
أسسها
خالد يوسف
املرزوق
رحمه اهللا
في العام
1976

www.alanba .com .kw

28كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة صفحة100 فلس
  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

األحد
      ٤Sunday March 26 ,2023 - Issue No. 16734 من رمضان ١٤٤٤ املوافق ٢٦ مارس ٢٠٢٣

غير مخصص للبيع

ميزانية ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤.. جاهزة مبكرًا بـ ٢٤ ألف فرصة عمل
مرمي بندق

اجلانبــني  إجنــاز  مــع 
احلكومي والنيابي مناقشــة 
ميزانية الدولة للسنة املالية 
٢٠٢٣-٢٠٢٤ بصورة مبكرة 
باإلضافة إلى ميزانيات اجلهات 

امللحقة واملستقلة في منتصف 
فبراير املاضي، قالت مصادر 
إنه قد أدرج  علــى امليزانية 
اجلديدة ٢٤ ألف فرصة عمل، 
الطلبة  وزيادة مخصصــات 
الدارسني باخلارج والعالوات 
واملكافآت وميزانية البعثات 

الدراسية اخلارجية وبعثات 
التمريض املوسعة والعالج 
باخلارج واإلعانات والعديد من 
املشاريع. وأوضحت املصادر 
أن تأخر إقرار امليزانية  يؤدي 
إلــى ان التعيني يتم حســب 
ميزانية السنة املالية املنتهية 

أو تقديــرات الســنة املاليــة 
اجلديدة أيهما أقل. 

إلــى  وأشــارت املصــادر 
أنه بإجناز املناقشــات حول 
امليزانية اجلديدة والرد على 
استفسارات جلنة امليزانيات 
أصبح املجال ممهدا ملناقشة 

أي مالحظــات إن وجدت مع 
أي جهــة حكومية ليتســنى 
للجنة إجناز التقرير املطلوب 
إلدراجــه على جــدول أعمال 
املجلس. وبحسب القانون فإن 
ميزانية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ تنتهي 

بنهاية األسبوع اجلاري.

اقتصاد

عبدالوهاب الرشود وخالد الشمالن وعبدالعزيز املرزوق وفهد املخيزمي وكامل كبار

حمد احلميضي ومحمد العصيمي خالل عمومية البورصة

طالل بهبهاني وجورج ريشاني وعبداهللا السميط وفوزي الثنيان خالل العمومية

إميان الروضان خالل الندوةشيخة البحر في كلمة لها خالل فعاليات البرنامج

«بيتك» يحصد ١٢ جائزة من «إسالميك فايننس نيوز» .. 
وعبدالوهاب الرشود: اجلوائز تؤكد جناح إسهاماتنا 

«بورصة الكويت» تواصل العمل لتنمية سوق 
مال قوي.. وعموميتها  وّزعت ٨٥ فلسًا نقدًا

طالل بهبهاني: «األهلي» يجني ثمار خططه الطموحة.. 
وعمومية البنك أقرت توزيع ٨٪ نقدًا و٥٪ منحة 

شيخة البحر: «Bankee» يعزز 
الثقافة املالية بني الطالب

«زين» أطلقت مبادرة توعوية 
لتعزيز ثقافة االستدامة 

هكذا عّزز «املركزي» دعائم االستقرار النقدي واملالي بالكويت
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تدريبات في قاعدة علي السالم اجلوية

العقيد جونيور: دعم كويتي 
لوجستي متواصل حلماية املنطقة  

ونشر السالم واالستقرار 

مكافآت «املمتازة» لـ  «التجارة»  في احلسابات اخلميس

١١٧ عضوًا في فريق اخلدمات الطبية لبعثة 
احلج.. والسفر من ١٣ يونيو حتى ٣ يوليو

عاطف رمضان

قالت مصادر لـ «األنباء» إن وزارة التجارة 
والصناعــة ســتقوم بتحويــل مبالــغ مكافأة 
األعمال املمتازة للحســابات البنكية ملوظفيها 

يــوم اخلميس املقبــل. وأضافــت املصادر أن 
إجمالــي املبلغ الذي ســيتم حتويلــه للبنوك 
مليون دينار تقريبا حيث سيتم توزيعه على 
املوظفني املســتحقني الذين أمتوا اشــتراطات 

ديوان اخلدمة املدنية.

عبدالكرمي العبداهللا

اعتمدت اللجنة العليا للحج والعمرة 
بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية أعداد 
الوفد املشــارك لفريــق اخلدمات الطبية 
التابــع لــوزارة الصحة فــي بعثة احلج 

الكويتية، بحيث يكون عددهم ١١٧ عضوا، 
وذلك ملوسم احلج لهذا العام.

وذكــرت مصادر مطلعة، في تصريح 
لـ «األنبــاء»، أنه مت حتديد موعد ســفر 
البعثة إلى األراضي املقدســة من تاريخ 

١٣ يونيو حتى ٣ يوليو.

املذكور: املكياج للمرأة الصائمة املذكور: املكياج للمرأة الصائمة 
14حالل في بيتها حرام خارجهحالل في بيتها حرام خارجه
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كتف خروف كتف خروف 
صغير احلجمصغير احلجم

فتوش الباذجنانفتوش الباذجنان
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محمد رمضان.. محمد رمضان.. 
«منبر ون» سبب مشاكله«منبر ون» سبب مشاكله

أديلم.. هدف «ذهبي» أديلم.. هدف «ذهبي» 
خالد في ذاكرة العرباوينيخالد في ذاكرة العرباويني

تعطيل العشر األواخر ُيربك الدراسة
عبدالعزيز الفضلي

أكدت مصادر تربوية مطلعة 
لـ «األنبــاء»، أنه لم تصل أي 
تعليمــات بخصــوص عطلة 
العشر األواخر، مشيرة الى أنه 
فــي حال اُتخذ قــرار بتعطيل 
العشر األواخر، فإن ذلك سيؤثر 

على اخلطة الدراسية. وأضافت 
املصادر أن الوضع ال يســاعد 
على أن يخسر الطلبة دروسا 
بســبب كثرة اإلجازات، الفتة 
إلى أن الوزارة وضعت خطتها 
الدراسية خالل الشهر الفضيل، 
وأن أي تعديل سيربك اخلطة. 
ودعت املصــادر أولياء األمور 

إلى حث أبنائهم على االلتزام 
بالدوام املدرسي، حفاظا على 

حتصيلهم العلمي.
وفي السياق نفسه، حددت 
وزارة التربية ٣١ مارس اجلاري 
موعــدا النتهــاء فتــرة تقدمي 
طلبات النقــل ألعضاء الهيئة 
التعليميــة واالشــرافية فــي 

الــوزارة. واوضحت مصادر 
تربوية مطلعة لـــ «األنباء» 
ان يوم اجلمعة املقبل سيكون 
آخر يوم لتقدمي الطلبات عبر 
املوقــع االلكتروني للوزارة، 
الطلبــات  الــى ان  مشــيرة 
تتضمن النقل اخلارجي بني 
التعليمية ألعضاء  املناطــق 

الهيئتني التعليمية واإلشرافية، 
الداخلــي بني  النقــل  وكذلــك 
املــدارس ومراحــل املنطقــة 
التعليميــة الواحدة، في إطار 
االســتعدادات للعام الدراسي 
القادم، وذلــك لضمان توفير 
متطلبات املدارس من الكوادر 

التعليمية واإلشرافية.

«التربية»: لم تصل أي تعليمات بخصوص العطلة .. و٣١ اجلاري آخر موعد لتقدمي طلبات النقل الداخلي واخلارجي للهيئات التعليمية
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ولي العهد هنأ رئيسة اليونان بالعيد الوطني

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

رئيس الوزراء هنأ رئيسة 
اليونان بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس الوزراء 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيسة 
كاترينا ســاكيالروبولو رئيسة 
جمهوريــة اليونــان الصديقــة 
مبناسبة العيد الوطني لبالدها.

الغامن هنأ نظيره في 
اليونان بالعيد الوطني

بعــث رئيــس مجلــس األمة 
مرزوق علي الغامن ببرقية تهنئة 
إلى رئيس البرملان في اجلمهورية 
كونســتانتينوس  اليونانيــة 
تاسوالس، وذلك مبناسبة العيد 

الوطني لبلده.

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيسة 
كاترينا ســاكيالروبولو 
رئيسة جمهوريــــــــــة 
اليونــان الصديقــة عبر 
فيها ســموه عن خالص 
العيد  تهانيه مبناســبة 
الوطني لبالدها، متمنيا 
سموه لها موفور الصحة 
والعافيــة، وجلمهورية 
اليونان وشعبها الصديق 

كل التقدم واالزدهار.

بعــث ســمو ولــي 
الشــيخ مشعل  العهد 
األحمــد ببرقية تهنئة 
إلى الرئيســة كاترينا 
ساكيالروبولو رئيسة 
اليونــان  جمهوريــة 
الصديقة ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالدها، 
راجيا لها دوام الصحة 

والعافية.

األمير هنأ رئيسة اليونان بالعيد الوطني

سان مارينو تؤكد حرصها على تطوير التعاون مع الكويت

الديوان األميري يشكر املعزين بوفاة املغفور له 
الشيخ محمد صباح السعود الصباح

الكويت تستنكر السماح بإعادة االستيطان شمال الضفة

سفيرنا لدى الهند: «شنغهاي للتعاون» منصة مهمة
نيودلهي - كونا: أكد ســفيرنا لدى 
الهند جاسم الناجم أن (منظمة شنغهاي 
للتعــاون) قدمت مســاهمات كبيرة في 
حتقيق السالم واالستقرار وتنمية البلدان 
وازدهارها في منطقة املنظمة باعتبارها 
منصة مهمة للتعاون اإلقليمي في القارتني 

األوروبية واآلسيوية.
جــاء ذلك خــالل كلمته أمام جلســة 

عقدت بعنوان «إعادة االتصال من أجل 
االســتقرار: ضمان عودة ظهور منطقة 
أوراسيا بشكل آمن» في املؤمتر الدولي 

ملنظمة شنغهاي للتعاون
وشدد الناجم على احلاجة إلى العمل 
مع جميع األطراف املعنية لتعزيز روح 
منظمة شنغهاي للتعاون واحلفاظ على 
األمن واالســتقرار في منطقة أوراسيا، 

وذلك عن طريق مكافحة التهديدات األمنية 
مبا في ذلك مكافحــة اإلرهاب ومتويله 
واالجتــار باملخــدرات وغســيل األموال 

واجلرائم املنظمة العابرة للحدود.
ودعــا إلى توســيع نطــاق التعاون 
األمني وبناء هيكل أمني متوازن وفعال 
ومســتدام من أجل القضــاء على خطر 
اإلرهاب والتطرف والنزعة االنفصالية.

أعربــت وزارة اخلارجية، عن إدانة 
واستنكار الكويت للقرار الذي اتخذته 
السلطات اإلسرائيلية احملتلة بالسماح 
بإعادة االســتيطان في مناطق شــمال 
الضفة الغربية بدولة فلسطني الشقيقة.
وأكدت الوزارة رفض الكويت التام 

لهذا القرار اجلائر الذي يشكل انتهاكا 
صارخا مليثــاق األمم املتحدة وقرارات 
األمم املتحــدة مبــا فيها قــرار مجلس 
األمــن رقم ٢٣٣٤، والذي من شــأنه أن 
يســهم في تقويض اجلهود اإلقليمية 
والدولية الرامية إلى خفض التصعيد 

وإحالل السالم. وجددت الوزارة مطالبة 
الكويــت للمجتمــع الدولــي بضرورة 
االضطالع مبسؤولياته والضغط على 
سلطات االحتالل للرجوع عن قراراتها 
االستيطانية املخالفة للقوانني والقرارات 

الدولية.

باسم صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وأسرة آل الصباح الكرام، 
تقدم الديوان األميري بالشكر اجلزيل 
إلــى كل اإلخوة املواطنــني واملقيمني 

الكرام الذين شاركوا في تقدمي التعازي 
بوفاة املغفور له الشيخ محمد صباح 
السعود الصباح، ونسأل اهللا تعالى أن 
يجزيهم خيرا ويحفظهم من كل مكروه، 

وندعوه ســبحانه وتعالى أن يتغمد 
الفقيد بواســع رحمته، وأن يســكنه 

فسيح جناته.
(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

روما - كونا: أكدت حكومة 
جمهورية سان مارينو حرصها 
على تطويــر عالقات التعاون 
االقتصــادي والديبلوماســي 
والثقافي مع الكويت في إطار 
تعزيز وتوطيد الروابط املمتازة 

بني اجلانبني.
وذكرت ســفارتنا في روما 
في بيان لـ «كونا» أن ذلك جاء 
خالل محادثات عقدها سفيرنا 
لدى إيطاليا احملال لدى ســان 
مارينــو ناصــر القحطاني مع 
وزير خارجية سان مارينو لوكا 
باكاري مبناسبة تسليم أوراق 
اعتماده إلى حاكمي اجلمهورية.
وأضاف البيــان أن الوزير 
بــاكاري والســفير القحطاني 
اســتعرضا فــي اجتماعهمــا 
الــودي العالقــات بــني ســان 

املتبادلــة بجانــب مواصلــة 
التنســيق الديبلوماســي فــي 

احملافل الدولية.
وفي هذا السياق، أشاد وزير 

خارجية سان مارينو بالتقدم 
املطرد الذي تشــهده العالقات 
الثنائيــة، وأثمــر كذلــك عــن 
توقيع باألحرف األولى اتفاقية 
حلماية االستثمارات واالزدواج 
الضريبي، مؤكدا حرص حكومة 
بــالده علــى تعميــق التعاون 
الديبلوماســي والسياسي بني 

الدولتني.
وشــدد علــى أن العالقات 
القويــة بــني ســان مارينــو 
والكويت تشــكل كذلك جسرا 
للحوار والتواصل بني أوروبا 
والعالم العربي ومنطقة اخلليج 
األمر الذي من شــأنه أن يسهم 
في تعزيــز املنظومة املتعددة 
األطــراف ومنظماتهــا بشــأن 
القضايــا والتحديــات الراهنة 

واملشتركة التي تهم العالم.

سفيرنا لدى إيطاليا احملال لدى سان مارينو ناصر القحطاني مع وزير خارجية 
سان مارينو لوكا باكاري

مارينو والكويت وأفق تطوير 
وتعزيــز التعاون في املجاالت 
االقتصادية وسبل رفع التبادل 
التجاري وتشجيع االستثمارات 

الكويت أمام مؤمتر املياه: أكثر من ربع سكان العالم 
يعانون من الوصول إلى مصادر مائية صاحلة للشرب

نيويــورك ـ كونا: أكدت 
العالــم يواجه  الكويــت ان 
أزمات مائية تعرقل املسيرات 
التنموية للكثير من الدول، 
مما قد يتسبب ببطء اتخاذ 
االجــراءات اخلاصة بتنفيذ 
التنمية املســتدامة  اهــداف 

لعام ٢٠٣٠.
جاء ذلك في بيان الكويت 
الذي ألقاه مندوبها الدائم لدى 
األمم املتحدة السفير طارق 
البنــاي أمــام مؤمتــر األمم 

املتحدة للمياه.
وأوضح البناي ان اكثر من 
ربع سكان العالم أي ما يعادل 
ملياري شخص يعانون من 
الوصــول الى مصادر مائية 
صاحلة للشرب فيما يعاني 
٣٫٦ مليــارات شــخص مــن 

أبسط مقومات النظافة.
وأضــاف انــه بالنســبة 
للمؤشــر األممــي اخلــاص 
بالتطهيــر فــإن ٤٤٪ مــن 
العالــم أي قرابــة  ســكان 
نصف البشــرية يتعاملون 
مــع منظومات غيــر نظيفة 
ملياه الصــرف الصحي، مما 

الدولــي املســتحق لعلمنــا 
بحساســية القطــاع املائــي 
بالنسبة لكل شعوب ودول 
العالم السيما املتضررة من 
التحديات املناخية القاسية».

واوضــح انه منــذ العام 
٢٠٠٠ ازدادت وتيرة التحديات 
كالفيضانات والسيول بنسبة 
١٣٤٪، الفتا إلى أن هذا املؤمتر 
يأتي بعد الوصــول للفترة 
النصفية من تخصيص العقد 
املســمى بعقد العمــل املائي 

لألعوام ٢٠١٨ -٢٠٢٨.
وأشــار البنــاي الــى ان 
العقــد يركــز علــى متابعة 
دقيقــة ومفصلــة ألوجــه 
التحديــات اخلاصــة باملياه 
وســبل معاجلتهــا ووضع 
اســس تســاهم بــإدارة هذا 
املصــدر الطبيعــي بطريقة 
اســتدامة.  وأكثــر  فاعلــة 
الكويــت  وجــدد تضامــن 
مع جميــع الدول الشــقيقة 
والصديقة التي تضررت في 
األشهر املاضية من األزمات 
كاالجتياحــات  املناخيــة 
املائية السيما السيول التي 

اجتاحت األراضي السودانية 
والباكســتانية واألميركيــة 

وكذلك النيوزيلندية.
وبالنســبة لوضع املياه 
في منطقة الشــرق األوسط 
التي تعاني من شــح وندرة 
مصادرها املائية، قال البناي 
«صنف تقرير اممي مختص 
١٣ دولــة عربية من أصل ١٩

دولــة على مســتوى العالم 
باعتبارهــا من أكثــر الدول 

املهددة باألمن املائي».
واضاف ان التقرير اوضح 
ان ١٨ دولــة عربيــة تواجه 
بشــكل مباشــر نقصا حادا 
في الوصول الى هذا املصدر 
الطبيعي وأن الدول العربية 
ذاتها تواجه تهديدا واضحا 
من احتماليــة ازدياد وتيرة 
وقوع الفيضانات والسيول 
في األعــوام القادمة. وتابع 
البناي: «يتحتم علينا جميعا 
العمــل اكثر لتعزيز قدراتنا 
وامكانياتنا املشتركة لنتجاوز 
التحديات املستقبلية في هذا 
القطاع الواســع ذي االبعاد 

والتأثيرات املتشعبة».

أكدت أن العالم يواجه أزمات مائية تعرقل املسيرات التنموية للكثير من الدول

السفير طارق البناي

ســيضعف جــودة احليــاة 
املعيشية للكثير من شعوب 
العالم وقد يستنفد اثر ذلك 
االمكانيات والقدرات احمللية 
والدوليــة للتركيــز علــى 
القضايا املناخية واإلمنائية 

األخرى.
وقال البناي «جنتمع بعد 
مرور ٤٦ عامــا منذ املؤمتر 
األخير لألمم املتحدة املعني 
بامليــاه وبصفتنــا جميعــا 
اعضاء املجتمع الدولي فإنه 
يتعني تســليط الضوء على 
هــذا امللف واعطــاؤه الزخم 

استهالك الكهرباء ٨ آالف ميغاواط 
مع دخول الشهر الفضيل واالحتياط مطمئن

دارين العلي

قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء 
واملاء إن معدالت االستهالك مع بداية شهر 
رمضــان املبــارك ما زالت ضمــن املتوقع، 
حيث تراوحت بني ٧ و٨ آالف ميغاواط مع 
استقرار درجات احلرارة. وقالت املصادر

لـ «األنبــاء» إن الــوزارة ال تتوقع ارتفاع 
معدالت االســتهالك إلى أكثــر من ١٠ آالف 
ميغــاواط خالل الشــهر الفضيل في حال 
استمرار درجات احلرارة على ما هي عليه. 
ولفتت املصادر الى وجود احتياطي حالي 
لدى الوزارة يبلغ نحو ٣ آالف ميغاواط في 

حني تستمر فرق الصيانة بالعمل لالنتهاء من 
جميع أعمال الصيانات في محطات اإلنتاج 
إلدخال إنتاجها إلى الشبكة استعدادا ملوسم 
الذروة في موعد أقصاه نهاية مايو املقبل. 
وحول املياه، قالت املصادر إن االســتهالك 
املائي ما زال ضمن معدالت اإلنتاج في ظل 
استقرار املخزون االستراتيجي على ٣٨٤٢

مليون غالون إمبراطوري.
ولفتت الى أن حجم اإلنتاج يبلغ حاليا 
٤٥١ مليون غالون، بينما يبلغ االســتهالك 
٤٣٨ مليــون غالون، مشــيرة الــى أنه مع 
انتهاء أعمال الصيانة سيرتفع حجم اإلنتاج 
لتلبية زيادة الطلب خالل موسم الذروة.

اإلنتاج املائي يفوق االستهالك واستقرار املخزون االستراتيجي

ترسية ٤ مناقصات بـ ٢٥٫٨ مليون دينار في «الكهرباء»
علي إبراهيم 

أرســى اجلهــاز املركزي 
٤ العامــة  للمناقصــات 

مناقصات بنحو ٢٥٫٨٧ مليون 
دينار في وزارة الكهرباء واملاء 

والطاقة املتجددة.
وتفصيليــًا، قرر مجلس 
إدارة «املناقصات» بأغلبية 
أعضائه املوافقة على ترسية 
مناقصــة توريــد وتركيــب 

في محطة الدوحة الشرقية 
لتوليــد القــوى الكهربائية 
وتقطيــر امليــاه على إحدى 
الشركات بـ ١٥٫٨ مليون دينار.

ووافق «املناقصات» على 
ترســية املناقصــة اخلاصة 
بأعمــال تعديل واســتبدال 
مبــردات وحــدات التكييف 
احلاليــة إلى غــاز الفريون 
في محطة الصبيــة لتوليد 
القــوى الكهربائية وتقطير 

املياه على إحدى الشــركات 
بـــ ٣٫٨٧ ماليني دينــار، كما 
أرســى مناقصــة إصــالح 
التلفيات والكسورات الطارئة 
وتوريد وتركيب االرتباطات 
اجلديدة وحساب فاقد املياه 
في أنابيب متديدات شبكات 
املياه وصيانة ملحقاتها في 
املنطقة اجلنوبية على إحدى 
الشــركات بـــ ٢٫٦٤ مليــون 

دينار.

وصيانــة خطــوط هوائية 
ضغــط متوســط وضغــط 
املدنية  منخفض واألعمــال 
املتعلقة بهما في طريق ٣٠٦
ـ صباح األحمد، على إحدى 
بـــ٣٫٥٥ ماليــني  الشــركات 
دينار، وذلك بعد احتســاب 
فاقد القدرة واملنتج احمللي، 
كمــا وافق اجلهــاز بأغلبية 
أعضائه على ترسية مناقصة 
إصالح الغاليات ومساعداتها 
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احلشاش: الصوم آمن وفّعال ملرضى «تدهن الكبد»

تأخر شهادات خريجي الدراسات التكنولوجية 
يحرمهم من التقدم للتوظيف في «النفط»

مصادر لـ «األنباء»: فريق قانوني لوضع الالئحة 
أكدت استشارية األمراض التنفيذية لقانون احلماية من العنف األسري

الباطنيــة والجهاز الهضمي 
والكبد د.وفاء الحشــاش أن 
الصيام لمرضى تدهن الكبد 
آمن وفعال، مشــيرة إلى أنه 
وسيلة مجدية إلنقاص الوزن، 
وتقليل مستوى الدهون بالدم 
المتراكمة  الدهــون  وكميــة 
والمخزونة بالجسم، تحسن 
أنزيمات ووظائف الكبد، مع 
انخفاض مستوى تدهن الكبد 
وتليفه على أن يكون تحت 

إشراف طبي.
جاء ذلك في تصريح صحافي لها أوضحت 
فيه أن هناك دراسة طبية حديثة في فبراير 
٢٠٢٢ أثبتت أن الصيام يؤثر على تدهن الكبد 
من خالل آليات كثيرة لفقدان الوزن بما في 
ذلك تحويل عمليات التمثيل الغذائي بعيدا 
عــن تكويــن وتراكم الدهون داخــل الكبد، 
وتحســين مقاومــة األنســولين ومتالزمة 

التمثيل الغذائي.
وقالت الحشاش إن تدهن الكبد هو السبب 
الرئيسي لتليف وسرطان الكبد، مشيرة إلى 
أنه حاليا ال توجد عالجات دوائية معتمدة 
له، مبينة أن من أســبابه الســمنة، وزيادة 

الوزن، ومرض السكر.
وذكــرت أن إحصــاءات منظمــة الصحة 
العالميــة أعلنــت عن تواجد مــرض تليف 

الكبد بتشريح الجثث المتوفاة 
قدر تقريبا بـ ٩٫٥٪ من سكان 
العالــم ككل أي تقريبــا ١٫٥

مليار مصاب بأمراض الكبد 
عالميا، وتقسم إلى ٦٠٪ تدهن 
الكبد، ٢٩٪ االلتهاب الكبدي 
الڤيروسي «ب»، و٩٪ لاللتهاب 

الكبدي الڤيروسي «سي».
إن  وتابعــت الحشــاش: 
اإلحصاءات أشــارت إلى أن 
صيام ١٢ إلى ١٤ ســاعة كان 
له نتائج إيجابية، حيث وجد 
أنه بعد صيام ٣٠ يوما أدى 

إلى تحسن ملحوظ في التالي:
٭ نزول كتلة الجسم بمعدل ٦٪.

٭ نزول معدل تدهن الكبد وذلك باستخدام 
جهاز الفيبروسكان ٢٧٪.

٭ انخفاض معدل تليف الكبد بـ ٣٠٪.
٭ انخفاض كمية الدهون المتراكمة بالجسم 

بمعدل ٤٧٪.
٭ انخفاض معدل السكر التجسسي ١٠٪.

باإلضافة إلى تحسن في أنزيمات ووظائف 
الكبد ومستوى الدهون بالدم.

وشــددت الحشــاش على أنه وجد أن غالبا 
ما يكون الوجبات الغنية بالدهون والسكريات 
أثناء تناول الطعام ليال باإلضافة إلى تغيير في 
دورات النوم وتغيير الساعة البيولوجية خالل 

رمضان مما يقلل فائدة الصيام.

قال نائب رئيس االحتاد 
ومتدربــي  لطلبــة  العــام 
للتعليــم  العامــة  الهيئــة 
التطبيقي والتدريب لشؤون 
الكليات ورئيس جلنة ذوي 
االحتياجات اخلاصة سلطان 
علي العجمي إن هناك مشكلة 
موسمية تواجه خريجي كلية 
التكنولوجية مع  الدراسات 
كل فصل دراسي، وهي وجود 
فترة زمنية تفصل بني تسلم 
اخلريجني لشهاداتهم وإعالن 
شــركة النفــط ممــا يضــع 

اخلريجــني في حيــرة كبيرة وال يتســنى 
لهم التقدمي نظرا لتأخر تســلمهم لشهادات 

التخرج.
وطالب العجمي إدارة الهيئة بالتنسيق 

مــع شــركة النفــط بشــأن 
توقيــت توزيــع شــهادات 
إعــالن  وبــني  اخلريجــني 
التوظيــف بشــركة النفــط 
بحيث يستمر استقبال طلبات 
التعيــني إلى نهاية شــهر ٦
/٢٠٢٣، ليتسنى للخريجني 
التقدم بأوراقهم لشركة النفط 
بدال من ضياع الفرصة عليهم 
واالنتظار حلني اإلعالن اجلديد 
بعد ستة أشهر، فلن يضير 
الشــركة تأخيــر اإلعالن أو 
قيام الهيئة بتوزيع الشهادات 
قبــل موعد إعالن النفط، وذلك حفاظا على 
املســتقبل الوظيفــي للخريجــني بالفصل 
الدراسي الثاني ومتكينهم من اللحاق على 

إعالن التوظيف.

بشرى شعبان

علمت «األنباء» من 
مصدر خاص، أن وزيرة 
الشؤون ووزيرة الدولة 
لشؤون املرأة والطفولة، 
ورئيسة املجلس األعلى 
لشؤون األسرة م. مي 
البغلي أصدرت قرارات 
وزاريا بتشكيل فريق 
عمل قانوني باملجلس 
األعلى لشؤون األسرة 
اللجنــة  منبثــق عــن 

الوطنية للحماية من العنف األســري 
برئاســة الوكيــل املســاعد للشــؤون 
القانونية في وزارة الشؤون، واألمني 
العــام للمجلس األعلى لألســرة نائبا 
للرئيس وممثلني عن اجلهات احلكومية 

املختصة.

وذكــر املصــدر أن 
الفريق سيتولى مراجعة 
القوانني والتشريعات 
املتعلقة باألسرة واملرأة 
والطفولة، وذلك تنفيذا 
لاللتزامــــات الدوليــة 
املترتبة علـــى الكويت، 
مضيفا أن الفريق ناقش 
خالل اجتماعه مشروع 
التنـفـيـذيــــة  الالئحة 
لقانــون احلمايــة من 
العنف األسري، والذي 
يعد في املراحل األخيرة 
قبــل اعتماده. وزاد املصدر أن الفريق 
وضــع تصــورا للقوانني التي ســتتم 
مناقشتها ومراجعتها في االجتماعات 
املقبلــة، ومــن أهمها قانــون األحوال 
الشــخصية، وذلك لتحسني مؤشرات 

الكويت على املستوى الدولي.

أكدت أنه وسيلة مجدية إلنقاص الوزن وتقليل مستوى الدهون بالدم

احتاد «التطبيقي» ناشد إدارة الهيئة التنسيق مع شركة النفط في التوقيت

وزيرة الشؤون اعتمدت تشكيله في املجلس األعلى لشؤون األسرة

د.وفاء احلشاش

سلطان علي العجمي

الوزيرة مي البغلي

جلنتا حتقيق في مخالفات اتفاقية البنك 
الدولي وعقود املركز الوطني للتعليم

فيصل الغريب 
يستقبل املهنئني 

اليوم

محمد اخلالد 
يستقبل املهنئني 

كل ثالثاء

دعيج وفيصل اخلليفة يستقبالن الثالثاء

عبدالعزيز الفضلي

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي 
د.حمــد العدوانــي قرارا وزاريا بتشــكيل جلنة حتقيق في 
املخالفات املالية التي شابت اتفاقية التعاون مع البنك الدولي 

املتعلقة ببرنامج حتسني جودة التعليم املدرسي الثاني.
كمــا أصدر الوزيــر العدواني قرارا آخر بتشــكيل جلنة 
حتقيق بشأن العقد املالي لتوفير اخلبرات الفنية في مجال 
النظم املعلوماتية إلدارة وطباعة االختبارات للمركز الوطني 

لتطوير التعليم.

يتشــرف املستشار فيصل 
الغريب باستقبالكم األحد الرابع 
من رمضان ٢٦ اجلاري، وذلك 
في ديوانكم مبنطقة ســلوى، 

قطعة ١، شارع ٢، منزل ٢٧.

الشــيخ محمــد  يســتقبل 
اخلالد املهنئني كل يوم ثالثاء 
في قرطبة بعد صالة العشاء.

مبناســبة حلول شــهر رمضان املبارك، يتشرف الشيخ 
دعيج املالك والشيخ فيصل اخلليفة املالك الصباح باستقبال 
املهنئني بشــهر رمضان املبارك وذلك يــوم الثالثاء املوافق 
٢٠٢٣/٣/٢٨ وكل ثالثاء في ديوانهم الكائن مبنطقة اجلابرية 

ـ قطعة ١١ ـ شارع ١٠٧ ـ منزل ٧.  وكل عام وأنتم بخير.

املستشار فيصل الغريب

الشيخ محمد اخلالد

الشيخ فيصل املالك الشيخ دعيج املالك

مصادر لـ «األنباء»: ترخيص املزارع السياحية 
٤ أشهر فقط.. و٧٥ ألف دينار بدل االنتفاع

محمد راتب

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة 
أن الهيئــة العامــة لشــؤون الزراعة 
والثــروة الســمكية ســتقوم بإجراء 
تعديالت جذرية على الئحة اشتراطات 
وضوابط الترخيص اخلاصة بالسياحة 
 ،٢٠٢٣/  ٢٠٢٢ للموســم  الزراعيــة 
وتقليــص مدة الترخيــص من ٨ إلى 
٤ أشــهر فقط، ما ينعكس على قيمة 
بدل االنتفاع وخفضها مبا يتناســب 

مع مدة الترخيص.
وبينت أن التعديالت تشمل املادة ٥
املتعلقة مبدة الترخيص لتكون من ١

أكتوبر حتى ٣١ يناير وليست ٨ أشهر، 
ويكون بدل االنتفاع ٧٥ ألف دينار فقط، 
إضافة إلى حتديد األنشطة واملشاريع 
الصغيرة واملتوسطة، ووضع قائمة 
مبســمياتها والتي على أساسها يتم 

احتساب مقابل االنتفاع.
وذكرت أنه سيجري كذلك تعديل 
املادة ١٢ التي تنص على أنه في حالة 
وجود مخالفات تصادر الكفالة البنكية 
دون الرجوع إلى صاحب الترخيص، 

حيث لم يحدد نوع املخالفات التي يتم 
على أساسها مصادرة الكفالة البنكية، 
إضافة إلى حتديد نوع املخالفة ووضع 
قيمــة تقديرية لكل مخالفة واإلجراء 
املناسب لها، على أن يوجه له إنذار وفي 
حال عدم إزالة املخالفة خالل أسبوعني 
يتــم اتخاذ اإلجراء مبا يتناســب مع 
املخالفــات الواردة باملــادة ١٤، ودمج 
املادتني ١٢ و١٤ مبــادة واحدة خاصة 

باملخالفات.
وتابعت املصادر أنه بخصوص املادة 
١٣ والتي تنص على أنه يلتزم صاحب 
الترخيص للسياحة الزراعية بالتعاقد 
مع ما ال يقل عن ١٠ حيازات إنتاجية 
تابعــة للهيئة، فإن التعاقد ســيكون 
دون إلــزام حتى ال تصبح مخالفة أو 

عدم التزام بشروط الترخيص.
وأضافت أنــه بخصوص املادة ١٥
والتــي تنص على أنــه يلتزم طالب 
الترخيص بتوفير مواقف ســيارات 
مبســاحة ال تقــل عــن ٢٥٠٠م٢، فإن 
تقدير مساحة املواقف اجلديدة سيكون 
متناسبا مع املساحة املستغلة والتي 

تتراوح بني ٥٠٠م٢ و٥٠٠٠م٢.

حتديد نوع املخالفة ملصادرة الكفالة البنكية ووضع قيمة تقديرية لها
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جتديد مدرج القاعدة وتطوير نظم إيقاف الطائرات ٢٤ مليون دوالر 
إجمالي مشتريات 

القاعدة من السوق 
الكويتي سنويًا

أكــد قائد ســرب التعاقدات 
ECONS باجلناح االستكشافي ٣٨٦
الرائد جيمس دن، املســؤول عن 
املشتريات وعمليات الدعم واخلدمات 
والبنية التحتية، أن عمليات التوريد 
في القاعدة تعتمد كليا على السوق 
احمللي الكويتــي وذلك من خالل 
التعاون مع الشركات احمللية، معربا 
عن سعادته باحليوية والرواج وروح 
املنافســة الذي يتميز به السوق 

الكويتي.
وكشــف دن عن أن إجمالي 
حجم مشتريات القاعدة اجلوية من 
الســوق الكويتي يبلغ ٢٤ مليون 
دوالر سنويا، مشيرا إلى أن جميع 
عمليات الشراء تتم بشفافية كاملة، 
ومن منطلق احلرص الكامل على 

دعم املنافسة في السوق.
بدوره، أوضــح رئيس هيئة 
كبيري الرقباء في مركز اإلطفاء 
بالقاعــدة لورانس بويل أن مركز 
اإلطفاء متخصص في التعامل مع 
جميع احلــاالت الطارئة واإلنقاذ 

للطائرات وطواقمها.
وأجرت فرقة اإلطفاء اخلاصة 
بالقاعدة مترينا ميدانيا حملاكاة إنقاذ 
أحد طيــاري يوروفايتر تايفون 
وكيفية إخالئه من الطائرة وذلك 
في خطوات تبني حركة الفريق منذ 
تلقي بالغ االستغاثة حتى االنتهاء 

من عملية اإلنقاذ.
من جهتها، قالت قائدة عمليات 
الرائدة  الرعاية الصحية بالقاعدة 
ماغي ويرتز، إن املركز الطبي يعمل 
به ٤٩ شخصا بينهم ٣ أطباء، ويضم 
سيارات إسعاف مجهزة بالكامل 
باإلضافــة إلى عيادات مخصصة 
لألسنان واألشــعة ووحدة قلب 
ومالحظة وعيادة للعيون وعيادة 
للعالج الطبيعي واإلبر الصينية، 
وغرفــة للجراحــات اخلفيفــة، 
موضحة أن هنــاك تعاونا وثيقا 
مع قسم الطوارئ في مستشفى 
اجلهراء احلكومي في حال وجود 
حاالت تستدعي ذلك، باإلضافة إلى 
إرســال بعض احلاالت إلى بعض 
املستشفيات اخلاصة، ولفتت ويرتز 
إلى أن املركز يستقبل يوميا ما بني 
٥٠ و٦٠ شخصا، مشيرة إلى أن 
املركز يحرص على تقدمي رعاية 

صحية لزيادة جاهزية املقاتلني.
وخــالل اجلولة قــام املركز 
بتمرين وهمي إلنقاذ فتاة تعرضت 
لكسر في قدمها وكيفية التعامل مع 
هذه احلالة بنقلها بسيارة اإلسعاف 
مع إعطائها بعض اإلسعافات األولية.

قال مسؤول برج مراقبة حركة الطائرات في 
قاعدة علي الســالم اجلوية ليزلي اليس: «إننا 
نعمل على ضمان أمن الطائرات في اجلو وعلى 
األرض»، الفتا إلى أنهم يعملون جنبا إلى جنب 

مع مضيفيهم الكويتيني في هذه القاعدة.
وأشار إلى أنهم يعملون حاليا على تطوير 
كافة األجهزة التقنية التي تسهل من عملهم في 
التواصل والتحكم في حركة الطائرات، مضيفا: 
إننا احتفلنا أخيــرا بتجديد املدرج في القاعدة 
وتطوير نظم إيقاف الطائرات اجلديدة، ما مينحنا 
فرصة أكبر حلماية الطائرات املقاتلة والطيارين 

في حالة الطوارئ.
وذكر أليس، أن «هناك مراقبا جويا كويتيا 
يعمل في البرج برفقة ٢ من املراقبني األميركيني، 
كما يتم العمل على تدريب املزيد من سالح اجلو 

األميركي على كيفية العمل في البرج».
وعن التحديات املناخية وكيفية التعامل معها، 
أوضح أليس أن «املعدات احلديثة املوجودة في 
البرج تساعدنا على توجيه الطائرات بكل سالمة 
حتى في أصعب الظروف املناخية»، موضحا أن 
اخلطورة األكبر هي انعدام الرؤية بسبب الضباب، 
فهي األصعب بالنسبة لنا النعدام الرؤية األفقية.

«األنباء» في جناح االستكشاف اجلوي ٣٨٦ األميركي بقاعدة علي السالم اجلوية:
دعم لوجستي متواصل حلماية املنطقة من خطر «داعش» واجلماعات اإلرهابية

أسامة دياب

نظم جناح االستكشــاف 
اجلــوي ٣٨٦ التابع لســالح 
اجلــو األميركــي فــي قاعدة 
علي الســالم اجلويــة يوما 
لعدد محدود من ممثلي وسائل 
اإلعــالم احمللية، حيث قاموا 
بجولة داخل القاعدة واطلعوا 
بشكل مباشر على أبرز مالمح 
العمل داخلها بشفافية عالية 
جدا، حيث مت تسليط الضوء 
على كيفية قيام الشراكات مع 
الكويت والشركاء في التحالف 
الدولي حملاربة «داعش» من 
خالل دعم القوات في القاعدة 
وإبــراز قوة قتالية حاســمة 
من أجل شــرق أوســط آمن 

ومستقر.
وخالل اجلولة، استطاع 
التعرف بشــكل  اإلعالميون 
مباشر على عدد من مجموعات 
العمل واملهمات ضمن جناح 
االستكشــاف اجلــوي ٣٨٦
التــي جتمعها شــراكات مع 
التحالف،  الكويــت وقــوات 
السبب املباشر الستمرار هذه 

الشراكات.
وفي تصريح لإلعالميني 
املشــاركني فــي اجلولة، قال 

باستمرار على تعظيم القدرات 
اإلقليمية والدعم فيما يتعلق 
باملخاوف األمنية املشتركة.

وشدد على أهمية احلفاظ 
على أمن املنطقة واستقرارها، 
الفتا إلى أنهــم يعملون ليل 
نهــار لكي يشــعر جميع من 
يسكنون في هذا اإلقليم باألمن 
واألمان، عبر استتباب األمن 
القوانني وإبعادهم  وتطبيق 
عن خطر «داعش» واجلماعات 
اإلرهابية، الفتا إلى أن «هناك 

اجلويــة األميركية والكويت 
في قاعدة علي السالم اجلوية، 
أرادت القيادة أن تظهر للكويت 
أهمية دعمهــا وقدرتها على 
توفير االســتقرار اإلقليمي، 
مضيفا أن اجلناح هو البوابة 
اللوجستية للقيادة املركزية 
األميركية، حيث ينقل اآلالف 
من أفراد قوات التحالف ونحو 
١٤٠ ألف طن من البضائع إلى 
الشركاء وقوات التحالف في 
جميع أنحاء املنطقة كل عام.

األميركية لتخفيض تواجدها 
فــي دول الشــرق األوســط 
وتقليل امليزانيــة، قال بوخ 
إن موضوع امليزانية لم يتم 
إقراره بعد، حيث إنه بحاجة 
إلى تصويت مجلس الشيوخ، 
أما بخصوص أعداد اجليش 
األميركــي فــي املنطقــة فهي 
متغيــرة تختلــف مــن وقت 
آلخر وفقــا للظروف، ونحن 
ملتزمــون بالبقاء في منطقة 
الشرق األوسط بغض النظر 

الكثير من األحداث الساخنة 
في شمال املنطقة ونحن نعمل 
على أال تصل آثارها إلى هنا 
وذلك مــن خالل تعاوننا مع 
الكويت ودول التحالف، مشيدا 
«بالــدور الكبير الذي تلعبه 
الكويــت فــي دعــم عمليات 
التحالف لوجستيا من خالل 
التواجد في قاعدة علي السالم 

اجلوية».
وتابع: مع ما يقرب من ٣٠
عاما من الشراكة بني القوات 

وأشار إلى هذه العالقات 
القويــة والعميقــة والدائمة 
مع احللفاء والشركاء والتي 
تأسست منذ عقود ونحرص 
على دعمها وتعزيزها حيث 
تتيح لنا النجاح ومتيزنا عن 
خصومنــا، فهذه الشــراكات 
والعمل اجلماعي هي ســبب 

فوزنا في أي صراع.
وردا علــى ســؤال حــول 
التقريــر الذي صــدر مؤخرا 
القوات اجلوية  بشأن توجه 

عن عدد القوات ولن نغادرها 
نظرا ألهميتها بالنســبة لنا، 
ورغم وجود منافسة مع الصني 
وروسيا وإيران فنحن مازلنا 
في آسيا وفي أوروبا ولدينا 
شــراكات قوية فــي املنطقة 
ونساعد الدول وقت حاجتها 
كما سبق ان ساعدنا الكويت.

وأضــاف: هذا هو ســبب 
وجود قواعد عســكرية عدة 
لنا في منطقة الشرق األوسط، 
نحن نعلم مــدى قلق الدول 
املضيفــة لقواعدنا من خبر 
تخفيض أعداد قواتنا، لكننا 
أكدنا إلدارتنا أهمية تواجدنا 
في قاعدة علي السالم اجلوية 
بسبب موقعها اإلستراتيجي 
وقربها من سورية والعراق 
وأوكرانيا وقد تفهمت إدارتنا 

هذا األمر.
وأشــار بوخ إلــى وجود 
بنيــة حتتيــة متقدمــة ومت 
القاعدة،  تطويرها في هــذه 
الفتا إلى وجود ٢٠٠٠ جندي 
من السالح اجلوي األميركي 
في قاعد علي السالم اجلوية 
الكنديني  وعدد من اجلنــود 
واإليطاليني، مضيفا أن ٢١٫٤٪ 
من القوات اجلوية في اخلدمة 

الفعلية من اإلناث.

عدد من ممثلي وسائل اإلعالم احمللية اطلعوا على أبرز مالمح عمله في مساندة قوات التحالف إلبراز قوة قتالية حاسمة من أجل شرق أوسط آمن ومستقر
تقدمي الدعم اللوجستي في حالة تعرض أي طائرة ألي طارئ

برجا املراقبة القدمي واحلديث املنسقة اإلعالمية في «جناح االستكشاف اجلوي ٣٨٦» محاكاة إلسعاف إحدى املقاتالت بعد تعرضها لكسر في القدم

محاكاة لعملية إنقاذ أحد الطيارين بعد تعرضه لإلصابة قائد «جناح االستكشاف اجلوي ٣٨٦» العقيد جورج بوخ جونيور متحدثاً إلى الصحافيني

قائــد جنــاح االستكشــاف 
اجلــوي ٣٨٦ التابع لســالح 
اجلــو األميركــي فــي قاعدة 
علي الســالم اجلوية العقيد 
جورج بــوخ جونيــور «إن 
شراكتنا مع الكويت وشركائنا 
في قــوات التحالف واضحة 
وراسخة عبر التاريخ، وهي 
ســر اســتمرارنا في القاعدة 
إلى اليوم»، موضحا أن بالده 
تسعى جاهدة لتكون شريكا ال 
غنى عنه في املنطقة وتعمل 

العقيـد جـورج بـوخ: نعمل ليـل نهار ليشـعر جميع سـكان هـذا اإلقليـم باألمـن واألمان

نسـعى لنكون شـريكًا ال غنى عنه في املنطقة ونعمل باسـتمرار على تعظيم القدرات اإلقليمية والدعم فيما يتعلق باملخاوف األمنية املشتركة
دور كبيـر تلعبـه الكويت فـي تقدمي الدعم اللوجسـتي لعمليـات التحالف ضـد «داعش» من خـالل التواجد فـي قاعدة علي السـالم اجلوية

٢٠٠٠ مقاتـل أميركـي في قاعدة علي السـالم اجلوية.. ونسـبة اإلناث في القـوات ٢١٫٤٪
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مشاركة ناجحة لطلبة «روض الصاحلني» 
في منوذج األمم املتحدة

عبدالعزيز الفضلي

عــاد الــى البــالد الوفد 
روض  ملدرســة  الطــالب 
الصاحلني ثنائية اللغة بعد 
مشــاركته في منوذج األمم 
املتحــدة لطلبــة الثانويــة 
والــذي عقــد فــي مدينــة 
نيويــورك وحتقيق اجناز 
جديــد يضاف إلى إجنازات 

الكويت الدولية.
وكان في استقباله مدير 
الشــؤون التعليمية بإدارة 
التعليم اخلاص خالد خليفة 
املدرســة  العازمــي وإدارة 
وجمع غفير من أهالي الطلبة 

وأولياء أمورهم.
وقال العازمي في تصريح 
للصحافيــني إننــا ســعداء 
املتميزين  باستقبال هؤالء 
وإدارة  للكويــت  وأبــارك 
التعليــم اخلــاص، ممثلــة 
مبدرسة روض الصاحلني، 
بهذا االجناز الذي يحســب 
للكويت وهو حصول الطلبة 
على ٧ تقاريــر متميزة من 
اصل ١١ تقريرا على مستوى 
األمم املتحدة، مشيرا الى أن 
هذا التفوق يجعل املفوضية 
بإمكانها االستعانة بطلبتنا 
فــي جميع دول العالم وهم 

أهل ملثل هذا التكليف.
واضــاف العازمي ان ما 
حتقــق ليــس غريبــا على 
مدرســة روض الصاحلــني 
دائمــا  فهــم  وأصحابهــا، 
حريصون علــى اإلنتاجية 
واإلبداع ليس على املستوى 
احمللــي بل على املســتوى 
الدولــي، متمنيــا أن حتذو 
مدارســنا في التعليم العام 
واخلاص حذو هذه املدرسة 

وأضاف أننا شاركنا بـ ١٢
طالبــا وطالبة مت توزيعهم 
على مفوضيات األمم املتحدة 
وشاركوا في برامج أجندة 
املفوضيات وحصلنا على ٧
مشاركات متميزة لطلبتنا 
من اصل ١١، الفتا الى انه مت 
تصنيف مدرستنا كأفضل 
مدرســة مشــاركة مــن بني 

جميع املدارس.
أن  العليــان  وأوضــح 
املشــاركة كانــت ناجحــة 

والطلبــة أظهروا مســتوى 
أكادميي وعلمي رائعا جدا، 
خاصة أننا للســنة الرابعة 
نشــارك بنخبة متميزة من 
ابنائنا الطالب والطالبات، 
مبينا أننا استغللنا الفرصة 
الكويت  وزرنــا مفوضيــة 
الدائمــة فــي األمم املتحدة 
والتقينــا الســكرتير األول 
فهد احلجي، معربا عن بالغ 
شــكره وتقديره له حلسن 

االستقبال.

حققت إجنازاً جديداً يضاف إلى إجنازات الكويت الدولية

عبدالرحمن العليان وخالد العازمي مع الطالب املشاركني في منوذج األمم املتحدة

(ريليش كومار) عبدالرحمن العليان وخالد العازمي مع الطالبات املشاركات في منوذج األمم املتحدة 

املتميزة.
مــن جانبه، قــال نائب 
املدير العام ملدرســة روض 
الصاحلــني ثنائيــة اللغــة 
حمد العليان اننا شــاركنا 
فــي برنامج منــوذج األمم 
املتحــدة لطلبــة الثانويــة 
العامة، منوهــا الى أن هذا 
البرنامج يقام ســنويا في 
نيويــورك مبشــاركة اكثر 
من ٢٢٠٠ طالب وطالبة من 

مختلف دول العالم.

بيت الزكاة يهنئ 
بحلول شهر رمضان املبارك

أعرب بيت الزكاة عن 
خالــص تهنئته للكويت 
وشعبها وجميع املقيمني 
علــى أرضهــا مبناســبة 
حلــول شــهر رمضــان 
املبــارك أعــاده اهللا على 
الكويــت وعلــى األمتني 
واإلســالمية  العربيــة 
باخلير واليمن والبركات.

وبهذه املناسبة، يهنئ 
مديــر عــام بيــت الزكاة 
العازمي  باإلنابة د.ماجد 
الســمو األمير  صاحــب 

الشــيخ نواف األحمد، شــاكرا لســموه رعايته الكرمية 
وتوجيهاته السديدة للبيت مما مكنه من مواصلة عمله 
وحتقيق رؤيته للريادة والتميز في خدمة فريضة الزكاة 
والعمــل اخليري واإلنســاني داخل الكويــت وخارجها، 
ليتمكن البيت من تســجيل إجنازات وبصمات واضحة 
في هذا املجال واملســاهمة بدفع مسيرة التنمية والبناء 

في وطننا احلبيب.
كما هنأ العازمي سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
داعيا له دوام التوفيق والســداد ملــا فيه خدمة الكويت 

وحتقيق مزيد من الرقي والتقدم للكويت وأهلها.
هذا، وتقدم العازمي نيابة عن البيت بالتهاني والتبريكات 
للمحســنني واملتبرعني أصحاب األيادي البيضاء أفرادا 
وشركات وجمعيات تعاونية على تعاونهم وتواصلهم في 
دعم مسيرة البيت اخليرية وتنفيذ مشاريعه التنموية 
داخــل الكويت من رعاية آالف األســر احملتاجة وتوفير 
أسباب العيش الكرمي لها عبر مساعداته النقدية والعينية.

وأعرب العازمي عن شكره وتقديره لكل احملسنني الكرام 
الذين ساهموا بزكواتهم وصدقاتهم في دعم أنشطة البيت 
اخليرية وتنفيذ مشاريعه التنموية داخل الكويت وخارجها، 
داعيا اهللا سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت وشعبها من 

كل مكروه، وأن يوفق اجلميع ملا فيه اخلير والصالح.

د.ماجد العازمي

افتتاح ناٍد صحي وموقف سيارات 
في ممشى واحة مشرف

محمد راتب

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية مشــرف التعاونية 
خالد الفضالة افتتاح ناد صحي رياضي مبمشى الواحة 
(crossfit) األول من نوعه على مستوى العمل التعاوني 
بهدف تطوير املنشآت، إلى جانب افتتاح موقف السيارات 

اجلديد باملمشى.
وأشار خالل االفتتاح، بحضور أعضاء مجلس اإلدارة، 
إلى أن النادي يهدف الى تطوير املمشى مبنشأة جديدة 
من نوعها تلبي حاجة الشــباب من املســاهمني الراغبني 
في حتســني لياقتهــم البدنية أو تطبيــق نظام رياضي 
صحي، كما مت إعــداد النادي مبقاييس عاملية ومبدربني 
ذوي خبــرة، وبإمكان املســاهمني االشــتراك في النادي 
عبر قســم العالقات العامة بإدارة اجلمعية. وأضاف أن 
االهتمام بالرياضة وتشجيع جميع فئات املجتمع عليها 
من األهداف االجتماعية جلمعية مشــرف ملا لها من دور 
في حتسني الصحة العامة وشغل أوقات الفراغ ومحاربة 
الظواهر السلبية كالتدخني واملخدرات. وقال الفضالة أثناء 
افتتاح موقف ســيارات واحة مشرف، إن إدارة اجلمعية 
تدرك مدى أهمية املمشــى الذي أصبح قبلة للرياضيني 
والعائالت ليست ملنطقة مشرف فقط بل جلميع املناطق.

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة يفتتحون النادي الرياضي وموقف السيارات

«التجاري» يزور «ماما أنيسة» مبناسبة عيد األم
احتفــاًال بعيــد األم، قام 
التواصــل  قطــاع  فريــق 
املؤسسي في البنك التجاري 
الكويتي، بحضور مدير عام 
قطاع التواصل املؤسسي في 
البنك الشيخة نوف الصباح 
ونائــب املدير العــام أماني 
الــورع، بزيارة ألم الكويت 
الغاليــة «ماما أنيســة» في 
بهــذه  لتهنئتهــا  منزلهــا 
املناســبة العزيزة، تعبيرا 
لها عن االحترام الكبير الذي 
يكنه اجلميع لها وتقديرنا 
لدورها القيم، فهي دائما وأبدا 
تبقــى لها مكانة خاصة في 

حياة كل فرد في الكويت.
ومن املعروف أن اإلعالمية 
أنيسة محمد جعفر، املعروفة 
بـــ «مامــا أنيســة»، حيث 
حصلت على هذا اللقب من 
برامجهــا املوجهــة إلى فئة 
األطفال البارزة في الكويت. 
أنيســة»  وبــدأت «ماما 
املهنــي، حيــث  مشــوارها 
عملــت في البدايــة مبجال 
التعليم، كمــا دخلت مجال 
اإلعالم، وعملت في التقدمي 
التلفزيونــي، وذلــك فــي 
الرســمي،  تلفزيــون لندن 

الشيخة نوف الصباح عن 
تقديرهــا لرحلة عطاء ماما 
أنيســة قائلة «إن عيد األم 
هو احتفال لتكرمي األمهات 
واألمومة، واحتفالنا مع ماما 
أنيسة بهذه املناسبة إمنا هو 
عرفان بدورهــا الكبير في 

حياة كل الكويتيني».
وقالت نائب مدير قطاع 
التواصل املؤسســي أماني 
الورع: إن مناسبة عيد األم 
هي مناسبة غالية وعزيزة 
لكل األمهات ومن هنا كانت 

هــذه الزيارة ملاما أنيســة، 
متمنني لها العمر املديد، وكل 
عــام وجميع األمهات بخير 

وصحة وسعادة.
الزيــارة،  وفــي ختــام 
أنيســة»  توجهــت «مامــا 
بالشــكر لقطــاع التواصل 
املؤسســي فــي «التجاري» 
وللبنــك  خــاص  بشــكل 
التجاري الكويتي بشكل عام، 
مثمنة هذه الزيارة، ومتمنية 
للبنك التجــاري مزيدا من 

التقدم واالزدهار.

الشيخة نوف الصباح ؤاماني الورع في زيارة ملاما ٔانيسة

ومن ثم عادت إلى الكويت، 
حيث عملت في التلفزيون 
الكويتي، كمــا تعتبر أولى 
املذيعات ومقدمات البرامج، 
كمــا تخصصت فــي تقدمي 
لفئــة  املوجهــة  البرامــج 
األطفــال، ومن ثــم انتقلت 
اإلعالميــة «مامــا أنيســة» 
للعمل فــي مجــال التقدمي 
اإلذاعي وقدمت برامج عديدة.
وخــالل هــذه الزيــارة، 
أعربــت مديــر عــام قطاع 
التواصل املؤسسي في البنك، 

ملشاهدة الڤيديو
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الرياضة
في رمضان

ألم وأمل

د.هند الشومر

اليأس مما فات راحة

إلى املؤمنني األثرياء
هاجروا إلى اهللا بالعطاء
كعبدالرحمن بن عوف!

كلمات ال تنسى

مشعل السعيد

كلمة ومعنى

د.عبدالعزيز يوسف األحمد

يتساءل الكثيرون عن 
املناسب ملمارسة  الوقت 
الرياضة والنشاط البدني 
في شهر رمضان، وهل 
أم  األفضل قبل اإلفطار 
الرياضة  بعده؟ تعتبــر 
العادات  في رمضان من 
التي يلتزم بها  الصحية 
البعــض ملا لها من فوائد 
إيجابيــة علــى صحــة 

اإلنسان.
وممارســة أي نشاط 
بدني في شهر رمضان، 
يجب أن يتبــع محاذير 
وضوابط مهمة خاصة في 
أجواء الصيف مع ضرورة 
اتباع نظام غذائي صحي 
متوازن قليل الســعرات 
احلراريــة والبعــد قدر 

اإلمكان عن احللويات.
وتساعد الرياضة على 
الكثير من  الوقاية مــن 
األمراض وعلــى عملية 
إنقــاص الــوزن وحرق 
الدهــون والتخلص من 
والســموم  الســوائل 
احملتبســة في اجلسم. 
ومن األفضل ممارســة 
الشدة  رياضة منخفضة 
الهرولة  أو  مثل املشــي 
اخلفيفة أو السباحة ملدة 
نصف ســاعة إلى ساعة 
يوميا ومبا ال يزيد على 
خمسة أيام أسبوعيا أثناء 
أال تكون  الصيام بشرط 
في درجات حرارة عالية، 
وأال يعاني الشخص من 
الكلــى والقلب  أمراض 

والشرايني.
املناســب  الوقت  إن 
ملمارســة الرياضــة هو 
قبل شــروق الشمس أو 
بعــد اإلفطــار بفترة ال 
تقل عن ســاعتني، حيث 
إن رياضة املشي مفيدة 
جلميع األعمار وهي إحدى 
الوزن.  الوسائل إلنقاص 
ويذكر بعض املتخصصني 
أن ممارسة الرياضة قبل 
اإلفطار مباشرة قد تعمل 
على زيادة كفاءة اجلسم 
في التخلص من السموم 
الناجتة عن عمليات التمثيل 
الغذائي إلى جانب تنشيط 
الدموية، ولكن ال  الدورة 
ينصح مبمارسة الرياضة 
ملن يعملون لساعات طويلة 
انقطاع، خاصة  من دون 
التنقل من  التي تستلزم 
مكان آلخر في اجلو احلار، 
وال ينصح أيضا بذلك ملن 
ال يتمتعون باللياقة البدنية 
والقدرة على حتّمل العطش 
والتعــب ونقص األمالح 
املعدنية أو من يعاني من 
أمراض وأعراض صحية 

مزمنة.
وال ينصح مبمارسة 
الرياضة قبل اإلفطار في 
الشــديد  حالة االرتفاع 
والرطوبــة،  للحــرارة 
وكذلك ملــن يعانون من 
الســمنة املفرطــة ومن 
يعانــون ازدياد ضربات 
الســن.  لكبار  أو  القلب 
الرياضة في  إن ممارسة 
رمضان ومع اجلو احلار 
تفقد اإلنسان الكثير من 
السوائل واألمالح املعدنية 
املختزنة عن طريق التعرق 
وال يتم متويل اجلســم 
بأي عنصر من العناصر 
الغذائية بســبب الصيام 
ما يؤدي إلى نفاد الطاقة 
واستنزاف األمالح املعدنية 
والسوائل وقد يؤدي إلى 
الصداع واإلغماء واجلفاف 
الذي قد يؤثر على الكلى أو 

إلى حدوث جلطات.
املكان  ويجب اختيار 
املناســب للرياضــة في 
رمضان، بأن يكون املكان 
معتدال في درجة احلرارة 
والرطوبة، وأال تكون هناك 
مخلفات أو عوادم ملوثات 
منتشرة، كما يحدث عند 
ممارسة الرياضة بالقرب 
من خطوط سير املركبات 
الرئيســية، وأن تكــون 
الرياضة في أماكن مغلقة 
الشــخص  وأن يرتدي 
مالبس مريحة وخفيفة، 
وعند تناول وجبة كبيرة 
على اإلفطار يجب تأجيل 
إلى مــا بعدها  الرياضة 
على األقل بثالث أو أربع 

ساعات.
فالرياضة مهمة، لكنها 
ميكــن أن تكون خطيرة 
علــى اإلنســان إن لم 
ميارسها بالشكل الصحيح.

اليأس هو فقد األمل وانقطــاع الرجاء، وقد يصاب 
املرء باليأس واإلحباط، فيتضايق ويعيش في عزلة بعيدا 
عن الناس، ولكن مهما بلغ بك اليأس مبلغه فال تيأس من 
رحمة اهللا تعالى فهو أقرب إليك من حبل الوريد، والشك 
أن اليأس والرجاء يتصارعان في نفس املرء حتى يفارق 
الدنيا مهما بلغ به العمر مادام به رمق، ومن توكل على اهللا 
فهو حسبه، واملرء في هذه الدنيا عرضة للخطأ والفشل 
في مراحل حياته، ورمبا كرر خطأه رغما عنه، فعليه أال 
يستسلم لذلك، وال يجعل من الهم كابوسا يؤرقه ويقض 
مضجعــه، وليثق بأن كل ما يحدث له من خير أو شــر 
إمنا هو أمر اهللا الذي ال راد له، وفي ذلك يقول املولى عز 
وجل (ما أصاب من مصيبة في األرض وال في أنفســكم 
إال في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على اهللا يســير 
لكيال ال تأسوا على ما فاتكم وال تفرحوا مبا آتاكم واهللا ال 
يحب كل مختال فخور) «احلديد: ٢٢ - ٢٣»، أما ما مضى 
وانقضى فال سبيل لعودته وتداركه فال تنغص على نفسك 
بتذكره وال متنيها الباطل ومبا ال يكون، وال جتلب الهم 
واحلزن لنفســك وتظل يومك واجما قلقا كئيبا على أمر 
وقع لم تستطع له دفعا، وانظر أمامك وال تلتفت خلفك، 
وارم بهمومك عباب البحر ويسر األمور تتيسر بإذن اهللا:

ما ال يكون فال يكون بحيلة
أبدا وما هو كائن سيكون

سيكون ما هو كائن في وقته
وأخو اجلهالة متعب محزون

إن من احلكمة ورجاحة العقل وسداد الرأي أال تتحسر 
علــى ما فاتك من أمور الدنيا فال فائدة لك في ذلك وإمنا 
تزداد هما على هم، وعليك بالرضا مبا قسمه اهللا لك، وأن 
جتعل ما فاتك حافزا لك لتجنب أخطاء املاضي، ودرســا 
تتعلم منه، واعلم أنه ال هم أكبر من هم اآلخرة وان الدنيا 
زائلة بحذافيرها، فدعك مما فات واستعد ملا هو آت، وافتح 
صفحة التفاؤل واألمل، ان الندم على ما فات تضييع للوقت 

وال فائدة لك منه والوقت مهم جدا في حياتك:
والوقت أنفس ما عنيت بحفظه

وأراه أسهل ما عليك يضيع
يقول اإلمام ابن اجلوزي: «العاقل ال يخلو من احلزن 
ألنه يتفكر في سالف ذنوبه، فيحزن على تفريطه، فأما 
إذا كان احلزن ألجل الدنيا وما فات منها فليدفعه العاقل 
عن نفســه وأقوى عالجه أن يعلم انه ال يرد فائتا وإمنا 
يضــم إلى املصيبة مصيبة، فتصيــر اثنتني، واملصيبة 
ينبغي أن تخفف عن القلب وتدفع، فإذا استعمل احلزن 
واجلزع ازدادت ثقال» إن اإلميان بقضاء اهللا وقدره يزيل 
ندم املرء على ما فاته وفرط فيه، وإن لم يزله فإنه يخففه 

ويضبطه، ودمتم ساملني.

من منا ال يعرف الصحابي اجلليل املهاجر هللا عبدالرحمن 
بن عــوف، ے، والصحابي اجلليــل له صفات عديدة 
اجتمعت في شــخصيته، فكان نقيا تقيا جوادا ســخيا 
متفقها بالدين عاملا في علوم القرآن الكرمي والسنة النبوية 
الشريفة وطاهر السريرة، ولهذه الصفات ذات األخالق 
العالية أعطاه اهللا رزقا وخيرا وفيرا، فلم يتكبر أو يتعال 
على أحد ولم يثن ثراه عزمه على العطاء واجلود والكرم.

وعندما كان عبدالرحمن بن عوف يهاجر في ســبيل 
اهللا يترك كل ما لديه من أموال وجتارة ويبعد عن أموره 
الدنيوية عن قناعة، فكان يفني روحه في سبيل الدعوة 
اإلسالمية ويضحي لها بالنفس والنفيس، وقد آخى النبي  
ژ  بينه وبني سعد بن ربيع رضي اهللا عنهما، روي عن 
أنس بن مالك ے أن السيدة عائشة أم املؤمنني رضي اهللا 
عنها سمعت وهي في بيتها رجة باملدينة، فسألت ما هذا؟ 
قالوا بعارين لعبدالرحمن بن عوف قد قدمت من الشام 
حتمل أرزاق اهللا، وكان عددها سبعمائة بعير حطت املدينة 
ترجت من صوتها، فقالت عائشة أم املؤمنني سمعت رسول 
اهللا ژ يقول« قد رأيت عبدالرحمن بن عوف يدخل اجلنة 
حبوا» وحينما علم ابن عوف بهذا ذهب إليها وسألها عما 
بلغه، فحدثته مبا سمعت من رسول اهللا ژ فقال: «أشهد 

أنها كلها بأحمالها في سبيل اهللا».
وهناك قصــة أخرى على كرمه أيضا أنه مرض ذات 
يوم، فأوصى بثلث ماله، ولكن اهللا ســبحانه وتعالى قد 
من عليه بالشفاء، ولكنه نفذ وصيته ثم نادى «يا أصحاب 
رسول اهللا ژ كل من كان من أهل بدر له أربعمائة دينار» 
وقد تصدق في هذا اليوم مبائة وخمسني ألف دينار، فلما 
دخــل عليه الليل وجلس في بيته يروي ابن عباس كتب 
«جريدة» عبدالرحمن بن عوف بتوزيع جميع أمواله على 
املهاجرين واألنصار، حتى قميصه الذي على بدنه وعمامته، 
ولم يترك شيئا إال كتبه للفقراء واملساكني واحملتاجني ثم 
خرج للمسجد وصلى، وبعد أن أدى صالة الفجر خلف 
رسول اهللا - ژ - هبط جبريل گ فقال يا محمد «إن 
اهللا يقول لك أقرئ مني على عبدالرحمن بن عوف السالم 
وأقبل منه «اجلريدة» ثم ردها عليه وقل له قد تقبل اهللا 
صدقتك وهو وكيل اهللا ووكيل رسوله فليصنع في ماله 
ما يشاء وســيتصدق منه كما كان من قبل وال حساب 

عليه وبشره باجلنة». 
هذه إحدى الصور املشرفة ذات العطاء والكرم لرجل 
مســلم جند كل ثروته من اجل خدمــة مجتمعه ووطنه 
وإسالمه ولم يجعله حكرا على نفسه أو إكبارا على الناس، 
إمنا النفقة في سبيل اهللا؛ لذلك استحق الصحابي اجلليل 
عبدالرحمن بن عوف، رضا رب العباد ورســوله الكرمي 

ژ الذي أحبه خللقه وحرصه على اإلسالم ونصرته.
حقيقة البد أن تسطر لهذا اإلنسان ذي العطاء الكبير 
حتى يكون عنوانا صادقا ونبراسا لآلخرين ممن ميلكون 
املليارات واملاليني أن يحذوا حذوه، فاملال ال يدوم والعمر 
لن يدوم، فالعمل الصالح وجزاء العطاء في ســبيل اهللا 
سبحانه وتعالى هو الذي يدوم ويسجل في ميزان حسنات 
اإلنسان يوم يقوم احلساب يوم ال ينفع مال وال بنون.

هدانــا اهللا جميعا ملا فيه خير اإلســالم وحنن قلوب 
األغنياء على إخوانهم الفقراء في شتى بقاع العالم.

خصصت إذاعة الكويت محطة خاصة 
لتقدمي األغاني الشعبية الكويتية.. أغاني 
البحر والغوص وسامريات القروية أهل 
الفنطاس، إن فكرة احملطة هي نوع من 
إحياء التراث الشعبي فأغاني البحر هي 
صورة للتراث البحري، وكذلك سامريات 
القروية أهل الفنطاس تعتبر من التراث 
الذي يحيي الفنون الشعبية للقروية أهل 
الفنطاس والفحيحيل وأبي حليفة وفي 
الغرب قرية اجلهراء التي أصبحت اليوم 

من املدن املهمة للكويت.
وال شك أن فكرة تخصيص محطة 
لألغاني الشعبية فكرة لنتصّفح تاريخنا 
تاريخ الكويتيني األوائل، وأنا من متابعي 
هذه احملطة حلبي وسماعي أغاني البحر 
التي لها ذكريات جميلة عن املاضي.. كانت 
بيوتنا أكثرها تقع على ساحل البحر وكنا 
نتتبع البحارة عندما تبحر سفنهم أو ترسو 
في األسكلة (امليناء) وكان البحارة يرددون 
أغانيهم اجلميلة عند قيامهم برسو سفنهم 
في الساحل.. وكان من جملة الساحل هناك 
ميناء صغير لرسو السفن التي كانت حتمل 
أنواع التمر واخلالل (البلح) من البصرة 
وإيران وكنا نسمي هذا امليناء بالفرضة.

أرجو من إذاعتنا إذاعة الكويت احلبيبة 
أن تهتم بأغانــي مطربينا القدامى مثل 

عبداللطيــف الكويتي وعبداهللا الفضالة 
ومحمود الكويتي وسعود الراشد وعوض 
الدوخــي وعبداحلميد الســيد وغريد 
الشاطئ.. فهناك أغان جميلة لهؤالء املطربني 
ونتمنى ســماعها وما دمنا مقبلني على 
شــهر رمضان املبارك أمتنى أن نسمع 
أناشيد املالد للمال محمد الدوب واملقرئ 
علي احلسيني وهو أول مقرئ في إذاعة 
الكويت مع الشيخ ناصر محمد مال حسني 

واملنشد عيسى الهولي.
وكثيرا ما حضرت جلسات املالد مع 
اخلال علي احلسيني وما زلت أذكر االحتفال 
باختتام الشهر الفضيل في قصر مشرف 
للشيخ عبداهللا املبارك، طيب اهللا ثراه، وكان 

يترأس اجللسة الشيخ عبدالعزيز حماده، 
وكان الشيخ عبداهللا املبارك حريص على 
إقامة مثل هذا االحتفال في ختام الشهر 

الفضيل.
وما زلت أتذكر املطرب الشعبي الفنان 
عبداهللا الفضالة الــذي كان يتردد على 
منزلنا في سكة العنجري وكنت استمع 
إلى الفنان الكبير عبداهللا الفضالة الذي كان 
يراجع األغاني التي كان يؤلفها بنفسه مع 
اخلال علي احلسيني الذي كان مدرسا للغة 
العربية والتربية اإلسالمية في معهد النور 
فهو أول مدرس لطريقة البرايل اخلاصة 
باملكفوفني ولقد درس في معهد متخصص 
للمكفوفني في القاهرة ملدة عامني، وكان 

الفنان الكبيــر عبداهللا الفضالة حريصا 
على مراجعة اآليات القرآنية مع اخلال علي 
احلسيني لقد ترك الفنان الكبير عبداهللا 
الفضالة تراثا كبيرا من الفنون الشعبية.

لقد تعلقت بخالي علي احلسيني حيث 
عشــت طفولتي في منزل جدي حسني 
علي احلسيني وكنت دائما أرافق خالي 
في زياراته ومنها زيارة االذاعة الكويتية 
التي كانت تقع في مبنى األمن العام حاليا 

مبنى محافظة العاصمة.
حبذا لو اهتمت اإلذاعة بتقدمي سيرة 
لهؤالء الفنانني خالل إذاعة األغاني الشعبية 
وال يسعني في اخلتام إال أن أحيي اإلخوة 
املســؤولني بوزارة اإلعــالم وباألخص 
املسؤولني على محطة إذاعة الكويت.. مع 
مزيد من النجــاح وتطوير برامجها من 

حني إلى آخر.
من أقوال املغفور له بإذن اهللا ســمو 
األمير الراحل الشيخ جابر األحمد، طيب 
اهللا ثراه: «لقد كانت الكويت حصن الذين 
بقوا بداخلها ال يبالون باألخطار احملدقة 
بهم والء لهذه األرض وعشقا لترابها وإميانا 
بعدالة قضيتها وكانت الكويت أمل الذين 
كانوا خارجها فواصلوا ســعيهم جلمع 
القوى حول حقها ولوال هذان اجلناحان 

لكان احلال غير احلال». واهللا املوفق.

انقطعت كثيرا عن الكتابة خالل الفترة 
األخيرة بسبب كثرة االنشغال، ولكن ما 
أعادني اليوم لكتابة هذا املقال حدث جلل، 
وهو الفاجعة بوفاة األخ والصديق العزيز 

الرائد مشعل خالد القحص.
هو ابن عضو هيئــة التدريس في 
قسم اإلعالم بكلية اآلداب بجامعة الكويت 

د.خالد القحص.
ما إن فجع النــاس بخبر وفاة ذلك 
الشــاب اخللوق، حتى اكتظت وسائل 
التواصــل االجتماعي مبآثره، وهذا إن 
دل فإنــه يدل على محبة الناس له، وال 
يســتطيع من يعرفه إال ان يحب ذلك 
اإلنســان الراقي، ونسأل اهللا أن تكون 

من عالمات قبول ومحبة اهللا له.
التقيت مبشعل القحص متدربا في 
الورشة التدريبية «هندس وقتك»، والتي 

قدمتها ألول مره في يوم السبت ٢ مارس 
٢٠١٣ في مقر الهيئة اخليرية اإلسالمية، 

أي قبل ١٠ أعوام.
فقد كان له من اســمه نصيب، ألنه 
كان مشــعال منيرا يضيء املكان الذي 

يتواجد به، ويترك اثرا طيبا في الوجدان.
عرفته شــابا طموحــا، مبادرا، 
صاحب جتربة ناجحة في تخفيض 
الوزن، وممارســة احلياة الصحية، 
وهو محب للتجارب واملغامرات، مقبال 

على احلياة، مثابرا وصاحب هدف 
ورؤية في حياته.

وكانت أحد أهدافه رفع مستوى الوعي 
لدى املجتمع، وتشجيعهم على ممارسة 
الرياضة، فكانت لــه مبادرات رياضية 
Ted وڤيديوات حتفيزية ومشاركات في
Talk لنشر جتربته في إنقاص الوزن.

 باإلضافة إلى كتيب من تأليفه بعنوان 
١٤٠، والذي يشرح جتربته في إنقاص 
الوزن من ١٤٠ كيلو إلى ٧٢ كيلو وهو لكل 
الباحثني عن الرشاقة واملهتمني باحلياة 

الصحية والرياضة.
عزاؤنا لوالده الدكتور العزيز خالد 
القحص ووالدته وأسرته الكرمية، ونسأل 
اهللا لهم الصبر والسلوان على فقيدهم، 
وأن يجمعهم معه في الفردوس األعلى 

بإذن اهللا.

على بعد أيام قليلة وحتديدا يوم األول 
من أبريل املقبل، يتعرض الكثيرون من 
الناس مبختلف شرائحهم ومستوياتهم 
الثقافية واالجتماعية إلى أنواع مختلفة 
من األكاذيب الساخرة واإلشاعات الصادمة 
واملقالب املؤذية واملواقف احملرجة، وأحيانا 
احلزينــة واملؤملة، فيتفاعلون معها، كل 
على حسب املوقف الذي تعرض له، ثم 
يكتشف بعدها أنها كانت «كذبة أبريل»...!

والغريب في األمر أن العالم قد ألف 
هذا السلوك في األول من شهر ابريل من 
كل عام حتى أصبحت عادة! لكن ال توجد 
حقيقة مؤكدة ألصل هذه العادة، توجد 
فقط آراء مختلفة حولها: فذكر بعضهم 
أنها نشأت مع احتفاالت الربيع عند تعادل 
الليل والنهار في ٢١ من شهر مارس، ويرى 
بعضهم أن هذه البدعة بدأت في فرنسا 
عام (١٥٦٤م) بعد فرض التقومي اجلديد 
كما سبق، إذ كان الشخص الذي يرفض 
هذا التقومي اجلديد يصبح في اليوم األول 
من شهر ابريل أضحوكة لبعض الناس 
الذين كانوا يعرضونه ملواقف محرجة 
ويسخرون منه، ويرى آخرون ان هذه 
البدعة متتد إلى عصور قدمية واحتفاالت 
وثنية الرتباطها بتاريخ معني في بداية 
فصل الربيع، إذ هي بقايا طقوس وثنية.

وغيرها الكثير من اآلراء املختلفة كما 

ذكرنا، ولكن أيا كان أصلها أو السبب في 
وجودها، إال أنها تبقى في النهاية «كذبة»، 
والكذب مهما كانت أنواعه وتعددت أسبابه، 
جاء التحذير منه في الكتاب والسنة، وعلى 

حترميه باإلجماع.
فالكــذب مــن مســاوئ األخالق، 
وبالتحذير منه جاءت الشــرائع، وعليه 
اتفقت الفطر، ولم يأت في الشرع جواز 
«الكذب» إال في أمور معينة كإنقاذ نفس 
أو إصالح بني اثنني، أو مودة بني زوجني، 
أي أمور ال يترتب عليها أكل حقوق، وال 
يتم من خاللها ترويع الناس وتخويفهم، 
أو الطعن في أعراضهم....إلخ، فهو حرام 
بكل حال، وقد عــده بعض العلماء من 
الكبائر عندما تكلموا في قوله ملسو هيلع هللا ىلص «َمْن 

أشاَر إلى أخيِه بحديدَةٍ ، فِإنَّ املالِئَكةَ تلَْعنُهُ 
، وِإْن كاَن أخاُه ألبيِه وأُمِِّه».

هذا وبخالف انه لم يأت في شريعتنا 
اإلسالمية بأنه يوجد هناك يوم أو شهر 
محدد أو حلظة معينة يجوز للمرء من 
خاللها أن يكذب فيها ويخبر بها ما يشاء 
من األقوال، مثلما انتشر بني عامة الناس 
مبا يســمى بـ «كذبة ابريل»، والتي قد 

تترتب عليها مفاسد كثيرة.
لكن الزال البعض لألسف يظن أنه 
يحل له الكذب إذا كان مازحا، وهو العذر 
الذي يتعذرون به فــي كذبهم في أول 
«أبريل» أو في غيــره من األيام، وهذا 
خطأ، وال أصل لذلك في الشرع املطهر، 
والكذب حرام مازحا كان صاحبه أو جادا، 

عن ابن عمر قال: قال ژ: «إني ألمزح 
وال أقول إال حقا»، وعن معاوية بن حيدة 
قال: سمعت النبي يقول: ويل للذي يحدث 
باحلديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل 

له، ويل له.
فللكاذب عقوبــات دنيوية مهلكة، 
وعقوبات أخروية مخزية، لذلك ال يهمنا 
معرفة اصل هذه الكذبة بقدر ما يهمنا 
حكم الكذب فيها، ويكفي بأنها بدعة من 
بدع الغرب، واملتأمل في بحار االستدراج 
نحو بدع الغرب، سيرى كم هي خطى 
االنزالق نحو احلياد عن الدين اإلسالمي، 
وما سينبثق عن ذلك من آفات وعادات 

سيئة ال تليق بديننا احلنيف.
ناهيك عن احلوادث في كذبة أبريل 
الكثيرة، فمن الناس من أخبر بوفاة ولده أو 
زوجته أو بعض محبيه فلم يحتمل الصدمة 
ومات، ومنهم من يخبر بإنهاء وظيفته 
أو بوقوع حريق أو حادث تصادم ألهله 
فيصاب بشلل أو جلطة أو ما شابههما، 
وهذا كله من الكذب الذي يحرمه الدين 

والعقل، وتأباه املروءة الصادقة.
لذلك علينا أن نتيقن بأن شرع اهللا 
دائما وأبدا فيه احلكمة والعناية بأحوال 
الناس وإصالحهم، وليس بفخر لنا أن 
نقلد الغرب بالقشــور فقط والتفاهات 

التي ال معنى لها!

هندس

في رثاء الفقيد 
مشعل خالد القحص

@Al _ Derbass
Tariq@Al-Derbass.comم. طارق جمال الدرباس

في سياق احلياة

كذبة أبريل
فاطمة املزيعل

خصوصا بأوامر ســمو رئيس مجلس 
الوزراء جلميع القياديني باتباع سياسة 

الباب املفتوح.
في إحدى املرات وقبل وجود مواقع 
التواصل االجتماعــي، كنت طالبا في 
املدرسة وأخطأ وكيل على طالب فأخذ 

هذا الطالب تواقيع زمالئه الطلبة وذهب 
إلى الوزارة يقدم شــكوى! واستجابوا 
لشكواه: ومتت محاسبة الوكيل! لم الطالب 
يلجأ إلــى الفضيحة وإلى االعتصامات 

وإلى الصراخ.. أخذ حقه بورقة!
فهــذا موقف من مواقف كثيرة وال 

الحظنــا في اآلونــة األخيرة كثرة 
االعتصامات واملطالبات في كل موضوع 
وفي كل سبب، بســيطا كان أو كبيرا. 
أصبحت كأنها عدوى تنتقل من شخص 
إلــى آخــر وكأن املطالبــات ال تتم إال 

باالعتصامات!
أصبح البعض يظن أنه بالصوت العالي 
يأخذ حقه! ولكن لو جئنا للواقع فسنجد 
أن أضرار هــذه االعتصامات أكثر من 
حسناتها، وأنها ال جتدي نفعا وان نفعت 

ولكن شرها أكثر!
قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «إن اهللا رفيق يحب 
الرفق، ويعطي على الرفق ما ال يعطي 
على العنف، وما ال يعطي على ما سواه».

و قال: «إن الرفق ال يكون في شيء 
إال زانه، وال ينزع من شيء إال شانه».

واعلم يقينا أن ما تطلبه بالرفق واحلق 
يأتيك، وان أبواب اكثر املسؤولني مفتوحة، 

أقول هذا الكالم مجاملة أو ألمتدح أحدا، 
لكن ألدفع الشر من وراء ما نفعله، فلن 
تأتي مبثل االعتصامــات إال التضييق 

والسوء على الباقي.
وتصبح االعتصامات احلقيقية في 
املستقبل بال قيمة وال يسمع لها وان كانت 
على حق ومطالبه حقيقية، كالذي يسأل 
الناس حاجته املاســة لألموال، فأصبح 
أكثر الناس ال يعلمون صاحب احلق الذي 
فعال محتاج والذي يتسول بغير حاجة أو 
ألمور سيئة، فانعدم عطاء الناس للناس 

احملتاجة فعال!
وكمــا قيل «اخلير يخص والشــر 
يعم»، فال جنعل من االعتصامات شرا 
على اجلميــع، ويكون أصحاب احلاجة 
بأشــد الناس حاجة للمطالبة حلاجاتهم 
وال يجــدون من يلتفتون لها بســبب 
االعتصامات الكثيرة ملصالح شخصية!

نغم وسط النشاز

آفة 
االعتصامات!

@Y _ Alotaibiiيوسف فيصل العتيبي

املوقف السياسي

محطة األغاني 
الشعبية

عبداحملسن محمد احلسيني
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

ممثل كويتي قدير من ١١ حرفًا

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

جمال الردهان

فاطمة الطباخ

اامجعيبلاا

لنااااتاال

بحلللللللا

رتغااكفعار

يماصررزاود

دلئددةيللن

البقنأوممق

لدوايينيبب

رانءةةرةيا

ببدلودلااب

يلالفرقةده

عانعئارلاا

١ - وجع - أحلوا، ٢ - فضة - قبر، ٣ - رجع 
- عكس حرم - خاصتي (معكوسة)، ٤ - قباحة - 
متشابهة، ٥ - عملة - عكس استقبال (معكوسة)، 
٦ - كفال، ٧ - حدائقهم، ٨ - عكس متفتح - تعلقي 
الشديد، ٩ - يجيب - هربا - متشابهان، ١٠ - أحد 

األنبياء - رحمة.

األردن
البادل
الفرقة
الكرة

قباب
تلفزيون

الرائع
نحتم

األوملبياد
األردنية

األصدقاء
البيع

البريد
الدول

العاملية
آية

الغائبون
ربيع

١ - الفقر الشديد - قليل األدب، ٢ - رسن - طريقي، 
٣ - ساحة - أظهر، ٤ - متشابهان - محارب، ٥ - 
يحصيها (معكوسة)، ٦ - إنهاء اخلصومة - للنصب 
- متشابهان، ٧ - غادر - الرياح، ٨ - حب - مصانع، 

٩ - يبسط - داء، ١٠ - من ألوان الطرب.

أفقياً: عموديًا:
١ - ألم - أصروا، ٢ - جلني - حلد، ٣ - عاد - أحل - 
لي (معكوسة)، ٤ - دمامة - م م م، ٥ - نقد - ودعا 
(معكوسة)، ٦ - أعاال، ٧ - بساتينهم، ٨ - ذابل - ولعي، 

٩ - يرد - فرا - ل ل، ١٠ - أيوب - رأفة.

١ - العدم - بذيء، ٢ - جلام - مساري، ٣ - ميدان 
- أبدو، ٤ - مقاتل، ٥ - يعدها (معكوسة)، ٦ - صلح 
- أن - ر ر، ٧ - رحل - الهواء، ٨ - ود - معامل، 

٩ - ميد - علة، ١٠ - املواويل.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم الصحة

مشكالت املفاصل واحللويات
تنصح د.أجنيليكا دوفال خبيرة التغذية كل 
من يعاني من مشكالت في املفاصل باالمتناع عن 
تناول احللويات ومنتجات الفصيلة الباذجنانية، 
إلى أن على من يعاني من مشكالت  مشيرة 
البطاطس والباذجنان  في املفاصل استبعاد 
والطماطم والفلفل احللو من نظامهم الغذائي 
ألنها حتفز التهابات املفاصل، وباإلضافة إلى 
ذلك يجب عليهم التخلي عن تناول احللويات، 

ألنها حتفز االلتهابات في اجلسم أيضا.
في  يفرطون  الذين  «األشخاص  وتقول: 
تناول الكربوهيدرات البسيطة، والسكر املكرر، 
واملعجنات واحللويات، واألطعمة املعاجلة، هم 
بالتهابات مختلفة، مبا  أكثر عرضة لإلصابة 
فيها التهاب املفاصل». وتضيف: كما أن الوزن 
الزائد يشكل ضغطا إضافيا على املفاصل، ما 
يؤدي إلى تدميرها. لذلك من األفضل التخلص 

من الكيلوغرامات الزائدة.
ووفقا لها، يجب للحفاظ على صحة املفاصل 
إضافة منتجات غذائية غنية بالكوالجني. كما 
يجب على األقل تناول أسماك دهنية مرتني في 
األسبوع. كما أن اخلضراوات الطازجة هي أفضل 
مصدر للكالسيوم العضوي الذي يغذي املفاصل.

ماذا يحدث للجسم بعد تناول التمر 
يوميًا؟

في شهر رمضان يتناول الصائمون التمر 
عند اإلفطار، وعند تناول التمر بشكل يومي فإنه 
سيجلب معه املزيد من الفوائد املهمة للجسم، 
وفيما يلي مجموعة من الفوائد التي ميكن أن 

حتصل عليها بعد تناول ٣ حبات متر يوميا:
- ستتحسن صحة عظامك: وفقا للدكتورة 
جولي غاردن روبنسون من جامعة والية نورث 
داكوتا، فإن التمر يحتوي على البورون، الذي 

يعزز صحة العظام.
- يحسن صحة اجلهاز الهضمي: يعد التمر 
الغنية باأللياف، ويتطلب  الغذائية  من املواد 
جهازنا الهضمي األلياف ليعمل بشكل صحيح، 
ومتنع األلياف اإلمساك، والذي غالبا ما يعاني 
منه الصائمون في رمضان، وتنشط حركات 

األمعاء.
التوتر واالكتئاب:  - يساعد على محاربة 
يحتوي التمر على ڤيتامني B٦ الذي ثبت أنه 
يساعد اجلسم على إنتاج السيروتونني (هرمون 
السعادة) والنورادرينالني (ينتج عادة تأثيرات 
مشابهة لألدرنالني)، ما يحسن صحة الدماغ.

- يعطي دفعة كبيرة من الطاقة: التمور غنية 
باأللياف والبوتاسيوم واملغنيسيوم والڤيتامينات 
ومضادات األكسدة ما يجعلها الوجبة اخلفيفة 
املثالية، وهي توفر دفعة دائمة من الطاقة بفضل 

السكريات مثل الفركتوز واجللوكوز.
القلب: خلصت  - ميكن أن متنع أمراض 
دراسات سابقة إلى أن التمور تقلل من مستويات 
الدهون الثالثية وتقلل من اإلجهاد التأكسدي، 
وكالهما من عوامل اخلطر ألمراض القلب وتصلب 
الشرايني، وعالوة على ذلك، فهي مصدر غني 

للبوتاسيوم.
- يقلل من خطر اإلصابة بسرطان القولون: 
يحمي التمر اجلهاز الهضمي واألمعاء من البكتيريا 
الضارة، وبالتالي يقلل من خطر انتشارها إلى 

القولون.
- يخفف من أعراض احلساسية املوسمية: 
وجدت الدراسات أن للتمر تأثير إيجابي على 
التهاب املفاصل الروماتويدي أو التهاب األنف 
التحسسي املوسمي، حيث إنه فعال في تقليل 

العديد من أعراض االلتهاب لدى املرضى.
- يساعد على فقدان الوزن: ميكن أن يساعد 
التمر على إنقاص الوزن، فعلى الرغم من أنه 
غني باأللياف، إال أن هذه األلياف جتعلك تشعر 
بالشبع لفترة طويلة، ومتنع حدوث طفرات 

في جلوكوز الدم.

«BrightSide» :املصدر

املصدر: صحيفة «إزفيستيا»
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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 التراويحالشاميةالثالثاءالشيخ حمد جابر العلي

بعد صالة العشاءالشاميةاألثننيالشيخ علي اخلالد

بعد صالة التراويحالشويخ اجلنوبي٣ 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 العربي٣ 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 التراويحالنزهة - شارع دمشق - بجانب مطافي الفيحاء٣و٤ و٥ رمضان وكل أثننيالبابطني
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 م٣٧٢ و٤ رمضان وكل ثالثاءالعبدالرزاق

بعد صالة التراويحالشاميةاالثننياجلاراهللا اخلرافي

بعد صالة التراويحالفحيحيل ـ الطريق الساحليحتى ٥ رمضان وكل اثننيالدبوس

بعد صالة التراويحإشبيلية ـ ق١ ـ ش١٣٧ ـ م٣٦األحدبخيت الرشيدي

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 العشاءعبداهللا السالم ـ ق١ ـ شارع نصف اليوسف - م ٤٣األثنني ٢٧ مارسبورسلي

بعد صالة العشاءالقادسية ـ ق٤ ـ شارع البدر ـ م٢٩الثالثاءأحمد باقر

من ٨ مساًءالروضة ـ ق٥ ـ شارع مشاري الروضاناالثننيالشارخ

من ٨:٣٠ مساًءالشويخ السكني ـ ق٥ ـ ش٥٠ ـ م٤الثالثاءد.مصطفى يعقوب بهبهاني

بعد صالة التراويحاليرموك ـ ق٣ ـ شارع أحمد يوسف الثاقبالثالثاءآل الثاقب

بعد صالة العشاءاملنصورية ـ ق١ ـ ش١١ ـ م١٣كل يوم أحدديوان املرحوم جاسم الوزان

بعد صالة التراويحاليرموك ـ ق٢ ـ ش٢ ـ م٤الثالثاءالسرّيع

بعد صالة التراويحإشبيلية ـ ق٤ ـ ش٤٠٥ ـ م٤األحدفرز محمد الديحاني

بعد صالة التراويحالروضة ـ ق٥ ـ شارع البارودي ـ م٥ ـ مقابل املسجدالثالثاءالعمران

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 التراويحأشبيلية – ق٣ – ش٣٠٨ – م٥األحدعبدالهادي نافل الريضة العجمي

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 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 م٣٣األثننيالشريعان

بعد صالة التراويحالدسمة ـ ق١ ـ ش١٤ ـ م٢األثننياحلميدة
من الساعة ٨ مساءالدسمة – ق٤ – ش٤٠ – م٦الثالثاءاملرحوم كاظم عبداحلسني

من الساعة ٨ مساءمبارك العبداهللا ـ ق٢ ـ ش٢٠٩ ـ م٥٣األربعاء ٢٩ مارس و٥ أبريلأبناء املرحوم محمد أحمد كمال

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 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 م٣٣األحدثنيان األذينة

بعد صالة التراويح سلوى ـ ق٥ ـ ش٨ ـ م١٤األحدالرومي

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

بعد صالة التراويحاجلابرية ـ ق٧ ـ ش٩ ـ م٤٠االثننيالدريبان

بعد صالة التراويحصباح السالم ـ ق٦ ـ ش١ ـ ج٤ ـ م٣٢الثالثاءسعود عبدالعزيز احلميان

بعد صالة العشاءاملسايل ـ ق٤ ـ ش٤١١ ـ م٩٠االثننيالعدل

مالحظاتاملنطقة والعنواناليومالديوان

بعد صالة التراويحالعديليةالثالثاءصالح الفضالة وإخوانه
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 امليلماألثننيامليلم

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 األنصارياألثننيالفوزان

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 التراويحاملنصورية ـ ق١ ـ مقابل مسجد العثماناألحد ٤ رمضانالنقي

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 املطار٣ 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 التراويحاملنصورية ـ ق٢ ـ شارع يوسف الغنيم ـ ج٢٠ ـ م٧األحدالسلطان السالم

بعد صالة التراويحسلوى ـ ق١ ـ ش٢ ـ م٢٧األحد ٤ رمضاناملستشار فيصل الغريب

بعد صالة التراويحالعديلية ـ ق٢ ـ شارع عبداهللا النوري ـ ج٢٩ ـ م٨االثننيعبداهللا الكندري

بعد صالة العشاءالعديلية ـ ق٣ ـ ش٣٣ ـ م١٤األربعاء ٧ و١٤ رمضانوليد محمد بهبهاني واخوانه

بعد صالة التراويحالفيحاء ـ ق٣الثالثاءعماد أمان واخوانه

بعد صالة التراويحالفيحاء ـ ق٧االثننيأمان

بعد صالة التراويحكيفان ـ ق٢ ـ ش٢٥ ـ م٤٢ و٥ رمضان وكل أحدبن زيد

بعد صالة التراويحهدية ـ ق٤ ـ ش٢ ـ م٩٧األثننيأبو 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 العشاءالنسيم ـ ق١ ـ مقابل قسائم النسيماألربعاءد.فهد الوردان

بعد صالة التراويحأبواحلصانية ـ ق١١ ـ ش٦٠ ـ م٦٣األحد ٢ ابريلجعفر

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 األحدالقطان

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  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 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

بعد صالة التراويحسعد العبداهللا ـ ق٩ ـ ش٩٣١ ـ م٣٤الثالثاءسعود احلالف

بعد صالة التراويحالصليبية ـ ق٧يوميًاعراك العبيدي
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االحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ فنـون

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

١٠:٤٥ سفر برلك
١١:٣٠ رامز نيڤر إند

١٢:٠٠ طاش العودة
١٢:٣٠ستوديو ٢٣

١٣:٠٠ جعفر العمدة
١٤:٠٠ دفعة لندن

١٥:٠٠ برنامج إفطارنا غير
١٦٫٠٠ برنامج بالتي هي أحسن

١٦٫٣٠ برنامج عطر الكالم
١٧٫٠٠ برنامج مالك بالطويلة

١٧:١٥ برنامج كفو
١٧:٣٠ برنامج سني

١٨:١٠ برنامج حكاية وعد
١٨٫٤٠ ستوديو ٢٣

١٩٫٠٠ طاش العودة
٢٠:٠٠ منهو ولدنا؟ ج٢

٢٠:٣٠ رامز نيڤر إند
٢١:٠٠ جعفر العمدة

٢٢:٠٠ دفعة لندن
٢٣:١٥ سفر برلك

٠٠:٠٠ األجهر

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
١٧٫٣٠ برنامج من مثل أمي

١٨٫٠٠ برنامج دروب ١٠
١٠٠٠ حمــد اهللا ع  ١٨٫٢٠

السالمة

مسلسل «النار بالنار» - دبي

برامج الفضائيات

مسلسل «منزل ١٢» - تلفزيون الكويت

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

املنصور وعبدال.. سالمات
أجرى الفنان القدير محمد 
املنصــور عمليــة جراحية 
مصغرة في مستشفى جابر 
وتكللــت بالنجاح، وشــكر 
املنصور من خالل «األنباء» 
كل من سأل عنه، متمنيا من 
املولى ان يحفظ اجلميع من 

كل مكروه.
من جهــة أخــرى، أدخل 
استاذ النقد واالدب املسرحي 
في املعهــد العالــي للفنون 
املسرحية د.محمد عبدال الى 
مستشفى جابر بعد تعرضه 
لوعكة صحية على اثرها امر 
االطباء باملكوث باملستشفى 
حتى تستقر حالته الصحية.
محمد املنصور«األنباء» تتمنى الشــفاء 

د. محمد عبدال

التــام للفنــان القدير محمد 
املنصور واستاذ النقد واالدب 
املســرحي في املعهد العالي 
للفنون املســرحية د.محمد 

عبدال، سائلة املولى عز وجل 
ان يلبســهما ثــوب الصحة 
والعافية ويبعــد عنهما أي 
مكروه.. وما تشوفون شر.

الشعيبي: لم أسوي شيء والصبر حلو ومفتاح الفرج قريب

ياسر العيلة

النجمة الكوميدية هيا الشعيبي كشفت في حوار 
خاص لـ «األنباء» عن سبب اختفائها عن الساحة 
الفنية خالل الفترة املاضية، الفتة الى أنها متواجدة 
ولكنها في انتظار العروض املناسبة لتقدمها، كما 
اكدت ان هذا سبب غيابها عن السباق الرمضاني 
لهذا العام، وقالت: لألســف تلفزيون الكويت لم 
يدعمنا كفنانني كويتيني ونحن في النهاية عيالهم 
حتى انهم ما طلبوا مقابلتنا ليســألونا «شــنو 

السالفة وشنو فيه وينكم؟».
وردا علــى ســؤالنا «ملــاذا لــم تســعي أنــت 
للمسؤولني في تلفزيون الكويت؟» أجابت: «أنا 
بطبعي ما أحب أتطفل على أحد أو أنزل من نفسي 
مبثل هذا التصرف، خاصة أنني لم أسوي شيء، 
واجلميع يعلم ذلك، وال أملك إال أن أقول الصبر 

حلو ومفتاح الفرج قريب».
وعن ســبب اختفائها عن األعمال املســرحية 
داخل الكويت، ردت: «بالنسبة ملسرح الكبار أنا 
ال أرى إال مسرح الفنان عبدالعزيز املسلم وقروب 
الفنان حسن البالم ومسرح الفنان طارق العلي، 
واألعمال قليلة، ومؤخرا عقدت شراكة مع املنتج 
العراقي حسني اخلياط وأخذنا مسرحا و«سوينا» 
قروب كوميدي قوي في بغداد مبدينة «السندباد 
الند»، ومــا صدقت ردة فعل اجلمهــور العراقي 
الكبيرة عقب اعالننا عن هذا التعاون، وســنبدأ 

عروضنا اول يوم العيد».
وبسؤالها «مبا انك حتدثت عن مسرح النجم 
عبدالعزيــز املســلم، ملــاذا لم نشــاهدك معه في 
مسرحيته اجلديدة «السحر االسود»؟» أوضحت: 
«رمبــا ال يوجد لي دور مناســب في العمل، وأنا 
سعيدة بالنجاح الذي حققه بو عبداهللا مع النجمة 
هــدى حســني العام املاضي من خالل مســرحية 
«الطابق الثاني» وســعيدة بتكرار جتربتها هذا 
العام في «السحر األسود»، كذلك سعيدة بانضمام 
الفنانة سحر حسني معهما ايضا هذا العام، واهللا 
يوفقهــم، باالضافــة الى ان عبداهللا ابــن الفنان 
عبدالعزيز املسلم انتج مسرحية جديدة، ومعه 
ما شاء اهللا «قروب صخر»، ويكفي ان على رأس 
هذا القروب النجمة فتات سلطان، والتي أعشقها 
وأمــوت عليها، وأقول لهــا انطلقي بقوة يا بنت 

الكويت.
وحول أكثر سؤال تسمعه من جمهورها عندما 
تلتقيهم في األماكن العامة او من خالل حساباتها 
في «السوشيال ميديا»، ردت: «سؤال دائم وهو 
(وينك يا هيا؟) وال أخفيك سرا هذا السؤال صعب 
جدا ألني ولهــت عليهم مثل ما هم ولهانني علي 

لكن ال حول وال قوة».
وعن النجوم الكثيرين الذين شاركوا في موسم 
الرياض بأعمالهم هل من املمكن نشاهدها هناك 
قريبا؟، قالت هيا: «ان شاء اهللا تشاهدونني هناك 
ألن اجلمهور الســعودي جمهور راق وطيب وما 
يشــيل بقلبه، وإن شاء اهللا يكون لي تعاون في 
موسم الرياض، واهللا وايد مستانسة وأنا اشاهد 
اململكة العربية السعودية في هذا التطور الرائع 
الذي يحدث يوميا بل يحدث كل ســاعة ودقيقة، 
وطبعــا وراء هــذا املجهود الكبيــر الذي يحدث 

في موســم الرياض املستشــار تركي آل الشيخ 
(ابوناصر) صاحب القلب الطيب الذي استطاع 
ان يجمــع كل هــؤالء الفنانني مــن جميع انحاء 
العالــم، وكلنا كعــرب وخليجيني فخورون بهذا 

النجاح الذي تشهده اململكة».
وردا على سؤالي «ملاذا أشعر بأن هيا الشعيبي 
أصبحــت أكثر نضجا ورزانــة وتفكر جيدا قبل 
أن جتيب عن أي سؤال؟»، قالت: «انت شخصيا 
تعرفني منذ بدايتي، هل شــاهدت مني أي خطأ 
خالل مشــواري الفني؟ كل ما في األمر أن هناك 
نــاس غارت ونــاس حقدت علــى جناحي، ناس 
حطــت «دوبها من دوبي» ألنني احلمد هللا كانت 
انطالقتــي انطالقة قوية في املســرح اخلليجي 

ســواء في الكويت او الســعودية او قطر، وهللا 
احلمد كنت أســمع الناس تقول «هيا الشــعيبي 
األولى في املسرح الكوميدي» لكن الغيرة واحلسد 
جعلت بعض الناس كل هدفهم تكسير مجاديفي 
حتى ال أكمل وأستمر في طريقي، وأنا بثقتي في 
اهللا وحــب جمهوري وربعي وإخواني متواجدة 

وأكمل مسيرتي».
وحــول مكانها فــي املســرح الكوميدي وهل 
مازال شاغرا أم ان هناك من أخذت مكانها، قالت 
الشــعيبي: «ما أقدر أجاوب عن هذا السؤال ألني 
مــا في أحد يأخذ مكان الثاني، فكل فنان يفرض 
نفسه بجهده وموهبته في األعمال التي يقدمها، 
وكما ذكرت لك املسرح حاليا أشوفه متجه بأعماله 
بشكل كبير للجمهور «Under Age» (حتت السن)، 
ومســرح الكبار أشوف مســارح الفنانني حسن 

البالم وعبدالعزيز املسلم».
وعن مســرح النجم طارق العلي، قالت: «أنا 
أحب بومحمد طارق العلي»، وأضحك على بعض 
التصرفات التي يسويها على خشبة املسرح، وأقول 
اهللا يوفقه ألن مسرح العلي له مكانة كبيرة في 
قلبــي، وقدمت فيه أجمل أعمالــي، وأضحك من 
قلبي من املقاطع املنتشــرة على «ســناب شات» 
من أعمالنا، وأقول له إلى األمام وأنت تظل جنم 
مســرح، وأنا مالي شــغل بأي شيء يصير، وما 
أبي أســمع أحد وال أخذ بالي مــن أحد ألن بيني 
وبني طارق عمر ١٠ ســنوات قدمنا خاللها أعماال 
ناجحــة وكلها ضاربة وال عمــل طيحنا به، لكن 
دخول الناس بيننا والقيل والقال ممكن ســوى 
سوء فهم، وللحني أنا أحب طارق وأحترمه، وهم 
طلعت من مدرســته وطلعت من مدرسة املسلم، 
وما أنكر هذا الشيء، لكن طلعت أول من مسرح 

املسلم ثم من مسرح طارق».
 ،MBC اما عن سبب غيابها الطويل عن شاشة
اوضحــت هيا: «MBC هي أمــي وبيتي ومكاني، 
وبالعكس أنا ناطرة اللحظة اللي تأخذني معهم 
لكن رمبا اآلن مو وقتي وال زماني، ورمبا تكون 
شــغلة صارت أثرت على عالقتهم بي، لكن تظل 

MBC لها مكانة وهي األولى في قلبي».

أكدت لـ «األنباء» أنها شاركت منتجاً عراقياً لتقدمي عمل مسرحي كوميدي في بغداد خالل أيام عيد الفطر

هيا والفنان عبد العزيز املسلم في مسرحية جنوب افريقيا

هيا الشعيبي

هيا الشعيبي وطارق العلي

طلعت من مدرسة املسلم ثم من العلي الذي أحبه وأحترمهبسـبب الغيرة واحلسـد نـاس «حطت دوبها مـن دوبي» 
جمهوري يسـألني من الوله «وينك؟» لكـن ال حول وال قوة«MBC» أمـي وبيتـي ومكانـي وناطـرة العمـل معهـم

تلفزيون الكويت يستغني
عن «يله خلنا نروح»!

عرض بدالً منه البرنامج القدمي «أريل بوعدنان»

مفرح الشمري 

بعد أن مت التصوير مع العديد من الشخصيات الفنية 
واالجتماعية ورجال األعمال، استغنى تلفزيون الكويت 
عن بث برنامج «يله خلنا نروح» الذي كان من املفترض 
عرضه بعد اإلفطار حسب ما هو مدرج في جدول برامج 
القناة األولى الذي مت إرساله إلى وسائل اإلعالم ومدته 
٢٠ دقيقة، وهو مبنزلة ملسة وفاء ملسيرة الفنان الراحل 
عبداحلســني عبدالرضا، لكن لألسف هذه «اللمسة» لم 
تظهر على الشاشــة ألســباب غير معلنة، ليعرض بدال 
منه برنامج «أريل بوعدنــان»، وهو برنامج قدمي قدمه 
مشــاري املجيبل على شاشــة الكويت عــام ٢٠٢١، وهو 
جتميــع ألعمال الراحــل «بوعدنــان». واجلديد في هذا 
البرنامج أنه مت االستغناء عن املقدم لنتابع فقط مشاهد 

مسرحية وتلفزيونية كوميدية قدمية من غير ربط.!





رسالة اليوم من د.محمد الشطي للصائمني:
احلمد هللا الذي هدانا لشــهر رمضان وأكرمنا ببلوغ شــهر الصيام 
والقيام، ووفقنا ملا يحب ويرضى، قال تعالى: (شهر رمضان الذي أنزل 
فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقانـ  سورة البقرة ١٨٥)، 
لو تأملنا في هذه اآلية العظيمة وتفكرنا ما هو املقصود بأنه هدى للناس، 

فهي كلمة واحدة لكن حتمل في طياتها 
معاني ومقاصد ســامية، منها حتقيق 
معنى االستسالم وكمال العبودية هللا 
عز وجل، فهو ال يصوم شهر الفرض 
إال في شــهر رمضان ال يتقدم عليه 
وال يتأخر، كما ال ميســك عن الطعام 
إال إذا دخل الفجر الصادق، وال يأكل 
إال إذا دخــل وقت املغرب امتثاال ألمر 
اهللا تعالى: (وكلوا واشربوا حتى يتبني 
لكم اخليط األبيض من اخليط األسود 
من الفجر ثم أمتوا الصيام إلى الليل)، 
ومن املقاصد، أن الصيام يهذب النفس 
وينور القلب ويقوي العزمية ويعرف 
العبد مقدار النعمة وميأل القلب بالرحمة 

والعطف على الفقراء واملساكني، فعندما يجوع الصائم ويشعر بالعطش 
يحس بأن هناك من الضعفاء من ال ميلكون لقمة العيش، وملا يصوم من 
صالة الفجر الى صالة املغرب تزيد من عزميته ويعرف شــرف النعمة 
التي كان يتمتع بها في غير رمضان. كما يربي الصيام العبد لالستعداد 
الدائم لرحلة الدار اآلخرة، فتجد املسلم في شهر رمضان يحرص على 

الصوم ألن الذي يجازي عليه هو اهللا تعالى.

دروس نبوية

رسالة من

د. عجيل النشمي

القرآن

بقلم: د.عمر الشايجي

نزل فيهم قرآن

تراكم الكفارات عن عدة سنني من رمضان

ما حكم من كان عليه كفارة من رمضان، 
وحال عليها احلول مرة ثانية، وأصبحت 

عليه كفارتان، وحال احلول مرة ثالثة، 
وأصبحت عليه ثالث كفارات؟

٭ جمهــور الفقهــاء قالــوا بوجــوب 
الكفارات، بعدد ما حدث، وال تكفي كفارة 
واحــدة على اجلميع، وهــذا هو القول 
الراجــح، ألن كل يوم من أيام رمضان 
يعتبر عبادة مستقلة، فإذا فسد يوم منه 
بسبب اجلماع، فسد اليوم الذي خصه 
الفعل، وهكذا، وذهــب بعض الفقهاء، 
إلى أن كفارة واحدة تكفي، محتجني بأن 
الفعل تكرر قبل أن يكفر عنه صاحبه، 
وسبب هذا الفعل واحد، فتتداخل كفارته 

ويكفيه كفارة واحدة.

استخدام العدسات الالصقة

هل يجوز استخدام العدسات الطبية في 
نهار رمضان، حيث لدي ضعف بالنظر، 

فهل استخدامها يعتبر من املفطرات؟
٭ ال بــأس في اســتخدامها ما لم يكن 
وضعها يشتمل على مواد سائلة تنزل 
من العني إلى احللق فتبلعها، فتفطر في 

هذه احلالة فقط.

الفحص املهبلي في رمضان

نحتاج نحن النساء الى الفحص املهبلي 
أثناء نهار رمضان، فما حكم هذا 

الفحص في نهار رمضان: هل يفطر، 
أم ال؟

٭ الذي يفطر عند الفقهاء هو ما يدخل 
اجلوف، وهو اجلهاز الهضمي (احللق، 
والبلعوم واملــريء، واملعدة)، واملهبل 
ليــس من اجلوف، وال هــو طريق إلى 
اجلــوف، ولذلك ادخــال الســوائل او 
اللبــوس او التحاميــل او الفحص، أو 

حتى غسيل املهبل، ال يسبب الفطر.

الشك في السحور

شخص يقول انه تسحر وهو يظن ان 
الفجر لم يظهر بعد، ثم تبني له بعد ذلك 
ان الفجر كان قد ظهر قبل ان يتسحر 

وميسك؟
في مثل حال الســائل يبطل صوم هذا 
اليوم، وهذا بإجماع االئمة االربعة وعليه 
القضاء، ومثله ايضا من افطر في آخر 
النهــار وهو يظن الشــمس قد غربت، 
ثم تبني له ان الشــمس لم تغرب، فهذا 
ايضا يبطل صومه، وعليه القضاء دون 

الكفارة.

بلقيس ملكة سبأ
ملكة ســبأ (اليمن) استمدت قوتها من رسوخ مملكتها، فقد حكمت 
قومهــا بعــد ٤٠ ملكا من آبائها العرب أهل احلكمــة واخلبرة في إدارة 
أمور الناس وهي من أبوين عربيني وأبوها من نسل يعرب بن قحطان، 

أو تبع احلميري.
نزلت فيها آيات حني ألقى هدهد سليمان گ لبلقيس رسالته على 
سريرها ودهشت ولكنها قرأت في تدبر وتعقل قوله عز وجل في سورة 
النمل: (إنه من ســليمان وإنه بسم اهللا الرحمن الرحيم أال تعلوا عليَّ 
وأتوني مســلمني)، وجهــت بلقيس الدعوة لكبار رجــال الدولة وأهل 
مشورتها من أهل اخلبرة وحدثتهم عن الرسالة وكيف وصلت غرفتها 
(قالت يأيها املأل أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون)، 
ثم قالت: (إن امللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة 
وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة مب يرجع املرسلون)، 
لــم تنفرد بلقيــس بالرأي في أمر عظيم وهي امللكة التي ورثت احلكم 
عن خبرة بسياسة الشعوب وتنمية العالقات اخلارجية وحسن اجلوار 

من أجل حتقيق األمان وحتى ال يكون هناك دمار.

أحسنوا الظّن باهللا
حســن الظن باهللا تعالى باب عظيم من أبواب الرحمة والقبول 
وليــس ألحد أن ييأس من رحمة اهللا عــز وجل (إنه ال ييأس من 
روح اهللا إال القوم الكافرون). وقال اهللا تعالى: (قل يا عبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رحمة اهللا إن اهللا يغفر الذنوب 
جميعا). وفي احلديث القدســي: (إنا عند ظن عبدي بي» فمن ظن 

بربه خيرا لقــي خيرا ومن تقرب 
إلى ربه يقربه اهللا تعالى منه وعفا 
عنه، واهللا هو العفو الرحيم يغفر 
الذنب ويقبل التوب ويحب التوابني 

ويحب املتطهرين.
ويعتبر حســن الظن باهللا من 
أبي هريرة  القلبية، فعن  العبادات 
ے أن رســول اهللا ژ قال: «إن 
حسن الظن باهللا تعالى من حسن 
العبــادة»، وقد ثبــت في صحيح 
البخاري من قول الزبير بن العوام 
البنه عبداهللا رضي اهللا عنهما: «يا 
بني إن عجزت عن شيء من ديني 
فاستعن عليه موالي. قال عبداهللا: 

فواهللا ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبت من موالك؟ قال: اهللا، قال: 
فــواهللا ما وقعت في كربة من دينه إال قلت: يا مولى الزبير اقض 
عنه دينه فيقضيه. وكذلك عند الدعاء قال رسول اهللا ژ: «ادعوا 
م الرغبة فيما  اهللا وأنتم موقنــون باإلجابة»، فإذا دعوت اهللا فعظِّ
عنده وأحســن الظن به عز وجل، ومن عرف اهللا وسعة رحمته ال 

ميلك إال أن يحسن الظن بربه.

د. عبداهللا الشريكة

اغتنموا الشهر

د. محمد يوسف الشطي

بالتوحيد 
ينشرح الصدر

(فمن يرد اهللا أن يهديه يشرح 
صدره لإلسالم - األنعام ١٢٥).

ال شك أن الهداية إلى الصراط 
املستقيم هدف ينشده كل مسلم 
مع تفاوت الناس في جدية الطلب 
وصدق العزمية وبلوغ الهدف، 
وإلى كل راغب في الهداية وباحث 
للجنان  عن أســبابها ومتطلع 
السبب األساسي  إليكم  العالية 

للهداية إلى اهللا بإذن اهللا..
فمن يرد اهللا أن يهديه لإلميان به 
وبرسوله وما جاء به من عند ربه، 
فيوفقه ويشرح صدره لإلسالم، 
له، بلطفه ومعونته،  ويســهل 
حتى يستنير اإلسالم في قلبه، 
فيضيء له، ويتســع له صدره 

بالقبول.
فاإلســالم أعظم ما يشرح اهللا 
به الصدر، فبقــدر التزامك به 
البهجة والسرور،  يحصل من 
فالزم طاعة اهللا وطاعة رسوله 
تدرك هذا املطلوب، أقم أركانه، 
واحفظ شرائعه وحدوده، يشرح 

اهللا صدرك وينير قلبك.
فإن سعادة الدنيا ونعيم اآلخرة 
تنال بصالح القلوب وانشراحها، 
وزوال همومها وغمومها فخذها 

قاعدة في حياتك.
فأعظم أسباب الهداية وانشراح 
الصدر هو التوحيد وعلى حسب 
كماله، وقوتــه، وزيادته يكون 

انشراح صدر صاحبه.

احلياء فضيلة

استخدام مساحيق التجميل ينقص أجر الصيام

املذكور: املكياج للمرأة الصائمة حالل في بيتها وحرام خارجه

العنـزي: التبـرج بدون قيـود شرعيـة أصلـه احلرمـة
الزايد: من حتب اهللا وتخشاه حتاول جاهدة إرضاءه وتنفيذ أوامره

جند بعض النساء يخرجن من 
بيوتهــن وهن صائمات بوجوه 
مليئة باملساحيق ومالبس غير 
إســالمية.. فهل ينقص ذلك من 
أجر الصيام؟ هذا ما يجيب عنه  
علماء الشرع في السطور القادمة:

أكد د. خالد املذكور أن تزكية 
النفــوس وتهذيــب الســلوك 
اإلنساني من أهم ثمرات الصيام 
في شــهر رمضــان، وأن األصل 
في وضع املساحيق أو ما عرف 
باملكياج للمرأة فإنه يجوز للمرأة 
على اعتبار انه من الزينة املباحة 
بشرط أن تكون هذه الزينة للزوج 
أو فيما ال يراه الرجال وإال خرجت 
الزينة مــن املباح إلى التحرمي، 
وإن كانــت الزينة في حد ذاتها 
ال تؤثر على صحة الصوم، فقد 
يجتمع في املسلم العمل الصالح 
واملعصية في آن واحد فيثاب على 
الطاعة ويعاقب على املعصية. 
فاملكيــاج للمرأة الصائمة حالل 
فــي بيتها وحــرام خارجه، قال 
تعالى: (وال يبدين زينتهن إال ما 
ظهر منها) (وليضربن بخمرهن 
على جيوبهن وال يبدين زينتهن 
إال لبعولتهــن) فالتبــرج اتباع 
خلطوات الشيطان (ومن يتبع 
خطوات الشــيطان فإنــه يأمر 

بالفحشاء واملنكر).
ويؤكــد د.ســعد العنزي أن 
وضــع املســاحيق للتجميــل 

للصائمة في نهار رمضان ال يؤثر 
في الصيام وال يعد من املفطرات 
ما لم يدخل بعض جزيئات هذه 
األصباغ الــى املعدة عن طريق 
الفم مثــل (أحمر الشــفاه)، اما 
باقي انــواع التجميل فال يؤثر 
في صحة الصيام، ولكن األفضل 
استعمال التبرج في املساء للزوج 
او مجموعة النساء، لكن التبرج 

من الذنوب واخلطايا، فالصوم 
وقاية يقي صاحبه من الوقوع 
في اإلثم، قال تعالى: (كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من 

قبلكم لعلكم تتقون).
اجلو اإلمياني

من جهتها، قالت د. صفية 
الزايد إن شهر رمضان فرصة 

جمال الروح واملعاملة احلسنة 
ألختك املسلمة وترك ما حرم 
اهللا، وتلك املساحيق ال تضفي 
عليك سوى مزيد من التشوه 
والقبــح، ألنها تتعــارض مع 
اجلو اإلمياني الذي يتطلبه هذا 
الشهر الكرمي الى جانب املضار 

الصحية لتلك املساحيق. 
النســاء  الزايــد  ودعــت 

بدون قيود شرعية اصله احلرمة، 
وكذلك بعض هذه املستحضرات 
يحرم استعمالها، اذا تبني منها 
انها تصيــب الصائمة بأمراض 
او اضــرار فــي الوجــه وغيره، 
مؤكدا ان تبــرج املرأة الصائمة 
ينقص اجــر صيامهــا، فاألجر 
الكامــل للصائم الذي يتقي اهللا 
في صومه ويصونه عما يدنسه 

لكل مؤمنة بأن تعيد حساباتها 
مع نفسها، وحتاول جاهدة أن 
تعوض ما فاتها من تقصير في 
طاعة اهللا، وهذا الشهر الكرمي 
هو شهر تهذيب للنفس والعمل 

الصالح.
ولفتت الزايــد إلى ان اهللا 
سبحانه خلق اإلنسان في أجمل 
صورة، واجلمال احلقيقي هو 

املسلمات إلى جتنب تلك اآلفة 
واالقتداء بكالم اهللا ســبحانه 
وتعالــى (وال تبرجــن تبرج 
اجلاهلية األولى) مشيرة إلى 
أننــا بحمــد اهللا فــي صحوة 
دينية ولســنا جاهالت بأمور 
ديننا والذي يحب اهللا ويخشاه 
يحاول جاهدا إرضاءه وتنفيذ 

أوامره.

د. صفية الزايدد. خالد املذكور د.سعد العنزي

تأمالت رمضانية

عّلمنا نبينا الكرمي محمد ژ أن احلياء هو من أخالق األنبياء والرســل جميعا، قال الرســول 
ژ: «إن لكل دين خلقا وخلق اإلسالم احلياء»، وقد جاء ذكر احلياء في القرآن الكرمي في مواطن 
عديدة ومنها ما جاء في ســورة القصص (فجاءته إحداهما متشــي على اســتحياء قالت إن أبي 
يدعــوك ليجزيــك أجر ما ســقيت لنا)، أيضا أن النبي ژ مر على رجــل يعظ أو يعاتب أخاه في 
احلياء فقال الرسول ژ: «دعه فإن احلياء من اإلميان»، مبعنى أال تنهاه عن احلياء، كما قال النبي 
ژ: «إن اإلميان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول ال إله إال اهللا وأدناها إماطة األذى عن الطريق 
واحلياء شــعبة من اإلميان)، وقد كان هذا اخللق ســمة أساســية في الصحابة والصاحلني، فكان 
الطالب يستحي من معلمه واالبن يستحي من أبويه والصغير يستحي من الكبير. ففي صحيح 
البخاري جاءت أم سليم إلى الرسول ژ فقالت: «يا رسول اهللا إن اهللا ال يستحيي من احلق، فهل 
على املرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال الرسول ژ: إذا رأت املاء، فغطت أم سلمة وجهها، وقالت يا 

رسول اهللا أو حتتلم املرأة؟ فقال ژ: نعم». فاحلياء خلق مفقود في الكثير اآلن.
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إعداد/ ليلي الشافعي



«األنباء» بالتعاون مع املطاعم 

أفضل  لقرائها  تقدم  العاملية 

الوصفات ملائدة عامرة خالل 

شهر رمضان الكرمي. وصفات 

حسن  الشيف  يقدمها  اليوم 

اجلاللي من مطعم نارجن:

الشيف حسن الجاللي

٢ غرام ثوم ناعم
٢ غرام سماق

٥ غرامات ملح
١٥ غراما دبس الرمان 
١٦ غراما زيت الزيتون
١٥ غراما بصل أبيض

١٩ غراما خبز مقلي

املقادير:
٢٠ غراما ملح

٥ غرامات فلفل اسود ناعم
٥ غرامات فلفل ابيض ناعم

٥ غرامات هيل ناعم
٥ غرامات قرفة ناعم

٥٠ غراما سمن حيواني
٥ غرامات بهار مشكل

املقادير:
١٠٠٠ غرام بازالء
٢٠٠ غرام بصل

١٥٠ غراما بطاطا
١٥٠ غراما جزر

٢ ليتر ماء
١ ليتر كرمية طبخ

١٥٠ غراما كورن فالور
١٠٠ غرام زبدة

مقادير أرز اخلروف:
XL ١٠٠٠ غرام أرز بسمتي

١٫٥ ليتر ماء
١٠٠ غرام سمن حيواني 

٢٥ غراما ملح
٥ غرامات فلفل اسود
٥ غرامات فلفل ابيض

٥ غرامات بهارات مشكلة
٥ غرامات قرفة ناعمة 

٢٠٠ غرام بازيالء خضراء
٥٠ غراما لوز

٥٠ غراما كاجو

طريقة التحضير:   

٭ تخلط جميع أنواع البهارات بشكل جيد.
٭ يخلط السمن احليواني مع البهارات ويدهن بها كتف اخلروف.
٭ ضــع الكتــف داخل صينية الفــرن مع قليل مــن املاء وقم 
بتغطيتــه بالقصدير وادخله الفرن ملدة ٤ ســاعات متواصلة 
ولكن تفقد كمية املاء املوجود داخل الصينية بني احلني واآلخر 

حتى االستواء.
طريقة حتضير األرز:   

٭ اغسل األرز وانقعه ملدة ١٥ دقيقة.
٭ ضع األرز باملصفاة حتى تتخلص من املاء.

٭ فــي قدر كبير ضع الســمن احليواني واضــف األرز وقلبه 
قليال ومن ثم أضف البهارات املذكورة.

٭ اضــف املاء املغلي الــى األرز وحركه قليال ثــم غطي األرز 
واخفض النار قليال ملدة ٢٠ دقيقة أو حتى متام االستواء.

٭ ضع األرز في صحن التقدمي وثم ضع الكتف املشوي فوق 
األرز ويزين بالبازالء واملكســرات ويقدم بجانبه اللنب الرائب 

او اللنب باخليار.

كتف خروف صغير احلجم

فتوش الباذجنان

املعمــول

طريقة  التحضير:   

٭ ضع ١٥٠ غراما حلم داخل قطعتني من النايلون وتدق حتى تصبح بشكل دائري.
٭ اخلــط جبنــة املوزاريال مــع الفلفل األحمر واالخضر والفســتق احللبي 

والفطر الطازج.
٭ نضع ١٠٠ غرام من احلشــوة في املنتصف ثم تلف بشــكل نصف دائري 

وتغلق من اجلوانب بشكل جيد.
٭ تلف كل قطعة بالنايلون وتوضع في الثالجة على درجة حرارة ٤ مئوية 

حلني االستخدام.
٭ تشوى على الفحم أو داخل فرن على درجة ٢٢٠ درجة مئوية.

طريقة  التحضير: 

٭ يقطع الباذجنان الى قطع 
صغيرة ومن ثم يقلى بزيت 

وافر.
٭ تقطع البندورة على شكل 
مكعبــات، وتضاف جميع 
البندورة  األعشــاب علــى 

والباذجنان املقلي.
الناعم  الثــوم  ٭ يضــاف 
واملح وزيت الزيتون ودبس 
الرمــان، والبصل واخلبز 

املقلي.
٭ اخلط املزيج مع بعضه 
البعض وضعه في صحن 
التقــدمي وزينــه بحبــات 

الرمان.

طريقة  التحضير: 

٭ ضع الطحني والسكر في 
اخلفاقة ثم أضف الســمن 

احليواني وأخفق.
٭ ضع املــاء والقطر وماء 
الزهر وقم باخلفق مجددا 
حتــى تتجانــس العجينة 
وتصبــح ناعمــة وضعها 

بالبراد حتى تبرد.

طريقة  التحضير: 

٭ تقطع العجينة الى قطع صغيرة.
٭ يقطع التمر الى قطع صغيرة.

٭ تفرد العجينة ويوضع بداخلها التمر وتكور 
ثم توضع بالقالب اخلاص باملعمول وتوضع 
بالصواني وتدخل فــرن بدرجة حرارة ٢٥٠

درجة مئوية ملدة ٧ دقائق.

املقادير:
١٠٠٠ غرام حلم غنم مفروم ناعم

٣٠٠ غرام جبنة موزاريال
٦٠ غراما فلفل أحمر

٦٠ غراما فلفل أخضر 
١٠٠ غرام فستق حلبي

٦٠ غراما فطر طازج

املقادير:
١٥٠ غراما باذجنان مقلي

٥٠ غراما بندورة
١٥ غراما نعنع أخضر 
١٥ غراما زعتر أخضر

١٠ غرامات بقدونس

املقادير:
١٢٥٠ غراما طحني

٦٥٠ غراما سمن حيواني
٢٥٠ غراما سكر

١٢٥غراما قطر
٨٥ غراما ماء زهر
١٠٠ غرام ماء بارد

املقادير:
١٠٠٠ غرام متر مطحون

١٥ غراما هيل 
٥٠ غراما سمن حيواني

املعجــوقةاملعجــوقة

شوربة كرمي البازالءشوربة كرمي البازالء

طريقة التحضير:   

٭ ضع الزبدة في قدر متوســط علــى النار ومن ثم 
ضع البصل وقلبه قليال حتى يذبل.

٭ ضع البطاطا واجلزر والبازالء وحركهم مع البصل 
قليال ومن ثم ضع املاء فوقهم واتركهم حتى الغليان، 

ثم ضع كرمية الطبخ.
٭ اطحــن املزيج بواســطة ميكســر الطعام ثم ضع 
الكورن فالور فوق املزيج حتى نحصب على سماكة 

الشوربة املطلوبة.
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إعداد/  حنان عبداملعبود



القاهرة ـ محمد صالح

كثير من الفنانني والفنانات ال يســتطيعون كبح جماح تصريحاتهم اجلريئة احيانا 
والصادمة احيانا اخرى، مما يتسبب في حدوث ازمات واختالق خالفات واثارة مشاكل.. مما 
يترك آثارا كبيرة ويخلق حالة من الشد واجلذب في الوسط الفني وتردده مواقع التواصل 
االجتماعي.. «األنباء» ترصد اكثر التصريحات التي اطلقها جنوم الفن واشعلت االزمات:

الفنان محمد رمضان احد اكثر الفنانني الذين أثاروا ويثيرون اجلدل بتصريحاتهم، مما 
يجعله مصدرا لنقد رواد مواقع التواصل االجتماعى.. كما تسببت في خالفات مع جنوم 
كبــار رحلوا او مازالوا احياء أو مع اجلمهور، ومقولته الدائمة انه «منبر ون» واملتصدر 

فنيا فتحت العديد من األزمات.
دخل في صدام شديد مع محبي وجمهور الزعيم عادل امام واحمد حلمي وامير كرارة 
ومحمد هنيدي ومحمد سعد وكرمي عبدالعزيز بسبب تصريحاته املستفزة بأنه األعلى أجرا 
من اجلميع بال استثناء، وان افالمه هي االولى في االيرادات دائما وانه االكثر جماهيرية. 
الغريب انه اعلنها صراحة انه املطرب األكثر مشاهدة على اليوتيوب وحضورا جماهيريا 

في حفالته واألعلى أجرا.. لتنطلق ضده اسهم الغضب من جميع االجتاهات.
ونشبت العديد من اخلالفات بني رمضان وعدد من زمالئه بسبب اجلمل النارية التي 
اعتــاد ان يطلقها مثلما حدث مع أحمد عــز، حيث هاجمه األخير ووصف أفالمه بأنها لن 
تعيش وال حتسب في تاريخ أي فنان كنجاح، وعلى الفور علق محمد رمضان ساخرا من 

مقولة ان أفالمه لن تعيش قائال «األعمار بيد اهللا.. ولوال اجلمهور لن نصبح جنوما».
واصطدم ايضا بالفنان بيومي فؤاد ألنه عبر بأحد البرامج عن رأيه في مسلسل بطولة 
محمد رمضان، فأكد انه لم يعجب باملسلسل وال بالشخصية التي قدمها رمضان 
ألنها تدعو للبلطجة والعنف.. وكان رد رمضان عنيفا حيث وصف بيومي فؤاد 
بـ «النحيت»، وطالبه ســاخرا بأن يتفرغ للفن ويترك النقد قائال «ســيبك من 

النقد وركز في شغلك يا زميلي».
وقع الفنان املصري محمد رمضان في مرمى االنتقادات الالذعة من متابعي 
مواقع التواصل وعائلة القدير فريد شوقي عقب تصريحاته التي قارن فيها 
بني بدايته الفنية وبدايات فنانني كبار مثل الراحل فريد شوقي، وذكر ان 
اولى بطوالته جســد شخصية تاجر للمخدرات في فيلم «حميدو» وهو 
فيلم شبيه بفيلمه «عبده موتة»، ولكنى لم أقتل البطلة، وعلى الفور 
تصدت له املنتجة ناهد فريد شوقي قائلة: منتهى اجلرأة من محمد 
رمضــان املقارنة بني فيلم «حميدو» الذي اليزال في ذهن اجلمهور 
رغــم مرور ٧٠ عاما على إنتاجه، وبني «عبــده موتة» الذي ينتهي 
من ذهن اجلمهور مبجرد عرضه، كما ان هناك فارقا بني افالم امللك 
(تقصد والدها)، التي خدمت املجتمع وغيرت قوانني وبني أفالمك التي 
أدت إلى إفساد األخالق والذوق وأدت إلى جرأة القتل في الشوارع.
ولم ينج الفنان الراحل اســماعيل ياســني ملــك الكوميديا من 
التصريحات املثيرة للجدل من «عبده موتة» بقوله إن أفالم الراحل 
إسماعيل ياسني أساءت إلى اجلندي املصري بسبب املظهر الذي 
كان يطل به وتصرفاته املضحكة التي ليس لها أي عالقة باجلندية 
املصرية.. ونال رمضان نقدا شرسا من عشرات املاليني العاشقني 
لفن «ســمعة»، واعتبروا أنه يخطئ في حق قامة فنية كبيرة.. 
ليقوم مبحاولة اصالح ما أفسده، وأكد أن الراحل إسماعيل ياسني 
هو أكثر ممثل يضحكه، كما أنه يحفظ كل األغاني التي قدمها.

وكان لرمضــان خالف شــديد مع الفنانة ليلــى غفران التي 
هاجمته بسبب مسلســله «ابن حالل» الذي يشبه قصة مقتل 
ابنة الفنانة، وفى برنامج العاشــرة مساء مع االعالمي الراحل 
وائل االبراشى انتقدها بشدة فوصفته على الهواء بلفظ ساخر.. 

ليتبادال بعدها التصريحات الساخنة في وسائل االعالم.
كمــا اضطر رمضــان الى تقدمي اعتذار بعد مرور ســنوات 
عديدة من خالل تسجيل ڤيديو بعد تداول رواد مواقع التواصل 
االجتماعي مقطع ڤيديو له يظهر فيه ينتقد اجلزائر عقب مباراة 
كرة قدم بني بني مصر واجلزائر، منذ اثنتي عشــرة ســنة، وأكد 
انه ڤيديو قدمي والبعض يسعى إلثارة شعب اجلزائر ضده بإعادة 

اذاعته.. وقدم اعتذارا الى بلد املليون شهيد.

محمد رمضان.. «منبر ون» سبب مشاكله
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أديلم.. هدف «ذهبي» 
خالد في ذاكرة العرباويني

عمر كانوتيه.. ينقذ مسجدًا من الهدم

يحيى حميدان

دخل املدافع الدولي السابق محمد أديلم 
قلوب جماهير النادي العربي بعدما أهداهم 
لقب كأس األمير لكرة القدم ملوسم ٢٠٠٠/١٩٩٩

للمرة الـ ١٢ في تاريخ «األخضر» بتسجيله 
«الهدف الذهبي» فــي مرمى التضامن ٢-١

في املباراة النهائية للبطولة.
وخــالل املبــاراة النهائية ذاتهــا، تقدم 
«األخضر» في البداية من كرة ثابتة من مسافة 
بعيدة أطلقها أحمد موسى «صاروخية» في 
الشــباك، قبل أن يعادل «العنيد» النتيجة 
قبل ثوان قليلة مــن نهاية الوقت األصلي 
عن طريــق هادي ضحوي، وحمل البعض 

مسؤولية الهدف ألديلم.

وتقمص أديلم دور البطولة في الوقت 
اإلضافــي، والــذي كان حينهــا ينتهي مع 
تســجيل أي من الفريقني هدف الفوز وهو 
ما كان يســمى بـ «الهدف الذهبي» قبل أن 
يتم إلغاء هذه القاعدة الحقا، حيث استقبل 
أديلم كــرة ملعوبة باملقــاس من احملترف 
السنغالي منصور أياندو، ليحولها برأسه في 
الشباك من فوق حارس مرمى التضامن حمد 
عبدالصاحب بطريقة رائعة بقيت عالقة في 
الذاكرة، ليعلن تتويج العربي باللقب الغالي 

وسط فرحة عارمة جلماهير «األخضر».
وكانت بداية أديلم في نادي النصر بعدما 
انضم إلى صفوفه في مرحلة األشــبال في 
عام ١٩٨٤، ومثل الفريق األول لـ«العنابي» 
بعدها بـ ٣ مواسم، وبقي عنصرا ثابتا حتى 

انتقاله الى صفوف العربي في عام ١٩٩٩.
وتســببت العروض التي تلقاها أديلم 
في عام ١٩٩٨ من أندية العربي والقادســية 
والكويت واجلهراء والتضامن في انقطاعه 
عن التدريبات مع النصر ودخوله في صدام 
مع إدارة «العنابي»، ورفض آنذاك العودة 
لتمثيل الفريق من جديد ما لم تتم املوافقة 
على انتقاله إلى «األخضر» الذي اختاره من 

بني كل العروض املقدمة له.
وطالب أديلم في تلك احلقبة بضرورة 
تطبيق االحتراف الكامل وحترير الالعبني 
لتكــون تنقالتهم بأيديهــم ال بيد مجالس 
اإلدارات التــي حتتكــر الالعبــني بســبب 
التعســف. ومثل أديلــم منتخبنا الوطني 

فيما يزيد على ١٦ مباراة دولية.

الدوحة - فريد عبدالباقي

يعد جنم املنتخب املالي السابق فريدريك 
كانوتيه من أكثر الالعبني متســكا باإلســالم 
بعدما اعتنقه وكان دائما يفتخر بذلك ويرفض 

كل ما يتعارض مع تعاليمه.
وعــرف عن كانوتيه الذي أحب أن يناديه 
الناس باسم عمر نصرته للقضية الفلسطينية 
وأنقذ املســجد الوحيد في إشبيلية من الهدم 

والزوال.
ولد كانوتيه في ٢ سبتمبر ١٩٧٧ في مدينة 
ليون الفرنســية من أب مسلم وأم مسيحية، 
وبدأ ميارس شعائر الدين اإلسالمي عندما كان 
في العشــرين من عمره قبل أن يسطع اسمه 

في سماء كرة القدم األوروبية.
وعندمــا اعتنق كانوتيه اإلســالم قرر أن 
يختار لنفســه اســم «عمر» تعبيرا عن حبه 
لشخصية أمير املؤمنني عمر بن اخلطاب، رضي 
اهللا عنه، كما قام بأداء فريضة احلج واعتمر 
أكثر من مرة وانخرط في األعمال اإلنســانية 

والقيام باملشاريع اخليرية.
وفي بعض األحيان عندما لعب كانوتيه في 
إشبيلية كان يضطر لقطع التدريبات من أجل 
أداء الصالة فتلقى بسبب ذلك أكثر من إنذار 
من طرف إدارة النادي اإلسباني قبل أن تقرر 
فرض خصومات مــن مرتبه بيد أنه لم يبال 

وحافظ علــى أداء الصالة، ولذلك قرر مدربه 
إيقاف التدريبات من أجل أن يؤدي الصالة.

ومن أشــهر مواقف كانوتيه عندما قررت 
شــركة للعقار إزالة املســجد الوحيد مبدينة 
إشــبيلية بعد انتهاء عقد إيجار األرض التي 
كان يقــام عليها وبات من حقها اســتردادها 
واستخدامها في أي مشروع آخر ترغب فيه، 
حيث قام أحد املســلمني في املدينة باالتصال 
على كانوتيه هاتفيا وأبلغه بالواقعة احلزينة 
فأســرع النجم املالي وقام بدفع أكثر من ٧٠٠
الف دوالر (تعادل آنذاك قيمة راتبه السنوي 
الذي كان يتقاضاه من إشبيلية) لشركة العقار 
مقابل شــراء األرض حتى ينقذ املســجد من 

الهدم والزوال.
وعن مكانة اإلسالم في حياته صرح كانوتيه 
في إحدى مقابالته: «اإلسالم هو حياتي، فهو 
ليس شيئا أمارسه خارج وقت عملي، بل هو 
كل احلياة.. شــيء مهم أن نعيش ديننا وأن 

نظهر للناس أخالقنا اإلسالمية».
وكان دائما ما يحمد اهللا على نعمة اإلسالم 
ويبدي فخره الشديد باعتناقه، موضحا: «كنت 
أقرأ كثيرا عن تعاليم اإلسالم، وقيمه اإلنسانية، 
وأخالقه احلميدة، لم أدخل اإلســالم دون أن 
أفهمــه، فقد اطلعت كثيرا علــى مراجع عدة، 
وقــرأت لــكل الديانات وليس اإلســالم فقط، 

حتى اقتنعت باإلسالم».

«نزار قباني».. يحاكي سيرة أديب دمشقي 
مأل الدنيا بأشعاره وشغل الناس

دمشق - هدى العبود 

يعتبر مسلســل «نزار قباني» من أبرز االعمال الدرامية الســورية التي 
جســدت حياة الشاعر والديبلوماسي الســوري الكبير، وعرض العمل على 
الفضائيات العربية والســورية دون توقف، كما ترجم إلى اللغة اإلجنليزية، 
ويعاد عرضه من وقت آلخر، مكتســبا أهمية كبيرة، ألنه يحاكي من خالل 
سيرته الذاتية أديبا دمشقيا مأل الدنيا بأشعاره اجلميلة وشغل الناس، إنسان 
أصيل نهض متمردا علــى كل األفكار البالية، والتقاليد املورثة الصدئة، هذا 
الشاعر السوري كان أساطير النغم، وجنوم الغناء يتوقون الى تلحني وغناء 

قصيدة له، بل إن عصرا جديدا بدأ مع أشعاره.
واملسلسل من إنتاج شركة الشرق السورية عام ٢٠٠٥ وكتب السيناريو 
األديب قمر الزمان علوش اســتنادا الى السيرة الذاتية للشاعر نزار قباني، 
من إخراج باسل اخلطيب، وقام بدور نزار قباني في شبابه املمثل السوري 
تيم حسن، وأدى دوره في شيخوخته سلوم حداد، وشارك في العمل: أسعد 
فضة وصباح اجلزائري وقمر خلف ورنا أبيض وطلحت حمدي وتاج حيدر.

ويقول محمد عبدالوهاب وهو موشك على تلحني «أيظن أني لعبة بيديه»: 
هــذه القصيدة متثل تطورا جليل عربي جديد، جيل يقرأ الصحف، ويجلس 
فــي املقاهي، يحق للفتاة فيه أن تترك يدها في يد حبيبها لتنام كالعصفور، 
ولفستانها أن يرقص على قدميه، فقد كان عبدالوهاب يدرك أن نزار ظاهرة 
شعرية يجب سريعا اللحاق بها، وإال فاته الزمن.  ويبرز العمل سيرته املهنية 
والعديد من الفنانني الذين تغنوا من أشعاره، وأبرزهم «كوكب الشرق» السيدة 
أم كلثوم، محمد عبدالوهاب، و«العندليب» عبداحلليم حافظ، ماجدة الرومي، 
كاظم الساهر، وكيف اكتسب شهرة ومحبة واسعة جدا بني املثقفني والقراء 
في العالم العربي، في الوقت الذي كان يتقن اللغة اإلجنليزية، خاصة أنه تعلم 
تلك اللغة على أصولها، عندما عمل سفيرا لسورية في لندن بني ١٩٥٢ و١٩٥٥.

يذكر ان الشاعر الكبير نزار قباني ولد في الواحد والعشرين من مارس 
عام ١٩٢٣ في مدينة دمشق لعائلة أدبية جتارية، فوالده توفيق قباني كان مالكا 
ملصنع شــوكوال، بينما الكاتب واملسرحي أبو خليل القباني هو أحد أقاربه، 
ودرس بني  ١٩٣٠ و١٩٤١ في مدرسة الكلية العلمية الوطنية التي كانت مملوكة 
في وقتها لصديق والده أحمد منيف العايدي، تابع نزار دراســته في جامعة 
دمشق في كلية احلقوق. عمل نزار في السلك الديبلوماسي السوري من عام 
١٩٤٥ حتى عام ١٩٦٦، بينما تبقى أعماله الشعرية هي البصمة األهم في تاريخ 
األدب العربي والعاملي، وله العديد من الدواوين الشعرية، منها: «كتاب احلب، 
مائة رسالة حب، قصائد متوحشــة، أشعار خارجة عن القانون، إلى بيروت 
األنثى، مع حبي، أشــهد أن ال امرأة إال أنت، كل عام وأنت حبيبتي»، وتوفي 

في لندن في ٣٠ ابريل عام ١٩٩٨ ودفن في دمشق.

سلوم حداد ورمي علي في مشهد من املسلسل
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هكذا عزز «املركزي» دعائم االستقرار النقدي واملالي بالكويت

أحمد مغربي ـ علي إبراهيم 

وســط أمــواج اقتصادية «عاتيــة» تضرب 
اقتصادات كبرى، ومؤسســات مالية ومصرفية 
راســخة، اســتطاع بنــك الكويــت املركــزي بـ 
«حصافته» املعهودة دائما احلفاظ على االستقرار 
املالــي واالقتصــادي في الكويت، مبا يتناســب 

وخصوصية وضعنا االقتصادي.
وانتهــج «املركزي» سياســة التــروي وعدم 
االندفاع مبجاراة قــرارات االحتياطي الفيدرالي 
األميركي برفع أسعار الفائدة، واتخاذ القرارات 
بالقدر والوقت املناسبني ليحافظ على القطاعات 
املصرفية، واملالية، والعقارية مما قد يؤثر عليهم 
سلبا وينعكس مباشرة بالتأثير على االستقرار 
املالي واالقتصادي للكويت، إذ استطاع احتواء 
التضخم احمللي عبر التشديد املتدرج في السياسة 

النقدية.
وعلى الرغم من أن القطاع العقاري عامليا يعد 
األكثر تأثرا بالسياسات النقدية التشددية للبنوك 
املركزية العاملية وارتفاع أســعار الفائدة، إال أن 
للقطاع العقاري الكويتي طبيعة خاصة تغاير 
املنطق االقتصــادي في ظل األوضاع الراهنة إذ 
تركن إلى قواعد العرض والطلب، وهو ما يدركه 
«املركزي» جيدا ويتحسب له في قراراته، وعليه 
فإن أسعار العقارات في الكويت ستواصل منوها، 
كمــا أنه من املتوقع أال تتأثر بشــكل كبير قيمة 
الرهــون العقارية لدى البنــوك احمللية، فكيف 

يحدث ذلك؟
بداية، يشير االستقرار املالي كمفهوم إلى احلالة 
التي يكون فيها القطاع املالي قادرا على التحوط 
ضد األزمات الداخلية واخلارجية، واالستمرار، 
في حالة وقوع األزمات، في أداء وظيفته املتمثلة 
في توجيه املوارد املالية إلى الفرص االستثمارية 
بكفــاءة، وكذلك االســتمرار فــي أداء املدفوعات 
بكفاءة، وبنفس الوقت، عدم اإلخالل بعمل اآلليات 
املتعلقة باحلد من املخاطر املرتبطة بعملية منح 
االئتمان والسيولة، أو مخاطر السوق واملخاطر 
التشــغيلية، مع مراعاة تناســب النمو في قيم 
األصول املالية مع النمو في االقتصاد احلقيقي، 

ومنو فرص العمل املستدامة. 
ويتطلب حتقيق االستقرار االقتصادي املستدام 
بالضرورة وجود قطاع مالي متطور ومســتقر 
وقادر علــى توجيــه املدخــرات لتمويل فرص 
االســتثمار املنتجــة القادرة علــى توفير املزيد 
مــن فرص العمــل، ورفع مســتويات اإلنتاجية 
للمستويات القصوى املمكنة، ومن ثم فإن حتقيق 
االستقرار في القطاع املالي ميكن اعتباره نقطة 
انطالق نحو حتقيق االستقرار االقتصادي. وكما 

هو معلوم أن تشديد السياسة النقدية ملكافحة 
جماح التضخــم يؤدي إلى مزيد من االنخفاض 
في القيمة السوقية لألوراق املالية طويلة األجل 
املوجودة في ميزانيات العديد من البنوك، وهذا 
ما تســبب بالفعل في أزمة الســيولة لدى بنكي 

«سيليكون ڤالي» و«سيجنتشر» األميركيني.
وفي حال اندالع أزمة سيولة متويلية ـ كما 
حدث ـ مؤخرا فــي الواليات املتحدة، في وقت 
يكون التضخم أعلى من املســتوى املستهدف، 
فيجب على صانعي السياسة إجراء مقارنة بني 
مفاعيل الهدفني الرئيسيني للبنوك املركزية وهما 
«االستقرار النقدي» و«االستقرار املالي»، وفي 
مثل هذه احلاالت، فإن االســتقرار املالي يجب 
أن يأتي أوال، ألنه شرط مسبق للسعي بشكل 
فعال إلى حتقيق اســتقرار األسعار، وفي هذه 
احلالة ينبغي علــى البنوك املركزية أن تكون 
بصفتها املالذ األخير وصانع الســوق، جاهزة 
ألداء مســؤولياتها املتعلقة باالســتقرار املالي 
عندما يصبح نقص الســيولة يشــكل مخاطر 

نظامية للقطاع املصرفي.
ويتطلب االستقرار املالي استقرارا نقديا يتمثل 
في القدرة على حتقيق االستقرار في املستوى العام 
لألسعار عند املستويات املستهدفة، والتي تتراوح 
حول معدل ٢٪ في الدول املتقدمة وأعلى قليال في 
الدول النامية واالقتصادات الناشئة، عالوة على 
وجود هيكل واضح ألسعار الفائدة ينسجم مع 
التطورات االقتصادية احمللية والدولية، ويستطيع 
بدرجة مناسبة من الكفاءة تنظيم كمية وأسعار 
شــروط االئتمان بشكل يدعم النمو االقتصادي 
ويحول دون تركز وتراكم مخاطر االئتمان وخاصة 
فيما يتعلق بالقطاعات األكثر عرضة للتقلبات.
وتتضــح العالقــة بــني السياســة النقديــة 
واالســتقرار املالــي مــن خــالل تأثيــر األدوات 
املستخدمة في السياسة النقدية كسعر الفائدة، 
على قدرة الشركات العاملة باالقتصاد على خدمة 
مديونياتها للبنوك، وكذلك تأثير التطورات في 
أسعار الفائدة على أسعار األصول املالية والسلع، 
باإلضافة إلــى أن تفعيل دور أدوات السياســة 
النقديــة لتعزيز النمو االقتصادي، كاســتخدام 
سعر الفائدة لتحفيز النمو االقتصادي، ووجود 
سياســة لســعر الصرف حتد من التقلبات غير 
املبــررة ومتنع عمليات املضاربــة على العملة، 

ويدعم جهود حتقيق االستقرار االقتصادي. 
سياسة نقدية متشددة 

 وجاءت السياسة النقدية التشددية في العديد 
من البنوك املركزية حول العالم في اآلونة األخيرة 
وبعد جائحة كورونا ملكافحة التضخم وحتقيق 
االســتقرار النقدي كأولوية للسياسات النقدية 

واملالية، وأشار صندوق النقد الدولي في نوفمبر 
٢٠٢٢ إلى أن الدعم احلكومي للســلع واخلدمات 
وسياسة بنك الكويت املركزي النقدية في التشديد 
املتدرج منــذ مارس ٢٠٢٢ ســاهمت في احتواء 
التضخم في األســعار، كما تشير بيانات اإلدارة 
املركزية لإلحصاء إلى تراجع معدالت التضخم في 
األسعار احمللية بشكل مستمر من أعلى مستوى 
ســجلته عند ٤٫٧١٪ فــي أبريل ٢٠٢٢ لتصل إلى 
٣٫٢٢٪ في فبراير ٢٠٢٣، ويتوقع صندوق النقد 
الدولي تراجع معدل التضخم السنوي بالكويت 

إلى ما نسبته ٢٫٤٪ خالل عام ٢٠٢٣.
ويعد القطاع العقاري من أكثر القطاعات تأثرا 
بارتفاع أسعار الفائدة خصوصا أن فترة السداد 
عــادة ما تكون طويلة األجل، حيث ترتفع كلفة 
القروض على العقار، وبالتالي تتراجع أســعار 
العقارات مع ثبات العوامل األخرى، وعلى صعيد 
القطاع املصرفي، يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى 
إضعاف قدرة املقترض على السداد وتظهر بوادر 
تزايد القروض املتعثرة لدى البنوك، كما تتراجع 
قيمة الرهون العقارية لدى البنوك مما قد يتطلب 

رفع املخصصات مقابلها.
العقار الكويتي يواصل النمو

وفيما يتعلق بالقطاع العقاري في الكويت، من 
املالحظ أن أسعار العقارات ال تخضع لالعتبارات 
سالفة الذكر، حيث يعتبر نقص العرض وزيادة 
الطلــب من أهــم التحديات التي تواجه أســعار 
العقار، فتنامي فرص العمل، والنمو الســكاني، 
سيدفعان بقوة الطلب على العقارات السكنية، 
وفي ظل ضعف الكميات املعروضة في السوق، 
فإن أسعار العقارات ستواصل منوها على عكس 
املنطق االقتصادي، ومن املتوقع أن ال تتأثر بشكل 
كبير قيمة الرهون العقارية لدى البنوك احمللية. 
وبات أمرا مستحقا اإلشادة بحصافة السياسة 
النقدية لبنك الكويــت املركزي في عدم مجاراة 
االحتياطــي الفيدرالــي األميركــي فــي قراراته 
وعدم االندفاع في اتخاذ قرارات قد تؤثر ســلبا 
على القطاع املصرفي واملالي والقطاع العقاري 
وبالتالي التأثير على االستقرار املالي واالقتصادي 
للدولة، خصوصا أن سياسة «املركزي» جاءت في 
إطــار النهج املتوازن من خالل ضبط املتغيرات 
واملجاميــع النقديــة املرتبطة بتنامــي معدالت 
الطلب احمللي والســيولة واالئتمان، ومبا يعزز 
من دعائم االســتقرار النقدي واالستقرار املالي 
في البالد، ومبا يساعد على احلفاظ على الدخل 
املتاح لألفراد، وذلــك دون إبطاء معدالت النمو 
االقتصــادي واخلطط التنمويــة للدولة، وعدم 

اإلخالل بنمو الودائع.

يتبع سياسة متأنية ونهجاً متوازناً لضبط املتغيرات واملجاميع النقدية محافظاً على دخل األفراد دون إبطاء معدالت النمو االقتصادي

أزمة السيولة التمويلية في أميركا تتزامن مع معدالت تضخم أعلى من املستهدف.. وتتطلب األولوية لالستقرار املالي

٢ ٪ املستوى العام املستهدف لألسعار في الدول املتقدمة.. وتوقعات بتراجع التضخم في الكويت إلى ٢٫٤٪ خالل ٢٠٢٣

تنامي فرص العمل والنمو السكاني سيدفعان بقوة الطلب على العقارات السكنية في الكويت.. وسط ضعف الكميات املعروضة

االستقرار املالي يتطلب نظيره «النقدي» وحتقيق االستقرار في املستوى العام لألسعار عند املعدالت املستهدفة

القطاع العقاري عامليًا من أكثر القطاعات تأثرًا بارتفاع الفائدة وفترات السداد الطويلة.. ولكن للعقار الكويتي طبيعة خاصة

أسعار العقارات في الكويت ستواصل منوها.. وتوقعات بأال تتأثر قيمة الرهون العقارية لدى البنوك احمللية بشكل كبير

األسهم املتوسطة والصغيرة األكثر عوائد
في «البورصة» منذ بداية عام ٢٠٢٣

شريف حمدي

مــع اقتراب الربــع األول من العام 
احلالــي من نهايتــه، اتضحت مالمح 
قائمــة أكبر ٢٠ ســهما حققــت عوائد 
ســوقية منذ بداية العــام حتى إقفال 

اخلميس املاضي.
وخالل ما مضى من العام اجلديد، 
ارتفعــت أســعار ٤١ ســهما، مقابــل 
انخفــاض أســعار ١٠٢ ســهم، نظرا 
للتقلبــات التــي شــهدتها البورصة 
الكويتيــة منــذ بداية العــام احلالي 
على وقع عمليات بيع متحورت حول 
األسهم القيادية في كثير من جلسات 
التداول، ما دفع أغلب املتعاملني نحو 
األسهم املتوسطة والصغيرة األقل من 
١٠٠ فلس لتشــهد ارتفاعات سعرية 
الفتة مع اقتراب الـ ٣ أشــهر األولى 

من العام من االنتهاء.
فــي هذا اإلطار، رصــدت «األنباء» 
أعلى ٢٠ سهما حققت منوا في العوائد 
السوقية منذ بداية عام ٢٠٢٣، وتبني 
أن نسب االرتفاع لهذه األسهم تراوح 
بــني ٤٫٥٪ و١٣٢٪، كما تبني من خالل 

الرصد ما يلي:

٭ ٧ من األسهم ضمن القائمة أسعارها 
تقل عن ١٠٠ فلس، كما يظهر من اجلدول 
املرفق، وهو ما يشير إلى أن التداوالت 
املضاربية شهدت نشاطا كبيرا في غياب 
الزخم على األسهم القيادية ذات القيم 
املرتفعة، حيث ضمت القائمة سهمني 

فقط من األسهم الدينارية. 
٭ حقق سهم «بيت الطاقة» أعلى عائد 
ســوقي ببورصة الكويــت منذ العام 
بنسبة ١٣٢٪، وأنهى السهم تداوالت اخر 
جلسة عند ٥٠ فلسا، وتعرض لعمليات 
بيــع الفتة قلصت من مكاســبه التي 
وصلت لـ ٣٤٠٪ خالل فبراير املاضي.

٭ تاله في الترتيب الثاني سهم «خليج 
ت» بـ ٣٧٫٩٪ ارتفاعا في قيمته السوقية 

ببلوغه ١٫٤٠٠ فلس.
٭ ثالثا، جاء سهم «وربة ت» بـ ٢٢٫٣٪، 
بعد ارتفاعه لـ ١٤٩ فلسا بأخر جلسة 

تداول.
٭ رابعا، حل ســهم «املعادن» بـ ٢٢٪ 
عوائد سوقية من بداية السنة ببلوغه 

٦١ فلسا.
٭ فــي املرتبة اخلامســة جاء ســهم 
«سنام» بنسبة ارتفاع ١٨٫٩٪ بارتفاعه 

الى ٧٥ فلسا.

٭ في املرتبة السادسة حل سهم شركة 
«اإلعادة» بعائد سوقي ١٨٫٠٦٪ ببلوغ 

السهم سعر ٣٤٠ فلسا.
٭ تاله سهم «عربية عقارية» بارتفاع 
١٥٫٩٪ مــن بداية العام ببلوغ ســعر 

السهم ٣٠ فلسا.
٭ تاله ســهم «الغامن» بعائد ســوقي 

١١٫٩٪ ببلوغ السهم سعر ٩٠١ فلس.
٭ تاله سهم «الكوت» بـ ١٠٪ بارتفاع 

السعر إلى ٤٢٩ فلسا.
٭ في املرتبة العاشرة، جاء سهم «عربي 
ق» بعائد سوقي ٩٫٩٪ بارتفاع السهم 

إلى ٣٥٤ فلسا.
األسهم من املرتبة احلادية عشرة 
حتــى العشــرين تراوحــت عوائدها 
السوقية بني ٤٫٨٪ حتى ٨٫٨٪، وتبني من 
خالل الرصد ان تركيز أغلب املتعاملني 
منــذ بداية العــام احلالي انصب على 
األسهم املدرجة بالسوق الرئيسي ذات 
القيم الصغيرة واملتوسطة، وذلك على 
خالف نهاية العام املاضي الذي كانت 
قائمة أكثر ٢٠ سهما حتقيقا للعوائد 
السوقية تضم ٦ أسهم دينارية وعددا 
من األســهم القياديــة املدرجة ضمن 

مكونات السوق األول.

تراوحت بني ٤٫٨٪ و١٣٢٪

(محمد هاشم) األسهم األقل من ١٠٠ فلس تشهد ارتفاعات سعرية الفتة 

احتياطي الكويت األجنبي.. يقفز ١٫٢ مليار دينار في شهر

أحمد مغربي

النقــد  شــهد احتياطــي 
األجنبي للكويت بنهاية شهر 
فبراير ٢٠٢٣ قفزة كبيرة بنحو 
١٫٢ مليــار دينــار ليصل إلى 
مســتوى ١٤٫٣ مليــار دينار 
بارتفاع على أســاس شهري 
بلغت نســبته ٩٫٥٪، مقارنة 
بـــ ١٣٫١ مليار دينــار بنهاية 
يناير املاضي. وميثل احتياطي 
النقد األجنبي للبالد إجمالي 
األرصدة النقدية واحلسابات 
والسندات وشهادات اإليداع 
وأذونــات اخلزانــة وودائع 
العملــة األجنبية لــدى بنك 
الكويــت املركــزي، وتقيس 
املوجــودات األجنبيــة قوة 
املركز املالي اخلارجي والقدرة 
علــى مقاومة الضغوط التي 
تتعرض لها العملة احمللية.

وبحســب نشــرة بنــك 
الكويــت املركــزي، وصــل 
إجمالي موجودات البنك الى 
١٤٫٧ مليار دينار موزعة بني 
االحتياطيات األجنبية السائلة 
التي متثل أغلب االحتياطيات 
بقيمــة ١٤٫٣٩ مليــار دينار، 
باإلضافة إلــى االحتياطيات 
الذهبية بقيمة ٣١٫٧٤ مليون 
دينــار، واحتياطيات أخرى 
مبقدار ٣٥٨٫٧ مليون دينار. 
وال يشمل االحتياطي األجنبي، 
األصول اخلارجية لدى الهيئة 
العامة لالستثمار (الصندوق 
السيادي) التي تتجاوز ٧٥٠

مليــار دوالر، وفــق أحــدث 
صناديــق  معهــد  بيانــات 
 .«swfi» الســيادية الثــروة 
ويأتي حتسن النقد األجنبي 
نتيجة زيادة أســعار النفط 
خالل الفترة املاضية وارتفاع 

مستويات اإلنتاج للكويت.
وتغطــي االحتياطيــات 
السائلة احتياجات الكويت من 
الواردات ألكثر من ١٣ شهرا، 
وهو ما يفوق املعدل العاملي 

بـ ٤ أضعاف.
وكانت وكاالت التصنيف 
العاملية توقعت بأن حتقق 

الكويت فوائض مالية خالل 
العامني املقبلني، وذلك نتيجة 
ارتفــاع أســعار النفط، ما 
يلغي مخاطر السيولة في 
السنوات القليلة املقبلة على 
األقل، ويساعد في احلفاظ 
علــى اســتقرار االقتصــاد 
الكلي، وكذلك املركز املالي 

اخلارجي للبالد.
ووفقا لبيانات «املركزي» 
فإن صندوق االحتياطي العام 
يبلــغ ٩٩٢٫٦ مليــون دينار، 
فيما تبلغ قيمة النقد املتداول 
في البــالد ٢٫١٤ مليار دينار، 
وحسابات احلكومة ٢٫٥ مليار 

دينار.

ليبلغ مستوى ١٤٫٤ مليار دينار بنهاية فبراير املاضي.. ومسجالً ارتفاعاً بنحو ٩٫٥٪ على أساس شهري

بنك الكويت املركزي .. كشف احلساب كما في نهاية ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ (مليون دينار)

عن الشهر املنتهي البيان
في ٢٠٢٣/٢/٢٨

عن الشهر املنتهي 
في ٢٠٢٣/١/٣١

                        املوجودات
٣١٫٧٣١٫٧الذهب

إيداعات وحسابات جارية وقروض لدى بنوك 
ومؤسسات مالية محلية بالدينار الكويتي

٠٫٠٠٫٠

٠٫٠٠٫٥سندات محلية بالدينار الكويتي وأدوات الدين العام
أرصدة نقدية وحسابات وسندات وشهادات إيداع 

وأذونات خزينة وودائع بالعملة األجنبية
١٤٣٩٠٫٦١٣١٥٧٫٠

٣٥٨٫٧٣٤٤٫٦املوجودات األخرى
١٤٧٨١٫١١٣٥٣٣٫٨إجمالي املوجودات

                         املطلوبات  
٥٫٠٥٫٠رأس املال ـ املدفوع بالكامل
٩٩٢٫٦٩٩٢٫٦صندوق االحتياطي العام

٠٫٠٠٫٠أرباح السنة املالية
٢١٤٨٫٦١٩٩٦٫٦النقد املتداول

٢٥١٦٫٠١٩٢٣٫٥حسابات احلكومة
١٧٨٫٨١٧٩٫٢تأمينات مقابل اعتمادات مستندية
٦٠٢٧٫٨٥٨١٥٫٢حسابات وودائع البنوك احمللية

١١٫٨١١٫٨املؤسسات الدولية
١٤٥٫٧١٤٥٫٧احلساب اخلاص

٢٠٧٥٫٠٢٠٧٥٫٠سندات البنك املركزي
٦٧٩٫٨٣٨٩٫٤املطلوبات األخرى
١٤٧٨١٫١١٣٥٣٣٫٨إجمالي املطلوبات
٤٢١٨٫٢٤٢١٥٫٨حسابات نظامية

٩٩٢٫٦ مليون دينار أموال لدى صندوق االحتياطي العام لـ «املركزي» و٢٫١٤  مليار النقد املتداول 
االحتياطـات السـائلة تغطـي احتياجـات الكويت مـن الـواردات ألكثر من ١٣ شـهرًا
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طالل بهبهاني: «األهلي» يجني ثمار خططه الطموحة.. وإستراتيجيته املتحوطة

عقدت مجموعة البنك األهلي الكويتي، اجتماعي اجلمعية العامة 
العادية وغير العادية عن الســنة املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر 
٢٠٢٢، بحضور ٩٢٫٨٪ من املســاهمني، وبرئاســة رئيس مجلس 
اإلدارة طالل بهبهاني، ومبشــاركة الرئيس التنفيذي للمجموعة 

جورج ريشاني، وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
وأقرت اجلمعية العمومية، جميع البنود املدرجة على جدول 
األعمال، وأبرزها املوافقة على تقرير مجلس إدارة مجموعة البنك 
األهلــي الكويتي عــن العام املاضي، وتقرير مراقبي احلســابات 
املالية عن السنة املالية ٢٠٢٢، وإبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة 

عن تصرفاتهم في ٢٠٢٢.
كمــا وافقــت العمومية على توصية مجلــس اإلدارة بتوزيع 
أرباح نقدية بنسبة ٨٪ نقدا أي بواقع ٨ فلوس عن كل سهم، و٥٪ 
منحة أي بواقع ٥ أسهم لكل ١٠٠ سهم، للمساهمني املسجلني في 
ســجالت مجموعة البنك األهلي الكويتي في تاريخ االســتحقاق 

احملدد له يوم ١٣ أبريل ٢٠٢٣.
خطط حصيفة

وأكــد رئيس مجلس اإلدارة طالل محمد بهبهاني في كلمة له 
خــالل اجلمعية العموميــة، أن مجموعة البنــك األهلي الكويتي 
جنحت خالل العام املاضي في جني ثمار خططها وإستراتيجيتها 
احلصيفة واملتحوطة، في ظل األوضاع االقتصادية املتقلبة محليا 
وإقليميــا وعامليا. وأضــاف أن مجموعة البنــك األهلي الكويتي 
تواصل حتقيق النمو في مؤشــراتها املالية على أساس سنوي، 
مرتكــزة على حرص مجلس اإلدارة على اقتناص جميع الفرص 

التي تصب في مصلحة مساهميها وجميع عمالئها.
وأرجــع النمــو في نتائــج مجموعة البنك األهلــي الكويتي، 
إلى األداء املتميز في تنفيذ اإلســتراتيجيات لزيادة حجم أصول 
املجموعة وتنوعها، مع وجود إدارة حصيفة للمخاطر، وتعزيز 

احلصة السوقية محليا وإقليميا.
منو املؤشرات 

وتابع بهبهاني أن مجموعة البنك األهلي الكويتي حققت 

منوا بنسبة ١٩٪ بأرباحها خالل ٢٠٢٢ إلى ٣٢٫٣ مليون دينار 
بربحية ١٤ فلسا للسهم الواحد، مقارنة بـ ٢٧٫٢١ مليون دينار 

بربحية ١٢ فلسا للسهم خالل ٢٠٢١. 
ولفت بهبهاني إلى ارتفاع صافي الربح التشــغيلي ١٠٪ 
إلــى ٩٠٫١ مليون دينار، ومنو إجمالي األصول ١٤٪ إلى ٦٫٤
مليارات دينار، وزيادة ودائع العمالء ١٣٪ إلى ٤٫٤ مليارات 
دينــار، إلى جانب زيــادة محفظة القــروض ١٩٪ إلى ٤٫٠٤

مليارات دينار. 
وبني أن حتوط مجلس اإلدارة في مجموعة البنك األهلي 
الكويتي، أســفر عن انخفاض نسبة القروض املتعثرة إلى 
١٫٤٣٪، مع تغطيتها مبخصصات تبلغ ٣٦٦٪ من هذه القروض، 
فــي حني بلغت حقوق املســاهمني ٥٠٤ ماليني دينار، بينما 

وصلت نسبة كفاية رأس املال إلى ١٥٫٦٢٪. 
وكشف عن النمو السليم للميزانية العامة واملركز املالي 
القوي للمجموعة، مع العمل على تطبيق معايير االستدامة 
واحلوكمة الرشيدة واملسؤولية االجتماعية، مبا يسهم في 
حتقيــق البنك األهلــي الكويتي للنتائج املرجــوة من قبل 
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، وتعظيم حقوق املساهمني.

أفضل اخلدمات

وأكــد بهبهاني أن خطط مجموعة البنك األهلي الكويتي 
تركــز في املقام األول علــى توفير أفضل اخلدمات وأكثرها 
تطورا للعمالء، ومواكبة التطورات الرقمية ضمن إستراتيجية 
التحول التي تهدف إلى زيادة احلصة السوقية للمجموعة 

على مستوى جميع العمالء من األفراد واملؤسسات.
ولفــت إلــى املضي قدما فــي تعزيز عمليــات املجموعة 
في جميع األســواق التي تعمل بها، والتي تشــمل الكويت 
وجمهوريــة مصــر العربية، فضال عن فــرع دولة اإلمارات 

العربية املتحدة، وفرع البنك في مركز دبي املالي العاملي.
وكشف بهبهاني عن حصول البنك األهلي الكويتي - مركز 
دبــي املالي العاملي، على ترخيص مصرفي من الفئة األولى 
من قبل ســلطة دبــي للخدمات املاليــة، وترقية الترخيص 

للفئة األولى، مبا يسمح له بتقدمي مجموعة خدمات مصرفية 
واسعة للمؤسســات املالية، ليكون مركزا مصرفيا إقليميا 
يتمتع بإمكانيات كبيرة خلدمة الشركات واملؤسسات املالية 

العاملية عبر مختلف عملياته وخدماته.
وبني رئيس مجلس اإلدارة أن هذه الترقية تعكس الثقة 
الكبيرة التي باتت تتمتع بها مجموعة البنك األهلي الكويتي، 
وسط التقدم الكبير خلدماتها، ومواكبة التطورات في الصناعة 
املصرفيــة، وتلبيــة احتياجات جميع شــرائح العمالء في 

األسواق احمللية واإلقليمية.
 منو سليم 

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي ملجموعة البنك األهلي 
الكويتي جورج ريشاني، على أن العام ٢٠٢٢ شهد منوا كبيرا 
في العمليات التشــغيلية للمجموعة في الكويت واألسواق 
الدولية، ما أدى إلى زيادة األرباح التشغيلية بنسبة ملحوظة.
وقال ريشاني إن مجموعة البنك األهلي الكويتي، تركز 
على مواكبة التطورات في الصناعة املصرفية، وتقدمي أفضل 
اخلدمات واملنتجات للعمالء، وعقد الشراكات مع العديد من 
اجلهات احمللية واإلقليمية والعاملية، والتي تسهم في إجناح 
خطط التحول لالرتقاء باألداء إلى أعلى املستويات، واالبتكار 

لتحقيق التميز في خدمة العمالء والكفاءة التشغيلية.
وأضاف ريشــاني أن إستراتيجية املجموعة ترتكز على 
تقدمي أفضل أداء للعمليات وتنويع قطاعاتها، وزيادة حصتها 
السوقية في األسواق الرئيسية، وتعزيز قدرات إدارة املخاطر.

صفقة كبيرة

وكشف ريشاني عن جناح مجموعة البنك األهلي الكويتي 
خالل العام ٢٠٢٢ في تســجيل صفقة تسهيالت تعد إحدى 
أكبــر الصفقات من نوعها ملؤسســة ماليــة كويتية، بقيمة 
٨٢٥ مليون دوالر، والتي تهدف إلى استخدامها في األغراض 
العامة، في دليل على ثقة املستثمرين احملليني والدوليني في 

املجموعة، وبإستراتيجيتها وتوقعاتها املستقبلية.

وأضاف ريشــاني أن هذه التســهيالت تعتبر األكبر في 
تاريخ املجموعة، وســتمكنها من مواصلة النمو وتوســيع 

أعمالها وتقوية عالقاتها التجارية محليا ودوليا.
 املتغيرات الكبيرة

وشدد ريشاني على وضع مجموعة البنك األهلي الكويتي 
سياسات حصيفة وتوقعات مستقبلية مدروسة ملؤشراتها 
املاليــة، والتعامــل الفعال مع املتغيــرات الكبيرة من حيث 
معــدالت الفائدة ومحــاوالت كبح التضخم على املســتوى 

احمللي والعاملي.
وبني أن املجموعة تتخذ خطوات واســعة نحو التحول 
الرقمي ومجاراة احتياجات الســوق احمللي واإلقليمي، مع 
تسجيل منو مستدام على الصعيد املالي، وتلبية متطلبات 

جميع املساهمني والعمالء على حد سواء. 
التزام مجتمعي

ولفت ريشاني إلى أن مجموعة البنك األهلي الكويتي حريصة 
علــى الوفــاء بالتزاماتها جتاه املجتمع، مشــيرا إلى أن ٢٠٢٢

شهد مشاركتها في مبادرات متنوعة، والسيما التي تستهدف 
الشــباب، والتشــجيع على الرياضة، إلى جانب دعم جمعية 
الهالل األحمر في الفعاليات اإلنســانية التي تهدف إلى مد يد 
العون للفئات املتعففة وذوي الدخل احملدود، فضال عن دمج 
ذوي االحتياجات اخلاصة في املجتمع بشتى الطرق املتاحة.

توطني العمالة

ويأتــي ذلك في وقت كانت مجموعة األهلي الكويتي، 
قد أكدت أن توطني القوى العاملة يعتبر جزءا رئيســيا 
ضمن إستراتيجيتها، إذ برزت كواحدة من جهات العمل 
الرائدة في التوطني في األســواق التي تتواجد بها، وهي 
تواصــل إثبــات التزامها برأس املال البشــري وتوظيف 
الكوادر الوطنية، من خالل املشاركة في معارض توظيف 

جامعية عدة.

عمومية البنك أقّرت توزيع ٨٪ نقداً و٥٪ منحة على املساهمني عن ٢٠٢٢

من اليمني لؤي مقامس وشياماك سوناواال ونواف الشريعان وعبدالعزيز جواد طالل بهبهاني

تصنيفات مرتفعة

شكر وتقدير

دعم كبير حلملة «لنكن على دراية»

قال طالل بهبهاني إن مجموعة البنك 
األهلي الكويتي حافظت خالل العام املاضي 
علــى متانة مركزها املالــي وتصنيفاتها 
االئتمانية املتقدمة، بحيث مت تصنيفها من 

قبل وكالة «فيتش» عند الدرجة (A) مع 
نظرة مستقبلية مستقرة، وعند الدرجة 
(A٢) بدرجة مســتقبلية مستقرة أيضا 

من قبل وكالة «موديز».

أشــاد بهبهاني بالدعم املستمر الذي 
يحصل عليه البنك األهلي الكويتي من قبل 
بنك الكويت املركزي، واجلهات الرقابية 

األخرى، مشددا على االستمرار في التعاون 
معها، مبا يسهم في تطوير القطاع املصرفي 

الكويتي في الفترة املقبلة.

يواصل البنك األهلي الكويتي، مشاركته 
بفاعليــة في حملــة «لنكن علــى دراية» 
للتوعية املصرفية واملالية، التي أطلقها بنك 
الكويت املركزي واحتاد مصارف الكويت، 
والتي تستمر للعام الثالث على التوالي.

وجنــح البنك األهلــي الكويتــي، في 
احلصول على جائزة «أكثر البنوك متيزا» 
في إجناح حملة «لنكن على دراية» خالل 
احلفل الذي أقامه بنك الكويت املركزي أخيرا 

في مقره الرئيسي، لإلشادة بنجاح احلملة 
في حتقيق أهدافها برفع مســتوى الوعي 
لــدى جميع أفراد املجتمع، حول احلقوق 
والواجبات املترتبــة عليهم عند التعامل 
مــع البنوك احمللية، مع تســليط الضوء 
على اخلدمات واملنتجات املصرفية املتاحة 
لهم، وسبل مواجهة القرصنة واالحتيال 
اإللكتروني، واحلفاظ على أمان العمليات 

املصرفية وغيرها.

نحرص على اقتناص جميع الفرص التي تصب في مصلحة مساهمينا وجميع عمالئنا
جورج ريشاني: نستهدف مواكبة التطورات لتقدمي أفضل اخلدمات واملنتجات للعمالء

نعمل على تعظيم أصول املجموعة وتنوعها وتعزيز حصصنا السوقية محليًا وإقليميًا
٢٠٢٢ شهد منوًا كبيرًا بالعمليات التشغيلية في الكويت واألسواق اإلقليمية للمجموعة

طالل بهبهاني وجورج ريشاني يتوسطان عبداهللا السميط وفوزي  الثنيان ومراقبي احلسابات خالل اجلمعية العمومية للبنك األهلي

جانب من احلضور خالل اجلمعية العمومية

رحلة مستدامة ومبادرات متنوعة
حققت مجموعة البنك األهلي الكويتي تقدما كبيرا 
على صعيد االستدامة، بحيث أصدرت أخيرا تقريرها 
اخلاص حول االستدامة لعام ٢٠٢١ بعنوان «اخلدمات 
املصرفية في رحلة مســتدامة»، والذي سلط الضوء 
على مبادرات مهمة عدة قامت بها املجموعة، مثل زيادة 
التوطني، والتركيز على متكني املرأة والشباب، وخفض 

االنبعاثات، ومتويل مشاريع متعلقة باالستدامة.

 تطوير القدرات
تقوم مجموعة البنك األهلي الكويتي بتنفيذ خطط 
داخلية من أجل إعداد قادة أقوى للمستقبل على غرار 
املرحلة األولى التي اختتمت أخيرا من برنامج القيادة 
التنفيذية، والتي اشتملت على مجموعة من وحدات 

التعلم الرقمية وورش العمل املختلفة.
وتســعى مجموعة البنك األهلي الكويتي إلى رفع 
مستوى قادة املستقبل إلى مستويات أعلى، ومنحهم 
الفرص لصقل مهاراتهم وتطوير إمكاناتهم القيادية.
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«شمال اخلليج» تطلق حملتها الرمضانية
 «خلف كل إبداع متجدد أصالة»

احتفاال بحلول شهر رمضان 
املبارك، أطلقت شمال اخلليج 
التجاريــة، الوكيــل احلصري 
لسيارات هيونداي في الكويت 
حملتهــا الترويجيــة للشــهر 
الفضيل حتت عنــوان «خلف 
كل إبداع متجدد أصالة» والتي 
تقــدم للعمالء الفرصة القتناء 
ســيارة األحالم مــع كاش باك 
٥٠٠ أو ١٠٠٠ دينار عند شــراء 
إحدى السيارات املشمولة في 
العرض، باإلضافة إلى باقة من 
القيم املضافة املميزة التي متنح 
البــال. وأضاف  العمالء راحة 
خلــدون عبــد احلافــظ، مدير 
التســويق والعالقــات العامة 
ملجموعة شمال اخلليج التجارية 
على إطالق احلملة الرمضانية 
بالقول: بدايــة نتقدم للجميع 
بالتهنئة بحلول شهر رمضان 
املبارك ويســعدنا إطالق هذه 
احلملة الترويجية املميزة التي 
تستوحي قيم الشهر الفضيل 
من أصالة وكــرم. لقد صممت 
احلملــة لتمنح عمالءنا الكرام 
املميــزة  الســيارات  وعشــاق 
فرصة فريدة القتناء السيارة 
التي يحلمــون بها واحلصول 
على ١٠٠٠ دينار كاش باك عند 
شراء طرازات ستاريا، توسان 
وأزيرا، و٥٠٠ دينار كاش باك 
عند اقتناء سوناتا، إلى جانب 
باقة من املزايا املجانية القيمة 
التي تضمــن لعمالئنا األعزاء 

راحة البال مكونة من: 
٭ مجانا تأمني شامل ملدة عام.

٭ مجانــا صيانة ملــدة عام أو 
٢٠٠٠٠ كم.

٭ مجانا رسوم املرور.
٭ مجانا تأمني ضد الغير.

باإلضافــة الــى ميــزة التثمني 
األعلى عند االستبدال.

ويشمل العرض الرمضاني 
ـ شــمال اخلليــج  لهيونــداي 
التجارية طراز سوناتا، السيدان 
العائلية متوسطة احلجم ذات 
العصــري. مصابيح  التصميم 
أماميــة LED مع إضاءة نهارية 
وخطــوط كروم ممتــدة تعزز 
األناقة اخلارجية، فتحة سقف 

١٢٫٣ إنشــا مــع لوحــة عدادات 
رقميــة بنفس احلجم، شــاحن 
السلكي للهواتف الذكية، شاشة 
عرض على الزجاج األمامي، باب 
صندوق خلفــي كهربائي ذكي 
وأحدث أنظمة السالمة. السيارة 
مجهــزة مبحــرك ٦ ســلندرات 
V٦ ســعة ٣٫٥ ليترات مع ناقل 
Shift حركة أوتوماتيكي بنظام
by wire. وباالنتقــال إلى طراز 
توســان ٢٠٢٣ الكــروس أوفر 
املتوســطة احلجم ذات الطابع 
الرياضي مع املقدمــة املبتكرة 
مبجموعة مصابيح LED أمامية 
فريدة وتصميم داخلي فاخر مع 
إضاءة محيطية، شاشة معلومات 
وترفيه مقاس ١٠٫٢ إنشات مع 
نظــام آبل كار بــالي وأندرويد 
أوتو، مقاعــد أمامية مهواة مع 
نظام ذاكرة، محرك ٤ أسطوانات 
ســعة ٢٫٠ ليتر مع ناقل حركة 
أوتوماتيكي ٦ سرعات وأنظمة 
ســالمة شــاملة. وأخيرا، طراز 
ستاريا، العائلية ذات التصميم 

املســتقبلي التي توفر مساحة 
غاية فــي الرحابة تتســع لـ ١١

راكبا وتقدم مواصفات متطورة 
تشمل مصابيح LED عمودية مع 
إضاءة نهارية، شاشة وسائط 
مقاس ١٠٫٢٥ إنشات تدعم نظامي 
آبل كار بــالي وأندرويد أوتو، 
شاشــة عدادات رقمية، إضاءة 
محيطيــة، منافــذ USB، مقاعد 
فاخرة مع خاصية االسترخاء، 
إلى جانب أحدث متطلبات األمان 
واألنظمة الذكية للمساعدة على 
القيادة. تأتي ستاريا مبحرك ٦
سلندرات V٦ سعة ٣٫٥ ليترات 
مــع ناقــل حركــة أوتوماتيكي 
٨ ســرعات. وتعتمد هيونداي 
على ابتكارات الذكاء االصطناعي 
وتقنيات الرادار لضمان مستوى 
غير مســبوق من السالمة عبر 
منظومات في قمة التطور تعمل 
علــى املســاعدة علــى القيادة 
بسهولة وأمان، لتجعل من كل 
رحلــة داخل ســيارة هيونداي 

جتربة ممتعة ال تنسى.

حملة ترويجية جتمع بإبداع بني عراقة «هيونداي» وسخاء الشهر الفضيل

بانورامــا، ميــزة الدخــول من 
دون مفتــاح وصنــدوق أمتعة 
أوتوماتيكي. مقصورة مريحة 
خلمسة ركاب، شاشة معلومات 
وترفيه تعمــل باللمس مقاس 
١٠٫٣ إنشــات متوافقة مع نظام 
آبــل كار بــالي وأندرويد أوتو 
ونظــام صوتي متطــور. تأتي 
الســيارة مبحرك ٤ أسطوانات 
ســعة ٢٫٥ ليتر مع ناقل حركة 
أوتوماتيكــي ٨ ســرعات. امــا 
طــراز أزيــرا ٢٠٢٣، الســيدان 
متوســطة احلجم االستثنائية 
على مستوى التصميم اخلارجي 
العصري والداخلية فائقة األناقة 
والفخامــة، فيتميز مبقصورة 
فســيحة أنيقــة مــع تشــكيلة 
متناغمــة مــن األلــوان واملواد 
الناعمة واخلطوط االنسيابية 
التي تعــزز الشــعور بالهدوء 
والفخامة، وتقدم السيارة مقاعد 
مــن اجللــد الفاخر مــع تهوية 
للمقاعد األمامية، شاشة معلومات 
وترفيه LCD تعمل باللمس مقاس 

كاش باك ٥٠٠ أو ١٠٠٠ دينار عند شراء إحدى سيارات «هيونداي» املشمولة في العرض

«زين» أطلقت مبادرة توعوية
لتعزيز ثقافة االستدامة بني موظفيها

أعلنــت «زيــن» املــزود 
الرقمية  الرائــد للخدمــات 
فــي الكويــت عــن إطالقها 
ملبــادرة توعويــة خاصــة 
ملوظفيها بعنوان «أســبوع 
االستدامة»، والتي استمرت 
علــى مــدار أســبوع كامل 
وشملت مجموعة متنوعة من 
البرامج واألنشطة التفاعلية 
التي هدفت إلى تعزيز ثقافة 
االســتدامة بــني موظفــي 
الشــركة متاشيا مع أهداف 

زين للتنمية املستدامة.
وتلتــزم «زيــن» ببناء 
برنامــج شــامل لتطويــع 
جميع العمليات التشغيلية 
لتتالءم مع أهداف التنمية 
املستدامة التي تبنتها، حيث 
تضع الشركة مواجهة تغير 
املناخ ضمن إحدى ركائزها 
الســتراتيجية  األربــع 
االســتدامة، وهي ملتزمة 
بتخفيض استهالكها للطاقة 
وتقليــل انبعاثاتها، وذلك 
البيئــي  األداء  بتحســني 
اخلاص ببيئة العمل ونشر 
البيئية  التوعية بالرعاية 

وغيرها. 
وهدفت مبادرة «أسبوع 
إلــى تعزيــز  االســتدامة» 
ثقافة االستدامة بني موظفي 

وشهد «أسبوع االستدامة» 
ندوة ترحيبية ألقتها إميان 
الروضان الرئيسة التنفيذية 
لشركة زين الكويت، والتي 
قامت من خاللها مبناقشــة 
خطــط الشــركة لتحقيــق 
أهداف التنمية املســتدامة، 
باإلضافة إلى ابراز اجلهود 
واخلطــوات التــي اتخذتها 
في هذا الشــأن، كما شملت 
املبادرة ورش عمل وأنشطة 
تفاعلية وزيارات إلى محمية 
العبدلــي ومحمية اجلهراء 

الشــقايا للطاقة  ومزرعــة 
الشمسية.

وأتت هذه املبادرة تعزيزا 
لركائــز اســتراتيجية زين 
لالســتدامة ونشر التوعية 
حولها، فقد سلطت الضوء 
على أهداف الشركة املستدامة 
وأهمية دور كل فرد من أفراد 
عائلة زين في حتقيقها، وقد 
شكلت األنشــطة والبرامج 
التفاعلية فرصة لكل موظف 
للتعــرف أكثر عــن مفهوم 
االســتدامة واملشــاركة في 
أنشــطة مع زمالئهم خارج 

بيئة العمل.
وقامــت زيــن بوضع 
أهداف متوسطة وقصيرة 
املــدى لتخفيض بصمتها 
الكربونية بأكملها، وتهدف 
الشركة إلى الوصول إلى 
احليــاد الكربوني بحلول 
العام ٢٠٥٠ لتقليل آثارها 
على البيئة، ولهذا تستمر 
زين بالبحث عن التقنيات 
الثورية احلديثة مثل تقنية 
٥٫٥G والذكاء االصطناعي 
والطاقة املتجددة لتسهم 
البصمــة  تقليــل  فــي 
البيئية الناجتة عن قطاع 
االتصــاالت وتكنولوجيا 

املعلومات.

شملت ندوات وورش عمل وأفالماً وثائقية وزيارات إلى احملميات الطبيعية

إميان الروضان خالل الندوة

املبادرة شملت زيارات ميدانية للمحميات الطبيعية موظفو «زين» في مزرعة الشقايا للطاقة الشمسية

إميان الروضان ناقشت خطط الشركة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

الشــركة متاشيا مع أهداف 
زيــن للتنمية املســتدامة، 
وشملت العديد من األنشطة 
والبرامج التفاعلية على مدار 
أســبوع كامل مثل الندوات 
واحللقات النقاشية وورش 
األفــالم  وعــرض  العمــل 
الوثائقية والزيارات امليدانية 
إلــى احلدائــق واحملميــات 
الطبيعية، وذلك مبشاركة 
موظفي الشــركة من جميع 
القطاعات وبتواجد مسؤولي 

اإلدارة التنفيذية. 

الشركة ملتزمة ببناء برنامج شامل لتطويع عملياتها التشغيلية لتتالءم وأهداف التنمية املستدامة

«ناقالت النفط»: ٧١ مناقصة 
ستطرح خالل ٢٠٢٤/٢٠٢٣

٢١٫٢ مليون دينار اتفاقية 
«مايكروسوفت» مع القطاع النفطي

طارق عرابي

وافقت شــركة نفــط الكويت على طلــب إعادة النظر 
واإلذن بترسية املناقصة اخلاصة بتقدمي خدمات املراقبة 
الداخلية لتآكل املعادن، كأقل األســعار املطابقة للشروط 
واملواصفات مببلغ إجمالي قدره ٤٫٨ ماليني دينار، كما قرر 
مجلس إدارة اجلهاز عدم املوافقة على عدم جتديد التأمني 
األولي. في الوقت نفسه وافقت «نفط الكويت» على طلب 
ترسية املناقصة اخلاصة بتزويد وتقدمي خدمات لبرمجيات 
البترول املوحدة على املقاول الذي قدم اقل األسعار املطابقة 

للشروط واملواصفات مببلغ ٦٫٨ ماليني دينار.

«التجارة»: منصة رقمية لبراءات 
االختراع اعتبارًا من أول أبريل

طارق عرابي

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، أن نشر براءات االختراع 
والنماذج الصناعية سيصبح إلكترونيا اعتبارا من األول من 
أبريل املقبل، حيث حددت «التجارة» املنصة الرقمية خلدمات 
براءة االختراع https://patent.moci.gov.kw منصة رسمية 

لنشر براءات االختراع والنماذج الصناعية.

علي إبراهيم

حصلت «األنباء» على اخلطة السنوية اخلاصة بشركة 
ناقالت النفــط الكويتية املتوقع طرحها خالل الســنة 
املالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، والتي ضمت ٧١ مناقصة ممارســة، 
تعاقدات مباشرة، وأوامر شــراء وتأهيالت. واشتملت 
اخلطة الســنوية املقترحة لشركة ناقالت النفط والتي 
تعتبر إحدى شركات مؤسسة البترول الكويتية على عدد 
كبير من املناقصات واملمارسات املختلفة التي من بينها 
تقدمي خدمات استشارات قانونية وأعمال لشركة ناقالت 
النفط الكويتية، تطوير وحتديث وتقدمي خدمات الدعم 
الفني والصيانة الالزم لكل من نظام إدارة الوثائق ونظام 
التراســل اإللكتروني الداخلي، تقدمي خدمات اإلنترنت 
لشركة ناقالت النفط الكويتية، إنشاء وإجناز وصيانة 
مبنى األمن اخلاص بوزارة الداخلية في مصنع تعبئة 
الغاز املسال (أم العيش)، طلب شراء خاص بأعمال أنظمة 
التيار املنخفض، استئجار مركبات متنوعة وصيانتها 
مع توفير خدمة سائقني لشركة ناقالت النفط وشركة 
خدمــات القطــاع النفطي. واحتوت اخلطــة كذلك على 
مناقصات خدمات متنوعة من بينها خدمات السفريات، 
وخدمة الهواتف النقالة، وإصدار شهادات األيزو وتقدمي 
خدمات التدقيق وإصدار شهادات إدارة اجلودة والصحة 
والسالمة والبيئة املتكامل للمبنى الرئيسي لشركة نفط 
الكويت وفرعي تعبئة الغاز املسال في كل من الشعيبة 
وأم العيش، ومناقصة املباني اخلضراء ضمن مشروع 
حتويل املبنى الرئيسي لشركة ناقالت النفط الكويتية 

إلى مبنى أخضر واحلصول على شهادة معتمدة.
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«بورصة الكويت».. مواصلة العمل لتنمية سوق مال قوي يتسم بالسيولة والشفافية
طارق عرابي

عقــدت شــركة بورصــة 
الكويت لــألوراق املالية يوم 
اخلميــس املاضــي، اجتمــاع 
العاديــة  العامــة  اجلمعيــة 
للعــام املالي املنتهــي في ٣١

ديسمبر ٢٠٢٢، وذلك في مبنى 
البورصة بنسبة حضور بلغت 
٦٨٫٩٢٪، حيث وافقت اجلمعية 
العمومية للشركة على جميع 

بنود جدول األعمال.
ووافقــت اجلمعيــة على 
اإلدارة  مجلــس  توصيــة 
بتوزيع أرباح نقدية بنســبة 
٨٥٪ من قيمة السهم االسمية 
أي بواقع ٨٥ فلســا لكل سهم 
مببلغ إجمالــي ١٧٫٠٦ مليون 
دينار، على أن تســتحق هذه 
األرباح للمســاهمني املقيدين 
في سجالت الشركة في نهاية 
يوم االســتحقاق احملــدد له 
تاريخ ٩ أبريــل ٢٠٢٣، ويتم 
توزيعهــا علــى املســاهمني 
بتاريــخ ١٢ أبريل ٢٠٢٣. وقد 
شهد االجتماع اعتماد تقرير 
مجلس اإلدارة وتقرير مراقب 
احلســابات والبيانات املالية 
املدققة للسنة املالية املنتهية 
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، باإلضافة 
إلى تقريــر احلوكمة وجلنة 
التدقيــق، ومكافــآت أعضاء 
قبــل  مــن  اإلدارة  مجلــس 
املساهمني. ووافقت اجلمعية 
على تفويض مجلس اإلدارة 
بشراء أو بيع أسهم الشركة مبا 
ال يتجاوز ١٠٪ من عدد أسهمها، 
وذلك وفقا ملواد القانون رقم ٧

لسنة ٢٠١٠ والئحته التنفيذية 
وتعديالتهما.  ومتت املوافقة 
أيضا على إخالء طرف أعضاء 
مجلــس اإلدارة وإبراء ذمتهم 
عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم 
القانونيــة واملالية واإلدارية 
عن السنة املالية املنتهية في 
٣١ ديســمبر ٢٠٢٢، باإلضافة 
إلى املوافقة على إعادة تعيني 
بدر عادل ســالم العبداجلادر 
من مكتب (إرنست ويوجن) ـ 
العيبان والعصيمي وشركاهمـ  
مراقبا للحسابات للسنة املالية 
املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
وفــي تعليــق لــه بهــذه 
املناسبة، قال رئيس مجلس 
إدارة شركة بورصة الكويت 

واتبعت استراتيجية ونهجا 
استباقيا يتماشيان مع أهداف 
التنمية املستدامة لألمم املتحدة 
وركائز الشــركة لالســتدامة 
املؤسسية التي تشمل املجتمع 
والبيئة، ودعــم كل األطراف 
املعنيــة مــن خــالل توظيف 
مواردنا وسمعتنا وعالقاتنا 
مبــا يصب في منفعة ســوق 
املال الكويتي وجميع املشاركني 

فيه».
واختتم احلميضي حديثه، 
برفــع الشــكر إلــى صاحــب 
الســمو األمير الشــيخ نواف 

األحمد، وإلى ولي عهده األمني 
سمو الشــيخ مشعل األحمد، 
وذلك على دعمهما املتواصل 
الســتقرار االقتصاد الكويتي 
الشــكر  ومنــوه، كمــا قــدم 
للمســاهمني علــى ثقتهم في 

شركة بورصة الكويت.
امتنانــه  عــن  وأعــرب 
اخلاص إلى هيئة أسواق املال 
الكويتية للمقاصة  والشركة 
وسائر املشــاركني في سوق 
املال الكويتي ملا يبذلونه من 
جهود لترســيخ مكانة سوق 
الكويــت إلــى ســوق إقليمي 

رائد، والكويت كوجهة جاذبة 
لالستثمارات العاملية. 

كمــا تقــدم بالشــكر إلــى 
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذيــة على ما قدموه من 
إسهامات غير محدودة ملسار 
الشركة االستراتيجي، وملا لها 
من أثر واضح في تطوير سوق 
املال الكويتي وارتقائه بفضل 
مشورتهم احلكيمة وخبرتهم 
الواسعة. كذلك تقدم بجزيل 
الشــكر إلــى جميــع موظفي 
الكويت ملساهماتهم  بورصة 
الفاعلــة لتحقيــق مســاعي 

والشفافية، وترسيخ دورها 
كمحرك أساسي لتنمية وتنويع 
االقتصاد الوطني واملساهمة 
في بناء بيئة اقتصادية حيوية 
ومتنوعــة تتمتع مبســتوى 
عال من االبتكار واالســتدامة 

والتقدم.
وأشار العصيمي إلى أبرز 
مؤشرات األداء املالي للشركة 
خالل العام ٢٠٢٢، قائال: «بلغ 
إجمالــي موجودات بورصة 
الكويت حوالي ١١٩٫٦ مليون 
دينار، أي بزيادة ٨٫٣٪ مقارنة 
بإجمالــي موجوداتها للعام 

بورصــة الكويــت وأهدافهــا 
االستراتيجية.

سوق مال قوي 

مــن جهته، قــال الرئيس 
التنفيــذي لشــركة بورصــة 
الكويت محمد سعود العصيمي 
ان بورصة الكويت استطاعت 
تنميــة أعمالها، واســتقطاب 
املؤسســيني  املســتثمرين 
واألفراد محليــا وعامليا، كما 
واصلت الشــركة العمل على 
تطبيق استراتيجيتها لتنمية 
سوق مال قوي يتسم بالسيولة 

٢٠٢١ والبالــغ ١١٠٫٤ ماليني 
دينار».

وأضاف: «ارتفعت قيمة 
التداول في الســوق بنسبة 
٨٫٣٪ مــن نحــو ١٣٫٦ مليار 
دينــار فــي ٢٠٢١ إلــى نحو 
١٤٫٧ مليار دينار لعام ٢٠٢٢، 
وبلغــت القيمــة الســوقية 
للسوق «األول» ٣٧٫٤ مليار 
دينار، في حني بلغت القيمة 
السوقية للسوق «الرئيسي» 
٩٫٣ مليارات دينار، وارتفع 
صافي الربح التشغيلي ليبلغ 
٢٢٫٦ مليون دينار، أي بزيادة 
٢٢٪ مــن ١٨٫٥ مليون دينار 

للعام ٢٠٢١». 
ارتفعــت معــدالت  كمــا 
تداول ونشــاط املستثمرين 
األجانــب واخلليجيــني في 
الســوق، حيث بلغت قيمة 
تداوالتهم نحو ٥٫٥ مليارات 
دينار، أي بزيادة بنسبة ٢٩٪ 
عن العام ٢٠٢١، وبلغ صافي 
التدفق اإليجابي للمستثمرين 
األجانب ما يقارب ٧٦٠ مليون 
دينــار، في حــني بلغ معدل 
تداول املستثمرين األجانب 
واخلليجيني نســبة ١٨٪ من 
اجمالــي تــداوالت الســوق 
وبلغ معدل تداول املستثمر 
املؤسســي بنســبة ٦١٪ من 
إجمالي التداوالت لهذا العام.
الــى  العصيمــي  ولفــت 
الكويــت  جهــود بورصــة 
املســتمرة لترويــج ســوق 
املال الكويتــي حول العالم، 
وتسليط الضوء على فرص 
التــي  الفريــدة  االســتثمار 
يوفرها. فخــالل عام ٢٠٢٢، 
قامت بورصة الكويت بتنظيم 
بالتعاون  يومني مؤسسيني 
مع بنــك HSBC واملجموعة 
املالية EFG Hermes، والذي 
شارك فيهما أكثر من ١٥ شركة 
مدرجة، مبا في ذلك بورصة 
الكويت، عقد خاللها اكثر من 
٣٠٠ اجتماعــا مع مــا يزيد 
على ١٣٠ مؤسســة من أبرز 
املؤسسات املالية العاملية. كما 
شاركت البورصة في مؤمتر 
EFG Hermes االســتثماري 
السادس عشر في دبي، حيث 
اجتمعت مع عشرين شركة 
إلدارة األصول املالية وبنك 

استثماري عاملي.

عموميتها وافقت على توزيع ٨٥ فلساً أرباحاً نقدية للمساهمني عن ٢٠٢٢

حمد احلميضي ومحمد العصيمي خالل عمومية شركة بورصة الكويت محمد العصيمي حمد احلميضي

حمــد احلميضــي: «حققــت 
البورصــة أداء الفتــا، حيث 
ســجل صافــي الربــح زيادة 
من ١٥٫٩ مليون دينار إلى ١٨

مليون دينار، بزيادة نسبتها 
١٣٫٣٪ مقارنة بعام ٢٠٢١، كما 
ارتفعت حقوق امللكية العائدة 
ملساهمي بورصة الكويت من 
٦٠٫٦ مليــون دينار إلى ٦٥٫٥
مليــون دينــار، أي بزيــادة 

نسبتها ٨٫١٪».
وأضاف: «استمرت بورصة 
الكويــت في تقــدمي جهودها 
لتحقيق االستدامة املؤسسية 

سوق مال موثوق.. مبني على الشفافية واملصداقية
عملت بورصة الكويت منذ تأسيسها على إنشاء 
بورصة موثوقة مبنية على املصداقية والشــفافية، 
وخلق ســوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة 
تداول متقدمة، باإلضافة إلى تطوير مجموعة شاملة 
من اإلصالحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى 
أعلى املستويات اإلقليمية والدولية. كما لعبت الشركة 
دورا محوريا في تطوير وتهيئة ســوق املال جلذب 
املســتثمرين احملليني واألجانب من خالل مجموعة 
واسعة من املنتجات واخلدمات اجلديدة والبنية التحتية 

املتقدمة، إضافة إلى مبادرات إصالح الســوق، في 
إطار اخلطط الهادفة لتطوير ســوق املال الكويتي 

على عدة مراحل.
وقد متت خصخصة الشركة بنجاح في عام ٢٠١٩

لتصبح أول جهة حكومية في الدولة تنجح في اجتياز 
هذه العملية، ما أدى الى حتقيق مســتويات كفاءة 
أعلى. ذلك وأدرجت الشركة ذاتيا بالسوق في سبتمبر 
٢٠٢٠، وقامت بخطوات كبيرة من أجل احلفاظ على 
متيز أنشطتها، ومواجهة ضبابية وحتديات السوق. 

فرص استثمار فريدة بالسوق الكويتي
املاضية، قامت  الســنوات  على مدى 
الشــركة بعدة إصالحات داخل السوق، 
وأطلقت مبادرات جديدة في إطار خططها 
الشمولية متعددة املراحل الرامية لتطوير 

السوق. 
كما عملت الشركة على ترويج سوق املال 
الكويتي حول العالم باستمرار، وتسليط 
الضوء على فرص االستثمار الفريدة التي 
يوفرها، إضافة الــى إبراز مجموعة من 

الشركات املدرجة، من خالل سلسلة من 
اجلوالت الترويجية واأليام املؤسسية، ما 
يســاعد هذه الشركات على التواصل مع 
الشركات االستثمارية واملؤسسات املالية 
الرائدة في العالم، وتســليط الضوء على 
قوتها املالية واســتراتيجياتها وتوقعاتها 
التجارية، وذلك في مســعى ملســاعدة 
املستثمرين على اكتساب فهم متعمق مليزات 

وفرص االستثمار في السوق الكويتي.

حمد احلميضي: «البورصة» حققت أداء الفتًا خالل ٢٠٢٢ بزيادة أرباحها وتعزيز حقوق مساهميها

محمد العصيمي: «البورصة» استطاعت تنمية أعمالها واستقطاب املستثمرين واألفراد محليًا وعامليًا

٤٨١ ألف كويتي في سوق العمل.. 
٣٨٠٫٦ ألفًا منهم يعملون باحلكومة

ذكر تقرير الشال األسبوعي أن 
الهيئــة العامــة للمعلومات املدنية 
أصدرت آخــر البيانات التفصيلية 
عن إحصاءات السكان والعمالة في 
نهايــة ديســمبر ٢٠٢٢، ولم تصدر 
البيانات التفصيلية لنهاية عام ٢٠٢١، 
وتوضح أن عدد الســكان اإلجمالي 
بالكويت بلغ في ديسمبر ٢٠٢٢ نحو 

٤٫٧٣٧ ماليني نسمة.
وقد ســجل تعداد السكان منوا 
بنحــو ٨٪ مقارنة مــع نهاية ٢٠٢١
البالغ نحــو ٤٫٣٨٦ ماليني نســمة 
(٤٫٢١٧ ماليني نســمة وفقا لإلدارة 
املركزية لإلحصاء)، بارتفاع مطلق 
خــالل عام ٢٠٢٢ بنحــو ٣٥١٫٢ ألف 
نســمة، وكان التراجع املطلق لعام 
٢٠٢١ بكامله نحو ٢٨٥ ألف نســمة، 
أي حقق تراجعا بنسبة ٦٫١٪ في عام 
٢٠٢١ مقارنة بتراجع بنحو ٢٫٢٪ في 

عام ٢٠٢٠.
وقال «الشــال» إن عدد السكان 
الكويتيني زاد خالل عام ٢٠٢٢ بنحو 
٢٨٫٨ ألف نســمة، أي بنســبة منو 
بنحو ١٫٩٪ ليبلــغ إجمالي عددهم 
نحــو ١٫٥١٨ مليــون نســمة، بينما 
تراجعت نسبة الكويتيني من جملة 
السكان من نحو ٣٣٫٩٤٪ في نهاية 
عــام ٢٠٢١ إلى نحــو ٣٢٫٠٤٪ وفق 

األرقام األخيرة. 
إلــى أن عــدد اإلنــاث  ولفــت 
الكويتيــات البالــغ عددهــن نحو 
٧٧٣٫١ ألفا يفوق عدد الذكور البالغ 
عددهــم نحو ٧٤٤٫٤ ألفــا. وارتفع 
عدد السكان غير الكويتيني بنحو 
٣٢٢٫٤ ألف نسمة أي مبعدل ارتفاع 
قاربت نسبته ١١٫١٪، ليبلغ عددهم 
نحو ٣٫٢١٩ ماليني نســمة ومبعدل 
منو سنوي مركب خالل السنوات 

٢٠١٣ـ٢٠٢٢ بلغ نحو ١٫٩٪.
وبلغ إجمالــي عدد العاملني في 
الكويت نحو ٢٫٨٥٨ مليون عامل أي 

ما نسبته نحو ٦٠٫٣٪ من مجموع 
الســكان، بينما بلغت هذه النسبة 
للكويتيــني نحو ٣١٫٧٪ من إجمالي 
عدد السكان الكويتيني، ومن املالحظ 
أن نسبة العاملني غير الكويتيني من 
مجموع السكان غير الكويتيني قد 

بلغت نحو ٧٣٫٨٪.
وقال «الشــال» إنه عند مقارنة 
األعداد مــع نهايــة ٢٠٢١، فنجد أن 
نسبة العاملني الكويتيني من مجموع 
عدد العاملني بالبالد انخفضت من 
١٨٫١٪ إلى نحو ١٦٫٨٪ كما في ديسمبر 
٢٠٢٢، واستقرت نسبة عمالة اإلناث 
من جملة العمالة الكويتية عند نحو 
٥١٫١٪ بنهاية ٢٠٢٢ ونهاية عام ٢٠٢١، 
بينما بلغت نسبة عمالة اإلناث من 
جملــة العمالــة في الكويــت نحو 

 .٪٢٩٫٥
وارتفع عدد العاملني الكويتيني 
بنحو ١٢ ألف عامل ليبلغ عددهم نحو 
٤٨١ ألف عامل، مرتفعا من نحو ٤٦٩

ألف عامل في نهاية عام ٢٠٢١، وبلغ 
عدد العاملني منهم في احلكومة نحو 
٣٨٠٫٦ ألف عامل، أي ما نسبته ٧٩٫١٪ 
من إجمالي عدد العاملني الكويتيني. 
ويعتقــد أن بطالــة الكويتيــني 
الســافرة قد ارتفعت إلى نحو ٢٦٫١

ألف عامل، أي ما نســبته ٥٫٤٪ من 
املجمــوع الكلي للعمالــة الكويتية 
في نهاية عــام ٢٠٢٢ مقارنة بنحو 
٢٥٫٤ ألف عامل أو ما نسبته ٥٫٤٪ 

في نهاية عام ٢٠٢١. 
وبلــغ إجمالــي عــدد العاملــني 
(كويتيني وغير كويتيني) في القطاع 
احلكومي نحو ٤٩٢٫٩ ألف عامل أي ما 
نسبته ١٠٫٤٪ تقريبا من عدد السكان 
الكلي، وبلغت نسبة الكويتيني من 
العاملني في القطاع احلكومي نحو 
٧٧٫٢٪ وفقا للمصدر ذاته، والبد من 
التذكيــر بأن املصدرين الرســميني 

لتلك األرقام غير متوافقني.

«ضمان» تدشن برنامج زيارات ألعضاء السلك الديبلوماسي

نظمت شركة مستشفيات الضمان الصحي 
(ضمان) جولة في مستشفى ضمان مبحافظة 
األحمدي لرؤساء وأعضاء السلك الديبلوماسي 
والقنصلي في السفارات العربية واألجنبية 
في الكويت، ضمن برنامج التواصل املؤسسي 
املخصص ألعضاء السلك الديبلوماسي متهيدا 
لبــدء عمليــات تشــغيل الشــركة وحتويل 
املســتفيدين من املقيمني مادة ١٨ وعائالتهم 
من وزارة الصحة إلى منظومة شركة ضمان 

الصحية املتكاملة.
وكان في استقبال الوفود الديبلوماسية 
الزائرة الرئيس التنفيذي للشركة ثامر عرب، 
وعدد مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذية، حيث 
شملت الوفود سفير جمهورية مصر العربية 
أسامة شلتوت، والقائم باألعمال في سفارة 
جمهورية الفليبني جوزيه كابريرا، والقائم 
باألعمال في ســفارة دولــة بنغالدش محمد 

أبواحلســني، وأعضاء آخرين من سفارة كل 
من الواليات املتحدة األميركية واجلمهورية 

اإلسبانية وغيرهم. 
وذكرت شركة ضمان في بيان صحافي أن 
دعوة السفارات لزيارة مستشفى ضمان تأتي 
ضمن برنامج زيارة مخصص ألعضاء السلك 
الديبلوماسي في الكويت إلتاحة الفرصة لهم 
لالطالع على مرافق مستشفى ضمان وأقسامه 
املختلفة وإعطائهم نبذة عن دور شركة ضمان 
في تقدمي شهادة الضمان الصحي وتغطيتها 
للخدمات الصحية املتكاملة جلميع اجلاليات 
املقيمة مبوجب مــادة ١٨ وعائالتهم، وبينت 
الشركة أن مثل هذه األنشطة تسهم في خلق 
الوعي العام بشركة ضمان ودورها التنموي 
في قطاع الرعاية الصحية في خطة التنمية 

الوطنية ورؤية كويت جديدة ٢٠٣٥.
وقدم عرب عرضا تعريفيا عن الشــركة 

التشغيلية الســتقبال الشركة  وجتهيزاتها 
شريحتها املســتهدفة ونبذة عن منظومتها 
الصحية التي تشمل مراكز الرعاية الصحية 
األولية واملستشفيات وفحص العمالة الوافدة، 
وقامت بدورها الوفود الديبلوماسية تبادل 
حوار ونقاشات حول ترتيبات املرحلة املقبلة 
بالتعــاون بــني شــركة ضمان والســفارات 
للتنســيق حــول حتويــل املســتفيدين من 
اجلاليــات مــن وزارة الصحة إلــى منظومة 
ضمــان الصحية.  ثم قامــت الوفود الزائرة 
بزيــارة أقســام املستشــفى املختلفة، حيث 
قام املســؤولون واألطباء بتقــدمي نبذة عن 
استعدادات األقسام وجتهيزاتها من املعدات 
الطبية احلديثة، واألعداد املتوقع استقبالها 
متهيدا واســتعدادا لتشــغيل شــبكة ضمان 

الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة. 
وأوضحــت شــركة ضمان بأنهــا عملت 

منذ تأسيســها علــى رؤية رياديــة للرعاية 
الصحية واالجتاهات املستقبلية لهذا القطاع 
احليــوي، تهدف من خالل هــذه الرؤية إلى 
بنــاء مجتمع أكثر صحة عبر تطبيق برامج 
االستدامة وخاصة في محور الرعاية الصحية، 
بصفتها املصدر املســتقبلي لشــهادة ضمان 
للرعاية الصحية اإللزامية للموظفني املقيمني 
العاملني في القطاع اخلاص وعائالتهم والذين 
يتجاوز عددهم ١٫٨ مليون شخص عبر شبكة 
موزعة في مختلف محافظات الكويت وتغطي 
مجموعة واســعة من التخصصــات الطبية 
األولية والثانوية والتي تضم مراكز الرعاية 
الصحيــة األولية والتي تعمل حاليا كمراكز 
خاصــة تســتقبل الراغبــني باحلصول على 
رعاية صحية في عيادات طب العائلة وطب 
األسنان وطب األطفال باإلضافة إلى خدمات 

األشعة واملختبر.

جانب من جولة أعضاء السلك الديبلوماسي في مستشفى ضمان مبحافظة األحمدي ثامر عرب

«اخلير بني يديك» مع «stc» طوال شهر رمضان الكرمي
أعلنت شركة االتصاالت الكويتية 
stc، عن إطالق حملتها الرمضانية 
لعام ٢٠٢٣ حتت شعار «اخلير بني 
يديك»، والتي ستشــمل مجموعة 
من األنشطة والبرامج املتنوعة، مع 
التركيــز على أهمية التطوع لدعم 
املجتمــع.  وعلى صعيد الفعاليات 
واملبــادرات املجتمعيــة، ســترعى 
القبــس الرمضانيــة  stc بطولــة 
للبادل للعام الثانــي على التوالي 
التي ســتقام طوال شــهر رمضان 
املبــارك مبشــاركة النجــم العاملي 
أسطورة البادل األرجتيني فرناندو 
بيالستيغون، وستتم استضافته 
في احلفل اخلتامي للبطولة.  وفي 
إطار شراكة stc االستراتيجية مع 
stc سوف تنظم ،Flare Fitness نادي
حتدي فلير في ٣٦٠ مول على مدى 
شــهر رمضان املبارك ومشاركتها 
في «خطواتــك = إنترنت مجاني» 
ملساعدة العائالت احملتاجة بالتعاون 
مع فريق تراحم التطوعي، متاشيا مع 
املسؤولية املجتمعية للشركة والتي 

العشر األواخر من رمضان في العديد 
من املســاجد مبناطق مختلفة في 
الكويــت. وفــي إطــار شــراكتها 
االســتراتيجية مع دورات وكثمار 
ورشة العمل التي مت تنظيمها حول 
اساسيات العمل التطوعي بالتعاون 
مع «تراحم» ومنصة «دورات»، سيتم 
تنفيذ مشروع عمل تطوعي خالل 
شــهر رمضان، يتيح للمشــاركني 
الفرصــة لتطبيــق املفاهيــم التي 

حياة العمالء عبر تعزيز اخلدمات 
الرقميــة مــن خالل توفيــر أحدث 
احللول واملنتجــات املبتكرة التي 
متنحهم جتربة استثنائية. كما هو 
احلال ســنويا خالل شهر رمضان 
املبــارك، ســتقدم stc مجموعة من 
العروض الترويجية التي ستكون 
متاحة لقاعدة عمالئها املتنوعة خالل 
الشهر الفضيل. وتعليقا على إطالق 
مبادرات stc الرمضانية، قالت دانة 
اجلاسم، مدير عام اتصاالت الشركات 
في stc: يســعدنا الترحيب بشــهر 
رمضان املبارك مبجموعة متنوعة 
وممتعــة مــن األنشــطة والبرامج 
التفاعليــة. فهدفنــا هــذا العام من 
خالل حملتنا حتت شعار «اخلير بني 
يديك»، هو متكني الشباب وتسليط 
الضوء حول اهمية العمل التطوعي 
وتثقيفهم حول القيــم التي يجب 
عليهم تبنيها ليس فقط خالل شهر 
رمضان، ولكن على مستوى املبادرات 
اإلنســانية والتطوعية التي يجب 
عليهم تبنيها لرد اجلميل للمجتمع.

تعلموها في بيئة واقعية. وستنظم 
فعالية القرقيعان لألطفال في عدة 
مناطق فــي الكويت، واســتضافة 
ورشــة لتــالوة القــرآن بالتعاون 
stc مع منصة دورات، كما تنشــط
عبــر قنواتها على مواقع التواصل 
االجتماعــي مــن خالل املســابقات 
واملعلومــات املتعلقــة مببادراتها 
الرمضانية واإلعالن عن العروض 
الترويجية اجلديدة التي ستطلق 
خالل شهر رمضان املبارك، وكذلك 
ڤيديوهات عــن التوعية املرورية، 
وتعزيز ثقافة عدم الســرعة خالل 
موعد اإلفطار، بالتعاون مع وزارة 
الداخلية. أما بالنســبة لألنشــطة 
الداخليــة، فســتقوم stc بتنظيــم 
غبقة لعائلتهــا وموظفيها احتفاال 
بالشــهر املبارك، وتنظيم زيارات 
للموظفــني الذين يواصلون تقدمي 
اخلدمة للعمالء أثناء موعد اإلفطار 

وغيرها من الفعاليات الداخلية.
وتركز الفئة الثالثة من احلملة 
بشــكل أساســي على إثراء أمناط 

دانة اجلاسم

تركز على دعم القضايا االجتماعية.
 ومتاشــيا مع حملة stc لشهر 
رمضان املبارك حتت شعار «اخلير 
بني يديــك»، ســتقوم stc بتوزيع 
وجبات اإلفطار على املســاجد في 
العديد من املناطق وتوزيع كسرة 
الصيام عند االشارات املرورية قبل 
وقت الفطور بالتعــاون مع فريق 
«تراحم» ونــادي Flare، باالضافة 
الى خدمة الصائمني واملصلني خالل 
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«بيتك» يحصد ١٢ جائزة من «إسالميك فايننس نيوز»

في إجناز آخر جديد يؤكد 
جدارة البنك محليا وعامليا، 
أعلن بيت التمويل الكويتي 
«بيتــك» عن فــوزه باثنتي 
عشــرة جائزة من مجموعة 
إســالميك فايننــس نيــوز 
(IFN) التي أعلنت عن قائمة 
الفائزين لعام ٢٠٢٢ في حفل 

خاص أقيم في دبي.
وحصد «بيتك» اجلوائز 
التالية: جائــزة أفضل بنك 
إسالمي في الكويت، وأفضل 
بنك في الكويت لالستثمار، 
وأفضــل بنــك فــي الكويت 
للشــركات، وأفضل بنك في 
الكويت للخدمات املصرفية 
البنــك  لألفــراد، وجائــزة 
األكثــر ابتكارا فــي الكويت 
وأفضــل بنــك فــي الكويت 
في اخلدمــات الرقمية. فيما 
نال «بيتــك - تركيا» ثالث 
جوائــز وهــي: أفضــل بنك 
إســالمي في تركيا، وأفضل 
بنك خلدمات األفراد، والبنك 
األكثر ابتكارا في تركيا، كما 
فازت صفقة «بيتك- تركيا» 
عن إصــدار صكــوك بقيمة 
٥٫٥ مليارات دوالر بجائزة 
أفضل صفقة على مستوى 
التركي، وحصلت  الســوق 
كذلك مجموعة «بيتك» على 
جائزة صفقة العام وذلك عن 
صفقة استحواذ «بيتك» على 
األهلي املتحــد - البحرين، 
وأخيرا جائزة صفقة العام 

عن فئة االستحواذ.
وعلى هامش حفل توزيع 
اجلوائــز، أعــرب الرئيــس 
للمجموعــة  التنـفـيـــذي 
عبـــدالوهاب  بالتكليـــف 
الـرشـــود، عــن  عـيـســـى 
فخره بهذا الفوز قائال إن هذه 
اجلوائز تؤكد جناح إسهامات 
«بيتك» في مختلف املجاالت، 
والنمو املستدام في أرباحه 
ومؤشراته املالية، كما تعكس 

خالل املنتجــات واخلدمات 
التي تعكس دوره الريادي، 
واالبتــكار فــي كل أعمالــه، 
امللموســة فــي  وإضافاتــه 
التمويل اإلســالمي، مشيدا 
كذلك بالعالقات املتميزة مع 
كبرى الشركات لتمويل أهم 

وأكبر مشاريع التنمية.
ولفــت الرشــود الى أن 
جائــزة أكثر البنوك ابتكارا 

فتح احلســاب عبــر أجهزة 
الذاتية وبالتواصل  اخلدمة 
املباشــر مع خدمة العمالء، 
باإلضافة إلى ذلك، كان «بيتك» 
سباقا في تطبيق العديد من 
املنتجات واخلدمات واألنظمة 
اآللية التي عبرت عن توجه 

استراتيجي نحو الرقمنة.
وأشــار الرشــود إلى أن 
استحواذ «بيتك» على البنك 

انتشــاره جغرافيا  توسيع 
بإمكانات أقوى.

عــالوة علــى ذلــك، قال 
الرشود إن مساهمات «بيتك» 
فــي مجــال ترتيــب وإدارة 
إصــدارات الصكوك الكبرى 
من حيــث القيمــة والعائد 
تؤكد دوره املهم في أسواق 
الصكوك كمتداول رئيســي 
وصانع سوق على املستوى 

في الكويت تتويج لسلسلة 
طويلــة حققهــا «بيتك» في 
الرقمنة والتطبيقات  مجال 
التقنية وأمتتة كل املعامالت 
واخلدمــات، كان من أبرزها 
التمويــل اوناليــن،  طلــب 
واإلصدار الفوري للبطاقات 
املصرفية خالل ٣ دقائق ألول 
مرة في الكويــت، كما أتاح 
«بيتك» لغير عمالئه إمكانية 

األهلي املتحد - البحرين هو 
صفقة تاريخية أسفرت عن 
إنشاء كيان مصرفي ضخم، 
وحتول «بيتك» إلى أكبر بنك 
في الكويت وثاني أكبر بنك 
إســالمي من حيث األصول 
علــى مســتوى العالم، مما 
ميكــن البنــك من ترســيخ 
قيادته لصناعــة الصيرفة 
اإلســالمية، ويســهم فــي 

اإلقليمي والعاملي، مبا يعبر 
عن مركز مالي قوي ومكانة 
مرموقــة وخبرة طويلة في 
مجال الصكوك التي أصبحت 
متثل اخليار األول للشركات 
واحلكومات لتمويل املشاريع 

وخطط التطوير والنمو.
واجلديــر باالهتمــام أن 
مجموعــة (IFN) اختــارت 
«بيتك» لهذه اجلوائز بناء على 
توصيــات جلنة حتكيم من 
خبراء ومحللني متخصصني 
في قطاع الصيرفة اإلسالمية، 
ووفق مجموعة من املعايير 
واألسس واملؤشرات املالية، 
 (IFN) حيث تكرم مجموعة
املقدمة ألفضل  املؤسســات 
اخلدمات املالية اإلســالمية 
كل عام من ضمن نخبة عاملية 
من األسواق والقطاعات، كما 
تكرم اجلهات املشــاركة في 
الصفقــات الرائدة في قطاع 

الصيرفة اإلسالمية.
كما أشادت جلنة التحكيم 
مبكانــة ومــالءة «بيتــك» 
وحلوله التمويلية املبتكرة 
املتنوعــة  ومســاهماته 
لتعزيــز قطــاع الصيرفــة 
العالــم  االســالمية حــول 
مبنتجات وخدمات مبتكرة 
ومتطــورة تالئم متطلبات 
العمالء األفراد والشــركات 
واحلكومــات، مع األخذ في 
االعتبار عوامــل احملافظة 
علــى البيئــة واالســتدامة 
واحلوكمة وبرامج التنمية 

وتطوير املجتمعات.
 (IFN) يذكر أن مجموعة
تدير جوائز التمويل والعمل 
املصرفي اإلسالمي، كما تقوم 
بنشر أهم أخبار الصيرفة 
العالــم.  فــي  اإلســالمية 
تأسســت املجلــة التابعــة 
لـ«ريدموني» العاملية، عام 
٢٠٠٤، ولديها مكاتب في دبي 

وكواالملبور.

ً تقدير عاملي جلدارة البنك محلياً وعامليا

عبدالوهاب الرشود وخالد الشمالن وعبدالعزيز املرزوق وفهد املخيزمي وكامل كبار خالل تسلم اجلوائز

قوة أعماله وتنوع أنشطته، 
وحلوله التمويلية املبتكرة 
والتي مكنته من استحقاق 
هذه اجلوائز، منافسا في ذلك 
املؤسسات العاملية املرموقة.
أن  الرشــود  وأضــاف 
«بيتــك» ميضــي قدمــا في 
سياســة التحــول الرقمــي 
وتلبيــة طموحــات عمالئه 
وتعزيز حصته السوقية من 

االستحواذ على «األهلي املتحد ـ البحرين» صفقة تاريخية أسفرت عن إنشاء كيان مصرفي ضخمماضون قدمًا في سياسة التحول الرقمي وتلبية طموحات عمالئنا وتعزيز حصتنا السوقية

عبدالوهاب الرشود: اجلوائز تؤكد جناح إسهامات «بيتك» في مختلف املجاالت والنمو املستدام في أرباحه ومؤشراته املالية

مركز مالي قوي وخبرة طويلة في مجال الصكوك أصبحت متثل اخليار األول للشركات واحلكومات لتمويل املشاريع
«بيتك» حتول اليوم إلى أكبر بنك في الكويت وثاني أكبر بنك إسالمي من حيث األصول على مستوى العالم

أفضل بنك إسالمي في الكويت واألفضل في اخلدمات الرقمية ومتويل الشركات واخلدمات املصرفية لألفراد
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شيخة البحر: «Bankee» ُيسطر قصة جناح
في تعزيز الثقافة املالية بني طالب املدارس

نّظم بنك الكويت الوطني 
زيــارة خاصــة إلى مدرســة 
االبتدائية،  الشــايجي  محمد 
وذلك في إطار جوالت اإلدارة 
التنفيذيــة للبنــك لالطــالع 
علــى أبرز تطــورات تطبيق 
املرحلة التجريبية من برنامج 
يهــدف  والــذي   «Bankee»
إلى زيــادة الوعــي والثقافة 
املاليــة لدى طلبــة وطالبات 
املدارس احلكومية واخلاصة 
بالتعاون مــع وزارة التربية 
والهيئة العامة ملكافحة الفساد 

«نزاهة».
الرئيس  وشــاركت نائب 
التنفيــذي ملجموعــة بنــك 
الكويت الوطني شيخة البحر 
في الزيارة إلى جانب الوكيل 
املســاعد للتنميــة التربوية 
واألنشطة في وزارة التربية 
غامن السليماني، باإلضافة إلى 
مراقب التعاون مع مؤسسات 
املجتمع املدنــي في «نزاهة» 
ياسمني الشرهان، واملدير العام 
ملؤسسة كرييتف كونفيدنس 

سمية اجلاسم.
الزيارة حضورا  وشهدت 
كبيرا من أولياء أمور الطالب 
الذين تفاعلوا مع أبنائهم حول 
مميــزات البرنامج. كما أبدوا 
ســعادة كبيــرة مبا ملســوه 
من تغيــرات إيجابية تتمثل 
أبنائهم  في تطور سلوكيات 
وثقافتهم املالية، كما ناقشوا 
املعلمني واملعلمات حول أثر 
تطبيق البرنامج على الطالب.
وتعــرف املشــاركون في 
الزيــارة علــى كل التفاصيل 
اخلاصــة بتطبيــق برنامــج 
Bankee، مــن جتربــة البنك 
االفتراضي الذي يســمح لهم 
باحلصول على حساب مالي 

بهــذا النجــاح الكبيــر الذي 
يحققه برنامج Bankee والذي 
يشكل حجر الزاوية وأحدث 
جهودنا في تعزيز الشــمول 
املالي وزيــادة الثقافة املالية 

بني الطالب والشباب.
وأضافت قائلة: ما شهدناه 
اليــوم من تفاعل بني الطالب 
يؤكد علــى امتــالك الكويت 
جيال واعدا لديه حب وشغف 
للمعرفة منــذ الصغر، لذلك 
نفخــر  أن  جميعــا  علينــا 
بامتالكنــا هذا اجليــل الذي 
يشكل اســتثمارا حقيقيا في 

مستقبل الكويت.
وأكــدت أن رعاية برنامج 
Bankee جــزء من التزام بنك 
الكويت الوطني األوسع جتاه 
تعزيز الشمول املالي بني كل 
شرائح املجتمع، مشيرة إلى 
أن البنك ملتزم بأداء دوره في 
زيادة الشمول املالي من خالل 
تثقيف الشباب حول اإلدارة 
املالية احلصيفة ومساعدتهم 
على بناء أســاس مالي قوي 

يخدمهم طوال حياتهم.
وأوضحت البحر: نؤمن بأن 
املبادرات التي يقدمها القطاع 

اخلاص وبالتعاون مع املدارس 
واملؤسسات التعليمية لتزويد 
الشــباب باملعرفة واملهارات 
إلدارة  يحتاجونهــا  التــي 
شؤونهم املالية ستحدث تأثيرا 
إيجابيا على حياتهم وتسهم 
في بناء مجتمع أكثر شــموال 

من الناحية املالية.
وقالت البحــر إن الثقافة 
املالية هي رحلة تعلم مستمرة، 
وكلما كانت البداية مبكرة كان 
ذلك أفضل وأكثر فاعلية، حيث 
ان التثقيف املالي هو خطوة 
علــى الطريق الصحيح نحو 

ومسؤولياته الوطنية، يأخذ 
على عاتقه تسخير كل إمكاناته 
املاليــة  الفريــدة وخبراتــه 
الطويلة لتقدمي مساهمة قوية 
تساعد في نشر الوعي بأهمية 
املالي  االستقرار واالستقالل 
للجيــل احلالي من الشــباب 

الكويتي.
وأكــدت أن التعليم اجليد 
يفتح األبواب ويسهم بشكل 
كبيــر فــي رفاهيــة األفــراد 
واألسر واملجتمعات على املدى 
الطويل، حيث تشــكل زيادة 
الثقافة املالية أيضا أساســا 

حتقيق األهداف التي تتعلق 
باالستثمار أو االدخار أو إدارة 
األعمــال التجاريــة، أو حتى 

خطط التقاعد الناجحة.
وأضافت البحر قائلة: بنك 
الكويــت الوطني لديه إميان 
راسخ بأن الشــباب هم قادة 
املســتقبل ألمتنــا ونريد أن 
نكون عنصرا فاعال في مسار 
رحلتهــم التنمويــة وتعليم 
النشء كيفيــة إدارة األموال 

بحكمة.
وأشــارت إلــى أن البنك، 
ومن منطلق حتمل واجباته 

لالزدهار الشخصي والوطني. 
وكان بنك الكويت الوطني 
قد أطلق بالتعاون مع وزارة 
التربية، و«نزاهــة» برنامج 
«Bankee» في مدارس مختارة 
بالكويت، والــذي يهدف إلى 
زيادة الوعي املالي لدى طلبة 
وطالبات املدارس احلكومية 
واخلاصة من خالل تعريفهم 
بالثقافة املالية بأسلوب عملي 

وتفاعلي.
ويعد «Bankee» البرنامج 
األول من نوعه الذي يقدمه بنك 
الكويت الوطني إلى املجتمع 
بهــدف إثراء الشــمول املالي 
وخاصة بني الطلبة في املدارس 
لضمان حتســن مســتويات 
الثقافة املالية بني أبناء املجتمع 
بشكل مستدام في املستقبل. 
ويهدف البرنامج إلى تعريف 
الطلبــة والطالبات باملفاهيم 
االقتصاديــة  واملمارســات 
األساسية كالكسب والصرف 
والتوفير وااللتزامات املالية 
مــن خالل تطبيــق نظام في 
الفصل املدرسي يحاكي النظام 
االقتصادي الواقعي من خالل 
أساليب عملية وبيئة تفاعلية.

وتستمر املرحلة التجريبية 
طــوال   Bankee لبرنامــج 
الدراســي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ العام 

مبشاركة ٩ مدارس من مختلف 
احملافظــات للذكــور واإلناث 
بينهــم ٦ مــدارس حكوميــة 
و٣ مــدارس خاصة، وتهدف 
إلــى تقييم إعــدادات تطبيق 
البرنامــج من خالل إشــراك 
املعلمــات والطلبة في ورش 
عمل متهيدية لفحص وتعزيز 
خصائص التطبيق وتعديلها 
لتنسجم مع املنهج التعليمي 

القائم.

املراحل التجريبية للبرنامج تشهد زخماً كبيراً في التفاعل من الطالب واملعلمني وأولياء األمور

شيخة البحر خالل حديثها عن برنامج Bankeeشيخة البحر في كلمة لها خالل فعاليات البرنامج

شيخة البحر وغامن السليماني يستمعان لشرح املعلمات حول تفاعل الطالب مع البرنامج

جانب من الزيارة

شيخة البحر وغامن السليماني أثناء االستماع لشرح من الطلبة حول البرنامج

الطالب خالل استقبال الضيوف

شيخة البحر وسمية اجلاسم خالل فعاليات الزيارة

الطالب خالل استقبال شيخة البحر

يتم التداول فيه باســتخدام 
عملة «Bankos» االفتراضية، 
وكيفية حصول الطلبة على 
املكافــآت نتيجة تراكم عملة 
البرنامــج فــي حســاباتهم، 
حيث زاروا الفصول الدراسية 
لالطــالع علــى كيفية حتول 
البرنامــج ليصبح جزءا من 
احلياة اليومية للطلبة داخل 
الفصــول، كما اطلعــوا على 
كيفية حصولهم على جوائز 
مقابل األداء الدراسي والسلوك 

املتميز. 
وقالت البحر: نحن سعداء 

لقطة جماعية مع املعلمات والطالب وأولياء األمور

علينا أن نفخر بامتالك جيل واعد من الشباب يشكل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الكويت
سعداء بالنجاح الكبير الذي يحققه برنامج Bankee في زيادة الثقافة املالية بني طالب املدارس 
نؤمن بأن التعليم املالي اجليد يفتح األبواب لرفاهية األفراد واألسر واملجتمعات على املدى الطويل
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ترامب يشد عصب اليمني املتطرف في أول جتمع انتخابي
و«إف.بي.آي» يحقق بالتهديد بقتل مدعي عام نيويورك

ـ وكاالت: بعــد  عواصــم 
الزوبعة التــي اثارها احتمال 
اعتقاله وتوجيه تهم جنائية 
لــه، دعــا الرئيــس األميركي 
السابق دونالد ترامب أنصاره 
الى ما وصف بأنه أول جتمع 
انتخابــي كبيــر له مــن أجل 
الســباق للرئاســة فــي عــام 
٢٠٢٤، في مطار مبدينة واكو 

في تكساس.
ويقول منتقدون إن ترامب 
اســتغل هذا املوقع الستمالة 
أنصاره مــن اليمني املتطرف 
في الوقت الذي يسعى لتعزيز 
حملة احلصول على ترشيح 
احلزب اجلمهوري حيث يواجه 
منافسة جدية السيما من حاكم 

فلوريدا رون ديسانتيس.
وحتيي مدينة واكو الذكرى 
الثالثني ملداهمة قام بها عمالء 
احتاديون علــى طائفة الفرع 
الداودي الدينية هناك وأسفرت 
عن مقتل ٨٦ شخصا، من بينهم 
أربعة أفراد مــن جهات إنفاذ 
القانون. ويعتبر بعض ممن 
ينتمون إلــى اليمني املتطرف 
أن املداهمة حلظــة فارقة من 

جتاوزات احلكومة.
ويأتــي ذلك فيما تشــكل 
التحقيقــات  مــن  سلســلة 
اجلنائيــة املســتمرة تهديــدا 

مروعــا قــال فيــه إن البــالد 
ستشهد «موتا ودمارا» محتمال 

إذا مت اعتقاله.
ويتزامــن ذلك مــع اطالق 
مكتب التحقيقــات الفيدرالي 
«إف بي آي» وشرطة نيويورك 
حاليا، حتقيقا بشــأن رسالة 
حتتــوي على  تهديــد بالقتل 
ومسحوق أبيض مشبوه، مت 
إرســالهما بالبريد إلى املدعي 
العام في مانهاتن، ألفني براغ، 
الذي  يحقق مكتبه في قضية 

وكان هذا هو األحدث، فيما 
وصفه مصدر رفيع في إنفاذ 
القانــون بأنه «عدة مئات من 
التي اســتهدفت  التهديدات»، 
بــراغ ومكتبه في األســابيع 

األخيرة.
وأكد مكتب براغ في بيان 
لــه أن اخلطــاب الذي أرســل 
إليه «مت احتواؤه على الفور، 
وأن وحدة خدمة الطوارئ في 
شرطة نيويورك وقسم حماية 
البيئة في مدينــة نيويورك، 
قررت عدم وجود مادة خطرة».

وأشــارت املصادر إلى أن 
العالمات على الظرف، تشير 
إلى أنه مت إرســاله بواســطة 
البريــد من أورالنــدو بوالية 
فلوريــدا في وقت ســابق من 
األســبوع اجلــاري، بينما مت 
ختمها بالبريد في يوم الثالثاء 
املاضي. وتأتي الرسالة املوجهة 
إلــى املدعي العام في مانهاتن 
مبدينة نيويورك ألفني براغ، 
فــي أعقــاب مزاعــم الرئيس 
األميركي دونالد ترامب، بأنه 
سيتم اعتقاله في يوم الثالثاء 
املاضــي، داعيا أنصــاره إلى 
«االحتجاج».  ولن جتتمع هيئة 
احمللفني الكبرى مبانهاتن التي 
حتقق في قضية ترامب حتى 

األسبوع املقبل.

«شــراء صمــت» ســتورمي 
دانيالــز. وجاء في الرســالة 
املوجهــة إلــى املدعــي العام: 
«ألفني: سأقتلك!»، فيما أشارت 
املصادر إلى أنها كانت حتتوي 
على كمية قليلة من املسحوق 
األبيض، وفقا لشبكة «إن بي 

سي نيوز» األميركية.
بأنــه  وأفــاد مســؤولون 
لــم حتدث عمليــات إجالء أو 
إصابات، بســبب الطرد الذي 
تلقاه املدعي العام، ألفني براغ.

(رويترز) شخص يرتدي قناعا على شكل الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب خارج برج ترامب 

قانونيا متناميا لترامب. ومن 
بني هذه التحقيقات واحد في 
مانهاتــن يتعلــق باتهام منح 
ستورمي دانيالز مبالغ مالية 
لشــراء صمتها خالل حملته 
عام ٢٠١٦ للوصول الى البيت 

األبيض.
وسعى ترامب إلى تصوير 
قضية مانهاتن على أنها ذات 
دوافع سياسية واستغلها في 
جمع أموال وحشــد مؤيدين. 
وأطلــق أمــس األول حتذيرا 

منظمات  تندد بعنف الشرطة الفرنسية 
ضد املتظاهرين رافضي إصالح «التقاعد»

باريسـ  وكاالت: شابت التظاهرات املنظمة 
فــي إطار تعبئة مســتمرة منذ شــهرين في 
فرنسا احتجاجا على إصالح نظام التقاعد، 
أعمال شغب قابلتها الشرطة مبمارسات عنيفة 
انتقدتهــا منظمــات عدة للدفــاع عن حقوق 
اإلنسان. وقد وجهت مفوضة حقوق اإلنسان 
فــي مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش االتهام 
نفسه. وقالت «أعمال العنف املتفرقة لبعض 
املتظاهريــن أو أفعال أخــرى مدانة ارتكبها 
آخــرون خالل تظاهرة، ال تبرر االســتخدام 
املفرط للقوة من قبل عناصر تابعني للدولة. 
هذه األعمال ال تكفي كذلك حلرمان متظاهرين 

سلميني من التمتع بحرية التجمع».
في املقابل، اعتمدت املنظمات غير احلكومية 
لهجة الذعة أكثر. وقال رئيس رابطة حقوق 
اإلنسان باتريك بودوان «االجنراف االستبدادي 
للدولة الفرنسية واضفاء الطابع العنفي على 
العالقات بواســطة الشــرطة وأعمال العنف 

على انواعها واإلفالت من العقاب تشكل كلها 
فضيحة مدوية». واتهمت الرابطة السلطات 
باملساس «بحق املواطنني في االحتجاج من 
خالل االستخدام غير املتناسب واخلطر للقوة».

وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش من 
جهتها «االحتواء التعسفي للحشود وتكتيكات 

مكافحة الشغب».
لكــن وزيــر الداخلية الفرنســي جيرالد 
دارمانان دافع بأن الشــرطة اكتفت بالتحرك 
ملواجهة «املنحى املتطرف» الذي ســلكه من 
وصفهم بـ«املخربني» املنضوين في صفوف 
«اليســار املتطــرف» الذيــن يندســون بني 
املتظاهرين إلثارة أعمال شغب.وقالت السلطات 
إن نحو ١٥٠٠ «مخرب» أعضاء فيما يســمى 
«بالك بلوك» وهي مجموعات مخربني متطرفة، 
اندســوا ضمن موكب االحتجاج في باريس 
اخلميس. وأصيب ٤٤١ شرطيا ودركيا بجروح 

خالل تلك التظاهرات في كل أرجاء فرنسا.

(أ.ف.پ) قوات األمن الفرنسية تطلق الغاز املسيل للدموع على متظاهرين في سان سولني 

أنباء سورية

أنباء مصريةأنباء لبنانية

حّل امللف الرئاسي مؤجل إلى ما بعد عيد األضحى!
وسجال مستمر حول التوقيت الصيفي وباسيل يدعو للعصيان

بيروت - عمر حبنجر

العني فــي بيــروت على 
الزيــارة اخلاطفــة  نتائــج 
ملســاعدة وزيــر اخلارجية 
األميركية باربرا ليف، ضمن 
إطار جولتهــا على عواصم 
املنطقــة، واملباحثــات التي 
أجرتهــا مع رئيــس مجلس 
النواب نبيــه بري، ورئيس 
احلكومــة جنيــب ميقاتــي، 
ورئيــس احلــزب التقدمــي 
االشــتراكي وليــد جنبالط 
ووزيــر اخلارجيــة عبداهللا 
بوحبيب، والتــي اقتصرت 
على إســداء النصائح ودون 

أي طرح ملبادرات.
وطبقا للمصادر املتابعة، 
فإن ليف دعت في عني التينة 
الى اإلسراع بانتخاب رئيس 
اجلمهورية، كمــا الى العمل 
على تنفيذ توصيات صندوق 
النقد الدولي، ألن األوضاع في 

لبنان لم تعد حتتمل. 
الســراي احلكومي  وفي 
بحثت مــع الرئيس ميقاتي، 
العالقات الثنائية بني البلدين 
ونتائج جولتها على بعض 

عواصم املنطقة.
وفــي كليمنصو حرصت 
الديبلوماســية األميركيــة 
علــى اســتطالع رأي رئيس 
احلزب التقدمي االشــتراكي 
وليد جنبالط، في األوضاع 
اللبنانية في ضوء املتغيرات 
االقليمية واحللول األنســب 
إلخراج لبنان من بحر األزمات 

الذي تردى فيه.
وتقول صحيفة «اللواء» 
ان مســؤولني كبــارا ملســوا 
مــن محادثاتهم مع ليف، ان 
زيارتهــا الى لبنــان غايتها 
اســتطالعية مــع الســعي 

فرجنية، أكد الديبلوماســي 
املعنيــة  الــدول  ان  املطلــع 
تهتم باملواصفات وال تعنيها 

األسماء واملقايضات.
في هذه األثناء، ذكرت قناة 
«اجلديد» ان الوزير السابق 
جهاد ازعور، املطروح اسمه 
للرئاسة التزم أمام حزب اهللا 
بعدم املس بسالح احلزب في 
حال انتخابه، كما لن يطرح 
ملف االستراتيجية الدفاعية، 
مؤكدا ان برنامجه الرئاسي 
اقتصاديا وسعيه  ســيكون 
ســيكون إلمتــام االتفاق مع 
الدولــي.  النقــد  صنــدوق 
وبحسب «اجلديد» فإن ازعور 
طلــب من احلزب إطالق يده 
بتعيني حاكم جديد ملصرف 
لبنان املركزي واختيار وزير 
املاليــة، لكــن احلزب شــدد 
علــى ان مقاربتــه للمرحلة 
الراهنة سياســية وليســت 
فقط اقتصاديــة، مؤكدا انه 
لن يتراجع عن دعم مرشحه 

ميشال عون الذي أرجع البدء 
باعتماد التوقيت الصيفي من 
واحد الــى ١٥ مايو، وتوجه 
الى باسيل بقوله «أين كنت 

يومها؟».
وأضاف احلشيمي قائال: 
«انه ألمر عجيب، عمه احرق 
لبنان وهو يتبجح معترضا 

على تأجيل تقدمي الساعة»
وواضح أن حلملة الكتل 
النيابية املسيحية على القرار 
خلفية سياسية تعكس واقع 
العالقة بــني القوات والتيار 
والكتائب وبني رئيس مجلس 
النواب نبيه بري الذي طلب 
مــن ميقاتي «متريــر» قرار 
تأجيل تقدمي الساعة ساعة. 
وتلتقــي الكتــل عينها على 
رفض عقد جلسة تشريعية 
ملجلس النواب قبل انتخاب 
املجلس رئيسا للجمهورية.

القــوات  رئيــس حــزب 
استغرب قرار احلكومة عدم 
اتباع التقليد السائد في لبنان 
منذ عشرات السنني، بتقدمي 
الســاعة في مــارس من كل 
عــام وهو التوقيــت املعتمد 
في معظــم دول العالم، وان 
هذا التدبير سيعرقل الكثير 
من األعمــال، خصوصا على 
مستوى الطيران والشركات 
العامليــة التــي لهــا عالقــة 
باألســواق. ودعــا جعجــع 
احلكومــة الــى العــودة عن 
قرارهــا. ودعــا باســيل الى 
عصيان القرار في حال عدم 
التراجع عنه، واملسألة ليست 
طائفيــة، وقــال: «الســلطة 
التنفيذية ذابت في السلطة 
التشــريعية والســكوت ال 
يجوز». وأضاف في خطاب 
حزبي «اهللا يسترنا، يديرون 
البلد مثلما يغيرون الساعة».

للرئاسة واملقصود هنا رئيس 
تيار املردة سليمان فرجنية.

في غضــون، ذلك أمهلت 
اللبنانيــة والتيار  القــوات 
احلر وحزب الكتائب، حكومة 
جنيب ميقاتي ٢٤ ساعة إلعادة 
النظر بقرارها تأجيل اعتماد 
التوقيت الصيفي اعتبارا من 
٢١ ابريــل بدال من ٢١ مارس، 
وذلك قبل فــوات األوان. أي 
الطعن بالقــرار أمام مجلس 
شورى الدولة. وقاد رئيس 
التيار احلر جبران باســيل 
احلملــة ضــد قــرار تأجيل 
الــذي اخذ  الســاعة  تقــدمي 
منحــى طائفيــا. وشــاركت 
باحلملــة تغريــدا، كلودين 
ميشــال عــون الطامحة الى 
لعب دور سياسي الى جانب 
نواب التيار. ورد النائب بالل 
احلشيمي كاشفا عن سابقة 
حصلت في رمضان ١٩٨٩ من 
جانب احلكومة العســكرية 
التــي كان يرأســها العمــاد 

(محمود الطويل) رئيس «القوات» د.سمير جعجع مستقبالً السفير السعودي وليد البخاري في معراب 

ملنع تأثر املصالح املباشــرة 
للواليات املتحدة، بعد ترسيم 
احلــدود البحرية بني لبنان 
وإســرائيل، ولقطع الطريق 
علــى اي تقــارب جديد بني 
بيروت ودمشق مع نقل رسالة 
بالدعم األميركي ألي مرشح 
ينتخب رئيسا للجمهورية.

في هذه األثناء، قال السفير 
السعودي وليد البخاري بعد 
لقائه رئيس حــزب القوات 
اللبنانية د.ســمير جعجع: 
ان لبنان عضو مؤســس في 
جامعة الدول العربية، وحماية 
شعبه وإنقاذ هويته مرتبطان 
باألمن القومي العربي والسالم 

اإلقليمي والدولي.
رئاسيا سئل ديبلوماسي 
مطلــع، عمــا اذا كان يتوقع 
انتخاب رئيــس اجلمهورية 
قبل عيد الفطر، فأجاب: «بعد 

األضحى!»
وحول ما قيل عن صفقة 
أساســها معادلــة ســليمان 

«الصحة» تعلن تدشني أول خط إنتاج 
للقاحات «الكبدي بي واخلماسي»

«اإلسكان»: بدء حجز ١٠٨٧٢ وحدة 
مبشروع «جنة» والتخصيص بأسبقية احلجز

القاهرة ـ ناهد إمام

أكــد وزيــر الصحــة والســكان د.خالد 
عبدالغفار أهمية التوسع في االستثمارات 
«املصريةـ  الهندية» وعلى رأسها االستثمار 
في مجال تصنيع اللقاحات واألدوية، جاء ذلك 
خالل فعاليات املؤمتر الصحافي امس، مبقر 
الشركة القابضة للقاحات واملستحضرات 
احليوية «فاكســيرا» في منطقة العجوزة، 
لإلعالن عن تدشني أعمال أول خط تشغيل 
وإنتــاج لقاحي «الكبدي بي واخلماســي»، 
وأنواع أخرى من اللقاحات، بطاقة إنتاجية 
١٠٠ مليون جرعة سنويا، وذلك بالتعاون بني 
«فاكسيرا» ومعهد سيرم الهندي، بحضور 
اللواء بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء 

املوحد، ود. تامر عصام رئيس هيئة الدواء، 
ود. نعيمــة القصير ممثــل منظمة الصحة 
العاملية مبصر، وممثلني عن معهد «سيرم».

وقبل بدء فعاليات املؤمتر، مت عرض فيلم 
تسجيلي مفصل حول اإلمكانيات التصنيعية 
والقــدرات البشــرية التي متتلكها شــركة 
«فاكســيرا» مبصنعي العجوزة والسادس 
من أكتوبر، باإلضافــة إلى اإلجنازات التي 
استطاعت حتقيقيها، ودورها الفعال وقدرتها 
اإلنتاجية الســريعة فــي مواجهة الكوارث 
واجلوائح الصحية، وعلى رأســها جائحة 
ڤيروس كورونا، كما شــمل الفيلم توجيه 
عدة نصائح للمواطنــني بأهمية احلصول 
علــى جرعات اللقاح واألمصال لكل الفئات 

العمرية، بتوقيتاتها احملددة.

القاهرة - ناهد إمام

قال معاون وزير اإلسكان لشؤون هيئة 
املجتمعات العمرانية اجلديدة د.وليد عباس، 
انه سيبدأ اليوم في العاشرة صباحا احلجز 
إلكترونيا لـ ١٠٨٧٢ وحدة سكنية، مبشروع 
«جنة»، وذلك ملن قاموا بالتسجيل إلكترونيا، 
وســددوا جديــة احلجــز اخلاصــة بتلك 
الوحدات. وأضاف عباس - في بيان امس- 
أن حجز وحدات مشروع دار مصر سيبدأ 
الثالثاء ٢٨ مارس، وحجز وحدات مشروع 
ســكن مصر اخلميس ٣٠ مــارس، وحجز 
وحدات مشــروع اإلســكان املتميز سيبدأ 
االثنني ٣ أبريل، وحجز وحدات مشــروع 
قطامية جاردنز األربعاء ٥ أبريل، مشــيرا 
إلــى أن جميع مواعيد احلجز ســتبدأ من 
العاشرة صباحا. وأوضح أن الوزارة ممثلة 
في هيئة املجتمعــات العمرانية اجلديدة، 
طرحت ٢٢٣٣٢ وحدة سكنية مبشروعات 
متنوعة (جنة - دار مصر - سكن مصر - 
اإلسكان املتميز - قطامية جاردنز)، باملدن 

اجلديدة لتلبية احتياجات جميع الشرائح 
املجتمعية، ومت التسجيل إلكترونيا حلجز 
تلــك الوحدات، ويتــم التخصيص بنظام 
أســبقية احلجز «online»، من خالل موقع 
احلجز اإللكتروني لبنك التعمير واإلسكان 

.(www.hdb-reservation.com)
إلى ذلك، أكدت م.أسماء مخلوف، رئيس 
جهاز تنمية مدينة الســويس اجلديدة - 
املشرف على خليج السويس حرص جهاز 
مدينــة الســويس اجلديدة على تشــجيع 
االستثمارات املتنوعة لتنمية املدينة، لتكون 
مركز جذب استثماري يوفر مزيدا من فرص 

العمل ودفع عجلة االقتصاد.
جاء ذلك خالل استقبال م.أسماء مخلوف، 
رئيس جهاز تنمية مدينة السويس اجلديدة 
- املشرف على خليج السويس، وفدا من 
مستثمرين صينيني، للتعرف على مدينة 
الســويس اجلديدة واالطــالع على فرص 
االستثمار بها، وذلك بحضور م.أحمد عبد 
اجلابر، نائب رئيس جهاز مدينة السويس 

اجلديدة، ومسؤولي اجلهاز.

شرق سورية: توتر أميركي ـ إيراني غير مسبوق.. خسائر كبيرة وقصف متبادل
عواصمـ  وكاالت: أصبح الشــرق السوري في 
األيام املاضية ســاحة مواجهة أميركية ـ ايرانية 
غير مسبوقة سواء من ناحية اخلسائر أو الرقعة 
اجلغرافية التي طالتهــا املواجهات منذ اخلميس 
املاضي، وارتفع إلى ١٩ على األقل عدد قتلى اجليش 
السوري وامليليشيات املدعومة من ايران نتيجة 
الضربــات األميركية االنتقامية التــي جاءت ردا 
على عدة هجمات شنتها امليليشيات على القواعد 
االميركية بدءا من قصف مبسيرة ايرانية الصنع 
أســفر عن مقتل متعاقد أميركــي واصابة جنود 
أميركيني في قصف على منشأة صيانة في قاعدة 
للتحالف الذي تقوده الواليات املتحدة باحلسكة 

اخلميس املاضي.
وجددت امليليشيات اإليرانية قصفها للقواعد 
األميركية في دير الزور فجر السبت، إذ قالت شبكتا 

«فرات بوست» و«نهر ميديا» احملليتان إن قصفا 
صاروخيا إيرانيا استهدف القواعد األميركية في 

حقلي العمر وكونيكو النفطيني.
وتداول رواد مواقع التواصل االجتماعي مقطعا 
مصورا قالوا إنه يظهر حلظة إطالق امليليشيات 
اإليرانية للصواريخ باجتاه القاعدة األميركية في 

حقل كونيكو النفطي.
من جانبها، ذكرت قنــاة «اجلزيرة»، نقال عن 
مسؤول أميركي لم تسمه، أن ٨ صواريخ سقطت 
على القاعدتني األميركيتني، ما أســفر عن إصابة 
جندي أميركي على األقل، لترتفع بذلك احلصيلة 
إلى قتيل و٦ جرحى بني صفوف القوات األميركية 
منذ اخلميس. وأضاف أن الدفاعات اجلوية أسقطت 
مسيرتني من أصل ٣ مسيرات شاركت في استهداف 

القاعدتني.

بدورها، قالت شبكة «صدى الشرقية» إن القوات 
األميركيــة ردت بإطــالق ٣ صواريخ مــن قاعدة 
«العمر» باجتاه مواقع امليليشــيات اإليرانية في 

مدينة امليادين.
وجاء استهداف احلقلني النفطيني بعد ساعات 
قليلة من قصــف إيراني طال «القرية اخلضراء» 
في شمال شرقي سورية، لم يسفر عن أضرار في 
صفوف القوات األميركية لكنه أصاب منزال مدنيا 
بالقــرب مــن القاعدة، ما أدى الــى إصابة امرأتني 
وطفلني بجروح، بحسب بيان صادر عن «القيادة 

املركزية األميركية».
وتزامــن القصــف اإليراني مــع حتذير وجهه 
الرئيــس األميركي جــو بايدن من كنــدا قال فيه 
إنه أعطى تعليمات بالرد الســريع على الهجمات 
التي تستهدف القواعد األميركية بسورية من قبل 

جماعات مدعومة من إيران.
وأضــاف، فــي تصريح صحافي خــالل زيارة 
رسمية لكندا، أن بالده مستعدة للتحرك «بقوة» 
حلماية األميركيني «ال تســيئوا الفهم.. الواليات 
املتحدة ال تسعى إلى صراع مع إيران لكن توقعوا 

أن نتصرف بقوة حلماية شعبنا».
وحول القصف األميركي الذي اســتهدف مقار 
امليليشيات اإليرانية في دير الزور، قال املتحدث 
باسم «الپنتاغون» اجلنرال بات رايدر إن «الدالئل 
األولية تشير إلى أن املنشآت اإليرانية املستهدفة 

قد دمرت».
وأضاف، في تصريح صحافي أمس، أن مقاتالت 
من طراز ١٥E-F شنت فجر اجلمعة هجوما على 
مواقع امليليشيات اإليرانية في دير الزور، مضيفا 
«الهــدف من هذه الضربات الدقيقة حماية األفراد 

األميركيني والدفاع عنهم، واتخذت الواليات املتحدة 
إجراءات متناسبة ومدروسة تهدف إلى احلد من 

مخاطر التصعيد وتقليل اإلصابات».
وذكرت شبكات إعالمية محلية أن امليليشيات 
اإليرانية استنفرت عقب القصف على حقلي العمر 
وكونيكو في مدينتي امليادين والبوكمال شــرقي 

دير الزور.
وأشــارت إلى أن امليليشــيات اإليرانية أخلت 
مقارها فــي املدينتني املذكورتني خوفا من قصف 
أميركي محتمل وســط حتليــق مكثف للطائرات 

املسيرة في سماء املنطقة.
من جهته، قال املرصد السوري حلقوق االنسان 
ان القتلى الـ ١٩ بينهم ١٤ من الســوريني والبقية 
من جنسيات غير سورية. وأكد أن املسيرة التي 

استهدفت القاعدة األميركية دخلت من العراق.
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مبارك اخلالدي

جنح منتخبنا الوطني األول في 
حتقيق الفوز على ضيفه الفلبيني 
٢-٠ وديــا، ضمــن حتضيــرات 
«األزرق» خلوض التصفيات املؤهلة 
لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦، وكأس 

آسيا ٢٠٢٧ بالسعودية.
وبعد شــوط أول سلبي، وصل 
«األزرق» ملبتغاه في الشوط الثاني، 
مستفيدا من التبديالت التي أجراها 
املدرب البرتغالي روي بينتو بدخول 
بدر طارق وعلي خلف وفيصل زايد 
وأحمد الزنكي، حيث سجل بدر طارق 
أوال في الدقيقة (٧٢) من تصويبة 
بعيدة املــدى، قبل أن يضيف علي 

خلف الثاني في الدقيقة (٨٢).
وبشــكل عــام، لــم يرتــق أداء 
منتخبنا في الشوط األول للمستوى 
املطلوب بسبب احلذر الدفاعي الكبير 
من املنتخب الفلبيني، وعدم وجود 
فاعلية هجومية في صفوف منتخبنا 
بســبب وحود شبيب اخلالدي في 
املقدمة مبفرده، فيما جاءت انطالقات 
عيد الرشيدي ومبارك الفنيني من 

األطراف «خجولة» واكتفاء سلطان 
العنــزي ومهدي دشــتي بــاألدوار 

الدفاعية في وسط امللعب.
وفي الشــوط الثانــي، تخلى 
«األزرق» عــن حــذره الدفاعــي 
لتزيــد  هجوميــة،  بتبديــالت 
اخلطــورة عبــر تســديدات بدر 
طارق وانطالقــات أحمد الزنكي 
من اجلانب األيسر والتي شكلت 
خطورة كبيرة على مرمى اخلصم 
الذي تلقى هدفني، ولم يبد الكثير 
من ردات الفعل للعودة في اللقاء.

هذا، وقد أدار اللقاء بشكل جيد، 
احلكم السعودي شكري احلنفوس.

إشادة.. وتقدم

إلى ذلك، أشاد رئيس احتاد كرة 
القدم عبداهللا الشاهني بفوز «األزرق» 
على منتخب الفلبني ٢-٠ في املباراة 
الدولية الودية التي جمعتهما مساء 
اجلمعة. وقال الشاهني عقب املباراة: 
«خطــوة األلف ميل تبــدأ بخطوة 
وهو ما نعمل عليه في احتاد الكرة 
وفق برامجنا هو استعادة منتخبنا 
ملكانته احلقيقية وملوقعه الطبيعي»، 
مضيفا: «الفوز على الفلبني هو بال 
شك معنوي ونتيجة إيجابية وأمام 
منتخب ظهر بشكل مختلف في كل 
شيء حتى في البنية اجلسمانية، 
كما انه يفوقنا من حيث التصنيف 

العاملي واآلسيوي».
وبني الشاهني: «مير احتاد كرة 
القدم مبرحلة تطوير تلقي اإلشادة 
من اجلميع وفق البرامج واخلطط 
التي نعمل عليها ومنها التســويق 
ورفــع القيمة الســوقية للمنتخب 
والالعبني عبر جلنتي االســتثمار 

والتسويق ليظهر منتخبنا الوطني 
وكذلك األوملبي بالشكل الالئق».

وحــول االنتقــادات التي طالت 
قميص املنتخب األوملبي الذي ظهر 
عليه مؤخرا، قال الشــاهني: «على 
العكس هو من األلوان اجلميلة واألمر 
اجلديــد أن جند تغيــرا»، مضيفا: 
«نحــب اللــون األزرق وأرجــو أال 
نختزل دور االحتاد وعمله وبرامجه 
في أمور جانبية، كما أننا لن نلتفت 
ملــن يوجه لنــا ســهام االنتقاد من 
اجل أهداف شخصية بعيدة، حيث 
يجب على اجلميع أن ينظر لألمور 

اإليجابية ونتحدث عنها».
وأكد الشاهني قائال: «من ينتقدني 
لعملي فســأحترمه، أما من يوجه 
االنتقاد لشخصي ملجرد انه ال يحب 

عبداهللا الشاهني فلن أحترمه».
وفي شأن متصل، غادر الشاهني 
امــس إلى الدوحة ملرافقة منتخبنا 
األوملبي الذي يشارك في دورة ودية 
بجانب ١٠ منتخبــات، وذلك كدعم 
معنوي ومباشر لالعبني واجلهازين 
الفني واإلداري لتقدمي األفضل في 

باقي مباريات البطولة.

الشاهني: منتخبنا سيعود إلى مكانته احلقيقية خطوة بخطوة

«يد» كاظمة يوقف انتصارات القادسية
يعقوب العوضي

انتهــت قمــة اجلولـة 
الـ ١٦ من الدوري املمتاز 
لكرة اليد بتعادل القادسية 
مــع كاظمة بنتيجة ٢٩-
التــي  املبــاراة  ٢٩ فــي 
أمــس األول  جمعتهمــا 
على صالة مجمع الشيخ 
سعد العبداهللا في ضاحية 
صبــاح الســالم، ورفــع 
«األصفر» رصيده إلى ٣١
نقطة فيما ارتفع رصيد 
«البرتقالي» إلى ١٤ نقطة، 
ورغم التعثر فإن «امللكي» 
بقي في صدارة الترتيب 

العام.
في الســياق ذاته، قلص الكويت فارق 
النقاط مع القادسية إلى نقطة واحدة بعد 
فــوزه املريح على اليرمــوك بنتيجة ٣٧-
٢٤ رافعــا رصيده إلى ٣٠ نقطة، فيما بقي 

اليرموك على رصيده السابق ٥ نقاط.
إلى ذلك، تقام مباراة واحدة اليوم ضمن 

القاهرة - سامي عبدالفتاح

في أول مواجهة رسمية ملنتخب مصر حتت 
قيادة املدرب البرتغالي روي فيتوريا، اقتنص 
«الفراعنــة» فوزا مهمًا على حســاب ماالوي 
بنتيجة ٢-٠ في اللقاء الذي أقيم على ستاد 
الدفاع اجلوي بالقاهرة ضمن اجلولة الثالثة 
من دور املجموعات بالتصفيات املؤهلة لكأس 
أمم أفريقيا (كوت ديڤوار ٢٠٢٤)، ســجلهما 
محمد صالح في الدقيقة ٢٠، وعمر مرموش 
بعد تسديده اصطدمت باملدافع تشالز بيترو 
فــي الدقيقة ٤٥+١، وبذلك اســتعادت مصر 
توازنهــا وصدارة املجموعــة الرابعة بعدما 

اجلولة نفسها، إذ يلتقي الساملية برصيد 
١٥ نقطــة مع القرين برصيــده ٤ نقاط، 
حيث يبحث «السماوي» عن املركز الثالث 
الذي يحتله العربي برصيد ١٦ نقطة، فيما 
يتطلع القرين لتحسني الترتيب والهروب 

من مراكز الهبوط.

رفعــت رصيــده إلى ٦ نقاط، مســتفيدة من 
فارق األهداف عن غينيا الفائزة على أثيوبيا 
٢-٠ أيضا، فيما جاءت إثيوبيا وماالوي في 
املركزين الثالث والرباع بـ ٣ نقاط. ومن املقرر 
أن تســتضيف ماالوي املنتخب املصري في 

اجلولة الرابعة الثالثاء املقبل.
وفي ســباق أفريقي آخر، يخوض اليوم 
منتخــب مصــر للشــباب حتــت ٢٣ بقيادة 
املــدرب روجيرو ميكالــي مواجهة مهمة مع 
مضيفــه منتخــب زامبيا، في إيــاب اجلولة 
الثالثة للتصفيــات األفريقية املؤهلة لكأس 
األمم األفريقيــة حتت ٢٣ عاما، علما أن لقاء 

الذهاب انتهى بفوز مصر ٢-٠.

الكويت يقلّص الفارق مع املتصدر.. والساملية يواجه القرين

محترف القادسية خالد احلاج يوسف

محمد صالح وفرحة تسجيل الهدف األول في شباك ماالوي

دورة «الشحومي» الرمضانية جتمع جنوم «األزرق» و«الطموح» غدًا
هادي العنزي

تقام مساء غد أولى املباريات االستعراضية في دورة نائب رئيس 
مجلس األمة أحمد خليفة الشحومي الرمضانية اخلامسة لكرة القدم 
بلقــاء يجمع عددا من العبي منتخبنا الوطني لكرة القدم من بينهم 
نواف اخلالدي ومحمد جراغ والعبي نادي الطموح الرياضي، وذلك 
ضمن فعاليات اليوم الثالث للنســخة اخلامسة لدورة «الشحومي» 
الرمضانية. إلى ذلك، تشهد منافسات اليوم الثاني من الدورة إقامة 
٦ مباريات، حيث يلتقي اليوم في الـ ٨:٤٠ مساء فريق الفردان مع 
نظيره «PDF»، وفي الـ ٩:١٠ مســاء يواجه فريق ديوانية مشاري 

العازمي نظيره ڤياريال، تتبعها مباراة ثالثة في الـ ٩:٤٠ مساء جتمع 
«زيدان» مع «DOR»، يليها في الـ ١٠:١٠ لقاء بني بوكاجونيورز و«الشهر 
الكرمي»، ثم مباراة خامســة في الـ ١٠:٤٠ بني «اليونان» و«فيقور»، 
على أن يلتقي في آخر مباريات اليوم الثاني للدورة فريق «بايرن» 

مع نظيره «ديوانية النواخذة»، وذلك في الـ ١١:١٠ مساء.
وقد رصدت اللجنة املنظمة للبطولة جوائز يومية قيمة للجماهير 
الرياضية احلاضرة، سيتم توزيعها يوميا وطوال أيام البطولة على 
اجلماهير احلاضرة للمباريات، كما ستشــهد دورة «الشــحومي» 
الرمضانية اخلامسة إقامة عدة مباريات استعراضية في األيام املقبلة، 

مبشاركة عدد من جنوم العالم واخلليج.

مبارك اخلالدي

ترجــم األســطورتان بــدر 
املطوع وكريستيانو رونالدو 
أسمى معاني الروح الرياضية 
عبــر تبادل النجمني رســالتي 
محبة وتقدير، حيث بادر املطوع 
بتهنئة «العاملي» رونالدو بعد أن 
بات عميد العبي العالم برصيد 
١٩٧ مباراة دولية بعد أن تخطى 
املطوع الذي كان يتربع على هذه 
القمة برصيــد ١٩٦ مباراة. رد 
رونالدو بعبارات حملت الثناء 
والتقدير إلــى املطوع، معتبرا 
انه من دواعي الشــرف تخطي 
هذا الرقــم. وشــارك رونالدو 
مــع البرتغــال فــي مواجهــة 
ليشتنشتاين (٤-٠)، ليصبح 
أكثــر الالعبني مشــاركة على 

لدى جميع العبي العالم.. أمتنى 
لك األفضل». ورد «الدون» على 
كلمــات املطوع، قائال: «شــكرا 
على كلماتك.. إنه من الشــرف 
أن أكون أكثر الالعبني مشاركة 
على مستوى املنتخبات.. أمتنى 

لك األفضل أيضا».

رونالدو عميداً لالعبي العالم برصيد ١٩٧ مباراة

تغريدة بدر املطوع

رد رونالدو على تغريدة بدر

مســتوى املنتخبات، متجاوزا 
املطــوع. وكتب املطــوع، عبر 
حسابه على «تويتر»: «فخور 
جــدا لتمثيل منتخب بلدي في 
١٩٦ مباراة، وسعيد بأن الرقم 
العاملــي أصبــح لألســطورة 
كريستيانو رونالدو احملبوب 

فوز معنوي لـ «األزرق» على الفلبني

عبداهللا الشاهني

املطوع يهنئ.. و«الدون» يرد: شكرًا على كلماتكاملطوع يهنئ.. و«الدون» يرد: شكرًااملطوع يهنئ.. و«الدون» يرد: شكرًا على كلماتكاملطوع يهنئ.. و«الدون» يرد: شكرااملطوع يهنئ.. و«الدون» يرد: شكرًا على كلماتكاملطوع يهنئ.. و«الدون» يرد: شكرًا على كلماتكاملطوع يهنئ.. و«الدون» يرد: شكرااملطوع يهنئ.. و«الدون» يرد: شكرًا على كلماتكاملطوع يهنئ.. و«الدون» يرد: شكرًا على كلماتكاملطوع يهنئ.. و«الدون» يرد: شكرًا على كلماتك

يعقوب العوضي 

تنطلــق اليــوم منافســات املربع 
الذهبي للدوري املمتاز للكرة الطائرة، 
إذ تشــهد صالة مجمع الشــيخ سعد 
العبداهللا مبقر االحتــاد في ضاحية 
صبــاح الســالم مواجهــة جتمع بني 
القادســية (نقطتني) مــع كاظمة في 
الـ ٩٫٠٠، إذ حصد «األصفر» نقطتيه 
بعد تصدره الترتيب العام في الدور 

التمهيــدي، فيمــا بقــي «البرتقالي» 
بــال نقاط. ويعتمد مدرب القادســية 
األرجنتينــي جوليان على احملترفني 
البرازيلي ديجاملا والروسي فيكتور، 
حيث قدم االثنان مســتويات مميزة 
في الدور التمهيدي وساهما بصورة 
مباشرة في إنهاء املرحلة بالصدارة، 
فيما يعتمد مدرب البرتقالي كريستيان 
داريو على احملترفني الكوبي ســبيدا 

الدومينيكان سانتوس. طائرة القادسية ملواصلة التألق في «املمتاز»

القادسية وكاظمة يقصان شريط «ذهبي الطائرة» اليومالقادسية وكاظمة يقصان شريط «ذهبي الطائرة» اليومالقادسية وكاظمة يقصان شريط «ذهبي الطائرة» اليومالقادسية وكاظمة يقصان شريط «ذهبي الطائرة» اليومالقادسية وكاظمة يقصان شريط «ذهبي الطائرة» اليومالقادسية وكاظمة يقصان شريط «ذهبي الطائرة» اليومالقادسية وكاظمة يقصان شريط «ذهبي الطائرة» اليومالقادسية وكاظمة يقصان شريط «ذهبي الطائرة» اليومالقادسية وكاظمة يقصان شريط «ذهبي الطائرة» اليومالقادسية وكاظمة يقصان شريط «ذهبي الطائرة» اليومالقادسية وكاظمة يقصان شريط «ذهبي الطائرة» اليومالقادسية وكاظمة يقصان شريط «ذهبي الطائرة» اليومالقادسية وكاظمة يقصان شريط «ذهبي الطائرة» اليومالقادسية وكاظمة يقصان شريط «ذهبي الطائرة» اليومالقادسية وكاظمة يقصان شريط «ذهبي الطائرة» اليومالقادسية وكاظمة يقصان شريط «ذهبي الطائرة» اليومالقادسية وكاظمة يقصان شريط «ذهبي الطائرة» اليومالقادسية وكاظمة يقصان شريط «ذهبي الطائرة» اليومالقادسية وكاظمة يقصان شريط «ذهبي الطائرة» اليومالقادسية وكاظمة يقصان شريط «ذهبي الطائرة» اليومالقادسية وكاظمة يقصان شريط «ذهبي الطائرة» اليومالقادسية وكاظمة يقصان شريط «ذهبي الطائرة» اليومالقادسية وكاظمة يقصان شريط «ذهبي الطائرة» اليومالقادسية وكاظمة يقصان شريط «ذهبي الطائرة» اليومالقادسية وكاظمة يقصان شريط «ذهبي الطائرة» اليومالقادسية وكاظمة يقصان شريط «ذهبي الطائرة» اليومالقادسية وكاظمة يقصان شريط «ذهبي الطائرة» اليومالقادسية وكاظمة يقصان شريط «ذهبي الطائرة» اليوم

مصر تعبر ماالوي



رياضـة
االحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣

27

توخيل: تدريب «البايرن» 
شرف كبير

أعرب املدير الفني لنادي بايرن ميونيخ توماس توخيل عن 
سعادته بعد توقيع عقود تدريبه للنادي الباڤاري خلفا جلوليان 
ناغلسمان مدرب الفريق السابق. وقال توخيل في تصريحات 
عبر املؤمتر الصحافي لتقدميه مدربا جديدا لـ «البايرن»: «عندما 
توقع العقد مع نادي بايرن ميونيخ، إنه لشــرف كبير، أتوجه 
بشكر خاص لثقة أوليفر كان وحسن صالح حميديتش وهربرت 
هاينر وأولي هونيس». وتابع: «ميكنك اللعب من أجل أي لقب مع 
هذا الفريق، لم أتردد في قبول العرض، فأنا سأعمل بالقرب من 
عائلتي، كان هناك مجموعة من األسباب التي دفعتني للموافقة 
علــى عرض النادي». وكان نادي بايرن ميونيخ أعلن عن إقالة 

ناغلسمان، وتعيني توخيل مديرا فنيا خلفا له.

زالتان ثاني أكبر العب يشارك في تصفيات كأس أوروبا
زالتــان  الســويدي  أصبــح 
إبراهيموڤيتش (٤١ عاما) ثاني أكبر 
العب يخوض مباراة في تصفيات 
كأس أوروبــا في كرة القدم، خالل 
خسارة بالده أمام مضيفتها بلجيكا 
٠-٣. ودفــع مدرب الســويد ياني 
أندرسون مبهاجم ميالن االيطالي 
في الدقيقة ٧٣ مكان مهاجم نيوكاسل 

االجنليزي ألكسندر أيزاك، وهو في 
سن الـ ٤١ عاما و١٧٢ يوما.

فــي بادئ األمــر، اعتبر زالتان، 
املولود فــي ٣ أكتوبــر ١٩٨١، أكبر 
العب يخوض مباراة في التصفيات 
القاريــة، لكن تبــني ان العب جبل 
طــارق لــي كاتشــارو، املولود في 
٢٩ ســبتمبر ١٩٨١، قــد حطم الرقم 

القياسي خالل مباراة بالده اجلمعة 
ضد اليونان عن ٤١ عاما و١٧٦ يوما.
لكــن زالتان اليزال متقدما على 
حامل الرقم القياسي السابق، حارس 
املرمى االيطالــي دينو زوف الذي 
لعب ضد الســويد بالــذات في ٢٩
مايــو ١٩٨٣ بعمــر ٤١ عاما وثالثة 

أشهر ويوم واحد.

بوليسيتش: اكتساح غرينادا 
مينح أميركا الثقة

جاسم بن حمد يرفع عرض 
شراء مان يونايتد

يعتقــد العب املنتخــب األميركي لكرة القدم كريســتيان 
بوليســيتش، أن فريقه ميكنه أن يكتســب الثقة بعدما سجل 
رقما قياسيا من حيث عدد األهداف املسجلة خارج األرض في 
املباراة التي تغلب فيها على غرينادا ٧-١ اجلمعة في دوري أمم 
كونكاكاف، وهذه هي أول مرة يسجل فيها املنتخب األميركي 
٧ أهداف في مباراة تقام خارج أميركا. وسجل بوليسيتش جنم 
تشلســي اإلجنليزي هدفا كما ساعد في أربعة أهداف أخرى، 
وقال بوليســيتش: «دخلنا املباراة بقوة وبالكثير من الطاقة»، 

مضيفا حاولنا تسجيل األهداف بأسرع ما ميكن.

ذكرت شبكة «سكاي نيوز» أمس السبت، أن الشيخ جاسم 
بن حمد آل ثاني قدم عرضا جديدا لشــراء نادي مان يونايتد 
املنافس بالدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم، مقابل ٥ مليارات 

جنيه استرليني (٦٫١٢ مليارات دوالر أميركي).
وأطلق الشيخ جاسم، جنل رئيس الوزراء القطري األسبق 
حمد بن جاسم، عرضه في فبراير املاضي. وقال متحدث ميثل 
الشــيخ جاسم في ذلك الوقت إن العرض كان دون اللجوء ألي 

قروض عبر مؤسسة «ناين تو» اخلاصة بالشيخ جاسم.

ديشان: ال مشاكل بني مبابي وغريزمان
مباراتها األولى في التصفيات 

رغم الغزو الروسي.
على غرار كني القياسي، 
دخــل البرتغالــي رونالــدو 
اللعبــة، بانفــراده  تاريــخ 
بالرقم القياسي العاملي لعدد 
الدوليــة (١٩٧)،  املباريــات 
متخطيا بدر املطوع، فأضافه 
إلى الرقم القياســي في عدد 
األهداف الدولية الذي عززه 
إلى ١٢٠ هدفا، بعد تسجيله 
ثنائية في الفوز الكبير على 
املتواضعــة  ليشتنشــتاين 

.٤-٠
وسيكون االختبار الثاني 
لرجال املدرب اجلديد اإلسباني 
روبرتو مارتينيس على أرض 
لوكسمبورغ املتعادلة سلبا 
على أرض سلوڤاكيا ضمن 

املجموعة العاشرة.

زيارتها ملالطا. وفي املجموعة 
الثالثة وبعد تخطيه إيطاليا 
في عقر دارها ٢-١ اخلميس، 
يســتقبل منتخب «األســود 
الثالثة» على ملعب «وميبلي» 
التــي تخــوض  أوكرانيــا 

بنزمية.
إلى ذلك، تبحث إجنلترا 
عن فوزها الثاني تواليا في 
التصفيــات، أمــام أوكرانيا 
اجلريحة اليوم (األحد)، فيما 
تنوي إيطاليا التعويض في 

أنطوان غريزمان (٢)، دايو 
أوباميكانــو (٨)، وكيليــان 
مبابي (٢١ و٨٨) في مباراته 
االولى كقائد، أهداف املنتخب 
الفرنســي، متجــاوزا بهدفه 
الـ٣٨ مع املنتخب رقم كرمي 

قال في املؤمتر الصحافي بعد 
املباراة إنه ال توجد أي مشكلة 

بني الثنائي.
فعلــى ملعــب «ســتاد 
دو فرانــس» فــي ضواحي 
العاصمــة باريــس، ســجل 

قال املدير الفني للمنتخب 
الفرنســي لكرة القدم ديديه 
ديشان إن احلزن الذي شعر 
به أنطــوان غريزمان بعدما 
مت جتاهله في شارة القيادة، 
التــي حصل عليهــا كيليان 
مبابي، «اســتمرت لدقيقتني 

فقط».
واحتــاج مبابي ألقل من 
دقيقتــني ليصنع لغريزمان 
املباراة  الهدف األول خــالل 
التي فاز بها املنتخب الفرنسي 
على نظيره الهولندي ٤-٠
بدايــة  لتكــون  اجلمعــة، 
«الديوك» قوية في املجموعة 
الثانية مــن تصفيات كأس 
أوروبا ٢٠٢٤ في كرة القدم.

وكان ديشان قد أعلن أن 
مبابي هو قائد منتخب فرنسا 
اجلديد قبل غريزمان، ولكنه 
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االحد
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«التجارة» ُحتدد منصة رقمية 
لنشر براءات االختراع اعتبارًا 

من األول من أبريل.

خلل فني في روبوت الدردشة 
«تشات GPT» يتسبب في تسريب 

محادثات املستخدمني.

خوش قرار.هذا أولها!

«أميركا تستورد بطاريات السيارات الكهربائية»
جيم فارلي، رئيس شركة فورد، 
يؤكد ضرورة توفير مصانع أميركية 
تعمل داخل أميركا لتصنيع بطاريات 
الســيارات الكهربائية التي ال تزال 

محل استيراد من اخلارج.

«السعي وراء املال يسرق منا احلياة»
بن أفليك، املمثل األميركي، يقول 
إن هناك أموراً أخرى في احلياة أهم 
من السعي وراء املال، ال ندركها إال 

متأخرا.

«قررنا الطالق»
ريز ويزرسبون، املمثلة األميركية، 
٤٧ ســنة، تصدر بيانا باالشتراك مع 
زوجها إلعالن الطالق، بعد زواج استمر 

١٢ سنة.

«البريطانيون رائعون»
جوني ديــب، املمثل األميركي، 
ينتقل للحياة فــي بريطانيا تاركا 
املتحدة، ويؤكد: يكفيني  الواليات 
أن البريطانيني ال يتجمعون حولي 

اللتقاط «سيلفي».

أبعد من الكلمات

العظمى: ٢٨
الصغرى: ١٤

أعلى مد: ٣:٠٧ ص ـ ٢:٢٠ م
أدنى جزر: ٨:٥٣ ص ـ ٩:٤٥ م

٤:٢٦الفجر
٥:٤٦الشروق

١١:٥٤الظهر
٣:٢٣العصر

٦:٠٣املغرب
٧:٢٠العشاء

يأيتها النفس  املطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية 
فادخلي في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

٥٠ عاما الرجال: الصباحية -  سليمان عيسى عمر الشــمري:
ق٣ - ش٧ - م٧٨٩ - ت الرجال: ٥٠٩٩٣٣٢١ - النساء: صباح 

األحمد - ق٣ - ش٣٢٢ - م٢٦٣ - شيع.
عفيفة خلف حمد احليص: (زوجة عبداهللا حريفان الشقعان) ٥٧
عاما - الرجال: العزاء باملقبرة - ت: ٩٩٨٧٤٠٠٣ - ٩٩٩٥٧٧٤٠

- شيعت.
٩٣ عاما - الرجال: العزاء  مصطفى محمد صالح إبراهيم الريس:
في املقبرة - ت: ٩٧٤٨٨٨٦٦ - النساء: العمرية - ق٤ - ش٥

- م٢٥- ت: ٩٦٦٠١٠١٩ - شيع.
٨٧ عاما - الرجال: العدان - (ديوان  محمد سعد عيسى العربيد:
العربيــد) - ق٧ - ش١٦- م٢٤ - ت: ٦٧٧١٥١٥٦ - ٩٩٠٨٩٩٤٠
- النســاء: العمريــة - ق٢ - ش٣ - م١٥ - ت: ٩٩٨٣٥٠٤٤ - 

٩٩٠٥٣٥٤٧ - شيع.
٢١ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  محمد أسامة سامي العجيل:
- ت: ٦٦٧٧٥٤٤١ - النســاء: القصــور - ق١ - ش٢٦ - م٩ - 

ت: ٥١٤٦٥٧٩٠ - شيع.

أمن

غوينيث بالترو تنفي مسؤوليتها عن حادثة تزلج
أ.ف.پ: أكــدت املمثلــة األميركية 
غوينيث بالترو أمام محكمة أميركية، 
عدم مسؤوليتها عن حادثة تزلج متثل 

بسببها أمام القضاء.
ويتهم طبيــب العيــون املتقاعد 
تيــري ساندرســون النجمــة بأنهــا 
تســببت بإصابته في هــذه احلادثة 
التي وقعت قبل سبع سنوات، ويقول 
إنه تعــرض ألذى تقدر قيمته بأكثر 

من ثالثة ماليني دوالر.
وقــد رفعــت غوينيــث بالتــرو، 
احلائزة جائزة أوسكار عام ١٩٩٩ عن 
دورها في فيلم «شكسبير إن الف»، 

دعوى مضادة في هذه القضية.
ووقع التصادم فــي فبراير ٢٠١٦
في محطة دير ڤالي للتزلج في جبال 
روكي املطلة على مدينة بارك سيتي 
الســياحية التي يقــام فيها مهرجان 

ساندانس السينمائي.
ويؤكــد ساندرســون أن بالتــرو 
اصطدمت به حني كانت تتزلج بطريقة 
«خطرة»، ما تسبب في «كسر أربعة من 
األضالع وتلف دائم في الدماغ»، قبل أن 
تفر، تاركة إياه فاقدا للوعي. اجلمعة 
في اليوم الرابع من هذه احملاكمة في 
والية يوتا، نفت املمثلة أي مسؤولية 
لها في احلادثة، قائلة إنه على العكس 
مــن ذلك، فإن ساندرســون «صدمها 

بوضوح على منحدر التزلج هذا».
وأوضحت غوينيث بالترو أيضا 
أن احلادثة أثارت لديها خشية لفترة 
وجيزة من أن يكون التصادم مقصودا 

غوينيث بالتروبدافع التحرش اجلنسي.

وفاة غوردون مور أحد مؤسسي 
«إنتل» وصاحب نظرية «قانون مور»

أ.ف.پ: توفي غوردون 
مور أحد مؤسســي شركة 
«إنتــل» لصناعــة أشــباه 
املوصالت وصاحب نظرية 
حتمــل اســمه عــن تطور 
رقائــق الكمبيوتر، عن ٩٤

عاما، على ما أعلنت شركته 
السابقة. في عام ١٩٦٨ أسس 
مور حامل شهادة الدكتوراه 
في الكيمياء شــركة «ان ام 
إلكترونيكس» بالتعاون مع 
الفيزيائي روبرت نويس، 
امللقب بـ«عمدة ســيليكون 
ڤالي». بعد بضعة أشهر اشترى الرجالن اسم «إنتل» في مقابل 
١٥ ألف دوالر. وشغل غوردون مور منصب الرئيس التنفيذي 
للشــركة بني عامي ١٩٧٩ و١٩٨٧. في عام ١٩٧١ طرحت «إنتل» 
في األســواق أول معالج دقيق، يعادل ســعة جهاز كمبيوتر 
على شريحة، وهو معالج قابل للبرمجة يحتوي على اآلالف 

من الترانزستورات، في ثورة تقنية حينها.

غوردون مور

«شبكية العني» قد تكشف اإلصابة بالزهامير باكرًا
وكاالت: وجــدت دراســة جديدة أن 
فحصا اعتياديا لشبكية العني ميكن أن 
يظهر إشــارات مبكرة ملرض الزهامير 

قبل وقت طويل من ظهور أعراضه.
وأجــرى باحثون مبركز «ســيدارز 
ســيناء» الطبــي بواليــة كاليفورنيــا 
األميركية دراسة على العيون البشرية 
واألنسجة دماغية لـ ٨٦ شخصا متوفى 
مت تشــخيص إصابتهــم إمــا مبــرض 

الزهامير أو بضعف إدراكي قبل وفاتهم، 
حسبما نقل موقع «احلرة» عن تقرير 

لقناة «فوكس نيوز».
وقــارن الباحثــون، في دراســتهم 
التي نشــرت الشــهر املاضــي مبجلة 
«اكتــا نيوروباتولوجيــكا»، عينــات 
من األشــخاص الذين لديهــم وظائف 
معرفية طبيعية بأولئك الذين ظهرت 
عليهم أعراض املرحلة املبكرة وأولئك 

الذين أصيبوا مبرحلة متأخرة من داء 
الزهامير.

ووجــد الباحثون أن شــبكية عني 
املرضى الذين يعانون من ضعف إدراكي 
معتدل ومرض الزهامير حتتوي على 
كميــة زائدة من «أميلويــد بيتا ٤٢» ، 
وهو بروتني يشــكل «اللويحات» التي 
تتراكم في أدمغة األشــخاص املصابني 

مبرض الزهامير.

التحقيق في حريق مخزن  بـ «سكراب أمغرة»
عبداهللا قنيص

اســتطاع رجال اطفــاء مراكز إطفاء 
التحريــر واجلهراء احلرفي واالســناد 
السيطرة على مخزن يحتوي على سجاد 

وخيام في سكراب امغرة، ومت التعامل 
مع احلادث وإخماد احلريق، واقتصرت 
اخلسائر على مادية. وشرع رجال وحدة 
التحقيق باالطفاء في البحث عن مالبسات 

احلادث وأسبابه.

إحباط تهريب ٨٨ قطعة حشيش  مغّلفة جوًا
أمير زكي ـ سعود عبدالعزيز

Tأحبط رجــال جمارك ٥
محاولة آسيوي ضخ ٨٨ كيس 
حشيش مغلفة وقطعة اخرى 
صغيرة غير مغلفة وكمية من 
املؤثرات العقلية جلبها من 
موطنه لــدى وصوله البالد 

جوا. 
 وقال مصــدر جمركي ان 
املضبوطات مت العثور عليها 

في حقيبة املهرب. 
وذكر املصدر أن االستعالم 
عــن الوافد كشــف عــن أنه 
مطلــوب جلهــات حتقيــق 
فــي وزارة الداخلية، وبناء 
عليه متت إحالته إلى جهات 

احلشيش املغلفاالختصاص.

اإلبعاد لـ ١١ بينهم طفل على خلفية التسول

منصور السلطان - أحمد خميس

أحــال رجال حماية اآلداب العامة إلى 
اإلبعاد اإلداري ٧ نساء ورجلني، على خلفية 
ضبطهم لقيامهم بالتســول في األسواق 
ومقابل املســاجد، وأيضا المتهان البيع 
خالل التجول في الطرقات وعرض بضائع. 
وأكــد مصدر أمني أن حمالت مالحقة 

املتسولني خالل شهر رمضان ستتواصل، 
داعيا املواطنني واملقيمني، إلى عدم التعاون 
معهم والتواصل مع وزارة الداخلية للحد 

من هذه الظاهرة غير احلضارية.
من جهة اخرى قالت وزارة الداخلية 
انه مت ضبط متسول برفقته طفل واحيال 
الــى االبعاد كما مت ضبــط ١٣ مخالفا من 

مباحث االقامة.

احملالون لالبعاد على خلفية التسول والبيع املتجول

كاميرونية ترفض اتهامها 
بسرقة مصوغات وتعزو 
الهروب لسوء املعاملة

١٠ أكياس «شبو» 
بحوزة شاب متعاٍط

وفاة عامل إثر سقوطه 
من بيت قيد اإلنشاء

محمد اجلالهمة

توفي عامل بناء إثر سقوطه 
من علو من بيت قيد اإلنشــاء 

مبنطقة الفيحاء.
وقال بيان لقوة اإلطفاء، إن 
مراكز الشهيد والبحث واإلنقاذ 
تعاملت مع البالغ، وان اجلثة 

سلمت إلى الطب الشرعي.

مبارك التنيب

نفــت وافدة كاميرونية من 
مواليد ١٩٨٨ االتهام الذي وجهته 
كفيلتهــا األردنية لها بســرقة 
مصوغات ذهبية وخامت ماركة 
عاملية، مؤكــدة ان هروبها من 
منــزل كفيلتها بســبب ســوء 

املعاملة، على حسب زعمها.
وكانت اردنيــة من مواليد 
١٩٩٣ أبلغت مخفر ميدان حولي 
عن تعرضها للســرقة من قبل 
الكاميرونية وهروب  خادمتها 
املتهمة، وعقب تسجيل قضية 
حملت رقم ٢٠٢٣/٤٠٠ بعنوان 
سرقة مصوغات، استطاع رجال 
املباحث ضبــط املدعى عليها، 
وبسؤالها أنكرت تهمة السرقة. 
وخلص تقرير املباحث الى انه ال 
ميكن اجلزم بصحة أقوال املبلغة 

وكذلك صحة أقوال املتهمة.

منصور السلطان

اســتطاع رجال دوريات 
سرية املهام اخلاصة التابعة 
لقطاع األمن العام مساء أول 
مــن أمس ضبط شــاب غير 
كويتي (٢٦ عاما) بحالة تعاط 
وبحوزته ١٠ أكياس من مادة 
الشبو املخدرة وأدوات تعاط 
وميزان حساس في منطقة 
الســاملية، وضبط املتعاطي 
بعد االشــتباه بسيارة دفع 

رباعي.

ضبط ١٣ مخالفاً لقانون اإلقامة في حملة صباحية

ملشاهدة الڤيديو
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