عشرة يوميا في موسمه الثامن، وهو 
يعتبر البرنامج الوحيد خليجيا الذي 
يتطــرق إلى كل مــا يتعلق مبختلف 
األعمال الفنيــة الدرامية والكوميدية 
احمللية واخلليجية والعربية، ويعتبر 
وجبــة نقدية في رمضــان من خالل 
حــوارات جتمــع النجوم مــن فنانني 
ومؤلفني وكّتاب ومخرجني، باالضافة 
الى برنامج املسابقات «عطني اللينك» 
الطليحــي  الفنــان عبــداهللا  تقــدمي 
واإلعالميــة حصــة اللوغانــي، وهو 
برنامج مســابقات جماهيري يشــمل 
العديد من الفقرات املنوعة بأســلوب 
املسابقات التشــويقي، ومنح جوائز 
قّيمة للمتســابقني واجلائزة الكبرى 
عبــارة عن ســيارة، وكذلــك برنامج 
«ديوانكم عامر» من تقدمي الفنان بالل 
الشــامي وهو برنامج مســابقات يتم 
تصويره خارجيا في ديوانيات رموز 
املجتمع الكويتي بكل املجاالت الفنية 

والرياضية في إطار كوميدي.
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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 العشاءقصر الضيافة ـ مدينة األحمدياألربعاء ٧ رمضانمحافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد

بعد صالة التراويحاجلابرية ـ ق١١ ـ ش١٠٧ - م ٧الثالثاء ٢٨ مارس وكل ثالثاءالشيخ دعيج والشيخ فيصل اخلليفة املالك 

بعد صالة العشاءعبداهللا السالم ٤ و٥ رمضانجواد بوخمسني

بعد صالة التراويحالشامية ـ ق٨ ـ ش٨٤ ـ م١الثالثاءالذكير

بعد صالة التراويحكيفان ـ ق٧ ـ ش٧٣ ـ قسيمة ٩٦ ـ على الدائري الثالثالثالثاءالقطامي

بعد صالة العشاءعبداهللا السالم ـ ق١ ـ ش١٦ ـ م١٦االثنني ٥ و١٢ رمضانسيد عبدالوهاب الرفاعي

بعد صالة التراويحاملنصورية ـ ق٢ ـ ش٢٦ ـ م٢٠األحدالرفاعي

بعد صالة التراويحقرطبة ـ ق٢ ـ الشارع األول ـ م١٤يوميًاعبداللطيف يوسف العتيقي

بعد صالة التراويحالدسمة ـ ق٥ ـ شارع امرؤ القيس ـ م١٧٢ و٢ و٣ و٤ رمضان وكل ثالثاءالعبدالرزاق

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 م٢٦االثنني ٥ و١٢ 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 خماط 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 السالم - ق١٢ - ش١ - ج٣يوميًاد. جابر محمد 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

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 التراويحالروضة ـ ق٣ ـ شارع شهاب البحر ـ ج٣٨ ـ م٢٠الثالثاءالصانع (عبداهللا جاسم  الصانع واخوانه)

بعد صالة التراويحاملنصوريةاألحدالنقي

بعد صالة العشاءالقادسية ـ ق٨ ـ ش٨٨ ـ م٤الثالثاء ٦ رمضانسيد إسماعيل بهبهاني

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 التراويحإشبيلية ـ ق١ ـ ش١٣٧ ـ م٣٢الثالثاءاجلسار

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

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

بعد صالة العشاءالرحاب ـ ق٢ ـ ش٢١ ـ م١٣األربعاءعبدالرحيم املال

بعد صالة التراويحالقصر ـ ق١ ـ ش٦ ـ م٥٤يوميًاأبناء إبراهيم مطير اخلالدي

بعد صالة التراويحإشبيلية ـ ق٤ ـ ش٤٤٢ ـ م٢٤االثننيأبناء جديان البغيلي

بعد صالة التراويحإشبيلية ـ ق٣ ـ ش٣١٥ ـ م٧يوميًااملرحوم سرور جابر البغلي

بعد صالة التراويحالفروانية ـ ق٢ ـ ش١٤٠ ـ م١٩األربعاءأبناء هادي محمد النمران
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اجلمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ اقتصـاد

٣٢٫٥ مليون دينار سيولة «البورصة» في أولى جلسات رمضان
شريف حمدي

اســتقبلت بورصــة الكويت أولى 
جلسات شهر رمضان الفضيل بتباين 
في األداء على مستوى مؤشراتها، حيث 
انخفض مؤشر السوق األول بنسبة 
٠٫٣٪ علــى وقع عمليــات بيع ركزت 
على األسهم البنكية، فيما ارتفع مؤشر 
الســوق الرئيسي بنسبة ٠٫٥٪ جراء 
عمليات شــراء ذات طابــع مضاربي، 
لتنتهي جلســة اليوم األول برمضان 
على تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 

.٪٠٫١٥
وبلغت السيولة في أولى جلسات 
رمضان ٣٢٫٥ مليون دينار، مقارنــة 
بـ ٤٨٫٤ مليون دينار في أولى جلسات 
رمضان العام املاضي والتي كانت عند 
أعلى مســتوى أول افتتاح جلســات 

الشهر الفضيل بآخر ١٠ سنوات.
وتركزت السيولة امس حول األسهم 
القيادية وفي مقدمتها أسهم بيتك الذي 
بلغت قيمة تداوالته ٨٫١ ماليني دينار، 
تاله سهم بوبيان بقيمة تداوالت بلغت 
٦ ماليني دينار، وتاله سهم اجيليتي 
بـ ٣٫٧ ماليني دينار ثم ســهم الوطني 
على ٣٫٦ ماليني دينار، إضافة إلى سهم 

هيومن سوفت بـ ١٫٢ مليون دينار.

وفي هذا السياق، رصدت «األنباء» 
مســتويات الســيولة فــي اجللســة 
االفتتاحية لشــهر رمضان في آخر ٥

سنوات، وكانت كالتالي:
٭ شــهدت اجللســة االفتتاحيــة في 
رمضان عام ٢٠١٩ سيولة تقدر بـ ١٣٫٦

مليون دينار.
٭ قفزت السيولة في افتتاحية رمضان 
عام ٢٠٢٠ لتصل إلى ٢٤٫٣ مليون دينار.

٭ واصلــت الســيولة االرتفــاع فــي 
اجللسة االفتتاحية لرمضان عام ٢٠٢١

بإجمالي ٣٧٫٩ ماليني دينار.
٭ وبلغت السيولة في أولى جلسات 
رمضــان عام ٢٠٢٢ نحو ٤٨٫٤ مليون 

دينار.
وعلى صعيــد األداء األســبوعي، 
فقد سجلت مؤشرات بورصة الكويت 
تباينا في األداء، مع جنوح الفت جتاه 
االنخفاض على مستوى املتغيرات وفي 
مقدمتها السيولة األسبوعية التي بلغت 
١٩٤ مليون دينار مبتوسط يومي ٣٩
مليون دينــار، مقارنة بـ ٣٣٠ مليون 
دينــار مبتوســط يومــي ٦٦ مليونا 

األسبوع املاضي.
وجاء التراجع الالفت على مستوى 
السيولة نظرا للتدفقات االجنبية إلى 
جانــب الســيولة احمللية في جلســة 

اخلميس املاضي، والتي جتاوزت ١١١
مليون دينار على وقع املراجعة نصف 

السنوية لـ «فوتسي راسل».
وتراجعت القيمة السوقية للبورصة 
بنهاية تعامالت األسبوع بنسبة ٠٫٠٤٪ 
بخسارة ٢٢ مليون دينار ليصل إجمالي 
القيمة إلى ٤٥٫١٠٢ مليار دينار مقارنــة 
بـ ٤٥٫١٠٢٤ مليار دينار األسبوع املاضي، 
وانخفضت احجام التداول بنسبة ٣٠٪ 
بكميات اسهم ٥٨٤ مليون سهم مقارنة 
بـ ٨٤٢ مليون سهم األسبوع املاضي.
التعامــالت  البورصــة  وأنهــت 
أداء  األســبوعية علــى تبايــن فــي 
املؤشرات، وذلك بتراجع مؤشر السوق 
األول بنسبة ٠٫٣٪ بخسارة ٢٧ نقطة 
ليصل إلــى ٧٨١٢ نقطــة، فيما ارتفع 
مؤشر السوق الرئيسي بنسبة ١٫٩٪ 
محققا ١٠٦ نقاط مكاســب ليصل إلى 
٥٥٣٠ نقطة، وارتفع مؤشــر الســوق 
العام بنســبة ٠٫٠٧٪ مضيفا ٥ نقاط 

ليصل إلى ٧٠٥٠ نقطة.
وتأثــر مجمل أداء البورصة خالل 
تعامالت األسبوع على وقع التداعيات 
السلبية ألزمة البنوك األميركية والتي 
ألقت بظاللها على األســواق العاملية، 
فضال عن انخفاض النفط ألقل من ٨٠

دوالرا للبرميل الكويتي.

ً ٢٢ مليون دينار خسائر السوق خالل األسبوع املاضي.. والقيمة السوقية تسجل ٤٥٫١ مليارا

صانعو سياسات «الفيدرالي» يتوقعون جتاوز الفائدة ٥٪ بنهاية ٢٠٢٣
وكاالت: يــرى صانعــو 
السياســات فــي مجلــس 
االحتياطي االحتادي األميركي 
أن التغلــب على التضخم قد 
يتطلب رفع أسعار الفائدة مرة 
أخرى هذا العام، متوقعني أن 
تصل أسعار الفائدة إلى ٥٫١٪ 
بنهاية العــام احلالي، إذ إنها 
تقع اآلن فــي نطاق يتراوح 
بني ٤٫٧٥٪ و٥٪ بعد رفعها ٢٥
نقطة أســاس أول من امس، 
وفقا ملتوســط التوقعات في 
أحدث ملخص ربع ســنوي 
للتوقعات االقتصادية الصادر 

عن املجلس.
توقعــات ١٨ وتباينــت 

من صانعي السياســات في 
االحتياطــي االحتادي، حيث 
توقع ١٠ من صناع السياسات 
ارتفاع أسعار الفائدة بواقع ربع 
نقطة مئوية مرة أخرى بنهاية 
العام احلالي فيما يرى سبعة 
آخرون إمكانية رفع أســعار 
أعلى. وقال  الفائدة ملستوى 
عضو واحد فقط إنه لن تكون 
هناك حاجة إلى رفع أســعار 

الفائدة.
ومن املتوقع أن يســتقر 
القياسي عند  الفائدة  ســعر 
٤٫٣٪ العــام املقبل، بناء على 
التوقعات، وتوقع  متوســط 
أن  السياسات  ٤ من صانعي 

وحتذو حذو املركزي األميركي، 
فيما يخص السياسة النقدية.
املركزي  البنــك  وقــرر 
السعودي اول من أمس، رفع 
معدل اتفاقية إعادة الشــراء 
«الريبو» مبقــدار ٢٥ نقطة 
أساس إلى ٥٫٥٪، كما قرر البنك 
رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء 
العكســي»  «الريبو  املعاكس 
مبقدار ٢٥ نقطة أساس إلى ٥٪.
وذكر البنك السعودي أن 
هذا القرار يأتي اتســاقا مع 

املركزي البحريني، رفع أسعار 
الفائدة ٢٥ نقطة أساس، وذلك 
بعد قرار مجلس االحتياطي 
االحتادي األميركي برفع الفائدة 
بنفس القدر إذ يرتبط الدينار 

البحريني بالدوالر.
البنــك على تويتر  وقال 
اإليداع  الفائدة على  إن سعر 
ألسبوع ارتفع إلى ٥٫٧٥٪ من 
٥٫٥٪، فيما ارتفع سعر الفائدة 
على اإليداع لليلة واحدة إلى 
٥٫٥٪ من ٥٫٢٥٪. وأضاف أن 

املعدن األصفر من  فقد عزز 
مكاسبه خالل تعامالت أمس، 
وذلــك بعدما أشــار مجلس 
االحتياطي الفيدرالي األميركي 
إلى أن نهاية دورة التشــديد 
النقدي رمبا تلوح في األفق، 
الســوق  الذهب في  ليرتفع 
الفوريــة ٠٫٤٪، إلى ١٩٧٦٫٨٠
دوالرا لألوقية خالل تعامالت 
امس، بينما زادت العقود اآلجلة 
األميركية للذهــب ١٫٥٪، إلى 

١٩٧٩٫٢٠ دوالرا.
الدوالر  وتراجع مؤشــر 
٠٫٢٪، مما يزيد جاذبية الذهب 
للمشترين بالعمالت األخرى.

وسجل الذهب يوم االثنني 
املاضي أعلى مستوى في عام 
متجاوزا ٢٠٠٠ دوالر لألوقية 
مع تزايد الطلب عليه بوصفه 
مــالذا آمنا إثــر اضطرابات 
القطاع املصرفي إال أنه تخلى 
عن بعض مكاسبه بعد صفقة 
إنقاذ بنك كريدي ســويس. 
وبالنســبة للمعادن النفيسة 
األخرى، تراجعت الفضة في 
إلى  الفورية ٠٫٨٪،  الســوق 
٢٢٫٨٥ دوالرا لألوقيــة بينما 
زاد البالتني ١٫١٪، إلى ٩٨٨٫٢٣

دوالرا وصعد البالديوم ٠٫٩٪، 
إلى ١٤٦٤٫٠١ دوالرا.

وفيما يخص سوق النفط، 
فقد تراجعت أسعار اخلام خالل 

أهــداف البنــك املركزي في 
احملافظة على االستقرار النقدي 

ودعم االستقرار املالي.
من جانبهــا، قالت وكالة 
أنباء اإلمارات «وام»، إن البنك 
املركزي اإلماراتي رفع أيضا 
سعر الفائدة األساسي مبقدار 
٢٥ نقطة أساس إلى ٤٫٩٪، كما 
رفع البنــك املركزي العماني 
سعر فائدة إعادة الشراء (ريبو) 

٢٥ نقطة أساس.
مــن جانبه، قــرر البنك 

سعر الفائدة على اإليداع ملدة 
شهر ارتفع إلى ٦٫٥٪ من ٦٫٢٥٪.

إلى ذلك، قال مصرف قطر 
املركزي إنه رفع أسعار الفائدة 
٢٥ نقطة أساس ليحذو حذو 
الفيدرالي، ورفع مصرف قطر 
املركزي ســعر فائدة اإليداع 
وسعر فائدة اإلقراض وسعر 
فائدة إعادة الشراء (الريبو) ٢٥

نقطة أساس إلى ٥٫٢٥٪ و٥٫٧٥٪ 
و٥٫٥٪ على التوالي.

وعلى صعيد أسعار الذهب، 

تعامالت أمــس، في أعقاب ٣
جلسات من املكاسب، بعد أن 
جدد جيروم باول رئيس البنك 
املركزي األميركي التزامه بكبح 
التضخم، مبا في ذلك  جماح 
احتمال رفع أســعار الفائدة 
مجددا. وخالل جلسة تعامالت 
أمس، انخفضت العقود اآلجلة 
خلام برنت ٤٠ سنتا أو ٠٫٥٢٪ 
إلــى ٧٦٫٢٩ دوالرا للبرميل، 
وانخفضت العقود اآلجلة خلام 
غرب تكساس الوسيط ٤٧ سنتا 
أو ٠٫٦٦٪ إلــى ٧٠٫٤٣ دوالرا 
أعلى  للبرميل، وبلغ اخلامان 
مستوياتهما عند اإلغالق منذ 
١٤ مارس اجلاري في تسوية 
أول مــن أمس. وقال جيروم 
بــاول أول من أمس األربعاء، 
القطاع املصرفي  إن ضغوط 
قد تــؤدي إلى أزمــة ائتمان 
مع تداعيــات «واضحة» على 
االقتصــاد األميركــي الذي 
يتوقع مســؤولون في البنك 
املركزي األميركــي تباطؤه 
أكثر عن املتوقع من قبل هذا 
البنوك  أزمة  العام. وتسببت 
لتداول  تقلبات  األميركية في 
األصول احملفوفة باملخاطر مثل 
النفط خالل األسبوع املاضي، 
لقرار  مع ترقب املستثمرين 
املركزي األميركي بشأن رفع 

الفائدة األربعاء.

٥ بنوك مركزية خليجية رفعت معدالت الفائدة متاشياً مع قرار «املركزي» األميركي برفعها ربع نقطة مئوية

تصل أسعار الفائدة إلى ٥٫١٪ 
أو أعلى، وتوقع ٤ آخرون أن 
تستقر األسعار دون ٤٪ العام 
املقبل، ورأى صانعو السياسات 
أن معدل التضخم في طريقه 
لالنخفاض إلى ٣٫٣٪ في الربع 
األخيــر من هذا العام بفضل 
قرارات االحتياطي االحتادي 

لرفع أسعار الفائدة.
إلى ذلك، اعلن بنك إجنلترا 
أمس عن رفع أســعار الفائدة 
إلــى أعلى مســتوى لها منذ 
عــام ٢٠٠٨، حيــث يصارع 
التضخم املرتفع املستمر على 
خلفية املخاوف بشأن النظام 
املصرفــي. وصوتــت جلنة 
النقدية ٧-٢ لصالح  السياسة 
رفع سعر البنك مبقدار ٢٥ نقطة 
أساس إلى ٤٫٢٥٪، في خطوة 
متوقعة على نطاق واسع بعدما 
أظهرت بيانات رسمية أول من 
أمس أن التضخم في اململكة 
املتحدة قفز بشكل غير متوقع 
إلى ١٠٫٤٪ سنويا في فبراير.

وفي مواكبــة لتحركات 
الفيدرالي األميركي، قامت ٥
بنوك مركزية خليجية، وهي: 
الســعودية واإلمارات وقطر 
والبحرين وعمان برفع أسعار 
لديها بنحو ٢٥ نقطة  الفائدة 
أساس، حيث تربط معظم الدول 
اخلليجيــة، عمالتها بالدوالر 

٥ مليارات دوالر استثمارات دول الشرق األوسط
في قطاع األلعاب اإللكترونية بحلول ٢٠٢٥

محمود عيسى

ذكـــــــرت مجموعــــــة 
بيزنــس»  «أوكســفورد 
انــه في ســياق توجه دول 
مجلس التعــاون اخلليجي 
لتنفيذ املخططــات الرامية 
لتنويع اقتصاداتها وخلق 
فرص عمــل ملواطنيها، فقد 
توجهت بأنظارها لالستثمار 
بشكل متزايد في الصناعة 
املتناميــة التــي تركز على 
التنافســية  الڤيديو  ألعاب 
الرياضة  املعروفــة باســم 

.e-sports اإللكترونية
ففــي فبرايــر املاضــي، 
Savvy اشــترت مجموعــة
التابعــة   Games Group
للمملكة العربية السعودية 
حصة في شركة VSPO بقيمة 
٢٦٥ مليون دوالر من شركة 
Tencent Holdings، لتصبح 

أكبر مالك لها.
كمــا قامــت املجموعــة 
الســعودية بزيادة حصتها 
في شركة األلعاب اليابانية 
العمالقة Nintendo إلى ٨٫٣٪ 
باالضافة الى صفقات أخرى، 
ومضت «أوكسفورد بيزنس» 
الــى القول إنه مــن املتوقع 

الــزوار  العاملــي وتشــجع 
الدوليني، ما يــؤدي بدوره 
إلى دعم قطاعي الســياحة 

والضيافة اخلليجية.
وقد أتاح إلغاء األحداث 
الرياضية في أوروبا وآسيا 
كورونــا  جائحــة  خــالل 
فرصا وفيرة لدول مجلس 
التعاون اخلليجي الستضافة 
مســابقات رياضيــة دولية 
مرموقة، كما دفع الوباء هذه 

أن يحقــق ربحا في أقل من 
خمس سنوات.

تهــــــــدف الرياضــــــة 
اإللكترونية إلى مسار منو 
مماثل باعتبارها هدفا معلنا 
إلستراتيجية اململكة املتعلقة 
بهــذا القطاع، والتي حتظى 
بشعبية بني األجيال الشابة 
في املنطقــة، والتي تتمتع 
بذكاء اإلنترنت، ومن املتوقع 
أن يكون أكثر من ٢٠ مليون 
شــخص جزءا مــن مجتمع 
ممارســة األلعاب في البالد 

بحلول عام ٢٠٢٥.
ويعتبر التعاون والتعليم 
في صميم اندفاع دول اخلليج 
إلى الرياضات اإللكترونية.
التوجه،  وتعزيزا لهذا 
فقد دخلت شركات خليجية 
في شراكات مع العديد من 
الشركات العاملية كما أنشأت 
برنامــج تدريــب وتقدمي 
دورات مســتقلة لتخريج 
االساتذة والطلبة من خالل 
اجلامعــات واملؤسســات 
األكادمييــة األخــرى فــي 
املنطقــة لتطويــر اجليل 
القادم من مطوري األلعاب 
واحملترفــني  والالعبــني 

لتوجيه هذه الصناعة.

الدول إلى إطالق مشــاريع 
رياضية جديدة، مبا في ذلك 
جولــة LIV للغولف، وهي 
بطولــة مكونة مــن ثماني 
بطوالت منفصلة عن رابطة 
العبي اجلولــف احملترفني 
في الواليــات املتحدة بدعم 
من صندوق االســتثمارات 
العامة الســعودي. ويعتقد 
أن   LIV فــي التنفيذيــون 
مفهوم الفريق املبتكر ميكن 

وفقاً لـ «أوكسفورد بيزنس».. وضمن خطتها لتنويع اقتصاداتها وخلق فرص عمل ملواطنيها

أن تبلغ قيمة سوق األلعاب 
في منطقة الشرق األوسط 
وشــمال إفريقيا ٥ مليارات 

دوالر بحلول عام ٢٠٢٥.
ويعد دخول املنطقة إلى 
الرياضات اإللكترونية جزءا 
من جهد متضافر لالستثمار 
في الرياضــة والترفيه من 
خالل إنشــاء محتوى فريد 
وتنظيــم أحــداث رفيعــة 
املســتوى جتذب اجلمهور 

وقود «الزور» منخفض الكبريت
ُيحقق مكاسب بأسواق السلع في سنغافورة

محمود عيسى

ذكرت مجلة «هيلينيك شيبنغ» ان العالوة 
النقدية الفورية لزيت الوقود منخفض الكبريت 
الكويتي (VLSFO) ارتفعت في اسواق التداول 
اآلسيوية للجلسة السابعة على التوالي يوم 
امس االول (األربعاء) في حني أرست مصفاة 
الزور أحدث عطاءاتها للتسليم في شهر أبريل 

املقبل. وفي التفاصيل، قالت املجلة ان املصفاة 
باعت شحنة قدرها ١٢٠ ألف طن لشحنها بني 
يومي ٣ إلى ٤ أبريل املقبل بخصم يتراوح بني 
١٥ و١٧ دوالرا للطن على أسعار بورصة السلع 
في سنغافورة، باالضافة لشحنة أخرى قدرها 
١٢٠ ألف طن ايضا للشحن بني يومي ٧ و٨ أبريل 
بخصم يتراوح بني ١٠ و ١١ دوالرا للطن، وفقا 

ملصادر مطلعة على تداول السلع النفطية.

الصني خسرت ٢٢٩ مليارديرًا من قائمة 
«هورون ألثرى أثرياء العالم ٢٠٢٣»

رويترز: أظهر تصنيف ألثرى أثرياء العالم 
أن أكثــر من ٤٠٠ فقدوا صفــة ملياردير العام 
املاضي ومعظمهم من الصني، إذ أدى تشــديد 
السياسة النقدية في أكبر بنوك العالم املركزية 
والعراقيل التي تسببت فيها جائحة «كوفيد-١٩» 
وقيود من بكني على شركات تكنولوجيا كبرى 

إلى التأثير سلبا على فاحشي الثراء.
وأفاد تقرير «هورون» أمس اخلميس بأن 
الصني خسرت ٢٢٩ مليارديرا من قائمة هورون 
ألثــرى أثرياء العالم لعــام ٢٠٢٣، أي أكثر من 
نصف عــدد األثرياء الذين اختفوا من القائمة 
البالغ عددهم ٤٤٥، كما أضافت الصني صاحبة 
ثاني أكبر اقتصاد بالعالم ٦٩ مليارديرا جديدا 

إلى القائمة في تلك الفترة.
وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة 
هورون ريبورت، روبرت هوجويرف، إن عدد 
املليارديــرات في العالم انخفض بنســبة ٨٪ 
بينما انخفض إجمالي ثرواتهم بنســبة ١٠٪، 

مبينا أن القائمة ضمت ٣١١٢ شخصا هذا العام 
بينما ضمت ٣٣٨١ العام املاضي. وظلت الصني 
أكثر دولة بها أثرى األثرياء في العالم حيث بلغ 
عددهــم ٩٦٩ حتى ١٦ يناير املاضي وهو أكثر 
من عدد أثرياء الواليات املتحدة الذي بلغ ٦٩١.

ومن بني األســماء البارزة التي خرجت من 
القائمة سام بانكمان-فرايد الذي خسر ثروته 
التي كانت تبلغ ٢١ مليار دوالر إثر انهيار بورصة 
العمالت املشفرة. وفي الصني، هبط ترتيب جاك 
ما مؤسس مجموعة علي بابا عمالقة التجارة 
اإللكترونية إلى املركز ٥٢ من املركز ٣٤ قبل عام 
وهو ما يرجع باألســاس إلى تشديد إجراءات 
تنظيمية أثر على قطاع شركات التكنولوجيا 
في الصني. وقال هوجويرف إن ارتفاع أسعار 
الفائدة وزيادة قيمة الدوالر األميركي واختفاء 
فقاعة االهتمــام بالتكنولوجيــا وقت جائحة 
كوفيد وتأثير غزو روســيا ألوكرانيا املستمر 

أدت معا إلى اإلضرار بأسواق األسهم.

مليارديرات العالم انخفضوا ٨٪.. وإجمالي ثرواتهم تراجع بنسبة ١٠٪
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«كيبكو» تقفز بأرباحها ٤٤٪ إلى ٢٥٫٢ مليون دينار في ٢٠٢٢

الكويت  أعلنت شركة مشاريع 
القابضة (كيبكو) عن نتائجها املالية 
للعام املالي املنتهي في ٣١ ديسمبر 
٢٠٢٢، حيث حققت صافي ربح بقيمة 
٢٥٫٢ مليون دينار بارتفاع نسبته 
٤٤٪ باملقارنة بربح بقيمة ١٧٫٥ مليون 
دينار في عام ٢٠٢١، وارتفعت ربحية 
السهم بنسبة ١٥٪ من ٦ فلوس للسهم 
الواحد في عام ٢٠٢١ إلى ٦٫٩ فلوس 

للسهم الواحد في ٢٠٢٢.
كما سجل إجمالي اإليرادات من 
العمليات ارتفاعا بنسبة ٤٧٪ ليصل 
إلى ١٫٠٦ مليار دينار في عام ٢٠٢٢

باملقارنة بـ ٧٢١ مليون دينار في العام 

السابق، وارتفعت حقوق املساهمني 
بنسبة ٨١٪ من ٣٢٥٫٨ مليون دينار 

إلى ٥٩٠٫٥ مليون دينار.
أما حجم األصول املجمعة للشركة 
فقد وصل إلى ١١٫٤ مليار دينار في 
نهاية عــام ٢٠٢٢ باملقارنة بـ ١٠٫٢

مليارات دينار في عام ٢٠٢١ بارتفاع 
نسبته ١٢٪.

وفي سياق تعليقها على النتائج 
املاليــة، قالت الرئيســة التنفيذية 
ملجموعة «كيبكو» الشــيخة ادانا 
ناصر صباح األحمد: «شكل عام 
٢٠٢٢ نقطة حتول بالنسبة لشركة 
املشــاريع مع اســتكمال صفقة 

االندماج مع شركة القرين لصناعة 
الذي  البترولية، األمر  الكيماويات 
إلى توســع محفظة الشركة  أدى 
االستثمارية لتشمل قطاعات جديدة 
كالطاقة، املنتجات الغذائية، الرعاية 
الصحية واخلدمات اللوجستية، إلى 
جانب بحث الشركة الدائم عن فرص 
استثمارية في القطاعات التي تتمتع 
مبعدالت منو مرتفعة مثل القطاع 
الغذائي، الرعاية الصحية والتعليم. 
ومما ال شك فيه أن محفظة الشركة 
احلالية تشكل انطالقة واعدة لرؤيتنا 

املستقبلية».
وأضافت «اســتمرت شركات 

املجموعة الرئيسية خالل العام املاضي 
في حتقيق أداء استثنائي واعد يدعم 
جهودنا في بناء شركة استثمارية 
قابضة تتميز أنشطتها باالنسيابية، 
وعملياتها بالكفاءة والفعالية وتتمتع 
بالقدرة على مواجهة التحديات في 

مشهد اقتصادي دائم التغير».
وأوضحت بالقول: «مع انتقالنا إلى 
عام ٢٠٢٣، وفي الوقت الذي نسعى 
فيه جاهدين لبناء شركة ذات مكانة 
استثمارية متميزة، وسعيا التخاذ 
تدابير صارمة للحماية من التقلبات 
التي تعاني منها األسواق واالرتفاع 
املستمر في أسعار الفائدة، فقد أوصى 

مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح عن 
العام املاضي بهدف حماية مصالح 
مساهمينا، الســيما أن هذا القرار 
يضمن أيضا احملافظة على الوضع 
والتصنيف االئتماني الذي تتمتع به 
الشركة ويضعها في موقع االستعداد 
لالستثمار في أي فرص استثمارية 
جديدة تتوافر في األسواق وتخلق 
قيمة أكبر ملساهمينا. في الوقت الذي 
نتطلع فيــه إلى العام املقبل بحذر، 
فإننا على ثقة مــن أننا وفقنا في 
وضع األسس الالزمة التي تتيح لنا 
ثابتة نحو مستقبل  التقدم بخطى 

واعد مستدام».

٦٫٩ فلوس ربحية السهم الواحد بنمو ١٥٪.. و١١٫٤ مليار دينار إجمالي األصول بارتفاع ١٢٪

الشيخة ادانا ناصر صباح األحمد

ادانا الناصر: نعمل على بناء شركة قابضة تتميز باالنسيابية والفعالية وقادرة على مواجهة التحديات
٢٠٢٢ شّكل نقطة حتول للشركة مع استكمال االندماج مع «القرين لصناعة الكيماويات البترولية»

«الوطني» ُيطلق برنامجه الرمضاني «افعل اخلير في شهر اخلير»

يطلق بنك الكويت الوطني 
برنامجه االجتماعي السنوي 
اخلاص بشهر رمضان املبارك 
«افعل اخلير في شهر اخلير»، 
وهو تقليــد دأب البنك على 
تقدميــه منذ ما بقــارب ٣٠
العديــد  ويتضمــن  عامــا 
مــن الفعاليــات واألنشــطة 
التطوعية، وذلك جتســيدا 
االجتماعيــة  للمســؤولية 
التي ينتهجها البنك والتزاما 
برسالته الراسخة في خدمة 

املجتمع.
وبهــذه املناســبة، قالت 
رئيســة مجموعــة االتصال 
املؤسســي في بنك الكويت 
الوطنــي منــال املطــر عــن 
البرنامــج الــذي يحمل هذا 
العام عالمة فارقة من حيث 
أهــداف حمالته اإلنســانية 
واالجتماعيــة مــن توزيــع 
وكســرة  إفطــار  وجبــات 
الصيام وفعاليات ترفيهية 
على مدار الشهر الفضيل، ان 
بنك الكويــت الوطني يعتز 
بــدوره كمبادر أساســي في 
خدمة املجتمع، ويحرص في 
كل عام على إغناء برنامجه 
الرمضاني مببادرات تنموية 
ذات أثر يطول أكبر عدد ممكن 
من شــرائح املجتمع، وذات 

مختلف املناطق في الكويت 
باإلضافــة إلى زيارة العديد 
من اجلهات ملشاركة العاملني 
فيها وجبات االفطار، ويقوم 
املتطوعــون مــن موظفــي 
البنــك الوطنــي بتوزيــع 
آالف الوجبات طوال الشهر 

الفضيل.
٭ كســرة الصيــام: وعلــى 
غــرار كل عام فــي رمضان، 
يوزع متطوعو بنك الكويت 
الوطني مــن مختلف فروع 
البنك بتوزيع كسرة الصيام 
للسائقني قبيل موعد اإلفطار 
فــي املناطــق الســكنية في 

الكويت.
٭ فعاليــات ترفيهيــة فــي 
املباركيــة (بطولــة للدامــا 
وقرقيعان لألطفال): يحتفل 
بنــك الكويــت الوطنــي في 
هذا الشــهر الفضيــل بعدد 
مــن الفعاليــات الترفيهيــة 
والنشــاطات االجتماعيــة، 
حيث يســتعد بنك الكويت 
الوطنــي لتنظيم نشــاطات 
ترفيهيــة مختلفة في عطلة 
نهاية كل أسبوع طوال الشهر 
الفضيــل، تتضمــن بطولة 
الدامــا الشــعبية وفعاليات 

قرقيعان واألطفال.
٭ مســابقات لهواة املشــي: 

حيــث احتفلــت عائلــة بنك 
الكويت الوطنــي مع اإلدارة 
التنفيذيــة للبنــك تبــادل 
املوظفــون التهنئــة في هذه 
املناسبة، وتشاركوا في تناول 
الطعام معا قبل البدء بالصيام 
خالل الشــهر الفضيل وذلك 
احيــاء ملــوروث «القريش» 
الشعبي والذي يعتبر جزءا 
مــن العــادات والتقاليــد في 
الكويت. ويحــرص الوطني 
علــى اقامة هــذا النــوع من 
املناسبات ملوظفيه وجمعهم 
على مائــدة واحــدة تعزيزا 
لروح األســرة الواحدة التي 
يتميز بهــا الوطني وتقديرا 
جلميع املوظفني على جهودهم.

٭ متطوعو الوطني: كما يفتح 
البنك املجال ملوظفيه للتطوع 
فــي برنامج شــهر رمضان 
املبــارك «افعــل اخليــر في 
شهر اخلير» وذلك من خالل 
بالزيارات واجلوالت  القيام 
امليدانيــة وتوزيع الوجبات 
وكسرة اإلفطار والقرقيعان 
وذلك انطالقا من حرص البنك 
على تنميــة مفهوم التطوع 
لدى موظفيه من خالل تعزيز 
ارتباطهم باألعمال االنسانية 
والنشاطات االجتماعية التي 

ينظمها.

الكويــت  بنــك  ســيكون 
الوطني بانتظار هواة املشي 
الشــهر  والرياضــة طــوال 
الفضيل ملكافأتهــم بجوائز 
قيمة واعداد بعض املفاجآت 
التنافسية لهم، وتهدف هذه 
الفعالية إلى التشجيع على 
الرياضة واملشي السيما خالل 
فترة الصيام من أجل صحة 

أفضل.
٭ حمايــة البيئة بالتعاون 
مــع أمنيــة: تســتهدف هذه 
احلملــة جمــع البالســتيك 
لتوفير مســاحات في مرادم 
النفايات، وهذا هو أحد أهداف 
هذه املبادرة البيئية الهادفة، 
ملا من شأن ذلك أن يوفر على 
البيئة والصحة من تداعيات 
السيما أن البالستيك هو من 
املواد التي يستغرق حتلله 

في التربة مئات السنوات.
٭ سيارة عيادي: ستتوزع 
ســيارات الوطنــي املتنقلة 
لتســهيل عمليات الســحب 
النقدي للعيادي في مختلف 
املناطق في الكويت استعدادا 

للعيد.
٭ قريــش للموظفــني: ومن 
ضمــن اســتعدادات الشــهر 
الفضيل، نظــم بنك الكويت 
الوطني ملوظفيه حفل قريش 

ً البرنامج االجتماعي يتواصل منذ ما يقارب ٣٠ عاما

منال املطر

أهداف صاحلة لالســتثمار 
مجتمعيا على املدى البعيد.

وأضافت أن بنك الكويت 
الوطني يفخر بكونه أحد رواد 
التنمية االجتماعية من خالل 
برامج التي يطلقها، ويحرص 
من خالل هذا البرنامج على 
احلفاظ على عمق العالقة مع 
املجتمع الــذي ينتمي إليه، 
ويتضمــن البرنامج العديد 
من الفعاليات والـمساهمات 
االجتـمـاعـيـــة واألنـــشطة 
التطوعية التي تترجم رسالة 
هذا الشهر الفضيل، ومنها:

٭ وجبــات اإلفطــار: ينظم 
بنك الكويت الوطني جوالت 
النطــاق  ميدانيــة واســعة 
لتوزيع وجبات اإلفطار في 

منال املطر: استعداداتنا لشهر رمضان هذا العام عالمة فارقة بسجل البرنامج املستمر لنحو ثالثة عقود

احتفاال بشهر رمضان املبارك، أعلنت شركة بهباني 
للســيارات، الوكيل احلصري لســيارات فولكس واجن 
في الكويت، عن إطالق عروض استثنائية ومزايا قيمة 
على مجموعتها احلصرية لســيارات الدفع الرباعي من 

طرازات تيرامونت وتيغوان.
وتقدم فولكس واجن ســيارة تيرامونت كومفورت 
األكثر مبيعا واملصممة خصوصا لتتناسب مع املغامرات 
العائلية الكبيرة، والتي تتسع لسبعة مقاعد رحبة مع 
صندوق امتعة سهل الفتح واملجهزة بنظام املعلومات مع 
كاميرا للرؤية اخللفية والترفيه الرقمي بسعر تنافسي: 

١٤٩٥٠ دينارا.
باإلضافة إلى ذلك، تتميز تيرامونت كومفورت أيضا 
بفتحة سقف بانورامية ومقاعد من اجللد املتناسق كي 

يستمتع السائق بقيادة أكثر رفاهية وراحة.
أما ســيارة تيغوان تريند، فباإلضافة إلى تصميمها 
الديناميكــي وتقنياتهــا الذكية، مت جتهيز هــذا الطراز 
الرياضي متعدد االستخدامات بوظائف حتكم مريحة مثل 
كاميرا الرؤية اخللفية وأجهزة استشعار االصطفاف «أمامي 
وخلفي» لقيادة أكثر متعة بسعر تنافسي ٨٩٥٠ دينارا.

«فولكس واجن الكويت»
تطلق عروضًا استثنائية 

مبناسبة الشهر الفضيل

على مجموعة سيارات الدفع الرباعي

«عبدالعزيز الصقر للتنمية»: تنفيذ ٢٣٠ برنامجًا ودورات تدريبية خالل ٥ سنوات
عقــد مجلس أمناء مركز عبدالعزيز حمد 
الصقــر للتنميــة والتطويــر التابــع لغرفة 
جتارة وصناعة الكويت اجتماعه األول لعام 
٢٠٢٣، وذلك يوم األربعاء املاضي مبقر غرفة 
جتارة وصناعــة الكويت، حيث ناقش عددا 
من املواضيع تضمنت إجنازات مركز الصقر 
للتنمية والتطوير من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٢، وكذلك 
إجنازات املركز بالربع األول من ٢٠٢٣، وكذلك 
املنح الدراســية للماجســتير لغرفة جتارة 

وصناعة الكويت لعام ٢٠٢٣.
وقد استهل رئيس مجلس األمناء عبداهللا 
احلميضي احلديث بالترحيب باألعضاء، حيث 

استعرض املجلس بإيجاز األنشطة والبرامج 
التــي مت تنفيذهــا من عــام ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٢، 
ومتيزت هذه الفترة بالتزايد التدريجي لعدد 
الدورات واألنشطة والبرامج التدريبية، وبلغ 
مجموعها خالل اخلمس سنوات ما يقارب ٢٣٠

نشاطا وقد بلغ عدد املشاركني بهذه البرامج ما 
يقارب ٥٥٠٠ مشارك. كما استعرض املجلس 
إجنازات املركز خالل الربع األول لعام ٢٠٢٣، 
حيث بلغ عدد األنشطة والبرامج التدريبية 
٢٠ برنامجــا كان عــدد املشــاركني فيها ٣٦٠

مشاركا من شركات القطاع اخلاص واملؤسسات 
جانب من اجتماع مجلس إدارة املركزاحلكومية واألفراد.

هواوي WATCH Buds ساعة ذكية 
وسماعات أذن في جهاز واحد

تتميــز HUAWEI WATCH Buds الســاعة 
الذكية اجلديدة من هواوي بتصميم مبتكر يدمج 
إدارة الصحة طوال اليوم وزوجا من سماعات 
ANC األذن مع تقنية إلغاء الضوضاء النشطة

في وحدة واحدة.
اجلزء األصعب من اجلمع بني سماعة األذن 
وساعة ذكية في جهاز واحد هو إيجاد مساحة 
لسماعات األذن داخل الساعة الذكية، لكن مع 
HUAWEI تصميم مبتكر ٢ في ١، تظل ساعة

WATCH Buds أنيقة ومضغوطة بينما حتتوي 
على ســماعات األذن أســفل قرص الســاعة، 
وهو أيضا غطاء منبثق يكشف عن سماعات 
األذن عند فتحه. يفتح الغطاء بضغطة زر، 
وميكنك إخراج ســماعات األذن واستخدامها 
لتنغمــس في صــوت عالي اجلــودة. وعلى 
الرغم من توفير مساحة مخصصة لسماعات 
HUAWEI WATCH Buds األذن، فــإن ســاعة

ال تتنازل عن امليــزات الذكية، حيث ميكنها 
مراقبة مســتويات تشبع األكسجني في الدم 

SpO٢ ومعدل ضربات القلب ومراقبة جودة 
نومك بدقــة وحتليل مراحل نومك وجودته 

وأمناط تنفسك. 
وبفضل تقنية حتديد الهوية التكيفية، ال 
ميثل ارتداء سماعات األذن في االجتاه اخلاطئ 
مشكلة، هذا بسبب عدم وجود سماعات أذن 
مينى أو يسرى محددة مسبقا، بدال من ذلك، 
تتعــرف تقنية حتديد الهوية التكيفية على 
اجتاه سماعات األذن وتقوم تلقائيا بضبط 
قنوات الصوت اليمنى واليسرى وفقا لذلك. 
لذلك، ميكنك تخزين وارتداء سماعات األذن 

اخلاصة بك كما تريد.

«وربة» ُيعلن فائزي «السنبلة» األسبوعي
أعلن بنك وربة أســماء 
الفائزين بسحوبات السنبلة 
األسبوعية، وذلك بحضور 
التجــارة  وزارة  ممثــل 
والصناعــة وموظفــي بنك 

وربة.
وبالنسبة للعمالء الذين 
حالفهم احلظ خالل سحب 
السنبلة األسبوعي، فقد توج 
١٠ رابحــني من عمــالء بنك 
وربة حصــل كل منهم على 
١٠٠٠ دينار، وهم: راما عصام 
رنكــو، أمل ظاهر مشــهور 

السعيدي، أحمد ســليمان أحمد احلساوي، 
خالد عايد سوعان العنزي، منى صالح محمد 
احلساوي، مايور ناريندار جوبتا، أحمد فهد 
يعقــوب املعتوق، أحمد ربيع علي املســلم، 
مشعل محمد عايد الصليلي، ومهدي مفرح 

حاضر السبيعي.
وبالنســبة حلساب الســنبلة فهو ميثل 
اخليار األمثل لكل الراغبني في توفير األموال 

وحتقيق عوائد مالية مناسبة 
علــى أرصدتهم فــي الوقت 
نفســه باإلضافة إلى فرص 
للفوز بجوائز نقدية طوال 

العام.
وحول الشروط، قال مدير 
منطقة املجموعة املصرفية 
لألفراد عبدالعزيز البخيت: 
يتطلب اآلن وجود ١٠٠ دينار 
لدخول ســحوبات السنبلة 
األســبوعية والســحوبات 
الكبــرى، علمــا أن العميل 
مازال يحصــل على فرصة 
واحــدة مقابــل كل ١٠ دنانير في احلســاب، 
والفرص حتتسب على حسب أدنى رصيد في 
احلساب خالل الشهر. لذلك، يجب أن يكون 
قد مضى على املبلغ شهر كامل في احلساب 
للتأهل للسحب األسبوعي، وشهران كامالن 
للسحوبات الكبرى الحتساب الفرص. هذا، وال 
توجد قيود أو حدود للسحب واإليداع، كلما 
زاد املبلغ املودع زادت فرص العميل للربح.

عبدالعزيز البخيت

مت عقد مؤمتر القمة العاملية للحكومات في دبي 
بتاريخ ١٣ـ  ١٥ فبراير ٢٠٢٣، وحضره أكثر من ٨٠

منظمة دولية وإقليمية وحكومات عربية وأجنبية 
وتضمنت محاوره: تســريع التنمية واحلوكمةـ  
مستقبل املجتمعات والرعاية الصحيةـ  استكشاف 
آفاق جديدةـ  حوكمة املرونة االقتصادية والتواصل 
ـ تصميم واستدامة املدن العامليةـ  التعليم والوظائف 

كأولويات احلكومة.
وبالنسبة لتسريع التنمية واحلوكمة، ركز على 
متكني احلكومات من وضــع النماذج احلكومية 
والسياسات والتكنولوجيا املبتكرة من خالل االرتقاء 
باخلدمات احلكومية واالبتكار، وبالنسبة الى التعليم 
والوظائف كأولويات احلكومة ركز على إعطاء األولوية 
للتعليم والعمل كأمر أساسي في حتقيق التغييرات 
لألجيال املقبلة وتطويرها، وأهمية تكيف احلكومات 
مع الظروف والتغيرات السريعة في القوى العاملة 
والقطاعات التعليمية لدعم الفكر اجلديد ومناذج 

العمل والتنمية الوطنية وتطوير املهارات.
وذكر مؤمتــر القمة العامليــة للحكومات ٥٠
فرصة واعدة، منها توجهات عاملية كبرى تشمل 
توجه القطاعات الصناعية والتقنية واالستهالكية 
نحو استخدام مواد جديدة ومبتكرة بفضل تطور 
الذكاء اآللي املتقدم وتقنيات النانو، وزيادة توافر 
البيانات لدى احلكومات والشركات واألفراد بأحجام 
وسرعات لم يسبق لها مثيل، وتبني نهج مختلف 
في مواجهة تزايــد الثغرات التكنولوجية األمنية، 
والتركيز على إيجاد مصادر جديدة وبديلة للطاقة، 

توجيه عمليات إدارة األثر البيئي نحو إدارة النظم 
البيئية كمنظومة متكاملة.

وتشمل التوجهات األخرى ظهور أمناط جديدة 
للوظائف واألعمال التجارية، وتســارع االنتقال 
إلى الواقع الرقمي اجلديد، وظهور أمناط جديدة 
لعالقة اإلنسان بالروبوتات، وحصول تغيير في 
مفهوم البشر حيال حتقيق الذات والقيم واألولويات 
واألهداف املســتقبلية، وتزايد االهتمام بالتغذية 
وحتسني مستويات الصحة في مختلف املراحل 
العمرية. وشاركت الكويت في هذا املؤمتر بحضور 
رئيس الوزراء ســمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح وألقى كلمته فقال: لقد خطت الكويت خطوات 
واثقة نحو تنفيذ خططها وبرامجها احلكومية لتحقيق 
«رؤية الكويت ٢٠٣٥» في حتويلها إلى مركز مالي 
وجتاري إقليمي وعاملي جاذب لالستثمار واتخذت 
إجراءات جادة نحو تسريع التحول التكنولوجي 
والرقمي والتقنــي وتطوير بيئة العمل والهياكل 
االقتصادية واالجتماعية والبيئية مبا يتواكب مع 
طموحاتها التنموية ويتفــق مع مبادئ وأهداف 

التنمية املستدامة ٢٠٣٠.
وهذه خطط ورؤية ممتازة للكويت وان شاء اهللا 
في احلكومة اجلديدة ومجلس األمة نرى اهتماما 
وتطبيقات حتل مشــاكل وأولويات تأخرت مثل 
البديل االستراتيجي وتشجيع ودعم الكويتيني في 
القطاع اخلاص وحل مشكلة مخرجات التعليم وإعادة 
هيكلة اجلهاز احلكومي واالستعانة باملستشارين 

الكويتيني املتقاعدين.

املستشار الكويتي

نتائج وتوصيات 
مؤمتر القمة العاملية 

للحكومات ٢٠٢٣
Abumishari١@yahoo.comد.عبداهللا فهد العبداجلادر

مستشار تطوير إداري وموارد بشرية
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أفقياً:

ممثلة سورية  من ٧ أحرف

عموديًا:

SudokuSudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

سمر سامي

عبدالعزيز املسلم

مةدعاسملاس

ةيماكرلارح

كااااااسال

رللللللالي

يحمونمللنف

مقبرغراساا

حيتدماحارل

اقسااعقبير

ليمتتيةقةا

مةةنورئاحب

ة١طبارملاع

يفارتحالام

١ـ  قبيحـ  ندرب، ٢ـ  فحمة مشتعلةـ  من األقمشة، 
٣ ـ جواري ـ عكس جنح (معكوسة)، ٤ ـ جمعه ـ 
نقودـ  متشابهان، ٥ـ  كفاحهم، ٦ـ  عالمة موسيقية 
ـ دمرـ  بز، ٧ـ  أملـ  حلمه (معكوسة)، ٨ـ  مصاب 
مبرض جلدي ـ مكتوب، ٩ ـ الغنى ـ متشابهان، 

١٠ ـ أخفيا ـ للنداء.

الركامية
احلقيقة
النغمات
املراعي

الالحقة
كرمي

املساعدة
النارية

الوردات
املرابط

االحتراف
حاملة 

حائرون
السابق

املبتسمة
الرابع

حليف

١ ـ مخاتل كذاب ـ بعد الضيق، ٢ ـ متشابهة ـ للتنبيه، 
٣ ـ يشاهدهن ـ أفنت، ٤ ـ علم مؤنث ـ مدح امليت 
أمراسهم، ٧ ـ  (معكوسة)، ٥ ـ اهتز ـ نشاهد، ٦ ـ 
نبعثه ـ يقوده (معكوسة)، ٨ ـ أيل (معكوسة) ـ مكان 
تشعب الطريق، ٩ ـ متشابهان ـ أظهر، ١٠ ـ للندبة ـ 

بناءين فخمني.

أفقياً: عموديًا:
١ ـ دميم ـ منرن، ٢ ـ جمرة ـ حرير، ٣ ـ إماء ـ رسب 
(معكوسة)، ٤ ـ مله ـ مال ـ اا، ٥ ـ نضالهم، ٦ ـ فا ـ 
هَد (معكوسة) ـ فاق، ٧ ـ رجاء ـ صبره (معكوسة)، ٨
ـ جربان ـ مقدر، ٩ ـ الثراء ـ ي ي، ١٠ ـ استرا ـ يا.

١ ـ دجال ـ فرج، ٢ ـ م م م م ـ اجراس، ٣ ـ يراهن 
ـ أبلت، ٤ ـ مها ـ رثاء (معكوسة)، ٥ ـ ماد ـ نرى، 
٦ ـ حبالهم، ٧ ـ نرسله ـ يؤمه (معكوسة)، ٨ ـ رمي 
(معكوسة)ـ  مفرق، ٩ـ  ررـ  أبدي، ١٠ـ  واـ  قصرين.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم الصحة

«احلبة العجيبة».. تنقص الوزن دون 
نظام غذائي ورياضة

يبدو أن اختراعا جديدا سيخفف متاعب رحلة 
تخفيف الوزن، حيث يعمل العلماء على تطوير 
عقار من شأنه إنقاص الوزن دون تغيير النظام 
الغذائي أو ممارسة الرياضة. وبحسب صحيفة 
«الصن» البريطانية، تتم جتربة نسخة مبكرة 
من العالج في تكساس، حيث يحقن الدواء الذي 
يحمل اسم «CPACC» حاليا في الفئران التي يتم 
إطعامها أسوأ األنظمة الغذائية املليئة بالدهون 

والسعرات احلرارية والسكر.
أظهرت النتائج أن الفئران لم تكتسب الوزن 
وانخفضت نسب املشاكل الصحية لديها، كأمراض 
القلب والسكتات الدماغية وأمراض الكبد الدهنية. 
ويقترب العلماء اآلن من طرح العقار في السوق 
ويأملون في إجراء جتارب على البشر هذا العام.
وقال مطورون للعقار من جامعة تكساس: 
«لم نشهد أي آثار سلبية، كانت وظائف الكبد 
الدواء مرتني في  والقلب طبيعية بعد تناول 

األسبوع».

كيف أجتنب أعراض عدم تناول 
القهوة في رمضان؟

نصائح تساعدك على جتنب أعراض انسحاب 
الكافيني من اآلن:

١ـ  اشرب فنجان قهوتك في وقت مبكر بعيد 
اإلفطار مباشرة، إذ تساعدك تلك االستراتيجية في 
احلصول على النشاط من أجل القيام بواجباتك 
بعد اإلفطار مثل الذهاب إلى صالة التراويح، 

وأي لقاء اجتماعي بعد منتصف الليل.
٢ ـ ال شك في أن شرب فنجان قهوة عند 
السحور سيعطيك النشاط ويبعد عنك أعراض 
انسحاب الكافيني عند االستيقاظ مبكرا والذهاب 
إلى العمل، ولكن ضع في اعتبارك أن الكافيني 
بأي كمية ميكن أن يؤثر على نوعية نومك، 
ونظرا ألنك تنام لفترات صغيرة، فإن جودة 
النوم مهمة جدا، لذا كن على درايــة مبدى 

تأثيره عليك.
٣ ـ تناول الكافيني ال ينبغي أن يسبب لك 
اجلفاف، وإذا كنت تشعر بذلك، فرمبا يرجع 
ذلك إلى أنك ال تشرب كمية كافية من املاء في 

السحور أو اإلفطار.
٤ ـ إذا كنت تعاني من الصداع، فتذكر أنه 
قد يكون نتيجة احلرمان من النوم بشكل عام.

٥ـ  إضافة إلى ضرورة احلفاظ على رطوبة 
التي يقوم  املاء  إذ إن زيادة كمية  اجلسم، 
أن  اإلفطار ميكن  عقب  بتناولها  الشخص 
تساعد في تقليل مخاطر اإلصابة بالصداع 
الناجم عن تقليل الكافيني، فهذه املادة تؤدي 
إلى نقص السوائل في اجلسم، وهذا يسبب 

الشعور بالصداع.
٦ـ  تناول كثيرا من الكربوهيدرات للحصول 
على الطاقة، إذ إن أحد أسباب شرب كثير من 
القهوة هو الطاقة التي توفرها، لكن بدال من 
ذلك، جرب تناول الكربوهيدرات لتزودك بكثير 
من الطاقة، اختر منتجات األلبان مثل احلليب 
أو الزبادي أو حتى اآليس كرمي، وتناول الكثير 

من الفاكهة بني اإلفطار والسحور.
ـ يحافظ املوز على رطوبتك، وهو ما   ٧
حتتاج اليه متاما في صباح رمضان، لكن إضافة 
إلى ذلك، يساعد املوز في حتييد الصداع الذي 

يحدث بسبب نقص الكافيني.
الكافيني  يذكر أنه ميكن الشعور بآثار 
بعد ١٥ دقيقة من تناوله، ويصل مستوى 
الكافيني في الدم إلى ذروته بعد ساعة تقريبا، 
ويبقى عند هذا املستوى عدة ساعات ملعظم 
الناس. وبعد ست ساعات من تناول الكافيني، 
يبقى نصفه في جسمك، قد يستغرق األمر 
ما يصل إلى ١٠ ساعات إلزالة الكافيني متاما 

من مجرى الدم.

«BuzzFeed» عن موقع

عن «سكاي نيوز»
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

السيسي: اجلمهورية اجلديدة حتتاج جلهد املخلصني

«اخلميس األسود».. الفرنسيون يعودون للشارع بعد مقابلة ماكرون

القاهرة ـ خديجة حمودة 

وجه الرئيــس عبدالفتاح 
السيســي بتكثيــف اجلهود 
انتقــال  لضمــان أن يكــون 
احلكومة للعاصمــة اإلدارية 
اجلديدة تطويرا حقيقيا للجهاز 
اإلداري بالدولة بشكل شامل 
ونوعي، وذلك من خالل ليس 
فقط حتديث املباني واملنشآت، 
ولكن أيضا عن طريق تأهيل 
العاملــني وتدريــب الكــوادر 
احلكوميــة علــى اســتخدام 
األساليب العلمية احلديثة في 
اإلدارة، مبا يســاهم في إقامة 
جهاز إداري كفء وفعال يتسم 
بأعلى درجات احلوكمة، إلى 
جانــب التحول إلى احلكومة 
الذكيــة وبــدء عصــر جديد 
مــن توفير اخلدمات املتميزة 
واملرقمنــة للمواطنني، وذلك 
في اإلطار العام لبناء وتطوير 
الدولة املصرية، واالنتقال إلى 
مرحلة اجلمهورية اجلديدة، 
التــي حتتــاج جلهــد وعمل 
وتضحيــة مــن جميــع أبناء 

باريــس ـ وكاالت: أججت 
التــي  التلفزيونيــة  املقابلــة 
الفرنســي  الرئيــس  أجراهــا 
اميانويــل ماكرون مدافعا عن 
إصالح قانون التقاعد، املزيد 
مــن الغضب وأشــعلت املزيد 
مــن االحتجاجات التي امتدت 
إاى انحاء فرنسا في «اخلميس 
األسود» تلبية لدعوة النقابات 
لتنفيذ تاسع يوم من املظاهرات 
منذ طرح مشروع إصالح قانون 
التقاعد، وللمــرة األولى على 
املســتوى الوطنــي منذ إمرار 

مشروع القانون.
وأغلــق عمال فرنســيون 
غاضبــون الطريق إلى إحدى 
صــاالت مطار شــارل ديغول 
في باريس، ممــا أجبر بعض 
املســافرين علــى التوجه إلى 

هناك سيرا على األقدام.
وألغيــت نصــف رحــالت 
القطــارات، وأغلقــت بعــص 
املدارس بينما تراكمت القمامة 
في الشــوارع وتعطــل توليد 
الكهرباء مع تصعيد النقابات 
الضغط على احلكومة لسحب 
القانون الذي ميد سن التقاعد 
عامني إلى ٦٤ عاما. وشوهدت 
أعمدة من الدخان تتصاعد من 
أكوام حطــام محترقة أعاقت 
حركة املرور على طريق سريع 
بالقرب من تولوز في جنوب 
غــرب فرنســا، كما تســببت 
اإلضرابات في إغالق طرق مبدن 

أخرى لفترة وجيزة.
وقال متحدث باسم شركة 
مطارات باريس إن االحتجاج 
بالقــرب من املبنــى رقم ١ في 
مطار شــارل ديغول لم يؤثر 
على الرحــالت اجلوية. وقال 
زعيــم  مارتينيــز  فيليبــي 

وصــرح املستشــار أحمد 
الرســمي  املتحــدث  فهمــي 
باسم رئاسة اجلمهورية بأن 
االجتماع تناول اســتعراض 
خطة احلكومة لنقل الوزارات 
ومختلف أجهزة ومؤسسات 
الدولــة للعاصمــة اإلداريــة 

اجلديدة.
وأضاف املتحدث الرسمي 

املضي قدما في التغييرات. 
وبدأت التحركات وعمليات 
اإلغالق مباشــرة بعد املقابلة 
وطالــت  األربعــاء  مســاء 
النفط واملوانئ  مســتودعات 
والطــرق والنقــل اجلــوي، 
وقطاع الغاز واجلامعات. وعلى 
املستوى الوطني، شهد الوضع 
تدهــورا طفيفا فيمــا يتعلق 
بالوقود، في ظل مواجهة نحو 
١٤٪ من احملطات شحا في نوع 
واحد من الوقــود على األقل، 

مقابل ١٢٪ الثالثاء.
وتعمــل مصفــاة واحــدة 
تابعــة لـ«توتال انرجيز» من 
كل أربــع مصاف في فرنســا. 
البيئي  التحول  وقالت وزارة 

اإلداريــة  العاصمــة  فــي 
اجلديدة، سحور أولى ليالي 
شــهر رمضان الكرمي، معربا 
عــن شــكره ملجهوداتهم في 
حتويل «الصحراء» إلى صرح 
حضاري، كما افتتح الرئيس، 
مركز مصر الثقافي اإلسالمي، 

بالعاصمة اإلدارية.
الرئيس السيســي،  رافق 
فضيلة اإلمام األكبر د. أحمد 
الطيب، شيخ األزهر الشريف، 
ورئيــس مجلس الــوزراء د. 
مصطفى مدبولــي وعدد من 
الــوزراء واملســؤولني وكبار 
رجال الدولة، إضافة إلى عدد 
العرب  الديبلوماســيني  مــن 

واألفارقة.
وبعد ذلك، توجه الرئيس 
بالعاصمــة  العاملــني  إلــى 
اإلدارية، قبيــل تناول وجبة 
الســحور، قائــال «أرجــو آال 
نكون أثقلنــا عليكم جميعا، 
وأال نحرم األســر من سحور 
أول يوم للشهر الكرمي.. لكن 
كان من املهم أن نكون معا في 

هذه املناسبة املهمة».

إضراب عمال جمع القمامة في 
باريس إلى اإلثنني، بعدما كان 
قد بدأ في السادس من مارس.

واعتبر ماكرون أمس األول 
ان القانون ضــرورة وطنية، 
لكنــه أكــد أنه ال يعتــزم حل 
البرملان أو إجراء تعديل وزاري 
أو استفتاء على إصالح النظام 

التقاعدي.
ورد رئيس الكونفيدرالية 
الدميوقراطية الفرنسية للعمل 
(سي إف دي تي) لوران بيرجيه 
على ذلك، وقال لوكالة فرانس 
برس «هذا كالم فارغ، في الوقت 
احلالي، هناك صراع اجتماعي 
كبير وأزمة دميوقراطية وأزمة 

اجتماعية».

أن الرئيس اطلع أيضا خالل 
تطــورات  علــى  االجتمــاع 
تنفيذ املرحلة األولى ملبادرة 
«حياة كرمية» لتطوير الريف 
املصــري، واالســتعداد لبدء 

املرحلة الثانية.
مــن ناحية اخرى، حرص 
الرئيس السيسي، امس على 
مشاركة املهندسني والعاملني 

لوكالة فرانس برس أمس، إن 
مستوى اإلمدادات بالكيروسني 
إلى منطقة باريس ومطاراتها 
من النورماندي «بات حرجا»، 
وذلك فيما تســتعد الستدعاء 

املوظفني املضربني.
من جهتها، طلبت املديرية 
العامــة للطيــران املدنــي في 
فرنســا من شــركات الطيران 
إلغاء ٣٠٪ مــن رحالتها أمس 
في مطار باريس-أورلي و٢٠٪ 
في املطارات األخرى. ومت إغالق 
ميناءي مرسيليا-فو جنوب 
البالد وبريست غربها بشكل 
كامــل أمــس األول، بناء على 
دعوة االحتــاد النقابي النافذ 
(CGT). في هذه األثناء، يستمر 

شارك املهندسني والعاملني في العاصمة اإلدارية اجلديدة سحور أولى ليالي شهر رمضان الكرمي

يوم تاسع من االحتجاجات واإلضرابات وقطع الطرقات رفضاً إلصالح قانون التقاعد

الرئيس عبدالفتاح السيسي خالل افتتاح املركز الثقافي اإلسالمي بالعاصمة اإلدارية اجلديدة

(أ.ف.پ) محتجون فرنسيون يتظاهرون ضد إصالح قانون التقاعد في بوردو  

الوطــن املخلصــني، لصياغة 
حاضر ومستقبل أفضل ملصر.
جاء ذلــك خــالل اجتماع 
الرئيس عبدالفتاح السيسي 
امس، مع د.مصطفى مدبولي 
رئيس مجلس الوزراء وجميع 
الوزراء أعضاء احلكومة، وذلك 
القيادة االســتراتيجية  مبقر 
في العاصمة اإلدارية اجلديدة.

العامة للشغل  الكونفيدرالية 
«أفضــل رد ميكــن أن نقدمــه 
للرئيس هو مشــاركة املاليني 
في اإلضرابات وخروجهم إلى 

الشوارع».
ومتثــل أحــدث موجة من 
االحتجاجات أكبر حتد لسلطة 
الرئيــس منــذ احتجاجــات 
«السترات الصفراء» قبل أربعة 
أعــوام. وتظهر اســتطالعات 
الــرأي أن أغلبية الفرنســيني 
يعارضــون قانــون التقاعــد 
وكذلك قرار احلكومة بتمريره 
في البرملان من دون تصويت.

وقال وزير العمل أوليفييه 
دوسوبت إن احلكومة ال تنكر 
حالة التوتر بالبالد لكنها تريد 

واشنطن حتّذر من مضاعفة حتليق املقاتالت 
الروسية فوق «التنف»: تصعيد خطير

ديسانتيس يبدأ معركته بالهجوم على ترامب: 
يهدر وقته في السجاالت

وكاالت: قال قائد القوات اجلوية في القيادة 
املركزية األميركية أليكسوس غرينكيفيتش، 
إن الطائرات الروسية نفذت نحو ٢٥ طلعة 
فوق قاعدة التنف العسكرية في ريف حمص 

الشرقي خالل شهر مارس اجلاري.
وحذرت القيــادة املركزية األميركية من 
أن حتليــق الطائرات الروســية فوق قاعدة 
التنف يهدد بالتصعيــد، وينتهك اتفاقا دام 
٤ سنوات بني موســكو وواشنطن، لتفادي 
احلوادث أثناء حتليقات الطائرات في األجواء 
الســورية، الذي عقد في عام ٢٠١٩. وكشف 

غرينكيفيتش في تصريح لقناة «إن بي سي» 
عن أن آخر حتليق للطائرات الروسية فوق 
قاعدة التنف كان مساء امس األول، مبينا أن 
الطائرات «انتهكت األجواء» نحو ٢٥ مرة هذا 
الشهر مقابل صفر حتليقات في فبراير و١٤

حتليقا في ينايــر املاضي. وذكر أن من بني 
الطائرات التي حتلق فوق القاعدة األميركية 
مقاتالت «سو ٣٤»، وبعض الطائرات حتمل 
ذخيرة من نوع «جوـ  جو» وأخرى من نوع 
«جو ـ أرض»، مبا في ذلك قنابل وصواريخ 

موجهة بالرادار وباألشعة حتت احلمراء.

بــدأ  ـ أ.ف.پ:  واشــنطن 
حاكــم فلوريــدا اجلمهــوري 
رون ديســانتيس املعركــة 
على الفوز بترشــيح احلزب 
اجلمهوري للرئاسة بالهجوم 
على الرئيس السابق دونالد 
ترامب بشكل مباشر مع تخلي 
الطرفني عــن حتفظاتهما في 
ظــل التوقعات بــأن تنحصر 
املنافسة بينهما لنيل ترشيح 
احلزب اجلمهوري النتخابات 

عام ٢٠٢٤ الرئاسية.
ويخوض ترامــب حملته 

الثالثــة للوصــول إلى البيــت األبيض بعد 
خسارة محاولة إعادة انتخابه لوالية ثانية 
عام ٢٠٢٠، فيما ينظر إلى ديســانتيس على 
أنه أقرب منافسيه احملتملني رغم عدم إعالنه 

دخول السباق الرئاسي رسميا حتى اآلن.
وفي مقابلة مع برنامج «بيرس مورغان 
بدون رقابة» على قناة «فوكس نايشن»، ميز 
ديسانتيس بني أسلوبه اخلاص في القيادة 
القائم على االبتعاد عن اإلثارة، وبني الصخب 
املســتمر الذي يصاحب ترامب، مشيرا إلى 
أن الرئيس الســابق أهدر معظــم وقته في 

السجاالت.
وقال ديسانتيس «ليس من املهم بالنسبة 
إلــي مواجهة الناس على وســائل التواصل 
االجتماعي، هذا ال يحقق شيئا للناس الذين 
أمثلهم». وأضاف «نحن نركز فقط على حتقيق 
االنتصارات، يوما بعد آخر، وفي حال تورطت 
بكل هذه املشــاحنات لن أكون قادرا على أن 

أكون حاكما مؤثرا».
ويأتي هجوم ديسانتيس مع تراجعه في 
اســتطالعات الرأي وسط مواصلة الرئيس 
السابق تهكمه عليه. وأشار ديسانتيس إلى 
أنه كقيادي عليه «التطلع إلى أشخاص مثل 
آبائنا املؤسسني (...) هذا ال يعني أنه  يجب 
عليك أبدا عدم ارتــكاب أي خطأ في حياتك 
الشــخصية، لكن باعتقادي األمر هو ما هو 

نوع الشخصية الذي تقدمه؟».
ورغم أن انتقادات ديسانتيس تعد معتدلة 
مقارنة بخطاب ترامب العدائي جتاهه، إال أنها 

تسلط الضوء على القضايا التي من املرجح 
أن يركز عليها ديســانتيس في معركته مع 

ترامب.
وكان ترامــب قد أيد ديســانتيس خالل 
ترشــحه األول ملنصب حاكم فلوريدا، لكنه 
نأى بنفســه عنه بعد الفوز الســاحق الذي 
حققه األخير في معركة إعادة انتخابه حاكما 

في نوفمبر املاضي.
وقلل ديســانتيس من أهمية العديد من 
األوصاف واأللقاب التي يطلقها ترامب عليه 
مثل «رون سانغتيمونيوس» (رون املنافق)، 
معتبرا أنه سعيد بها، لكنه أضاف أن تركيزه 
ســيكون على منافســة الرئيس جو بايدن 

وليس ترامب.
ونشرت صحيفة «نيويورك بوست» ذات 
التوجه احملافظ أجــزاء من املقابلة، قبل أن 
يرجئ مدعــي عام مانهاتــن توجيه االتهام 
إلى ترامب في قضية شراء صمت ستورمي 
دانيالز حول عالقة مزعومة جمعت بينهما، 

إلى األسبوع املقبل.
وذكرت صحيفة نيويورك تاميز وموقع 
إنسايدر، نقال عن مصدرين قضائيني، أن هيئة 
احمللفــني الكبرى ـ وهي جلنة من املواطنني 
الذين يتمتعون بصالحيات حتقيق واسعة 
ـ التي كان يفترض أن تصوت مساء األربعاء 
لصالح وضــع الئحة اتهام، ألغت اجتماعها 
وقد يستغرق األمر حتى األسبوع املقبل كي 
يعلــن املدعي العام في مانهاتــن ألفني برغ 

الئحة اتهام.

ميقاتي يدعو لعملية طوارئ سريعة إلنقاذ البلد: أمامنا ٣ خيارات 
بيروت - عمر حبنجر 

حكومــة  رئيــس  قــال 
تصريــف األعمــال جنيــب 
ميقاتي: «نحن كحكومة نقوم 
بواجبنا كامال، وقد أرســلنا 
القوانني إلقرارها  مشــاريع 
من اجل ان يكون ذلك بداية 
لعملية نهضوية، وإصالحية 

كبرى».
ميقاتي كان يتحدث في دار 
الفتــوى، حيث قدم التهاني 
الى مفتي لبنان الشيخ عبد 
اللطيــف دريان، مبناســبة 
حلول شهر رمضان. وأضاف 
«يجــب أن تعــود احلركــة 
االقتصادية الناشــطة، لكي 
نستطيع انقاذ ما نتمكن من 
انقاذه»، مســتبعدا احللول 

دون توافق سياسي.
ومن دار الفتــوى انتقل 
ميقاتــي الــى عــني التينة، 
حيــث هنــأ رئيــس مجلس 

انتخاب رئيس للجمهورية».
وأكد ميقاتي أن «انتخاب 
رئيس للجمهورية هو احلل». 
وقال: «من ينتقدنا عليه أن 
يذهب وينتخب رئيسا جديدا 
للبــالد. مع هــذا، فإننا أمام 

وكان رئيس التيار احلر 
جبران باسيل، أعطى موافقة 
مبدئية، على حضور نواب 
تكتل لبنان القوي اجللســة 
التشــريعية ملجلس النواب 
التي أرجئت، شرط أال يكون 

فــي هــذا الســياق، ان لدى 
فرنسا حساباتها اخلاصة في 
لبنــان، غير تلك التي يعمل 
عليها األعضاء اآلخرون في 
اللقاء اخلماســي، والهادفة 
الى تسوية حترر الدولة من 
األثقال السياسية والعسكرية 
البني  املرهقة، وتصلح ذات 
بينها وبني مجتمعها العربي 
احلاضن والداعم، بينما تسعى 
باريــس الى تســوية بالتي 
هي أحســن، ترضــي حزب 
اهللا وعبره ايــران، ملصالح 
فرنسية استراتيجية، ومن 
هنا متسك باريس بسليمان 
فرجنية املدعــوم من ثنائي 
أمل وحزب اهللا، بينما يبحث 
اآلخرون في اللقاء اخلماسي، 
عن خيار رئاسي ثالث، بعيد 

عن األسماء الصدامية.
الى ذلك استقبل الرئيس 
بري رئيس مجلس العالقات 
اخلارجيــة االيرانيــة كمال 

٣ خيــارات: إمــا اإلتفاق مع 
صنــدوق النقــد الدولي، أو 
االتفاق مــع بعضنا بعضا، 
أو أال نتفــق بتاتــا، وهذا ما 
نقوم به والطبقة السياسية 

هي املسؤولة».

جدول اعمالها فضفاضا، بل 
يكون مقتصرا على موضوع 
االنتخابــات البلديــة وطبع 

ورقة املليون ليرة.
اللبنانية  القوات  رئيس 
سمير جعجع اتهم الرئيس 
بري وفريق املمانعة بالعمل 
على عقد جلســة تشريعية 
لهــدف وحيد، وهــو تطيير 
االنتخابات البلدية املفترض 
اجراؤهــا في مايــو، مؤكدا 

أهمية هذا االستحقاق.
ورد النائب علي حســن 
السياســي  املعاون  خليــل، 
للرئيس بري، على جعجع، 
كاشــفا عن تقدمه مبشروع 
قانــون لفتح اعتماد اضافي 
لتمويل اجراء هذه االنتخابات 
في موعدهــا، متهما جعجع 
بالســعي الى تعطيــل هذه 
االنتخابات، عبر تعديل في 
قانونها في مجلس النواب.

وتقــول املصادر املتابعة 

خرازي، الذي شدد بعد لقائه 
وزيــر اخلارجيــة عبــداهللا 
بوحبيب، على ضرورة اجراء 
الرئاســية في  االنتخابــات 
لبنان، دون تدخالت خارجية.
وكان األمني العام حلزب 
الســيد حســن نصــر  اهللا 
اهللا، الحــظ في كلمة له في 
حفــل تأبيني أمــس األول، 
ان األمــور تســير ببطء في 
االستحقاق الرئاسي، وانه ال 
مبرر لعدم الدعوة الى طاولة 
حوار، بالشــأن االقتصادي 
واملعيشــي، آمــال ان يؤدي 
التواصل االقليمي الذي حصل 
في اآلونة األخيرة، واالتفاق 
السعودي - اإليراني والهدوء 
االقليمي، الى املساعدة على 
إجناز االستحقاق اللبناني، 
الذي يعتمد بالدرجة األولى 
علــى الداخل واخلــارج هو 
عامل مســاعدة، امــا القرار 

فهو للداخل.

تأجيل الدعوة جللسة تشريعية بانتظار االتفاق على جدول األعمال

(محمود الطويل) مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان مستقبال رئيس احلكومة جنيب ميقاتي 

النواب نبيه بري باملناسبة 
عينها وعرض معه االوضاع 
الراهنة، وكشــف بعد اللقاء 
عن تأجيل بري انعقاد هيئة 
مكتب مجلــس النواب يوم 
االثنني، متهيدا إلعادة درس 
بعــض مشــاريع القوانــني 
قبــل طرحها على اجللســة 
التشــريعية، التــي صــرف 

النظر عنها اآلن.
وقال ميقاتي: «مت تأجيل 
انعقاد مكتب املجلس إلحالة 
بعض القوانــني إلى اللجان 
النيابيــة املشــتركة إلعادة 
درســها كي تكون اجللســة 
املقبلــة منتجــة.  النيابيــة 
كذلــك، كنــت صريحــا مــع 
رئيس مجلــس النواب بأن 
األوضــاع تقتضــي عمليــة 
طوارئ سريعة إلنقاذ البلد، 
فاحلكومــة ال تســتطيع أن 
تقــوم بدورهــا مــع مجلس 
نيابــي معطــل ومــع غياب 

حاكم فلوريدا اجلمهوري رون ديسانتيس

وجبة اإلفطار تكّلف نصف راتب شهر تقريبًا
وكاالت: بني خبيــر اقتصادي ان احلد 
األدنى لفطور يوم واحد في رمضان لعائلة 
من خمســة أشخاص تتراوح بني ٤٠ و٦٠

ألف ليرة وهو ما يقارب نصف متوســط 
الراتب الشهري للموظفني.

وقال األستاذ في كلية االقتصاد بجامعة 
دمشــق د.علي كنعان، في تصريح إلذاعة 
«شام إف إم» املوالية، انه بالنسبة لسفرة 
االفطــار التــي كان الســوريون يتفننون 
بإعدادهــا في رمضان فتتجــاوز ١٠٠ ألف 
ليــرة يوميا، علما ان التقارير تشــير الى 

ان متوســط الرواتب في سورية يتراوح 
بني ١٣٠ و١٥٠ الف ليرة تقريبا.

وذكــر كنعــان أن ٦٠٪ مــن املواطنني 
الســوريني مع انهم حتت خط الفقر، فإن 
احلواالت التــي تردهم من اخلارج توازن 
األمر ويستطيعون من خاللها أن يعتاشوا 
ويدفعوا مثل هذه املبالغ، حيث افادت مصادر 
في مكاتب الصرافة بأن التحويالت تضاعفت 
خــالل فترة ما قبــل رمضــان، فضال عن 
املساعدات التي توزعها املنظمات االنسانية 

واجلمعيات اخليرية.
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يخوض منتخبنــا الوطنــي األول لكرة القدم 
جتربة ودية أمام الفلبني في العاشــرة من مســاء 
اليوم على ســتاد جابر الدولي ضمن اســتعداده 
للمشاركات املقبلة على أن يلعب مباراة أخرى مع 

منتخب طاجيكستان في ٢٨ اجلاري.
وأجــرى «األزرق» تدريبه األساســي قبل يوم 
املبــاراة بقيــادة املــدرب البرتغالــي روي بينتو 
ومســاعده أحمد عبدالكرمي، حيث شــهد التدريب 
مشاركة جميع الالعبني املختارين، فيما فضل اجلهاز 
الفنــي منح راحة لالعبي «األبيض» العائدين من 
اجلزائر عقب مباراة شباب الساورة اجلزائري في 
الدور األول من بطولة كأس امللك ســلمان لألندية 
األبطال وهم: أحمد الظفيري وفهد الهاجري وضاري 

العتيبي وفيصل زايد واحمد الزنكي.
وقــد اختار بينتو والذي أشــرف على تدريب 
«األزرق» فــي «خليجي ٢٥» في البصرة عددا من 
العبي اخلبرة والشــباب، ومن املتوقع أن يعتمد 
في تشــكيلته األساسية على أسماء مثل احلارس 

سليمان عبدالغفور وخالد ابراهيم وراشد الدوسري 
وفواز العتيبي وسلطان العنزي ومبارك الفنيني 
وشبيب اخلالدي وعيد الرشيدي، إضافة إلى منحة 
الفرصة لبعض الالعبــني املختارين مثل يعقوب 
الطراروة ومحمد باجيه وخالد املرشد وعبدالرحمن 

الشرهان واحلارس عبدالرحمن املجدلي.
إلــى ذلك، قال مدرب «األزرق» البرتغالي روي 
بينتو خالل املؤمتر الصحافي الذي عقد عصر أمس 
اخلميس في ستاد جابر الدولي: «نسعى للظهور 
بطريقة أفضل مما ســبق وتركيزنا عالي في هذه 
املباراة للظهور بشــكل جيد»، ومؤكــدا: «املباراة 
إحدى حلقات تطوير األزرق وجتهيزه لالستحقاقات 
املقبلة». وبني بينتو: «لألسف منتخبنا في مركز 
متأخر في التصنيف الشهري الصادر عن «فيفا» 
وأعمل بــكل تأكيد على االرتقاء مبركزه، لكن هذا 
األمــر يحتاج إلــى وقت ليس بالقصيــر، كما أنه 

مرتبط بنتائج املنتخبات األخرى». 
ولفت بينتو إلى أنه من الصعوبة مبكان الدفع 
بالعبي نادي الكويت في التشكيل األساسي خالل 
لقاء الفلبني نظرا ملشــاركتهم مــع «األبيض» في 

بطولة كأس امللك سلمان لألندية األبطال، ودخولهم 
التدريبات اعتبارا من مساء أمس اخلميس. 

من جانبه، أشاد مدرب املنتخب الفلبيني، املغربي 
براء جروندي الــذي تولى املهمة مؤخرا: «مباراة 
جيدة لنا وكمدرب جديد أعتبرها فرصة الستكشاف 
الالعبني ووضع اخلطة املناسبة، حيث سأعمل على 
تطوير املنتخب ابتداء من مواجهة الكويت ثم لقاء 

األردن في قطر بـ ٢٨ اجلاري».
وأشــاد جرونــدي مبســتوى «األزرق»، قائال: 
«تابعت مشاركه الكويت في «خليجي ٢٥»، حيث 
قدم مســتوى جيدا في البطولــة ولديكم العبون 
موهوبون». وكان رئيس مجلس إدارة احتاد الكرة 
عبداهللا الشاهني قد حرص على متابعة تدريبات 
املنتخب مساء األربعاء على امللعب الفرعي الستاد 
جابــر، وذلك بحضور نائــب رئيس مجلس إدارة 
االحتاد للشــؤون الفنية هايف الديحاني، واألمني 
العام لالحتاد صالح القناعي، واألمني العام املساعد 
لشــؤون املســابقات واخلدمات املساندة د.صالح 
املجروب، ومدير إدارة اإلعــالم والعالقات العامة 

سطام السهلي.

« األزرق» في جتربة ودية أمام الفلبني

بداية، أكد املدرب الوطني 
صالح العصفور أن املستوى 
العام للدوري املمتاز متوسط 
أو أقــل قليال، مضيفا: «إثارة 
اجلــوالت األخيرة جاءت في 
النتائج وليست في املستوى 
الفني لتســابق األندية على 
املراكز املتقدمة، وكذلك للنتائج 
الكبيرة التي شــهدتها بعض 
املباريات، وقد رصدنا جملة 
تغييرات للمدربني وهو داللة 
أخــرى على عــدم الرضا عن 
املستوى العام للفرق، ولكن 
على اجلهة األخرى نثمن عمل 
التي حرصت  إدارات األندية 
على بذل أفضل ما تســتطيع 

لفرقها».
وأشــار العصفور إلى أن 
الفكرة التي طبقت في املوسم 
احلالي حتتاج إلى تعديالت 
لكــي تظهر بصــورة أفضل، 
حيــث يجب أن متنح األندية 
فرصة أكبــر للمنافســة في 
القســم األخير، فعلى سبيل 
املثــال ال يحتــاج اجلهــراء 
لنقاط كثيــرة لضمان بقائه 
فــي «املمتــاز» ونفس احلال 
للساملية والفحيحيل اللذين 
يصعب منافستهما على اللقب 
لوجود فارق كبير عن املتصدر 

احلالي.

حظوظ متباينة ودفاع سيئ

من جانبه، ذكر املدرب أنور 
يعقوب أن إقامة الدوري من 
ثالثة أقسام أفضل من الفكرة 
املطبقة بهذا املوســم، مبينا: 
«هنــاك فــرق لن تكــون لها 
حظوظ في املنافسة على اللقب 
نظرا لفارق النقــاط الكبير، 
وعليه فإن مشاركتها لن تكون 

األندية.. أين التنظيم الدفاعي 
في تدريباتكم اليومية؟!».

اجلميع حتت الضغط

مــن جهته، وصف املدرب 
الطريقــة  العدوانــي  ظاهــر 
اجلديدة للدوري بـ«املمتازة» 
والتــي وضعت جميع الفرق 
حتت الضغط املستمر وزادت 
اإلثــارة والنديــة، وإن  مــن 
كانــت حتتاج الــى تعديالت 
من أجل تطويرهــا، مضيفا: 
«الالعــب بحاجة ماســة الى 
مباريــات كثيــرة يكون فيها 
حتت ضغط املباشر لتطوير 
مســتواه فنيا وبدنيا وحتى 
ذهنيا، وكذلك رفع الرمت العام 
لألداء، ومن شأن عدم وجود 
توقفات طويلة أن يسهم في 
ارتفاع املســتوى ولكن على 
اجلانب الفني لم نشهد طرقا 

فرفض فكرة الدوري احلالية، 
وقــال: «ال يوجــد دوري في 
العالــم مــن ٤ مراحل (ذهابا 
وعــودة) باملرحلــة األولــى 
ومثلهما في املرحلة الثانية، 
وإن كان الهــدف زيــادة عدد 
املباريات فيمكن حتقيق ذلك 
من خالل إقامة مواجهات كأس 
سمو األمير وكأس سمو ولي 
العهد بنظام الذهاب واإلياب 
الــكأس  إلــى جانــب  مثــال 
التنشــيطية، وفــي املجمــل 
شــهدنا مســتويات متقاربة 
بشــكل كبير، ولنا أن نقيس 
األمر على اجلهراء الذي تغلب 
الكويــت والقادســية  علــى 
وكاظمــة وكذلــك العربي إال 
انه ســيكافح من أجل البقاء 

في املمتاز».
وأشــار العمــران إلى أن 
هناك ٤ فرق فقط هي األوفر 

السابق أحمد موسى أن الدوري 
املمتاز جاء ممتعا وتنافسيا 
حتى آخر جولة، مضيفا: «لكن 
ما يعيب الدوري أن صاحب 
املركزين اخلامس والسادس 
لن يكــون لهما نصيب كبير 
من املنافسة على اللقب، ومن 
املمكن تعديل نظام املسابقة 
في املوسم املقبل على تكون 
هناك حوافز مادية أو معنوية 

للفرق املتنافسة».
وقال إن صــراع الهبوط 
ســوف ينتهي بعــد اجلولة 
الرابعــة، اذ من املتوقع بقاء 
اجلهراء والنصر في «املمتاز»، 
فيما ينتقل الساحل والتضامن 
إلــى دوري «املظاليــم» على 
األرجــح، وهذا يبــني ثغرات 
النظــام احلالــي بالــدوري، 
وعلــى اجلهــة األخــرى فإن 
نادي الكويت األقرب بنسبة 

تكتيكية جديدة، فلم يكن هناك 
فريق ينتهج أسلوب الضغط 
العالي على اخلصم، أو اعتماده 
على االســتحواذ بشكل عام، 
وأعتقــد أن الكويــت األقرب 
الى الــدوري، فيما ســيكون 
التضامن والســاحل األقرب 

للهبوط».
ولفــت العدوانــي إلى أن 
جميع الفرق حصدت الكثير 
من النقاط، وهو ما لم يحدث 
في الدوريات السابقة، وذلك 
مرده إلى حتســن املســتوى 
الفني العام، وكذلك للحرص 
الشــديد على كل مباراة على 
حــدة، كما لم نشــهد مباراة 
سهلة أو تساهال في أي مباراة، 

وهذا أمر إيجابي. 

دوري من ٤ أقسام!

أما املدرب ناصر العمران 

حظا للظفر بلقــب الدوري، 
فــي  الكويــت  ان  مضيفــا 
املقدمــة ملا ميتلكــه من عدد 
وافر من البدالء، والقادسية 
الذي استفاد كثيرا من فترة 
االنتقاالت الشتوية واستعاد 
مســتواه مؤخــرا، والعربي 
بقيادة روسمير الذي يعرف 
جيدا كيفيــة الظفر باأللقاب 
الكبيرة، وكاظمة الذي متى ما 
تخلص من مشاكله املتعددة 
فســوف يكــون نــدا قويــا، 
الفتا إلــى أن تراجع النصر، 
وتواجده ضمن فرق الصراع 
على الهبوط يرجع بالدرجة 
األولــى إلــى تغييــر مدربه 

د.محمد املشعان.

فريقان فقدا املنافسة 

إلى ذلك، أكد العب منتخبنا 
الوطنــي والنــادي العربــي 

٦٠٪ حلصد اللقب وإن كانت 
املنافسة متوقعة من القادسية 

والعربي.

خلل واضح في األداء

هذا، وأبدى العب منتخبنا 
الوطنــي ونادي القادســية 
السابق فهد األنصاري دعمه 
لفكرة نظام الدوري اجلديد، 
وقال: «شهدنا إثارة وحماسا 
حتــى الدقائــق األخيرة من 
اجلولــة الـ ١٨ وهذا األمر لم 
يكــن متوافــرا في املواســم 
السابقة، ولكن على اجلانب 
الفني شهدنا تذبذبا واضحا 
لدى جميع الفرق، فلم يقدم 
أي منهــا أداء ثابتــا لثــالث 
مباريات متتالية»، الفتا إلى 
أن الكويــت خســر ١٧ نقطة 
وال يــزال متصدرا وهذا أمر 
غريــب، كما أن فوز اجلهراء 
على فرق الصدارة وتواجده 
في النهاية مع فرق املؤخرة 
داللة على تقارب املســتوى 
ووجود خلل واضح في األداء 

والنتائج.
أن  األنصــاري  وذكــر 
الفحيحيل قدم رسالة واضحة 
املعالم جلميع الفرق، مفادها 
أن من يعمل ويجتهد يحصد 
ثمرة عمله، وهذا جاء نتيجة 
دعم مجلس إدارة الفحيحيل 
برئاسة حمد الدبوس واملدرب 
فــراس اخلطيــب، والفريق 
كمجموعة عمل واحدة. وعن 
بطل الدوري، قال: «اللقب لن 
يخرج من القادسية والكويت 
والعربي وكاظمة، واملرحلة 
إثارة  املقبلة ســتكون أكثر 
وندية في جميع املباريات، 
وسنشهد تعادالت كثيرة».

ناصر العمران أحمد موسىصالح العصفور فهد االنصاريأنور يعقوب ظاهر العدواني

بتنافسية عالية، وكذا احلال 
ينطبق على الفرق املتصارعة 
ألجل البقاء حيث جتد فرص 
اجلهراء والنصــر أفضل من 
التضامن والساحل تواليا في 
البقاء ضمن الكبار نظرا لفارق 
النقاط وقلة املباريات املتاحة 
(٦ مباريات لكل فريق)»، الفتا 
إلى أن التضامن والساحل هما 
األقــرب للهبوط إلــى دوري 

الدرجة األولى.
وأشــار يعقــوب إلــى أن 
املستوى العام للدوري يقترب 
من الضعيف فنيا، ومتقارب 
بني الفرق الـ ١٠، مضيفا: «هناك 
إثارة في عــدد غير قليل من 
املباريــات، لكــن دون ارتقاء 
للمستوى الفني، كما شهدنا 
بشــكل واضح أســوأ تنظيم 
دفاعي لدى جميع الفرق وهذا 
ما يطرح سؤاال مباشرا ملدربي 

العصفور: اإلثارة في النتائج فقط.. واملستوى الفني دون املتوسط
العدواني: لم نشهد طرقًا تكتيكية جديدة.. والكويت األقرب إلى اللقب 
موسى: يجب تعديل املسابقة إلبقاء املنافسة في القسم احلاسم

يعقوب: الدوري ضعيف فنيًا.. والتنظيم الدفاعي للفرق سيئ
العمران: ال يوجد دوري في العالم من ٤ مراحل.. واملستويات متقاربة
األنصاري: الدوري أفضل من النسخ السابقة.. والفحيحيل قدم رسالة إيجابية

أكدوا لـ «األنباء» أن املستوى الفني للفرق متقارب

قدم احتاد الكرة صورة مغايرة عما اعتدنا عليه ملسابقة الدوري العام لكرة 
القدم، والتي تتفق في بدايتها مع نظام الدوري من قسمني، لكن في القسم 
الثالث (املستحدث لهذا العام) فهناك أمر آخر وتفاصيل كثيرة، اذ ان الفرق الـ ٦

األولى في الترتيب ستتنافس فيما بينها على لقب الدوري من مرحلتني (ذهابا وإيابا) مصحوبة مبا حصدته 
من نقاط بالقسمني األول والثاني وأمام كل منها ٣٠ نقطة جديدة متاحة موزعة على ١٠ مباريات، فيما الفرق 

األربعة األقل في الترتيب العام فســوف تلعب فيما بينها ألجل االبتعاد عن شبح الهبوط، حيث يهبط تاسع 
وعاشر الترتيب مباشرة إلى دوري الدرجة األولى (املظاليم). وقد شهدت اجلوالت األخيرة سباقا محموما بني 
الفرق العشرة وإثارة حتى الدقائق األخيرة، بحسابات متفاوتة.. «األنباء» استطلعت آراء عدد من الرياضيني عن 
املستوى العام للدوري، واآلثار إيجابية كانت أو سلبية عن النظام اجلديد وتوقعاتهم ملا تسفر عنه منافسات 

القسم الثالث للمسابقة األطول.. وإلى التفاصيل:

أجرى التحقيق - هادي العنزي

«األوملبي» يواجه «األخضر» في «دولية قطر» غدًا
الدوحة ـ فريد عبدالباقي

حقق منتخبنا الوطني لكرة القدم حتت ٢٣ سنة 
بداية جيدة في البطولة الدولية الودية للمنتخبات 
اآلسيوية حتت ٢٣ سنة والتي تستضيفها العاصمة 
القطرية (الدوحة) في الفترة من ٢٢ إلى ٢٨ اجلاري 
بعد فوزه على منتخب قيرغيزستان بهدف نظيف 
ســجله طالل القيسي في الدقيقة ٥٠ خالل اللقاء 
الذي جمعهما أمس األول على ستاد حمد بن خليفة 

بالنادي األهلي.
وقد حــرص اجلهاز الفنــي ملنتخبنا الوطني 
بقيــادة املــدرب البرتغالي إمييليو بيكســي على 
خوض الالعبني األساسيني ملران استشفائي إلزالة 
حاالت اإلرهاق على أن يخوض «األوملبي» تدريباته 
األساسي اليوم استعدادا ملواجهة نظيره السعودي 
مســاء غد السبت باجلولة الثانية في ١١:٠٠ مساء 
غدا السبت على ستاد سحيم بن حمد بنادي قطر، 
والذي يســتضيف لقاء العراق وكوريا اجلنوبية 
فــي ٨:٣٠ مســاء، فيما تلتقي قطر مــع تايلند في 
١٠:٠٠ مساء على ستاد نادي الدحيل، واإلمارات مع 

ڤيتنام في ٨:٣٠ مســاء على ملعب النادي األهلي، 
والذي يستقبل لقاء سلطنة عمان مع قيرغيزستان 

في ١٠:٤٥ مساء.
وتشهد البطولة مشاركة ١٠ منتخبات آسيوية 
وهي: الكويت وقطر واإلمارات، وكوريا اجلنوبية، 
وتايلند، وڤيتنام، وقيرغيزستان، والعراق، وسلطنة 

عمان، والسعودية.
وأسفرت اجلولة األولى عن فوز كوريا اجلنوبية 
على سلطنة عمان ٣-٠، والعراق على ڤيتنام ٣-٠، 
واإلمارات على قطر ١-٠، فيما تعادلت السعودية 
مع تايلند ٢-٢. وفي اجلولة الثالثة، يخوض كل 
منتخب مباراة في اليوم األخير من البطولة على 
أن يتم حتديد املواجهات اخلمس في اليوم األخير 

بناء على ترتيب املنتخبات بعد أول مباراتني.
ويعتمــد الترتيب على الفريــق األكثر حصدا 
للنقاط، ثم فارق األهداف ثم الفريق األكثر تسجيال، 
ويلعب األول مع الثاني لتحديد البطل، والثالث مع 
الرابع، واخلامس مع السادس، والسابع مع الثامن، 
والتاسع مع العاشــر، وفي حال انتهاء أي مباراة 
بالتعادل يتم اللجوء مباشرة إلى ركالت الترجيح.

قدم احتاد الكرة صورة مغايرة عما اعتدنا عليه ملسابقة الدوري العام لكرة 

من نقاط بالقسمني األول والثاني وأمام كل منها 

١٠:٠٠ مساء على ستاد نادي الدحيل، واإلمارات مع 

رياضيون: الدوري املمتاز.. اإلثارة حاضرة واملستوى ضعيف! 
ويحتاج إلى تطوير وتعديل ملزيد من املنافسة والعدالة

بينتو: املباراة إحدى حلقات التطوير والتجهيز.. وجروندي: لديكم العبون موهوبون

«الشاطئية» يوّدع «اآلسيوية» على يد اليابان
خسر منتخبنا الوطني 
للكرة الشاطئية من نظيره 
ليــودع  اليابانــي ٠-٨ 
بطولة آســيا الشاطئية 
التي تقام منافساتها في 
تايلنــد مــن الــدور ربع 
النهائي الذي وصل إليه 
منتخبنا للمرة األولى في 

تاريخه.
وبهذا الفوز بلغ اليابان 
نصــف نهائــي البطولة 
وتأهل كذلك إلى نهائيات 
كأس العالم التي ستقام 
في اإلمارات شهر نوفمبر 

املقبل. 
وجاءت خسارة «أزرق الشاطئية» أمام 
اليابان لفارق اخلبرات الكبير بني املنتخبني، 
حيث يعتبر املنافس حامل لقب النســخة 
املاضية ووصيف كأس العالم في نسختها 
السابقة وميتلك العديد من الالعبني املميزين 

في اللعبة. وكان «أزرق الشاطئية» قبل بلغ 
هذا الدور بعد فوزين على منتخبي فلسطني 
صاحب املركز الرابع في النسخة املاضية 
وعلى قرغيزستان بركالت الترجيح وخسر 

من عمان صاحب املركز الثالث.

الفلبني10:0010:00 كويت سبورتالكويت
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«زين» شريك إستراتيجي ألكادميية رافا نادال األولى باملنطقة
املــزود  زيــن  أعلنــت 
الرائــد للخدمات الرقمية في 
الكويت عن متديد شــراكتها 
االستراتيجية ألكادميية رافا 
نــادال اإلســبانية بالتعاون 
مع شركة التمدين الرياضية 
ـ إحــدى شــركات مجموعــة 
التمدين، والتي تعتبر أكادميية 
التنــس األولى من نوعها في 
منطقة الشرق األوسط، وأولى 
وجهــات األكادمييــة التابعة 
للبطــل العاملــي احلائــز ٢٢

بطولة «غراند سالم» رافاييل 
نادال خارج إسبانيا.

الشــراكة  توقيــع  ومت 
في مقــر األكادمييــة مبجمع 
الشيخ جابر العبداهللا اجلابر 
الدولــي للتنــس بحضــور 
التنفيذي لشــركة  الرئيــس 
زين الكويت إميان الروضان 
والرئيس التنفيذي لشــركة 
التمديــن الرياضيــة محمــد 
مصطفى املرزوق، باإلضافة 

إلى مسؤولي الشركتني.
وجددت «زيــن» دعمها 
العاملية  لهــذه األكادمييــة 
املرموقة كشريك استراتيجي 

تأسيسها في ٢٠٢٠.
وحتــرص الشــركة على 
تشــجيع مختلف املشــاريع 
الرياضية في الدولة التي تسهم 
في تنميــة مهارات وإبداعات 
الشباب واملســاهمة في بناء 
جيل من الرياضيني الكويتيني 
احملترفني، وذلك بهدف الرفع 

وهي أولى وجهات األكادميية 
التابعة للبطل العاملي رافاييل 
نادال خــارج مدينة مايوركا 
اإلسبانية مسقط رأس البطل 
الفائز بـ ٢٢ لقبا في البطوالت 
األربع الكبرى (غراند سام)، 
وتعتمــد األكادمييــة علــى 
منهجيــة رافاييل نــادال في 

مبســاحة ١٥٠٠ متــر مربــع، 
وملعبــان للســكواش، و٣

مالعب داخلية للبادل، وحمام 
سباحة، وحلبة مالكمة، كما 
يتسع امللعب الرئيسي املغطى 
متعدد االستخدامات ملا يفوق 
٥٠٠٠ مقعد، ويتســع امللعب 
الثانوي املكشــوف لـــ ١٥٠٠

من اسم الرياضية الكويتية 
في احملافل اإلقليمية والعاملية 

في مختلف الرياضات.
وتعتبر أكادميية رافا نادال 
ـ الواقعة في مجمع الشــيخ 
جابر العبداهللا اجلابر الدولي 
للتنــس ـ األولى مــن نوعها 
في منطقة الشــرق األوسط، 

التدريب وهــي ذاتها املتبعة 
وتتمحــور  إســبانيا،  فــي 
حول خمس ركائز أساســية 
وهــي: التدريب على التنس، 
والتدريب البدني، والتدريب 
الذهني، والتغذية، والتنافس.
١٥ األكادمييــة  ولــدى 

ملعبــا للتنس، وناد رياضي 

مقعدا، وهي جميعها مجهزة 
بأحــدث التقنيــات العامليــة 
املســتندة ألعلــى املعاييــر، 
وتتضمــن األكادمييــة أيضا 
قاعــة مخصصــة لألعضــاء 
توفر خيارات غذائية صحية، 
ومتاجــر رياضيــة، وتتميز 
باتصالها بالعديد من املرافق 
احليوية مثل فندق ٥ جنوم 
ومــول ٣٦٠ ومبنــى متعــدد 
الطوابق يتسع لـ ٢٠٠٠ سيارة.
وتؤمــن الشــركة بالدور 
املهم الذي تلعبه مؤسســات 
القطاع اخلاص بتنمية قطاعي 
الشباب والرياضة في الكويت، 
حيث تقوم الشركة بنقل هذا 
املفهــوم إلى أرض الواقع من 
خالل رعاية ودعم العديد من 
املشاريع والفعاليات الرياضية 
الكبرى على مستوى الكويت، 
هــذا باإلضافة إلــى رعايتها 
وتشجيعها ملجموعة كبيرة 
من الرياضيني الكويتيني الذين 
ميثلــون الكويت في احملافل 
احمللية واإلقليمية والعاملية 
من خالل إجنازاتهم التي تفخر 

الشركة بها عاما بعد اآلخر.

الشركة جتدد دعمها ألحد املشاريع الرياضية الكبرى بالدولة الحتضان املواهب الشابة

وليد اخلشتي مع الروضان واملرزوق ومدير عام األكادميية مارتن بيلغريفر إميان الروضان ومحمد مصطفى املرزوق خالل توقيع الشراكة

انطالقا من استراتيجيتها 
املتكاملة لالستدامة، والتي 
ترتكز بشكل كبير حول دعم 
وتطويــر قطاعي الرياضة 
والشباب في الكويت وفق 
أعلى املعايير العاملية، حيث 
تواجدت زين كأحد الداعمني 
األساسيني لألكادميية منذ 

٦ مباريات في انطالق دورة «الشحومي» الرمضانية اخلامسة غدًا
هادي العنزي

تنطلق مساء غد السبت ٦ مباريات 
ضمن منافســات الدور الـــ ٣٢ لدورة 
نائب رئيس مجلس األمة أحمد خليفة 
الشــحومي الرمضانية اخلامسة لكرة 
القدم، وذلك على ملعب أحمد الشحومي 

في منطقة سلوى.
ومــن املقــرر ان يلتقــي فــي أولى 
مباريات الدورة فريــق أنوار اجلبعة 
مــع أكادميية WF في الـ ٨:٤٠ مســاء، 

على أن تتبعها مباراة ثانية في الـ ٩:١٠
مساء وجتمع فريق احملاربني مع عيادة 
٣٢، بينمــا يجمع ثالث اللقاءات فريق 
املعتصم مع فريــق «Q٨» في الـ ٩٫٤٠

مساء وفي الـ ١٠:١٠ مساء يلعب سانتوس 
مع «املدفعجيــة»، وتتبعه مباراة بني 
ديوانية الساملية وفحيحيل في الـ ١٠٫٤٠، 
فيما ستكون آخر مباريات اليوم األول 
لدورة أحمد الشــحومي اخلامسة بني 

املشحني و«Iron» في الـ ١١٫١٠ مساء.
وقد شهدت النسخة اخلامسة لدورة 

الشحومي الرمضانية مشاركة ٦٤ فريقا، 
وتقام املباريات بنظام خروج املغلوب 
من مرة واحدة، ومبشــاركة محترفني 
لكل فريق، وقد رصدت اللجنة املنظمة 
للدورة جوائز يومية قيمة للجماهير 
التي ستحضر املباريات بقيمة ٦ اآلف 
دوالر يوميا، كما سيحصل الفريق الفائز 
باملركز األولى على مكافأة مالية قدرها ٤

آالف دينار، فيما يحصل صاحب املركز 
الثاني على ٢٥٠٠ دينار ويحصل ثالث 
الترتيب في الدورة على ١٥٠٠ دينار.

استئناف «ممتاز اليد» اليوم
 مبواجهة القادسية وكاظمة

يعقوب العوضي

الدوري  تعود منافسات 
املمتاز لكرة اليد على صالة 
مجمع الشيخ سعد العبداهللا 
في ضاحية صباح الســالم 
اليوم، حيث تقام مباراتان، 
ففــي ٨:٣٠ مســاء يلتقي 
العام  الترتيــب  متصــدر 
القادسية برصيد ٣٠ نقطة مع 
كاظمة صاحب املركز السابع 
بـ ١٣ نقطة فيما يتواجه في 
املباراة الثانية عند الـ ١٠:٣٠

مساء وصيف الترتيب العام 
الكويت برصيد ٢٨ نقطة مع اليرموك الذي يحتل 

املركز قبل األخير بـ ٥ نقاط.
بقيادة مدربه  اليوم  القادســية  وسيبحث 
الصربي بوزو على االســتمرار في الصدارة 
واالبتعاد عن الكويت أقرب املنافسني، ولن تكون 
املهمة ســهلة خاصة أن كاظمة بقيادة املدرب 
اإلسباني أنتوني استعاد إيقاع اللعب في مبارياته 
األخيرة وبدأ يعود إلى جادة االنتصارات. كما 
تعود منافسات دوري الدرجة األولى على صالة 

الشــهيد فهد األحمد مبقر االحتاد في الدعية 
بإقامة مباراتني ففي ٨:٣٠ مساء يلتقي الشباب 
برصيد ١٢ نقطة فــي املركز الثالث مع النصر 
بـ ١٩ نقطة فــي املركز الثاني، بينما يلعب في 
املباراة الثانية في ١٠:٣٠ مســاء اجلهراء بـ ٥

نقاط في املركز قبل األخير مع املتصدر خيطان 
برصيد ٢٤ نقطة. 

وفي إطار متصل، جدد الصليبخات عقود 
العبيه احملترفني توم كارول ويانكو بوزوفيتش.

«األولى» يعود بلقاء الشباب مع النصر.. والصليبخات يجدد حملترفيه

عبدالعزيز ساملني يخترق دفاع «البرتقالي» في لقاء سابق

اكتمال املربع الذهبي لكأس «الطائرة»
يعقوب العوضي

فاز القادسية على اليرموك ٣-٠ أمس األول 
في ربع نهائي بطولة كأس االحتاد للكرة الطائرة 
ليلتقي كاظمة في نصف النهائي، كما فاز الكويت 
على برقان بنتيجة ٣-١ وتأهل ملواجهة العربي في 
نصف النهائي الثاني، علما انه لم يتم حتديد موعد 
نصف نهائي حتى اآلن. وشهد لقاء القادسية 
ســيطرة مطلقة على زمام النتيجة ولم مينح 
«األصفر» منافسه الفرصة للعودة في املباراة 

والتي جاءت أشواطها ٢٥-٨ و٢٥-١٥ و٢٥-١٧، 
وعلى اليرموك مراجعة حساباته وعالج أماكن 

اخللل وتعزيز مواطن القوة.
في املقابل، واجه الكويت مقاومة نسبية من 
برقان والذي خطف شوط بنتيجة ٢٦-٢٤، ولكن 
سرعان ما تدارك «األبيض» املوقف ليسيطر على 
مجريات اللعب جملة وتفصيال فأنهى األشواط 
بنتيجة ٢٥-١٧ و٢٥-٢٣ و٢٦-٢٤، ويحتاج برقان 
ملعاجلة الثغرات واألخطاء التي وقع فيها للعودة 

إلى جادة االنتصارات واملنافسة.

الكويت يواجه العربي.. و«األصفر» مع «البرتقالي»

«اجلليد» يشارك في مونديال الهوكي مبنغوليا
يشارك منتخب الكويت لهوكي اجلليد في 
بطولــة كأس العالم ٢٠٢٣ التي انطلقت أمس 
في منغوليا حتى ٢٦ اجلاري ضمن املستوى 

الرابع الذي يضم ٤ منتخبات.
وقال رئيس الوفد ورئيس نادي األلعاب 
الشــتوية فهيد العجمي إن املنتخب استهل 
مساء أمس مشواره بالبطولة التي تقام حتت 
مظلة االحتاد الدولي للعبة بلقاء صاحب األرض 
واجلمهــور منتخب منغوليــا في لقاء قوي 
للجانبني، فيما يلتقى اليوم إندونيسيا على 
أن يختتم مبارياته مبواجهة الفلبني األحد املقبل.

وأكد أهمية مشاركة منتخب الكويت بالبطولة 
كون النادي عضوا عامال في االحتاد الدولي 
لهوكي اجلليد وملتزما باملشاركة في البطوالت 
التي ينظمها وتقام مــرة واحدة كل عامني، 
معربا عن تفاؤله بتحقيق املنتخب نتائج طيبة.

وذكر أن املنتخب يشارك في البطولة بـ 
٢٠ العبا معظمهم من الشــباب الواعدين مع 
عدد من العبي اخلبرة، مؤكدا حرص النادي 
على إشراك العبيه بالبطوالت العاملية والقارية 
لالرتقاء مبستوياتهم الفنية ولتأكيد احلضور 

الكويتي في هذه البطوالت الكبرى.

رونالدو: متفاجئ من قوة الدوري السعودي
البرتغالــي  النجــم  يثــق 
الدولي املخضرم كريستيانو 
رونالدو بــأن بطولة الدوري 
الســعودي للمحترفــني لكرة 
القــدم بإمكانهــا أن تصبــح 
إحــدى أفضل املســابقات في 
عالم الساحرة املستديرة خالل 

السنوات املقبلة.
وعقــب خــروج منتخــب 
الثمانية  البرتغــال مــن دور 
في كأس العالم، حط رونالدو 
رحاله علــى الفور في منطقة 
الشرق األوسط، واندمج سريعا 
فــي الــدوري الســعودي مع 
نادي النصر عقب تسجيله ٩

أهداف خالل ٨ مباريات خاضها 
بالبطولة. وشدد رونالدو على 
أن املباريــات التي خاضها في 
الــدوري الســعودي جعلتــه 
جاهــزا للعــب مــع منتخــب 
البرتغــال خالل فترة التوقف 
الدولي احلالية، حيث يرى أن 
املســابقة في طريقها للتطور 

خالل األعوام املقبلة.

حالة جيدة حقا. لهذا الســبب 
أنا هنا. لــو لم أعتقد ذلك فما 

كنت كذلك».
وتابع رونالدو «ألعب في 
دوري تنافسي للغاية. يجب أن 
ينظروا إلى البطولة السعودية 

البرتغالي هجوما الذعا عليه 
حينما كان العبا داخل ملعب 
(أولد ترافورد). وقال رونالد 
«في بعض األحيان يتعني عليك 
أن متر ببعض األشــياء لترى 
من يقف بجوارك. في مرحلة 

صعبة ترى من يقف معك».
وتابع «ليس لدي مشــكلة 
في القول بأنني مررت بوقت 
سيئ في مسيرتي، لكن ليس 

هناك وقت للندم».
متضــي،  «احليــاة  وزاد 
وســواء كنت تســير بشــكل 
جيــد أم ال فقد كانت جزءا من 
تطوري. عندما نكون في قمة 
اجلبل ال ميكننا غالبا رؤية ما 

هو أسفل».
واختتم رونالدو حديثه 
قائال «اآلن أنا أكثر جاهزية، 
وكانت هذه التجربة مهمة 
بالنسبة لي، ألنني لم أجرب 
هــذا أبــدا كما في األشــهر 
القليلــة املاضيــة. اآلن أنا 

في حالة أفضل».

بشــكل مختلــف». وأضــاف 
رونالــدو «مــن الواضــح أنه 
(دوري احملترفني السعودي) 
ليــس بنفــس قــوة الــدوري 
اإلجنليزي املمتاز، لكنت أكذب 
إذا قلــت ذلك، لكنها مســابقة 

تنافسية».
البرتغالي  النجم  وأوضح 
«إنني متفاجئ من القوة التي 
تتمتع بها تلك البطولة. لديهم 
فرق جيدة، إنه دوري متوازن، 
والالعبــون العــرب جيدون، 
واألجانــب ميتلكــون اجلودة 
أيضــا». وأردف «من احملتمل 
أن يكون الدوري الســعودي 
رابع أو خامس أكثر الدوريات 
تنافسية بالعالم في غضون ٥

إلى ٦ سنوات، إذا استمروا في 
السير على هذه اخلطة».

ولم تنته عودة رونالدو إلى 
مان يونايتد بشكل جيد، حيث 
وقع في خــالف مع الهولندي 
إريك تن هــاغ، مدرب الفريق 
الالعــب  اإلجنليــزي، وشــن 

وقــال رونالدو قبــل لقاء 
منتخب البرتغال مع منتخب 
ليشتنشــتاين في التصفيات 
املؤهلــة لبطولــة كأس األمم 
األوروبية (يورو ٢٠٢٤) املقررة 
فــي أملانيا «أشــعر بأنني في 

فرنسا وهولندا.. «قمة كروية كبيرة»
يستضف املنتخب الفرنسي نظيره الهولندي 
اليوم اجلمعة في افتتاح مســيرته بتصفيات 
كأس األمم األوروبية (يورو ٢٠٢٤) املقرر إقامتها 
في أملانيا، لتكون مواجهة مبكرة على صدارة 
املجموعة الثانية، طبقا ملعظم التوقعات التي 
سبقت هذه التصفيات. وتستحوذ املباراة بني 
منتخبي «الديــوك» و«الطواحني» على معظم 
االهتمــام من بــني جميع املباريــات الثمانية، 
التي تقام ضمن منافســات اجلولة األولى من 
التصفيات. وتأتي املباراة بعد ٣ أشهر من خسارة 
املنتخب الفرنســي أمام نظيــره األرجنتيني 
بركالت الترجيح في نهائــي املونديال، وذلك 
بعد تعادل الفريقني ٣-٣ في املباراة بفضل ٣

أهداف سجلها املهاجم الفرنسي كيليان مبابي، 
الذي ميثل أحد أهم العناصر التي يعول عليها 

الفريق في هذه التصفيات.
ويخوض املنتخب الهولندي تصفيات يورو 
٢٠٢٤ بإدارة فنية جديدة من خالل عودة رونالد 

كومان ملنصب املدير الفني خلفا للمدرب لويس 
فان غال. وسيفقد منتخب «الطواحني» جهود ٥

العبني بسبب عدوى ڤيروسية، وهم: املدافعان 
ماتيس دي ليخت وســفني بومتان، واملهاجم 
كــودي غاكبو والعب الوســط جويل فيرمان 
واحلارس بارت فربروغن، وعادوا إلى منازلهم 

بقرار من املدرب رونالد كومان.
واســتدعى كومــان قلب دفــاع إنتر ميالن 
ستيفان دي فري والعب وسط بايرن ميونيخ 
رايان غرافنبرخ وحارس فيتيس أرنهيم كيل 
شخربني كبدائل. وإلى جانب هذه املباراة، تشهد 
املجموعــة الثانية مباراة بــني منتخبي جبل 
طارق واليونان. وفــي باقي املباريات، تلتقي 
السويد مع بلجيكا، والنمسا مع أذربيجان في 
املجموعة السادسة، وبلغاريا مع مونتنغرو، 
وصربيا مع ليتوانيا في املجموعة الســابعة، 
والتشيك مع پولندا، ومولدوفا مع جزر فارو 

في املجموعة اخلامسة.

في افتتاح مسيرتهما بتصفيات كأس األمم األوروبية «يورو ٢٠٢٤»

«يويفا» يحقق في قضية «نيغريرا»بانكوك حتتضن كأس األبطال الفرنسية
أعلنت رابطة الدوري الفرنســي لكرة القدم، أن نسخة ٢٠٢٣ لكأس 
األبطال ستقام في اخلامس من أغسطس املقبل في العاصمة التايلندية 

بانكوك.
وواصلت الرابطة طموحها في االنفتاح على القارة اآلسيوية إلقامة 
مباراة كأس األبطال التي جتمع بني بطلي الدوري والكأس بعد استضافة 
تل أبيب للنسختني األخيرتني. وسبق للرابطة إقامة كأس األبطال بالصني 

في ثالث مناسبات أعوام ٢٠١٤ في بكني و٢٠١٨ و٢٠١٩ في شينجني.
وتقام مباراة نسخة ٢٠٢٣ في ملعب راجامانغاال الوطني الذي يتسع 
لنحو ٦٠ ألف متفرج. ويعتبر باريس سان جرمان، بطل النسخة األخيرة، 

الفريق األكثر تتويجا بكأس األبطال في التاريخ برصيد ١١ لقبا.

أعلن االحتاد األوروبي لكرة القــدم (يويفا) أمس عن فتح حتقيق في 
قضية نادي برشلونة واتهامه بدفع رشاوى للحكام في إسبانيا خالل الفترة 
من ٢٠١٦ إلى ٢٠١٨. ويواجه برشلونة اتهامات خطيرة بشراء احلكام خالل 
هذين العامني بدفع مبلغ قدره ١٫٤ مليون يورو لصالح شــركة كانت ملك 

نائب رئيس جلنة احلكام السابق، خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا.
وأكد االحتاد األوروبي لكرة القدم أنه ســيعلن املزيد من التفاصيل في 

بيان رسمي جديد في الوقت املناسب في األسابيع أو الشهور املقبلة.
جدير بالذكر أن صحيفة El Confidencial اإلسبانية قد زعمت أن «يويفا» 
قد يحرم برشلونة من املشاركة في دوري أبطال أوروبا في املوسم املقبل 

إذا ثبت تورطه في هذا األمر.

مباريات اليوم بتوقيت الكويت
١٠:٤٥فرنسا ـ هولندا

١٠:٤٥السويد ـ بلجيكا

١٠:٤٥التشيك ـ پولندا

«الكويتية لالستثمار» تطلق «النخبة الرمضانية» 
النخبة  تدشــن بطولــة 
الرمضانية األولى لكرة القدم 
التي  مواليد ١٩٧٨ وما قبلها، 
تنظمهــا الشــركة الكويتية 
بالتعــاون مع  لالســتثمار، 
الهيئة العامة للشــباب، حتت 
رعاية وزير اإلعالم والثقاف 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 

عبدالرحمن املطيري منافساتها اليوم اجلمعة بـ 
٣ مواجهات يلتقي فيها، فريق أحمد الطرابلسي 
مع فريق أسامة حسني، وفريق يوسف سويد 
مع فريق عبداهللا معيوف، وفريق حمد بوحمد 
مع فريق عبدالعزيز العنبري، وذلك على صالة 
كرة اليد مبجمع صاالت الشيخ سعد العبداهللا 

الرياضي.
وتقام البطولة بنظام خروج املغلوب من مباراة 
واحدة، مبشاركة ٣٢ فريقا، على أن يضم كل 
فريق ٨ العبني ٦ منهم أساسيون و٢ احتياط.

وأكد رئيس اللجنة الفنية للبطولة أحمد امليل، 
أن تنظيم «الكويتية لالستثمار للبطولة» يأتي 

تأكيدا لدورها الرائد في دعم 
الرياضة والرياضيني بصفة 
الكويتي  خاصة، واملجتمــع 
بصفة عامة، وتأكيدا أيضا على 
دعمها لــكل الفئات العمرية، 
بعد أن نظمت في وقت سابق 
بطوالت للبراعم والناشــئني 

والشباب.
ولفت امليل إلى أن إطالق أسماء جنوم الكرة 
الكويتية في عصرها الذهبي على الفرق املشاركة 
ببطولة النخبة، يعد مبنزلة التكرمي من الشركة 
لهم، ملا قدموه للكرة الكويتية، مبينا أنه مت توجيه 
الدعوة إلى الالعبــني الذين حصلوا على لقب 
كأس آسيا سنة ١٩٨٠، وكذلك الذين شاركوا في 
كأس العالم ١٩٨٢ بإسبانيا، حلضور املنافسات.

إلى ذلك، وجهت اللجنة املنظمة الدعوة لنجوم 
«األزرق» في عصره الذهبي وهم: جاسم يعقوب 
ومحمد كرم ومؤيد احلداد وادم مرجان حلضور 
مباريات غدا السبت، فيما سيتم توجيه دعوة 

مماثلة لنجوم املنتخب تباعا.
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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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اجلمعة
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

غياب أعداد كبيرة من الطلبة 
في أول يوم من رمضان.

عمدة لندن صادق خان يرعى 
شخصيا إضاءة زينة رمضان 

ألول مرة في تاريخ العاصمة.

ليش.. وينكم عن عيالكم؟!منوذج للتعايش السلمي.

«دخلنا عصر الذكاء االصطناعي»
بيل غيتس، امللياردير األميركي، 
يعلن بداية عصر الذكاء االصطناعي، 
الثانية  ويعتبره الثورة احلاسوبية 
التي يشهدها في حياته بعد ابتكار 

احلاسوب الشخصي.

«األمومة أهم من السينما»
كاميرون دياز، املمثلة األميركية، 
بعد فشل محاولة عودتها للسينما مع 
فيلم من إنتاج جاميي فوكس، نتيجة 
تعطل تصوير الفيلم ألسباب عديدة.

«األفضل: دانيل دي لويس وتوم هانكس»
ســتيفن ســبيلبرغ، املخرج 
األميركي، يختار املمثلني األميركيني 
دانيــل دي لويس وتــوم هانكس 
أفضل ممثلني عمــل معهما خالل 

حياته الفنية.

«نحو االنفصال»
ميغان فوكس، املمثلة األميركية 
تعلن إلغاء خطة زفافها إلى املغني 
ماشني جان كيلي، ومصادر مقربة 
تؤكد توجه الطرفني نحو االنفصال.

أبعد من الكلمات

العظمى: ٢٨
الصغرى: ١٤

أعلى مد: ١:٣١ ص ـ ١:٣٥ ظ
أدنى جزر: ٧:٥٣ ص ـ ٨:٢١ م

٤:٢٩الفجر
٥:٤٨الشروق

١١:٥٤الظهر
٣:٢٣العصر

٦:٠١املغرب
٧:١٩العشاء

يأيتها النفس  املطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية 
فادخلي في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

٨١ عاما - الرجال: مشرف - ق٥ - ش٥ محمد عبداهللا محمد الرسام:
- ج٢ -م١٦ - ت: ٩٩٢٢١٨٨٨ - ٩٧٩٦٢٧٢٧ - النســاء: مشرف - 

ق٥ - ش٥ - ج٣ - م١٥ - ت: ٦٥٥٤١٨٤٢ - ٩٩٨٦٨٧٢٧ - شيع.
نوال يوسف محمد احلامت: (زوجة سلطان أحمد سلطان العلي) ٦٤

عاما - الرجال: ســلوى - ق١ - شارع املسجد األقصى - م٥١ - 
ت: ٦٩٦٢٠٠٠٦ - النساء: العدان - ق٦ - ش٢ - م٢٧ - شيعت.

٣٤ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة - ت:  عائشه فهد جاسم السلطان:
٥٥٦٤٤٤٧٧ - ٩٠٩٦٤٤٩٩ - النساء: مبارك الكبير - ق٧ - ش١٤

- م١٥ - ت: ٩٩١٣٧٠٠٧ - ٦٩٩٤٥٦٩٩ - شيعت.
أمينه جاسم الصفران: (أرملة عبداهللا عيسى الصفران) ٨٧ عاما - الرجال: 
الروضة - ق١ - ش١٤ - م١ - ت: ٩٧٨٠٨٥٦٧ - ٩٧٧٧٤٤٢٥ - النساء: 
الروضة - ق١ - ش١٤ - م١ - ٩٤٠٢٠٨٩٤ - ٦٦٩٣٧٠٧٩ - شيعت.

بعد قرنني.. احلمض النووي 
يكشف سبب وفاة بيتهوڤن

أ.ف.پ: منذ مــا يقرب من قرنني، في ٢٦مارس ١٨٢٧، 
توفي لودفيغ ڤان بيتهوڤن، أحد املؤلفني األكثر تأثيرا في 
تاريخ املوســيقى الكالسيكية، في ڤيينا عن عمر يناهز 
٥٦ عاما.. لكن مذاك، لم تتوقف املناقشات حول األسباب 

الدقيقة لوفاته بني املتخصصني.
وقد استخدم باحثون أخيرا تقنية غير مسبوقة لكشف 
معلومات جديدة عن وفاة املؤلف املوســيقي األملاني في 
ســن مبكرة، من خالل حتليل احلمض النووي اخلاص 

به باالعتماد على خصل من شعره.
وكشفت دراستهم عن استعداد وراثي قوي لدى بيتهوڤن 
لإلصابة بأمراض الكبد، فضال عن إصابته بڤيروس التهاب 
الكبــد من النوع «ب» في أواخر عمره، وهما عامالن من 
احملتمل أن يكونا قد ساهما في وفاته، على األرجح جراء 

تليف في الكبد تفاقم لديه.
لكــن لم يتمكن الباحثون من شــرح ســبب إصابته 
بالصمم التدريجي، والذي تســبب فــي الكثير من األلم 

ملؤلف السيمفونية التاسعة.

«األرصاد»: أمطار متفرقة 
من السبت إلى الثالثاء

رحيل «أبلة فضيلة» عن ٩٤ عامًا

كونا: توقعت ادارة األرصاد اجلوية ان يكون الطقس 
في عطلة نهاية األسبوع دافئا نهارا ومائال الى البرودة 
ليال، وأن يشهد حالة من التقلبات اجلوية اعتبارا من 
صباح السبت تستمر عدة ايام، ما يزيد فرص هطول 
أمطار متفرقة، خصوصا من صباح السبت، وتستمر 
هذه الفرص حتى الساعات األولى من صباح الثالثاء 

املقبل.
وقــال مراقب التنبؤات اجلوية باإلدارة عبدالعزيز 
القــراوي، ان البالد تتأثــر حاليا بامتداد مرتفع جوي 
ضعيف ينحســر تدريجيا ليسمح بتقدم تأثير امتداد 
منخفض السودان املوســمي مصحوبا بكتلة هوائية 
دافئة ورطبة نســبيا متزامنــا مع منخفض جوي في 
طبقات اجلو العليا، مما يؤدي الى تكاثر كميات السحب 
املنخفضة واملتوسطة ويزيد فرص هطول أمطار متفرقة 

خاصة من صباح السبت حتى صباح الثالثاء.

شخصيات من مهن مختلفة.
وبقيت «أبلة فضيلة» تسجل حلقات 
برنامجها «غنوة وحدوتة» حتى الشهور 

األولى من ٢٠٠٧.
وشغلت الراحلة، وهي شقيقة املمثلة 
محسنة توفيق، عدة مناصب في اإلذاعة 
املصريــة، بينها منصب املديــرة العامة 
للبرامج اإلذاعيــة لألطفال من ١٩٧٠ إلى 

.١٩٨٠

في ستينيات القرن العشرين، واشتهرت 
بلقب «أبلة فضيلة».

واســتضافت فضيلــة عــددا مــن 
الشخصيات البارزة، بينهم كتاب وشعراء 
كنجيب محفوظ وأنيس منصور وكامل 
الشناوي وموسيقيون كمحمد عبدالوهاب 
وسيد مكاوي وعبداحلليم حافظ وسواهم.
كذلــك قدمــت برنامجا آخــر بعنوان 
«مســتقبلي» كانــت تســتضيف فيــه 

ب املوت رائدة العمل اإلذاعي  أ.ف.پ: غيَّ
في مصر فضيلة توفيق عن ٩٤ عاما، بعد 
مسيرة طبعت خاللها أجياال من املصريني 
من خالل برامج األطفال التي كانت تقدمها 

واشتهرت فيها باسم «أبلة فضيلة».
وكتبــت كرميتهــا رمي إبراهيم على 
حســابها عبــر فيســبوك «ادعــوا ألمي 
بالرحمة.. البقاء هللا، توفيت إلى رحمة 
اهللا اإلذاعيــة الكبيــرة فضيلــة توفيق 

عبدالعزيز (أبلة فضيلة)».
وأفادت بأن صالة اجلنازة ستقام عقب 
صالة اجلمعة «في مسجد عثمان في مدينة 
بيكرينغ في كندا»، حيث تقيم منذ العام 

٢٠١٤ مع عائلتها.
ودرست فضيلة توفيق، املولودة في ٤

أبريل ١٩٢٩، احلقوق في جامعة القاهرة، 
وبعد تخرجهــا فيها عام ١٩٥١، كانت لها 
جتربــة قصيرة جدا فــي مكتب احملاماة 
التابع لوزيــر املواصالت واإلذاعة آنذاك 

حامد باشا زكي.
وسرعان ما انتقلت إلى العمل اإلذاعي 
عام ١٩٥٣، وعاونت اإلعالمي محمد محمود 
شعبان املعروف بـ «بابا شارو» في تقدمي 
برامج األطفال، ثم تولت هذه املسؤولية 
خلفا له اعتبارا من ١٩٥٩ في برنامج «غنوة 

وحدوتة» بعد انتقاله إلى التلفزيون.
وأصبحت فضيلة توفيق أشــهر من 
قدم برامج األطفــال في اإلذاعة املصرية 

الراحلة فضيلة توفيق

أول صاروخ مصنوع بتقنية «٣D» يفشل في بلوغ مداره
واشــنطن ـ أ.ف.پ: رغــم ان 
اطــالق أول صــاروخ فضائــي 
مصنوع بتقنية الطباعة الثالثية 
األبعاد «٣D» من كاب كانافيرال 
بواليــة فلوريــدا األميركيــة مت 
بنجاح أمس األول، لكن «خلال» 
طرأ أثناء الرحلة حال دون بلوغه 
مداره، بحسبما أظهر بث مباشر.

و«تيران ١» الذي طورته شركة 
«ريالتيفيتي سبيس» هو صاروخ 
غير مأهــول كان يفترض به أن 
يجمع بيانات وأن يثبت أن مركبة 

فضائية مصنوعة بتقنية الطباعة 
الثالثية األبعاد ميكنها أن تتحمل 
العوامل القاسية شأنها في ذلك 
شأن املركبات الفضائية العادية.
وقالت الشــركة خــالل البث 
املباشر لعملية إطالق الصاروخ 
إن «تيران ١» فشل في بلوغ مداره 
بسبب خلل طرأ أثناء في انفصال 

طبقته الثانية.
وكانــت محاولتــان أوليــان 
إلطــالق الصــاروخ فــي األيــام 
األخيــرة ألغيتــا فــي اللحظات 

األخيرة بسبب مشــاكل تقنية، 
وأثــارت عمليــة إطــالق هــذا 
الصــاروخ اهتماما كبيــرا، ألن 
جناح العملية ميكن أن يســاهم 
في إحداث ثورة في صناعة إطالق 

الصواريخ.
وأطلق على هذه املهمة اســم 
«حظا سعيدا، استمتع»، و٨٥٪ من 
كتلة الصاروخ مصنوعة بتقنية 
الطباعة الثالثية األبعاد، وتطمح 
الشركة ألن ترفع هذه النسبة إلى 

صورة عن التلفزيون إلطالق الصاروخ «تيران ١» من قاعدة كاب كانافيرال بفلوريدا  (أ.ف.پ)٩٥٪ في املستقبل.

٦ فرق أمنية تطارد املتسولني
منصور السلطان

علمــت «األنبــاء» أن وزارة الداخلية متمثلة باإلدارة 
العامــة ملباحث شــؤون اإلقامة قد شــكلت ٦ فرق أمنية 
خاصة ملطاردة املتسولني في املناطق السكنية واألسواق 
وضبطهــم وإبعادهم عن البالد وإبعاد كفالئهم في حال 
دخلوا البــالد بڤيزا عائلية، ووضع بلــوك إقامات على 

الكفيل إن كان مواطنا.
وأكد املصدر ان بعد تزايد وانتشار ظاهرة التسول في 
املناطق السكنية واألسواق التجارية، من قبل البعض، 
مت تشكيل ٦ فرق أمنية من االدارة العامة ملباحث شؤون 
االقامة موزعة على احملافظات الست ملتابعة ومراقبة 
الوضع وضبط املتسولني الذين غالبا ما يكونون في 
االســواق وعند املساجد واملنازل، وإحالتهم الى إدارة 
اإلبعــاد. وأوضح املصدر ان من يتم ضبطه متســوال 
فســيتم إبعاده عن البالد ووضــع عليه «بلوك» عدم 
دخول البالد نهائيا، كما سيتم وضع منع إقامات على 
الكفيل إذا كان مواطنا وإن كان الكفيل مقيما فســيتم 

إبعاده أيضا عن البالد.

ضبط ١١٤ زجاجة 
خمر بحوزة آسيوي 

في اجلهراء
محمد اجلالهمة

متكنت مديرية أمن محافظة اجلهراء من ضبط 
آســيوي وبحوزته ١١٤ زجاجة يشتبه بأن داخلها 
مــواد مســكرة، وذلك من خالل تكثيف االنتشــار 
األمني في محافظة اجلهراء، ومتت إحالة اآلسيوي 

الى اإلبعاد اإلداري وإتالف املضبوطات.

إحالة ٥٣ مخالفًا بينهم متسولون 
إلى اإلبعاد أول أيام شهر رمضان

 منصور السلطان

أحال رجال اإلدارة العامة ملباحث شــؤون اإلقامة ٥١
مخالفا ومخالفة من جنسيات مختلفة ومتسولني (ذكور 
وإناث) الى اإلبعاد اإلداري يوم امس أول أيام شهر رمضان، 
وذلك على خلفية حملة جرى تنفيذها في مناطق األحمدي 

والفروانية والفحيحيل.

أمن
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