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غير مخصص للبيع

٢٤٠ مليون دينار مساعدات اجتماعية في ٢٠٢٢
بشرى شعبان

أكد وكيل وزارة الشــؤون بالتكليــف عبدالعزيز املطيري، ان 
نحو ٤٥ ألف مواطن ومواطنة استفادوا من املساعدات االجتماعية، 
املقدرة بـ ٢٤٠ مليون دينار، وذلك وفق آخر إحصائية في ٢٠٢٢. 
وقــال املطيــري ان الــوزارة قامــت بتطوير خدماتهــا في صرف 
املساعدات بإطالق نظام ميكنة الرعاية األسرية مع ضبط بيانات 
املنتفعــني وتدقيقهــا إلكترونيا مــع اجلهات احلكوميــة املعنية 
بصــرف وتقــدمي الدعــوم املالية. وأشــار املطيري الى مشــروع 
الربــط مع اجلهــات احلكومية، حيــث مت التنفيذ حتــى اآلن مع 
١٢ جهة ومؤسسة حكومية معنية، الفتا إلى ان العمل جار للربط 

مع ٦ جهات.

وكيل الشؤون لـ «األنباء»: استفاد منها ٤٥ ألف مواطن ومواطنة .. واستكمال الربط مع ٦ جهات حكومية خالل الفترة املقبلة

التفاصيل ص٤

22اقتصاد

إيداع رواتب مايو مع الزيادة 
لطلبتنا باخلارج في ٢٠ أبريل

مرمي بندق

قالت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «األنباء»، 
إنــه مت تخصيص ١٫٥ مليار دوالر لوزارة التعليم العالي لتغطية 
رواتب طلبتنا الدارسني باخلارج من مبتعثي وزارة التعليم العالي 
إلى جانب الرسوم الدراسية فضال عن زيادة املخصصات والبدالت 
بنســبة ٥٠٪ تنفيذا لقرار مجلس الوزراء. وكشــفت املصادر عن 
أن صرف أول مخصصات من الرواتب مع زيادة ٥٠٪ لشهر مايو 
سيتم اعتبارا من ٢٠ أبريل املقبل حتى ٢٣ منه للطلبة املستحقني، 
بحيث يكون الراتب اجلديد للبعثة العادية ٢٨٥٠ جنيها إسترلينيا، 
والبعثة املتميزة ٤٢٧٥ في بريطانيا، وفي الواليات املتحدة األميركية 
أصبح الراتب للبعثة العادية ٣٩٠٠ واملتميزة ٥٨٥٠ دوالرا. وذكرت 
أنه ســيتم صرف زيادة الـ ٥٠٪ عن شــهر أبريل املقبل في ١٠ من 
الشهر ذاته، حيث سيتم إيداع مبلغ ٩٥٠ جنيها إسترلينيا للبعثات 
العاديــة، و١٤٢٥ للبعثات املتميزة. وأضافــت أنه مت صرف ١٩٠٠

جنيه استرليني للبعثات العادية، و٢٨٥٠ للبعثات املتميزة رواتب 
عن شهر أبريل في ٢٠ اجلاري. وبينت أن بدل الڤيزا ال يتم صرفه 
بأثر رجعي، وســيصرف ملن ســيتقدم من الطلبــة املبتعثني من 
وزارة التعليم العالي بطلب لڤيزا جديدة بعد تاريخ ١ أبريل ٢٠٢٣.

حمد مساعد الساير وشاهني حمد الغامن 
خالل اجلمعية العمومية لبنك وربة

حمد الساير: مستقبل «وربة» 
مشرق بفضل  أصوله القوية 
ومنوه املستدام.. وعمومية 
البنك أقّرت توزيع ٣٪ نقدًا 

و٣٪ منحة عن ٢٠٢٢

إمساكية رمضان

اإلفطار: ٠٤: ٦اإلمساك: ٢٠: ٤

«التربية»: ١٠ سبتمبر دوام العاملني 
و١٧ االبتدائي و١٨ جميع املراحل

عبدالعزيز الفضلي

أوشــكت وزارة التربية على االنتهاء من التقومي الدراســي 
للعام الدراسي املقبل ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، حيث تقوم حاليا بدراسته 
ومراجعتــه قبل اعتماده بشــكل رســمي. وحــددت الوزارة في 
التقومي الذي تلقت «األنباء» نسخة منه بدء الدوام جلميع العاملني 
في املدارس مبراحلها املختلفة يوم االحد ١٠ سبتمبر املقبل ويوم

١٧ من نفس الشهر بدء دوام تالميذ األول االبتدائي، على أن يلتحق 
بقية زمالئهم في املراحل التعليمية االبتدائية واملتوسطة والثانوية 
يوم االثنني ١٨ سبتمبر، بينما سيكون موعد دوام رياض األطفال 

يوم األربعاء ٢٠ منه.

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت PDF الصفحة

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

االحتجاجات تنهش إسرائيل رفضًا إلصالحات نتنياهو
ـ وكاالت: شــّلت االحتجاجــات  عواصــم 
واإلضرابات إسرائيل أمس، حيث قطعت طرقات 
رئيســية وتوقفت موانئ ومطارات وبنوك عن 
العمل استجابة لـ «إضراب عام فوري» دعا إليه 
االحتاد العام لنقابات العمال، ردا على مشروع 
اإلصالح القضائــي املقترح من حكومة بنيامني 
نتنياهو اليمينية املتطرفة، والذي يثير غضبا 
عارما منذ ثالثة أشــهر، في وقت قاوم نتنياهو 
الضغوط لسحب اإلصالحات وأرجأ خطابا كان 

يفترض أن يوجهه لإلسرائيليني أمس، واكتفى 
بدعوة اليمني واليسار إلى عدم االجنرار إلى العنف.

وقال رئيس احتاد العمال «هستدروت» أرنون 
بار-دافيد في كلمة متلفــزة «أدعو إلى إضراب 
عــام (..) بعد هذا املؤمتر الصحافي ســتتوقف 

احلركة في دولة إسرائيل».
وأضاف «لدينا مهمة، علينا وقف هذه العملية 
التشريعية وسنقوم بذلك»، متعهدا بـ«مواصلة 

االحتجاج».

جهود متضامنة لتالفي آثار األمطار 
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املاجد تفّقد مركز الراشد الرمضاني: جناح باهر 
يدعو إلى الفخر أثبته التعامل مع األجواء املمطرة

أسامة أبوالسعود

تفقــد وزير العدل ووزير 
األوقاف ووزير الدولة لشؤون 
تعزيــز النزاهــة عبدالعزيز 
املاجد، املركز الرمضاني التابع 
حملافظــة العاصمة مبســجد 
ســعود الراشــد، وكان فــي 
استقباله املشرف العام على 
الرمضانية مبحافظة  املراكز 
العاصمة ومدير إدارة مساجد 
العاصمــة د.يحيى  محافظة 
العامل  الرشــيدي، والفريق 

مبركز الراشد.
وعلى هامش اجلولة، صرح 
الوزيــر املاجد بــأن اجلهود 
الطيبــة التي رآها في املراكز 
الرمضانية مبساجد محافظة 
حقيقة تدعو للفخر واالعتزاز. 
وقال إن أعظم اختبار لكم هذه 
الليلة املطيرة فقد رأينا جناحا 
باهرا والتي تدل على حرص 
مدير اإلدارة والفريق العامل 
فــي املراكز الرمضانية. وأكد 
املاجــد حرص الــوزارة على 
منح مساحة كبيرة لألنشطة 
اإلميانية والعلمية والثقافية 
واالجتماعيــة عبــر تنظيــم 
املراكز الرمضانية. وقال املاجد 
إن جناح الوزارة يكمن في مدى 
التزامها بخطتها االستراتيجية 
من حيث الشراكة وتأكيد الدور 
احلضاري للمساجد كمراكز 
إشعاع ودور للعبادة باإلضافة 
إلى العمل الدؤوب خلدمة رواد 

بيوت اهللا.
من جانبه، أثنى املشرف 
العام على املراكز الرمضانية 
مبحافظة العاصمة مدير إدارة 
مســاجد محافظــة العاصمة 
د.يحيى الرشــيدي على هذه 
الزيــارة، وقال إنهــا تعطينا 
حافــزا للمزيــد مــن العمــل 
الــدؤوب الذي يظهــر الوجه 
احلضــاري لــوزارة األوقاف 
والكويــت. وذكر الرشــيدي 
فــي تصريحات لـــ «األنباء» 
أن مســجد الراشــد امتأل عن 

املسجد امتأل عن آخره بأكثر من ٢٥٠٠ مصلٍّ من الرجال والنساء رغم األمطار

جانب من صالة التراويح مبركز الراشد الرمضاني في الليلة اخلامسة

الوزير عبدالعزيز املاجد ود.أحمد العتيبي ود.يحيى الرشيدي خالل اجلولة

حسن لـ «األنباء»:  استحداث طرق جديدة في العالج 
اإلشعاعي لألورام النسائية مبركز الكويت ملكافحة السرطان

عبدالكرمي العبداهللا

كشــف نائب رئيــس رابطة 
األورام الكويتية ورئيس قســم 
العــالج اإلشــعاعي واألورام في 
مركز الكويت ملكافحة السرطان 
د.ياسر محمد حسن عن استحداث 
وإدخال طرق عالجية جديدة في 
العالج اإلشعاعي لألورام النسائية 
مبركز الكويت ملكافحة السرطان، 
بحيث يكون العالج دقيقا وموجها، 
وذلك عبر تقنية العالج اإلشعاعي 
املوجــه عــن قــرب باســتخدام 
MR-Guided الرنني املغناطيسي
Brachytherapy، مضيفــا أنــه مت 
أيضا استحداث العالج باستخدام 
القــوس اإلشــعاعي احلجمــي 
Volumetric Modulated الضمني
وهــو   ،(Arc Therapy (VMAT
تقنية حديثة من شــأنها تكثيف 
اجلرعة اإلشعاعية في مكان الورم 

رابطة األورام الكويتية ورشة 
علمية حول األورام والسرطانات 
النسائية، والتي حتدث عنها د. 
حسن قائال: إنها تعد فريدة من 
نوعها، إذ تتطرق إلى جوانب 
مهمة من األورام النسائية وطرق 
تشخيصها وعالجها في العالم 

وفي الكويت حتديدا.
وبــني أن الورشــة شــارك 
فيها متحدثون من تخصصات 
منهــم  ومختلفــة،  متعــددة 
متحدثــون اختصاصيون من 
جامعة ميامي، الواليات املتحدة 
األميركيــة، وجامعــة تورنتو 
ـ كنــدا، وكذلــك مــن جامعــة 
بريســتول ـ بريطانيا، إضافة 
إلــى متحدثــني اختصاصيــني 
مــن الكويت من مركز الكويت 
ملكافحــة الســرطان، وجراحة 
أورام النســاء من مستشــفى 
جابر، إضافة إلى جهات أخرى.

وأوضح أنــه مت التطرق إلى 
آخر التطورات العلمية والتقنيات 
اجلراحيــة الدقيقــة فيما يخص 
جراحــات أورام النســاء، إضافة 
إلى آخر التقنيات العلمية الدقيقة 
فيما يخص العالج اإلشعاعي مثل 
العالج اإلشــعاعي التداخلي عن 
قرب Brachytherapy واإلشــعاع 
اخلارجــي بالفوتونات املعجلة، 
واإلشــعاع املوجــه باســتخدام 
الرنــني املغناطيســي،  تقنيــات 
Stereotactic واجلراحة اإلشعاعية
Radiotherapy، إضافــة إلــى ذلك 
مت التطــرق إلى آخــر التطورات 
واألبحاث العلمية حول العالجات 
الكيماوية واملناعية والعالجات 

املوجهة.
وبني أن الورشة تطرقت 
إلى التأثير النفسي لتشخيص 
األورام على النســاء وطرق 
التعامــل والتعاطي مع ذلك، 

وذلــك مــن خــالل محاضرة 
د.أســيل  أقامتهــا  علميــة 
اإلبراهيم مــن مركز الكويت 
للصحة النفسية، كذلك فقد 
مت التطرق إلى دور التطعيم 
الڤيــروس احلليمــي  ضــد 
HPV ودور الكشــف املبكــر 
عــن أورام عنــق الرحــم في 
الكويت مــن خالل محاضرة 
وجلسة حوارية أقامها د.وليد 
اجلســار، استشاري جراحة 
النساء والوالدة واختصاصي 

جراحات أورام النساء.
وتابع: كذلك فقد مت التطرق 
إلــى التعامــل مــع مضاعفات 
العالجــات من خــالل التدخل 
اجلراحي او الدوائي او الوقائي، 
كما نشيد بدعم مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي ومعهد الكويت 
لالختصاصات الطبية لدعمهم 

املستمر لنا.

أشار إلى أن من فوائدها تقليل نسبة األعراض اجلانبية للمرضى

د.ياسر محمد حسن

مــع جتنب اإلضرار باألنســجة 
السليمة احمليطة للورم، مما يقلل 
من األعراض اجلانبية للمرضى.
جــاء هــذا فــي تصريــح 
لـ«األنبــاء» على هامش ختام 

التقنية اجلديدة تكثف اجلرعة اإلشعاعية في مكان الورم مع جتنب اإلضرار باألنسجة السليمة احمليطة

ملشاهدة الڤيديو

اســتقبل نائب رئيس احلرس الوطني 
الشــيخ فيصــل النــواف وكيــل احلرس 
الوطني الفريق الركن م. هاشــم الرفاعي 
وكبار القادة والضباط، حيث هنأوه بشهر 

رمضان املبارك.
وشــكر نائب رئيس احلــرس الوطني 
الوكيل وكبار القادة على تهنئتهم، سائال 

اهللا أن يعيد الشهر الفضيل على الكويت 
وجميــع دول العالــم باخليــر والبركات، 
وأن يحفظ الكويت من كل مكروه في ظل 
قيادتها الرشــيدة، ممثلة بصاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد القائد األعلى 
للقوات املسلحة وسمو ولي العهد الشيخ 

مشعل األحمد.

الشيخ فيصل النواف خالل استقباله وكيل احلرس الفريق الركن م. هاشم الرفاعي وكبار القادة والضباط
الراشــد وملــدة خمســة أيام 

متتالية.
وفي ختام تصريحه، تقدم 
مدير إدارة مساجد «العاصمة» 
بالشكر اجلزيل إلى كل اجلهات 
التي تتعــاون معنا من خالل 
تفعيل قيمة الشراكة املجتمعية 
مع اإلدارة من رجال الداخلية 
والدفاع املدني ووزارة الصحة.

على توفير احتياجات املصلني 
املختلفــة وتذليل أي عقبات 
لنصل إلى الريادة في توفير 
املســاجد للعبادة في العشر 
األواخر من رمضان. وأشــار 
د.الرشــيدي إلــى أن القارئ 
العفاســي ســيؤم  مشــاري 
املصلــني يــوم اخلامــس من 
رمضان في مســجد ســعود 

العصر في املراكز الرمضانية، 
باإلضافة إلى املجالس الفقهية 
بعد صالة اجلمعة للرد على 
إلــى  املســتفتني، باإلضافــة 
حلقات تصحيح التالوة وأيضا 
خواطر العشــر األواخر التي 
ســيلقيها نخبة من مشــايخ 
الكويــت الفضــالء. وأكد أن 
اإلدارة حريصة كل احلرص 

آخره بأكثــر من ٢٥٠٠ مصل 
من الرجال والنســاء بالرغم 
من األمطار. وتابع: ان اإلدارة 
وفــرت خدمــات الضيافــة 
املراكز  واالستقبال لضيوف 
الرمضانية، كما وضعت خطة 
ثقافية وإميانية تواكب شهر 
رمضــان املبــارك، فقد كثفت 
الــدروس اليومية بعد صالة 

ولي العهد استقبل رئيس مجلس األمة

اســتقبل ســمو ولي العهد الشيخ مشــعل األحمد بقصر بيان صباح أمس 
رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

فيصل النواف: ليحفظ اهللا الكويت وُيِعد الشهر 
الفضيل على جميع الدول باخلير والبركات

نائب رئيس احلرس الوطني استقبل القادة مبناسبة الشهر الفضيل

الشيخ فيصل النواف يتلقى التهاني بالشهر الفضيل الشيخ فيصل النواف مصافحا أحد الضباط

القريفة: مبررات كثيرة حتتم علينا 
االستمرار في دعم إنتاج احلليب

محمد راتب

أكد مدير عــام الهيئة العامة لشــؤون 
الزراعة والثروة السمكية م.مشعل القريفة 
أن الهيئة ماضية وستستمر في توفير دعوم 
احلليب للمربني مهما كانت الظروف، وقد 
متت مناقشــة الدعوم وأسبابها واملشاكل 
املتعلقة بها، وذلك بعد حتفظ وزارة املالية، 
مشيرا إلى أنه جرى تقدمي جميع املبررات 
اخلاصــة بالدعوم، وقامــت املالية بتقدمي 

العديــد من احللول الســتمرار املزارع في 
العمل واإلنتاجية الذي يعد أولوية لتحقيق 

األمن الغذائي.
وذكر خالل اللقاء الذي حضره الوكيل 
املســاعد في وزارة املالية سعد العالطي، 
ورئيس احتاد منتجي األلبان الطازجة عبد 
احلكيم األحمد أن مــن احللول املطروحة 
مشاركة وزارة التجارة واجلمارك ملناقشة 
الكوتا، وتوفير بعض األموال من الدعوم 
األخرى كدعم األعالف لصالح دعم احلليب.

«املالية» اقترحت حتويل جزء من الدعوم األخرى له

م.مشعل القريفة وسعد العالطي وعبد احلكيم األحمد خالل االجتماع ملناقشة دعوم احلليب

جلنة حتقيق بأسباب توقف وحدة التناضح 
العكسي إلنتاج املياه في «الزور اجلنوبية»

دارين العلي

قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء واملاء 
ان استمرار خروج محطة التناضح العكسي 
OR النتاج املياه فــي محطة الزور اجلنوبية 
من شأنه ان يؤثر على تلبية الطلب في حال 
ارتفاع نسب االستهالك خالل املرحلة املقبلة.

ولفتت املصادر الى ان احملطة التي تنتج 
نحو ٣٠ مليون غالون قد خرجت عن اخلدمة 
منذ نحو شهر بسبب اعطال حلقتها حيث مت 
تشكيل جلنة حتقيق ملعرفة األسباب التي ادت 

إلــى اخراجها عن اخلدمــة واتخاذ االجراءات 
الالزمة.

وأوضحت املصادر ان االنتاج احلالي البالغ 
٤٥٠ مليــون غالون يغطي االســتهالك الذي 
يتراوح بني ٤٣٠ و٤٤٠ مليون غالون في الوقت 
احلالي اال انه مرجح لالرتفاع مع ارتفاع درجات 

احلرارة واالقتراب من موسم الذروة.
وأكدت املصادر ان الفرق العاملة في احملطة 
حتــاول جاهدة اصالح االعطال التي اصابتها 
إلعادتها الى اخلدمــة نظرا ألهميتها في دعم 

االنتاج املائي في البالد قبل موسم الذروة.

العتيبي بحث مع سفير أملانيا سبل تطوير العالقات بني البلدين

التقــى نائــب وزيــر اخلارجية الســفير منصور 
العتيبي ســفير جمهورية أملانيا االحتادية الصديقة 
لدى الكويت هانس كريستيان فرايهير فون ريبنيتس، 
حيث مت خــالل اللقاء اســتعراض العالقات الثنائية 
املتميزة بني البلدين الصديقني وسبل تطويرها على 

كل املجاالت واالصعدة، إضافة إلى مناقشــة عدد من 
القضايا اإلقليمية والدولية.

كما استقبل نائب وزير اخلارجية السفير منصور 
العتيبي في ديوان عام الوزارة سفير جمهورية نيبال 
الفيدرالية الدميوقراطية لدى الكويت دورجا براساد 

بهانداري، وذلك مبناســبة انتهاء فترة عمله ســفيرا 
لبالده لدى الكويت. وأشاد نائب الوزير خالل اللقاء 
بدور السفير وإسهاماته خالل فترة عمله في تعزيز 
العالقــات الكويتية النيبالية، متمنيا له كل التوفيق 

والسداد في حياته املهنية القادمة.

نائب وزير اخلارجية استقبل سفير نيبال مبناسبة انتهاء فترة عمله

نائب وزير اخلارجية السفير منصور العتيبي مستقبال سفير نيبال نائب وزير اخلارجية السفير منصور العتيبي مستقبال السفير األملاني
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تهنئة بالشهر الفضيل

الوزيرة م.مي البغلي خالل احلديث مع إحدى نزيالت دور الرعاية

جانب من جولة الوزيرة

مي البغلي: نحرص على التواصل الدائم
وتوفير كل اخلدمات لنزالء دور الرعاية

بشرى شعبان

أكــدت وزيــرة الشــؤون 
والتنميــة  االجتماعيــة 
الدولة  املجتمعيــة ووزيــر 
لشــؤون املــرأة والطفولــة 
م.مي البغلــي احلرص على 
التواصل املباشــر مع نزالء 
الرعايــة وتوفيــر كل  دور 
اخلدمــات لهم ومشــاركتهم 
اجواء شهر رمضان املبارك.

جــاء ذلــك فــي تصريح 
صحافــي علــى هامش حفل 
االفطار السنوي الذي نظمته 
ادارة االنشطة العامة واإلعالم 
بقطاع الرعايــة االجتماعية 
جريا على العادة السنوية، 
حيث حترص الــوزارة بكل 
قياداتها على مشاركة نزالء 
الرعايــة  قطــاع  وعاملــي 
االفطــار. وتقدمت م.البغلي 
بالتهنئة للنزالء واستمعت 
الى مطالبهم، مشيدة بجهود 
كل القائمني على دور الرعاية 
وما ملسته من مشاعر طيبة 
وروح احملبــة خالل االفطار 

اجلماعي.
وحرصــت البغلــي على 
مصافحــة النزالء فردا فردا، 
حيث جالــت على الطاوالت 
التهنئــة للنــزالء  وقدمــت 
وتشــاركت معهم االحاديث 

وشاركتهم الفرحة.
مــن جانبــه، قــال وكيل 
وزارة الشــؤون االجتماعية 
باالنابــة عبدالعزيز ســاري 
انه في كل ســنة يقيم قطاع 
الرعاية إفطارا جلميع النزالء 
املســنني وأحــداث وأبنــاء 

احلضانة.
واضاف ساري ان فطور 
هــذه الســنة جــاء بحضور 
ورعاية الوزيرة ومشــاركة 
الهيئة العامة لذوي اإلعاقة، 
مشــاركة  الــى  باالضافــة 
املســؤولني والنزالء كعائلة 
واحــدة، مشــيرا الى ســعي 
الوزارة الدائم ملشاركة النزالء 
في مناسباتهم الرسمية وغير 
الرسمية حيث حترص على 
ايجاد اجواء العائلة الواحدة.
اما الوكيل املساعد لقطاع 
الرعاية االجتماعية بالتكليف 
حمــد اخلالــدي فتحدث عن 
الرمضانيــة فــي  االنشــطة 
قطــاع الرعايــة االجتماعية 

املناسبة ويوميا هناك انشطة 
داخلية في كل الدور االيوائية، 
والتوعية واالرشاد لهم دور 
كبير خالل الشهر الفضيل من 

صالة اجلماعة واحملاضرات 
والــدروس الدينيــة ويوميا 
هناك أنشــطة داخــل كل دار 
من دور الرعاية االجتماعية.

جرياً على العادة السنوية .. قياديو «الشؤون» شاركوا نزالء وموظفي الرعاية االجتماعية الفطور

الوزيرة م.مي البغلي مع عدد من نزالء دور الرعاية بحضور د.خالد العجمي ود.جاسم الكندري                                                      (ريليش كومار)

قائال: انه سيتم تنظيم اليوم 
العاملي لليتيم في ١٥ من شهر 
رمضــان وســتكون هنــاك 
احتفاليــة متكاملــة في هذه 

وكيل وزارة الشؤون لـ «األنباء»: ٢٤٠ مليون دينار 
قيمة املساعدات االجتماعية لـ ٤٥ ألف فرد

بشرى شعبان

أكد وكيل وزارة الشؤون 
بالتكليــف  االجتماعيــة 
عبدالعزيــز املطيــري، في 
«األنبــاء»،  لـــ  تصريــح 
حرص الكويت منذ وضع 
الدستور عام ١٩٦٢ على مد 
املعونة ألفراد املجتمع الذين 
يعانــون من ظروف مادية 
صعبة جتعلهم دون احلد 
األدنى ملســتوى املعيشة، 
حيث قامت الوزارة ممثلة 
بقطاع التنمية االجتماعية 
بإصدار قانون املســاعدات 
االجتماعية رقم ١٢ لســنة 
٢٠١١ والــذي كان مكمال ملا 
ســبقه من قوانني وداعما 
برعايتــه جلميع شــرائح 
املجتمع، حيث كفل العديد 
من الفئات التي ال دخل لها 
او يقــل دخلهــا عــن قيمة 
املســاعدة املقــررة، وهــي 
كمــا وردت فــي املرســوم 
األميــري رقــم ٢٠١٣/٢٣: 
األرملــة، املطلقــة، اليتيم، 
الشيخوخة، املريض، أسرة 
الطالــب املتــزوج (داخــل 
الكويت وخارجها)، املفرج 
عنهم، أسرة السجني العاجز 
ماديا، البنت غير املتزوجة، 
الكويتية املتزوجة من غير 

كويتي، وربات البيوت.
وعن عدد املســتفيدين 
من املساعدات االجتماعية 

واملبالغ املخصصة.
اوضح املطيري ان عدد 
املستفيدين من املساعدات 
االجتماعيــة مبوجب آخر 
احصائية فــي العام ٢٠٢٢

بلــغ ٤٥ ألف فــرد، مببلغ 
ســنوي قدره ٢٤٠ مليون 

دينار.
تنظيم صرف املساعدات

وحــول آليــات ضبــط 

من الباحث الستكمال دورته 
املستندية (ضبط البيانات 
والتدقيق عليها) وإصدار 
القرار خالل فترة وجيزة.

الــى ان عــدد  واشــار 
الوحدات االجتماعية التابعة 
الرعايــة االســرية  إلدارة 
بلغ ٢٨ وحدة موزعة على 
جميــع مناطــق الكويــت، 
باالضافة الى قسم مساعدات 
القاصريــن ومقرها وحدة 

اشبيلية.
نظام ميكنة املساعدات

وتابع املطيري انه مواكبة 
للتطور االلكتروني الرقمي 
السائد محليا ودوليا، قامت 
الوزارة بتطوير خدماتها في 
صرف املســاعدات بإطالق 
نظام ميكنة الرعاية االسرية 
في بداية العام ٢٠١٨ بهدف 
العمل والتيسير  تســهيل 
علــى املنتفعني مــن جهة، 
ومن اجلهة االخرى ضبط 
بيانات املنتفعني وتدقيقها 
الكترونيــا مــع اجلهــات 
احلكومية املعنية بصرف 

وتقدمي الدعوم املالية.
وأشــار الــى ان تطوير 
خدمات الوزارة االلكترونية 
مــن خــالل تقــدمي بعض 

اخلدمات مثل:
١ ـ توفير خدمة الرســائل 
sms النصيــة التنبيهيــة 

للمستفيدين لتنبيه املنتفع 
بعد االنتهــاء من اجراءات 
ادخــال امللف وعنــد قرب 
املهلــة واحلاجــة  انتهــاء 

للتحديث.
٢ـ  إصدار تطبيق إلكتروني 
لنظام الرعاية االسرية على 
الهواتــف النقالة وســيتم 
االعالن عنه بعد مصادقته 
بتطبيق «هويتي» وربطه 
بتطبيق «سهل» االلكتروني 
لوزارات الدولة، والذي من 

املنتفع  خاللــه يســتطيع 
املســاعدة  تقــدمي طلــب 
ومتابعة جميــع اجراءات 

امللف وحتديث بياناته.
٣ـ  استكمال الربط اآللي مع 
جميع اجلهات واملؤسسات 
احلكومية املعنية في الدولة، 
حيث مت تفعيل ربط النظام 
مــع اجلهــات احلكوميــة 
لتســهيل االجــراءات على 
ولتســريعها  املنتفعــني 
ولضبط البيانات وتدقيقها 

آليا.
الربط مع اجلهات احلكومية

وحول مشــروع الربط 
مع اجلهات احلكومية، قال 
انه مت الربط حتى اآلن مع 
١٢ جهة ومؤسسة حكومية 
معنية وهي: ديوان اخلدمة 
املدنية ـ هيئــة املعلومات 
املدنية ـ املؤسســة العامة 
للتأمينــات االجتماعيــة ـ 
الهيئــة  ـ  التربيــة  وزارة 
العامــة لشــؤون القصر ـ 
الهيئة العامة للقوى العاملة 
ـ وزارة التجــارة ـ الهيئــة 
العامــة للتعليم التطبيقي 
والتدريبـ  الرعاية السكنية 
ـ الهيئة العامة لشؤون ذوي 
االعاقــةـ  بنــك االئتمــانـ  

وزارة الصحة.
واكــد ان العمــل جــار 
علــى الربط مــع ٦ جهات 
وهي: وزارة العدل ـ وزارة 
الداخلية ـ اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيــا املعلومــات 
ـ جامعة الكويــت ـ وزارة 
التعليــم العالــي ـ مجلس 

اجلامعات اخلاصة.
وأكد ان االدارة املعنية 
جتري بــني كل فترة اعادة 
بحــث للملفــات واعــادة 
حتديث للبيانات والتدقيق 
على امللفات اخلاصة بالعجز 

املادي.

أكد أن عدد الوحدات االجتماعية التابعة إلدارة الرعاية األسرية بلغ ٢٨ موزعة على جميع املناطق

عبدالعزيز املطيري

وتنظيم صرف املساعدات 
من خــالل اللوائح االدارية 
لقانون املســاعدات العامة 
رقم ١٢ لسنة ٢٠١١ والتي كان 
التنظيمية  الالئحة  آخرها 
رقم ٤٤/أ لسنة ٢٠٢١ وتلتها 
الصــادرة في  التعديــالت 
القرار الــوزاري رقم ١٩٥/أ 
لعام ٢٠٢٢ بهدف التوسيع 
على املنتفعني وسد ثغرات 
الالئحة لتخدم اكبر شريحة 
من املجتمع، قال املطيري ان 
إجراءات صرف املساعدات 
(بحــث احلالــة والتدقيق 
على البيانات) تبدأ بتقدم 
طالــب املســاعدة بطلــب 
للوحدة االجتماعية التابع 
حملل اقامتــه وفق بطاقته 
املدنية، ويوقع على منوذج 
االقرار والتعهد والذي يقر 
فيه بصحة بياناته، ويتعهد 
بإبالغ الوحدة عن اي تغيير 
يطرأ على حالته االجتماعية 
او املادية او عنوان سكنه.
وفــي الوحــدة، يقــوم 
الباحــث بإجــراء بحــث 
اجتماعي وميداني شــامل 
لبيــان مــدى اســتحقاقه 
للمســاعدة، وفــي حــال 
اســتيفاء الطلــب جلميــع 
الشــروط يتــم ادخاله في 
النظــام لضبــط وتدقيــق 
البيانــات ومن ثم اعتماده 

إجراء البحث االجتماعي حول كل حالة إلزامي وإعادة حتديث البيانات بني الفترة واألخرى

توفير خدمة الرسائل النصية للمستفيدين لتنبيه املنتفع بعد االنتهاء من إجراءات إدخال امللف

انطالق مسابقة 
جاسم القطامي 

الثقافية األولى 
بجمعية الكشافة

عبدالعزيز الفضلي

أعلن رئيس مجلس ادارة 
جمعيــة الكشــافة د.عبداهللا 
الطريجي، عن اقامة املسابقة 
الثقافيــة األولــى التي حتمل 
اســم املغفــور له بــإذن اهللا 
تعالى جاســم القطامي الذي 
يعتبــر اول رئيــس جلمعية 
الكشافة الكويتية، مشيرا الى 
ان املسابقة ســتنطلق اليوم 
الثالثاء بعــد صالة التراويح 
مبقر جمعية الكشافة مبنطقة 
حولي. وأوضح انه يشارك في 
املسابقة طلبة مدارس املناطق 
التعليــم  التعليميــة وادارة 
اخلاص ونهدف من خاللها الى 
احياء ذكرى املرحوم القطامي 
الكشــفية  وماقدمــه للحركة 
الكويتية على املستويني احمللي 
والدولي، مشيرا الى اننا نسعى 
كذلك إلكساب الطلبة معلومات 

دينية وثقافية وكشفية.
وأضاف د.الطريجي، انه مت 
تخصيص جوائز قيمة ألبنائنا 
الطلبة الفائزين توزع عليهم 
في ختــام املســابقة، متمنيا 

للجميع التوفيق.

البرجس: إستراتيجية لتطوير خدمات 
ر» مبا يواكب رؤية ٢٠٣٥ «الُقصَّ

أولــى اآلباء املؤسســون اهتمامــا بالغا 
برعايــة األيتام وذلك بالوصاية على من ال 
وصــي وال ولي له مــن القصر أو احملجور 
عليهــم وفاقــدي األهليــة واملفقودين منذ 
الوالدة حتى بلوغ الـ ٢١ وفي جميع املراحل 

التعليمية.
وبطبيعــة احلال ال بد مــن وجود جهة 
تهتم مبا يخص القصر، لذا مت إنشــاء «دار 
األيتــام» في عهد املغفور له الشــيخ أحمد 
اجلابر الصباح في عام ١٩٣٨ وتولى املغفور 
له الشيخ عبداهللا السالم الصباح إدارتها.

وتشكل الهدف الرئيسي للدار في احملافظة 
على أموال اليتيم الذي فقد والده ولم يبلغ سن 
الرشد بعد وتنمية أمواله واستثمارها بالطرق 
الشرعية واإلشراف عليها واإلنفاق على اليتيم 
وعلى من تلزمه نفقته والدفاع عن أمواله أمام 
احملاكم حتى يبلغ السن القانونية الالزمة التي 

متكنه من اإلشراف على أمواله.
بعد ذلك تغير مســمى الــدار إلى «إدارة 
شــؤون األيتام» في عام ١٩٥٩ إذ بدأ تنظيم 
إجراءات العمل حينما أدرك القائمون عليها 
آنــذاك زيادة عدد األيتــام املبلغ عنهم وبدأ 
العمل بفتح ملف خاص لكل حالة جديدة.

وفي عام ١٩٧٤ مت تعديل اسمها إلى «إدارة 
شــؤون القصر» ملا كان للفظ أيتام مدلول 
في اللغة ال يتســع جلميع من يراد حماية 

أموالهم.
وفي ٢٨ مــارس ١٩٨٣ أصدر املغفور له 

الشيخ جابر األحمد الصباح قانونا بتحويل 
إدارة القصر إلى هيئة عامة ذات شخصية 
اعتبارية وميزانية ملحقة بإشــراف وزير 
العدل الذي يتولى رئاسة مجلس إدارتها.

وقال املدير العــام للهيئة باإلنابة حمد 
البرجــس في تصريح لـ «كونــا» أمس إن 
بيئة عمل الهيئة قد شهدت حتوالت متقدمة 
خالل األعوام املاضية، مشيرا إلى استمرار 
تطويــر خدماتها بفضل الرعاية الســامية 

للهيئة واالهتمام بها.
وأوضح البرجس أن الهيئة بصدد إعداد 
استراتيجية مســتقبلية لتطوير خدماتها 
وحتســني أدائهــا مبــا يتواكــب مــع رؤية 
الكويــت التنموية ٢٠٣٥ وتســريع وتيرة 
إجناز املعامالت، خصوصا مع ارتفاع عدد 
املستفيدين من الرعاية لنحو ٤٩ ألفا بنهاية 

٢٠٢٢ من مختلف الفئات.
وأكــد حــرص الهيئــة علــى حتديــث 
اســتراتيجيتها االســتثمارية ومواصلــة 
تنمية أموال القصر مبتوســط ١٠٪ سنويا 
مع تقليل املخاطر واعتماد األدوات املتوافقة 

مع الشريعة اإلسالمية.
وأفاد بأنه على مدى الســنوات املاضية 
تواصلت القرارات والتحركات الرامية إلزالة 
التحديات ومتكني الهيئة من ممارسة دورها 
بكفاءة وفعالية في إطار تشريعي وإداري مرن 
يكفل لها حتقيق مصلحة املشمولني برعايتها 
وتقدمي كل اخلدمات التي يحتاجون إليها.

ر ورعاية متميزة الحتياجاتهم الهيئة تقوم بدور تاريخي في إدارة أموال الُقصَّ



محليات
الثالثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣

05

١٠٠ إلى ٢٠٠ مخالفة مرورية يوميًا 
مبدينة صباح السالم اجلامعية

صّرح القائم بأعمال مدير إدارة األمن والسالمة بجامعة 
الكويت يوسف اخلميس بأن جامعة الكويت حترص على 
التعاون والتنســيق مع اجلهــات املعنية بالدولة لتطبيق 
القواعد املرورية باحلرم اجلامعي مبا يضمن حتقيق األمن 
والسالمة وخلق بيئة تعليمية آمنة ملنتسبي جامعة الكويت 

من أعضاء هيئة تدريس وموظفني وطلبة.
وقد أشار إلى أنه لوحظ في اآلونة األخيرة عدم التزام 
بعض رواد مدينة صباح الســالم اجلامعية بقواعد ونظم 
املــرور ما يهدد ســالمة قائدي املركبات واملــارة، الفتا إلى 
زيادة أعداد املخالفات والتي تتراوح بني ١٠٠ و٢٠٠ مخالفة 
يوميا مما نتج عن ذلك وقوع العديد من احلوادث املرورية 
املؤسفة والتي تكلف األفراد غاليا فتسفر عن حدوث إصابات 
وإحلاق أضرار كبيرة باملمتلكات العامة واخلاصة وخسائر 
بــاألرواح، ويرجع ذلك لعدة أســباب أهمها عــدم االلتزام 
باإلشــارات الضوئيــة احلمراء وجتاوز الســرعة احملددة 

والتجاوز اخلاطئ بني املركبات.

«األنباء» تنشر التقومي الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣:  دوام العاملني ١٠ سبتمبر 
و١٧ االبتدائي و١٨ جميع املراحل وعطلة منتصف العام ٢١ يناير

عبدالعزيز الفضلي

أوشــكت وزارة التربية على االنتهاء 
من التقومي الدراسي للعام الدراسي املقبل 
٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، حيث تقوم حاليا بدراسته 

ومراجعته قبل اعتماده بشكل رسمي.
وحددت الوزارة في التقومي الذي تلقت 
«األنباء» نســخة منه بدء الدوام جلميع 
العاملني في املدارس مبراحلها املختلفة 

يــوم االحد ١٠ ســبتمبر املقبل ويوم ١٧
من نفس الشــهر بدء دوام تالميذ األول 
االبتدائي، على أن يلتحق بقية زمالئهم في 
املراحل التعليمية االبتدائية واملتوسطة 
والثانوية يوم االثنني ١٨ سبتمبر، بينما 
سيكون موعد دوام رياض األطفال يوم 
األربعاء ٢٠ منه. وذكر التقومي أن عطلة 
منتصف العام تبدأ مــن االحد ٢١ يناير 
وتنتهي يــوم اخلميس ١ فبراير ٢٠٢٤ ، 

على أن تبدأ امتحانات نهاية العام الدراسي 
لطلبة يونيو ٢٠٢٤م. ولوحظ في التقومي 
ان موعد اعالن نتيجة اختبارات الصفني 
العاشــر واحلادي عشر في نفس موعد 
املرحلة الثانوية من يوم ٢ حتى ١٣ بدء 

اختبارات الثاني عشر.
من جانب آخر، حــدد وكيل التعليم 
العام أسامة السلطان مواعيد وآلية عمل 
كنترول اختبارات الثانوية العامة لنهاية 

الفترة الدراســية الثانيــة، على أن يبدأ 
العمــل في الكنتــرول ١٩ اجلاري، بينما 
سيتم إغالق باب النقل بني املدارس لطلبة 
املرحلة الثانوية يوم ٢ أبريل املقبل، وآخر 
موعد الستالم حاالت الترك وإعادة القيد 
لطلبة الصف الثاني عشر ١٨ مايو، فيما 
سيتم رفع أرقام اجللوس لطلبة الثاني 
عشــر على موقع الوزارة ٢٢ من الشهر 
نفسه. وذكر السلطان، في نشرته التي 

تلقت «األنباء» نســخة منها، أن امتحان 
مواد خارج اجلدول ملادتي القرآن الكرمي 
الدستور وحقوق اإلنسان (لطلبة نظام 
املنازل) ســيكون موحدا على مســتوى 
الوزارة مــع ضرورة التأكــد من إدخال 
درجات األعمال اليومية (العملي اختبارات 
مــواد خــارج اجلــدول) بدقــة متناهية 
والتدقيق عليها واعتمادها حسب التاريخ 
املوضح باآلليــة لتالفي حاالت التعديل 

بعد نقل البيانات للكنترول، مشيرا إلى 
انه في حال عدم وجود أي من شــهادات 
الصف العاشــر واحلادي عشــر املوحد 
يجب إرفاق شــهادة معادلة ســواء كان 
الطالب (دارسا خارج الكويت أو منقوال 
من التعليم اخلاص أو مدارس األجنبية، 
أو لديه شهادة نظام املقررات)، وفي حال 
دراسة الطالب بنظام املنازل ترفق الشهادة 

املطلوبة إضافتها.

إغالق باب النقل بني املدارس ٢ أبريل.. وآخر موعد لتسلم حاالت الترك وإعادة القيد ١٨ مايو

رابعا: املرحلة املتوسطة
البياناليوم والتاريخ

بدء الدراسة للفصل الدراسي األول دوام املتعلمني.االثنني: ٢٠٢٣/٩/١٨م
امتحانات نهاية الفصل الدراسي األول لصفوف املرحلة املتوسطة.من األحد: ٢٠٢٣/١٢/١٧م إلى االثنني: ٢٠٢٣/١٢/٢٥م

إجازة منتصف العام الدراسي من األحد ٢٠٢٤/١/٢١م إلى اخلميس ٢٠٢٤/٢/١م
بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني.األحد: ٢٠٢٤/٢/٤م

امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف املرحلة املتوسطة.من األحد: ٢٠٢٤/٥/١٩م  إلى االثنني: ٢٠٢٤/٥/٢٧م
استخراج نتائج جميع الصفوف.األربعاء: ٢٠٢٤/٥/٢٩م
تسليم بطاقات درجات آخر العام.اخلميس: ٢٠٢٤/٥/٣٠م

حتويل ملفات املتعلمني من مدارس املرحلة املتوسطة إلى مدارس املرحلة من األحد: ٢٠٢٤/٦/٢٣م إلى االثنني: ٢٠٢٤/٦/٢٤م
الثانوية.

امتحان الدور الثاني لصفوف املرحلة املتوسطة.من األحد: ٢٠٢٤/٦/٢٣م إلى األحد: ٢٠٢٤/٦/٣٠م
تسليم بطاقات درجات الدور الثاني.االثنني: ٢٠٢٤/٧/١م

التقومي الدراسي للعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣م
أوًال: دوام العاملني واملتعلمني باملراحل التعليمية ورياض األطفال:

أ – دوام جميع العاملني:
البياناليوم والتاريخ

األحد ٢٠٢٣/٩/١٠

٭ بدء دوام املوجهني الفنيني ملختلف املجاالت الدراسية واملوجهني العاملني في األنشطة التربوية 
ومشرفي املختبرات في املناطق التعليمية.

٭ بدء دوام جميع العاملني في رياض األطفال واملراحل التعليمية (االبتدائية – املتوسطة – 
الثانوية).

ب – دوام املتعلمني:
البياناليوم والتاريخ

بدء دوام متعلمي الصف األول االبتدائي فقط.األحد ٢٠٢٣/٩/١٧

االثنني ٢٠٢٣/٩/١٨

بدء دوام:
٭ متعلمي باقي صفوف املرحلة االبتدائية.

٭ متعلمي املرحلة املتوسطة.
٭ متعلمي املرحلة الثانوية.

بدء دوام األطفال في رياض األطفال.األربعاء ٢٠٢٣/٩/٢٠
ثانيا: رياض األطفال

البياناليوم والتاريخ
دوام األطفال في رياض األطفال.األربعاء ٢٠٢٣/٩/٢٠
نهاية دوام األطفال برياض األطفال بالفصل الدراسي األول.االثنني ٢٠٢٣/١٢/٢٥

من الثالثاء ٢٠٢٤/١/٢
تسجيل املستجدين برياض األطفال.إلى اخلميس ٢٠٢٤/٥/٣٠

إجازة منتصف العام الدراسي
من األحد ٢٠٢٤/١/٢١ إلى اخلميس ٢٠٢٤/٢/١

بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني.األحد ٢٠٢٤/٢/٤
بداية حتويل ملفات األطفال من رياض األطفال الى مدارس املرحلة االبتدائية.اخلميس ٢٠٢٤/٤/٢٥
نهاية دوام األطفال.االثنني ٢٠٢٤/٥/٢٧

ثالثا: املرحلة االبتدائية
البياناليوم والتاريخ

بدء الدراسة للفصل الدراسي األول ودوام متعلمي الصف األول االبتدائي فقط.األحد ٢٠٢٣/٩/١٧
بدء دوام باقي صفوف املرحلة االبتدائية.االثنني ٢٠٢٣/٩/١٨

من األحد ٢٠٢٣/١٢/١٧
التقييم النهائي للمتغيبني بعذر مقبول في الفصل الدراسي األول لصفوف املرحلة االبتدائية.إلى االثنني ٢٠٢٣/١٢/٢٥

نهاية دوام املتعلمني في صفوف املرحلة االبتدائية بالفصل الدراسي األول.االثنني ٢٠٢٣/١٢/٢٥
إجازة منتصف العام الدراسي

من األحد ٢٠٢٤/١/٢١ إلى اخلميس ٢٠٢٤/٢/١
بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني.األحد ٢٠٢٤/٢/٤
بدء تسجيل املستجدين في املرحلة االبتدائية.االثنني ٢٠٢٤/٤/١

من االحد ٢٠٢٤/٥/١٩
التقييم النهائي للمتغيبني بعذر مقبول في الفصل الدراسي الثاني لصفوف املرحلة االبتدائية.إلى االثنني ٢٠٢٤/٥/٢٧

نهاية دوام املتعلمني في صفوف املرحلة االبتدائية بالفصل الدراسي الثاني.االثنني ٢٠٢٤/٥/٢٧
استخراج نتائج جميع الصفوف.األربعاء ٢٠٢٤/٥/٢٩
تسليم بطاقات درجات آخر العام.اخلميس ٢٠٢٤/٥/٣٠
من األحد ٢٠٢٤/٦/٢٣

حتويل ملفات املتعلمني من مدارس املرحلة االبتدائية الى مدارس املرحلة املتوسطة.إلى االثنني ٢٠٢٤/٦/٢٤

من األحد ٢٠٢٤/٦/٢٣
تقييم حتديد املستوى لصفوف املرحلة االبتدائية.إلى األحد ٢٠٢٤/٦/٣٠

توزيع بطاقات درجات آخر العام (حتديد املستوى).االثنني ٢٠٢٤/٧/١
انتهاء فترة تسجيل املستجدين في املرحلة االبتدائية.االثنني ٢٠٢٤/٩/٣٠

خامسا: املرحلة الثانوية
البياناليوم والتاريخ

بدء الدراسة للفصل الدراسي األول ودوام املتعلمني.االثنني: ٢٠٢٣/٩/١٨م

امتحان نهاية الفصل الدراسي األول للصفني العاشر واحلادي عشر من األحد: ٢٠٢٣/١٢/١٧م إلى اخلميس: ٢٠٢٣/١٢/٢٨م
الثانوي.

امتحان نهاية الفصل الدراسي األول للصف الثاني عشر الثانوي.من األربعاء: ٢٠٢٤/١/٣م الى االثنني: ٢٠٢٤/١/١٥م
إجازة منتصف العام الدراسي من األحد ٢٠٢٤/١/٢١م إلى اخلميس ٢٠٢٤/٢/١م

بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني.األحد: ٢٠٢٤/٢/٤م

امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للصفني العاشر واحلادي عشر من األحد: ٢٠٢٤/٥/١٩م إلى اخلميس: ٢٠٢٤/٥/٣٠م
الثانوي.

اعالن نتائج الصفني العاشر واحلادي عشر الثانوي.األحد: ٢٠٢٤/٦/٢م
تسليم بطاقات درجات آخر العام للصفني العاشر واحلادي عشر الثانوي.الثالثاء: ٢٠٢٤/٦/٤م

امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني عشر الثانوي.من األحد: ٢٠٢٤/٦/٢م إلى اخلميس: ٢٠٢٤/٦/١٣م
اعالن نتائج الصف الثاني عشر الثانوي.االثنني: ٢٠٢٤/٦/١٧م
تسليم بطاقات درجات آخر العام للصف الثاني عشر.األحد: ٢٠٢٤/٧/٢٣م

بدء امتحان الدور الثاني للشهادات التالية: ١) صفوف النقل في املرحلة من االثنني: ٢٠٢٤/٧/١م إلى اخلميس: ٢٠٢٤/٧/١١م
الثانوية. ٢) الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي واألدبي

تسليم بطاقات درجات الدور الثاني.األحد: ٢٠٢٤/٧/١٤م

سادسا: تسجيل املنازل
البياناليوم والتاريخ
من األحد: 
٢٠٢٣/٩/٢٤م

إلى األربعاء: 
٢٠٢٤/١/٣١م

تسجيل املتقدمني من املنازل لصفوف 
املرحلة الثانوية.

سابعا: إجازة منتصف العام الدراسي
البياناليوم والتاريخ
من األحد: 
٢٠٢٤/١/٢١م

إلى اخلميس: 
٢٠٢٤/٢/١م

إجازة منتصف العام الدراسي للموجهني 
الفنيني للمجاالت الدراسية واملوجهني 

العاملني في األنشطة التربوية ومشرفي 
املختبرات في املناطق التعليمية.

ثامنا: بدء العطلة الصيفية للهيئتني التعليمية واإلدارية
البياناليوم والتاريخ

رياض األطفالنهاية دوام اخلميس ٢٠٢٤/٦/٦م

املرحلة االبتدائية وللصفوف االبتدائية باملدارس املشتركة واملرحلة املتوسطة نهاية دوام االثنني ٢٠٢٤/٧/١م
واملرحلة الثانوية ما عدا املك لفني بأعمال امتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني).

نهاية دوام
االثنني: ٢٠٢٤/٧/١م إلى اخلميس: 

٢٠٢٤/٩/٥م

املوجهون الفنيون ملختلف املجاالت الدراسية واملوجهون العاملون في األنشطة 
التربوية ومشرفو املختبرات في املناطق التعليمية ما عدا املكلفني بأعمال امتحانات 

الثانوية العامة (الدور الثاني).
 نهاية دوام االثنني

املكلفون بأعمال امتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني).٢٠٢٤/٧/١٥م

تاسعا: العام الدراس ي ٢٠٢٥/٢٠٢٤
أ - دوام جميع العاملني

البياناليوم والتاريخ
رياض  األطفال واملراحل (االبتدائية األحد ٢٠٢٤/٩/٨

واملتوسطة والثانوية).

ب - دوام املتعلمني
البياناليوم والتاريخ

االثنني: 
بدء دوام متعلمي الصف األول االبتدائي فقط.٢٠٢٤/٩/١٦

الثالثاء: 
٢٠٢٤/٩/١٧

بدء دوام:
- متعلمي باقي صفوف املرحلة االبتدائية.

- متعلمي املرحلة املتوسطة.
- متعلمي املرحلة الثانوية.

األربعاء: 
بدء دوام األطفال في رياض األطفال.٢٠٢٤/٩/١٨
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بنك برقان يقدم رعايته ويشارك 
في معرض جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا

«التسهيالت» رعت ملتقى اليوم العاملي ملتالزمة داون

«بيتك» يدشن خيمته الرمضانية في املسجد الكبير

أعلــن بنــك برقــان عن 
اختتام مشــاركته ورعايته 
املاســية ملعــرض الفــرص 
الوظيفية الذي نظمته جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
(GUST)، والذي استمر ٣ أيام. 
وتأتي هذه املشاركة والرعاية 
تأكيدا على التزام بنك برقان 
بدعم قطاع التعليم والكوادر 
الشــابة بشــكل  الكويتيــة 
حقيقي ومباشر، إضافة إلى 
حرصه على دفع عجلة النمو 
والتنمية االقتصادية، بشكل 

عام.
وشهد املعرض إقباال كبيرا، 
إلى جانــب حضور وتواجد 
ممثلي إدارة املوارد البشرية 
فــي بنك برقان، لإلجابة عن 
أسئلة واستفسارات الطلبة 
املهتمني والباحثني عن فرص 
عمل في القطاع املصرفي، كما 
شارك فريق املوارد البشرية 
باملعرض عبر إجراء مقابالت 
مع الشباب الطموحني، لتوفير 

فرص عمل مناسبة لهم.
وحــدة  رئيــس  وقــال 
استقطاب املواهب بالوكالة 
في بنك برقــان عبدالوهاب 
عبدالرحيم: «نحن نرى في 

فــي إطار حرصها على 
تطبيــق اســتراتيجيتها 
وبرامجهــا فــي الشــراكة 
املجتمعية ودعم اجلهات 
القائمة على خدمة املجتمع 
وتنميتــه، رعــت شــركة 
التسهيالت التجارية ملتقى 
اليــوم العاملــي ملتالزمــة 
داون حتت شعار «حبهم 
يجمعنــا» الــذي نظمتــه 
اجلمعية الكويتية ملتالزمة 
داون حتــت رعاية الهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
يوم األربعاء ١٥ اجلاري في 
قاعة ديفان مبدينة الكويت.

يأتــي ذلــك إميانــا من 
«التســهيالت» باحلرص 
علــى رعايــة مثــل هــذه 
املبــادرات والتــي تعكس 
دورهــا في رعايــة ودعم 
األنشطـــــة والبرامــــــج 
االجتماعية واإلنســانية، 
حيث تســتهدف مختلف 
شــرائح املجتمــع وذلــك 
في إطار ســعيها املستمر 
والــدؤوب وحرصــا منها 
على تطبيق استراتيجيتها 
وبرامجهــا فــي الشــراكة 
املجتمعية وتنمية املجتمع.
وقــال نائــب رئيــس 
مجلــس اإلدارة والرئيس 
لشــركـــــــة  التنفيــذي 
التســهيالت التجاريــــــة 

أطلق بيت التمويــل الكويتي «بيتك»، 
حملة «إفطار صائم» ضمن برنامج رمضان 
«تواصل باخلير في شهر اخلير» للعام ٢٠٢٣، 
من خالل تدشني أكبر خيمة رمضانية في 

املسجد الكبير.
ويســتقبل فريــق «بيتــك» التطوعي 
ضيوفه الصائمني في اخليمة الرمضانية، 
ويقوم بتنظيم موائد افطار صائم بالتعاون 
مع ادارة املسجد الكبير يوميا طوال شهر 

رمضان املبارك.
وتتضمن حملة «افطــار صائم» أيضا 
جتهيز وتوزيع آالف وجبات افطار الصائم 
على الصائمني بشــكل يومــي في مختلف 
محافظــات الكويت، ضمن برنامج «بيتك» 
احلافل باملبــادرات املجتمعية والتطوعية 
انطالقا من املسؤولية االجتماعية وجتسيدا 
لهوية «بيتك» اإلســالمية ورســالته جتاه 

املجتمع.
ويركز برنامج «تواصل باخلير في شهر 
اخلير» على املبادرات املجتمعية املختلفة 
ويضم باالضافة الى حملة إفطار الصائم، 
أنشطة رياضية وشبابية، ومسابقات قرآنية، 
وتفاعــال يوميا مع اجلمهور، ومســابقات 
وجوائز، وفعاليات قرقيعان، وڤيديوهات 
توعويــة بالتعاون مــع اخصائيي تغذية 
وأطبــاء، وكذلك ڤيديوهات عــن التوعية 
املرورية وتعزيز ثقافة عدم السرعة خالل 
موعد اإلفطار بالتعاون مع وزارة الداخلية.

كما يتضمن برنامج «بيتك» تقدمي خدمة 
الضيافة في املساجد، ومشاركة االفطار مع 
العديد من اجلهات التي تؤدي واجبها اثناء 
موعد االفطار، وكذلك توزيع السلة الغذائية 
«ماجلة رمضان» وكسوة العيد على األسر 
املتعففة بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر 
الكويتي، في تأكيد جديد على ريادة «بيتك» 
في املسؤولية االجتماعية ودوره في املشاركة 

مبختلف املناسبات االجتماعية.

في تعزيز مهاراتهم وتوسيع 
قاعدة معارفهم في املجاالت 
الوظيفيــة املختلفــة. كمــا 
تعكس مشــاركة بنك برقان 
التزامــه بترســيخ مكانتــه 
الرائدة في مجال تنمية رأس 
املال البشري في الكويت».

وأضاف: «إننا مستمرون 
فــي مســاعينا الرامية إلى 
جذب واستقطاب اخلريجني 
القطــاع  إلــى  املوهوبــني 
املصرفي، ملا ميثله من ركيزة 

توفير وحتديث اخلدمات 
التي تتناســب  املبتكــرة 
مع احتياجاتهم النفســية 
والصحيــة واالجتماعية 
والسعي لتطوير قدراتهم 
وتقدمي املســاندة والدعم 
للقائمــني علــى رعايتهم 
وتوفيــر الرعاية الكرمية 
لهم والعمــل على دمجهم 

باملجتمع».
من ناحيته، أشاد مدير 
إدارة التســويق بشــركة 
التسهيالت التجارية ثروت 
عدلي بالشعار الذي رفعته 
اجلمعية الكويتية ملتالزمة 

أساسية للنظام املالي. كما أن 
أكادميية بنك برقان حلديثي 
التخرج وبرنامج املواهب ـ 
رؤية ـ لهمــا دور كبير في 
متييزنا عن البنوك األخرى، 
من حيــث توفير األســس 
الضرورية لالرتقاء بقدرات 
جيل املستقبل من املصرفيني 
ذوي اخلبرة إلجناز املزيد، 
مــع القــدرة علــى مواكبة 
التغيير السريع في القطاع 

املصرفي».

داون منذ تأسيسها خلدمة 
أبنائنــا من متالزمة داون 
واعتمادهــا في رســالتها 
على دمجهم ومتكينهم من 
خالل إبراز أقصى إمكاناتهم 
واحتضــان  ومهاراتهــم 
طاقات وقدرات هذه الفئة 
ليصبحوا أعضاء فاعلني 
ومنتجني في املجتمع، حيث 
جاءت مساهمة التسهيالت 
التجارية فــي هذا امللتقى 
دعمــا جلهــود اجلمعيــة 
وغيرهــا من املؤسســات 
اإلنســانية واملجتمعيــة 

خلدمة الوطن.

حتت شعار «حبهم يجمعنا» لعام ٢٠٢٣

موائد إفطار صائم يومياً ضمن برنامج «تواصل باخلير في شهر اخلير»

فريق برقان في جناح البنك

تكرمي «التسهيالت» خالل رعاية امللتقى

لقطة تذكارية مع املتطوعني

فريق بيتك التطوعي.. جهود متواصلة

فريق بيتك التطوعي يجهز موائد اإلفطار

معــارض الفرص الوظيفية 
منصــات ممتــازة ومبتكرة 
القــدرة علــى  توفــر لنــا 
استقطاب واختيار املواهب 
الشابة والكوادر ذات الكفاءة 
العالية في القطاع املصرفي. 
علــى  نحــرص  لــذا، 
املشــاركة بشــكل دائــم في 
هذه الفعاليات، كما نســعى 
إلــى تقــدمي الدعــم املهنــي 
والعملي للشباب وتزويدهم 
باألدوات الالزمة التي تسهم 

عبداهللا احلميضي «تأتي 
رعاية شــركة التسهيالت 
التجاريــة للملتقيــــــات 
والفعاليــات التي تنظمها 
املجتمعيــة  املؤسســات 
مــن  انطالقــا  الوطنيــة 
إميانها الراســخ بضرورة 
تكاتف اجلهود وتكاملها، 
والتــي تصب جميعها في 
مصلحــة املجتمــع، كمــا 
حترص التســهيالت على 
املشــاركة فــي املبــادرات 
اخلاصــة بأبنائنــا مــن 
بصفــة  داون  متالزمــة 
خاصة ألنه يتم من خاللها 

«طلبات» و«الهالل األحمر» وزعتا السالل الغذائية الرمضانية

أعلنت «طلبات»، منصة 
التجارة اإللكترونية الرائدة 
في الشرق األوسط، عن انتهاء 
مبادرة «ماجلة الطعام» وهي 
املبادرة األولى من برنامجها 
للمسؤولية االجتماعية خالل 
شهر رمضان املبارك، وذلك 
 «Give» بالتعاون مع شركة
غير الربحيــة والتي تهدف 
التبــرع  لتحســني عمليــة 
اإللكترونــي للجمعيــــــات 
اخليرية في الكويت، وجمعية 

الهالل األحمر الكويتي.
وتهدف املبادرة إلى تقدمي 
املساعدة الغذائية للعائالت 
واألفــراد احملتاجــني داخل 
الكويت خالل شهر رمضان 
املبارك. ومــن خالل منصة 
«طلبات» اإللكترونية، متكن 
العمالء من التبرع بسهولة 
بالســالل الغذائية جلمعية 
التــي مت  الهــالل األحمــر، 
توزيعها على أكثر من ٤٠٠

عائلة محتاجة.
كمــا شــارك موظفــــو 
«طلبــات» بنشــاط بهــذه 

التزامهــم بهذه  موظفوهــا 
القضية مبشاركتهم الفاعلة 

واإليجابية.
املديـــــر اإلداري  وقــال 
لطلبات الكويت بدر الغامن: 
«نشــعر بالفخر باملشاركة 
الفعالــة لزبائننــا في هذه 
املبــادرة، وجناحهــا هــو 
مبنزلة إثبات للكرم واللطف 
والصفات احلميدة من قبل 

مجتمع الكويت. 
وهــذه املبــادرة امتــداد 

لبرنامــــج املسؤوليـــــــة 
االجتماعيــة اخلــاص بنــا 
الســتراتيجيتنا  وتنفيــذ 
في االســتفادة من منصتنا 
وتقنيتها للمساهمة بإيجابية 
فــي مجتمعنــا مــن خــالل 
Give شــركائنا من منصــة

والهــالل األحمــر. وما زلنا 
ملتزمني بدعم املجتمع الذي 
نخدمه، وسنستمر في العمل 
نحو صنع الفارق اإليجابي 

فيمن حولنا».

لألسر احملتاجة داخل الكويت وأكثر من ٤٠٠ عائلة استفادت من احلملة

لقطة جماعية لفريق عمل توزيع املاجلة

بالتبــرع بوقتهم  املبــادرة 
واملســاعدة بتوزيع السالل 
الغذائيــة فــي عــدة مواقع 
بالكويــت. وتأتــي مبادرة 
ماجلــة رمضــان فــي إطار 
برنامج «طلبات» للمسؤولية 
االجتماعيــة، الهــادف إلــى 
الدعم االجتماعي للعائالت 
احملتاجة في الكويت، حيث 
تطمح «طلبات» إلى تعزيز 
والعطــاء  الرحمــة  روح 
خالل شهر رمضان، وأظهر 

«اخلليج» يواصل مبادراته الرمضانية بتوزيع وجبات اإلفطار

ضمــن حزمــة واســعة 
مــن الفعاليــات واملبادرات 
الرمضانية، قام بنك اخلليج 
بتوزيع وجبات إفطار صائم 
علــى احملتاجــني في بعض 
مناطق الكويــت، وذلك في 
إطار الشراكة االستراتيجية 
مع البنــك الكويتي للطعام 
واإلغاثــة، املتواصلة للعام 

السادس على التوالي.
وبهــذه املناســبة، قالت 
مدير االتصاالت املؤسسية 
في بنك اخلليج جلني القناعي 
«ضمن جهــود بنك اخلليج 
املتواصلة لترســيخ مبادئ 
االستدامة املجتمعية، نحرص 
علــى مشــاركة املجتمع كل 
املناسبات املجتمعية، وإدخال 
الفرحة والسعادة على قلوب 
احملتاجني، السيما في شهر 

رمضان الكرمي».
وأضافــت «علــى مــدى 
أكثر مــن ٦٠ عاما، كان بنك 
اخلليج جــزءا ال يتجزأ من 
تاريــخ الكويت االقتصادي 
واالجتماعي، ولم يتأخر يوما 

واملجتمــع، مبــا يتوافــق مع 
أهــداف األمم املتحدة للتنمية 
املستدامة ورؤية الكويت ٢٠٣٥.
وأضافــت «يلتــزم بنك 
اخلليــج كمؤسســة ماليــة 
في دعم مؤسسات املجتمع 
املدني الفاعلة وفي مقدمتهم 
البنك الكويتي للطعام، ملا له 
من دور اجتماعي وإنساني 
متميز، إذ نؤمن بأن القطاع 
اخلاص له دور مهم في رفع 
مســتوى الوعي حول هذه 

القضايا املهمة».

وأعربــت القناعــي عن 
شــكرها ملســؤولي بنــك 
الطعام على ما قدموه من 
جهود في توفير الوجبات 
لتوزيعها على مستحقيها، 
ونتطلع بشكل مستمر إلى 
مواصلة التعاون معهم في 
مختلف املشروعات اخليرية 
التــي حتقــق االســتدامة 

املجتمعية.
تتمثل رؤيــة «اخلليج» 
بأن يكــون البنك الرائد في 
الكويت، من خالل مشاركة 
موظفيــه في العمــل خالل 
بيئــة شــاملة ومتنوعــة 
لتقدمي خدمة عمالء مميزة، 
مــع احلــرص علــى خدمة 
املجتمــع بشــكل مســتدام. 
وبفضل الشبكة الواسعة من 
الفــروع واخلدمات الرقمية 
املبتكرة التي ميلكها البنك، 
مينــح عمالءه حــق اختيار 
كيفية ومكان إمتام معامالتهم 
واالســتمتاع  املصرفيــة، 
بتجربــة مصرفيــة ســهلة 

وسريعة.

بالتعاون مع بنك الطعام.. للعام السادس على التوالي

جلني القناعي

جانب من توزيع وجبات اإلفطار

جانب من توزيع ماجلة الطعامتوزيع ماجلة الطعام

عن تسخير كل إمكاناته لدعم 
الفئات احملتاجة من املجتمع، 
ونــدرك جيدا األثــر الطيب 
الذي تتركه تلك اجلهود على 
نفوس العديد من األسر خالل 

الشهر الفضيل».
وذكــرت أن بنــك اخلليج 
القــوي  التزامــه  يواصــل 
ببرامــج االســتدامة، علــى 
جميع املستويات، في مقدمتها 
االستدامة املجتمعية، بإطالق 
مبادرات يتم انتقاؤها بعناية 
لتعــود بالنفــع علــى البنك 

مشاريع نوعية لـ«النجاة اخليرية» 
في شهر رمضان املبارك

قال نائب املدير العام 
في جمعية النجاة اخليرية 
الونــدة  عيــد  د.جابــر 
اجلمعيــة وضعــت  إن 
خطتها وتصورها لشهر 
رمضان املبــارك ١٤٤٤هـ 
ليكون حافال باإلجنازات 
اجلديــدة واملميزة حتى 

انتهاء الشهر املبارك.
وأوضــح الونــدة أن 
بــدأت بتنفيــذ  اخلطــة 
مبــادرة إفطــار مليــون 
صائم داخل الكويت وفي 

٢٥ دولة أخرى، والتي القت تفاعال مميزا فاق التوقعات 
ومازالت مســتمرة، حيث تقوم النجــاة اخليرية حاليا 

بتنفيذ املشروع داخل الكويت وخارجها.
وتابع الوندة: ومن احلمالت الرمضانية الرائدة ذات 
البصمــة املميــزة للنجاة اخليرية داخــل الكويت حملة 
«أبشــروا باخلير» واخلاصة مبلف سداد اإليجارات عن 
األسر املتعففة داخل الكويت والتي تستفيد منها العوائل 
الكويتية وغيرها من اجلاليات املقيمة على أرض الكويت، 
وذلك بعد اســتيفاء األوراق الرسمية التي تثبت وتؤكد 

حاجة األسرة للمساعدة.
وأضاف: كذلك نطرح على احملســنني مشــروع دعم 
حلقات القرآن الكرمي والتي تضم ٣٠ حلقة قرآنية وتخرج 
سنويا أكثر من ١٠٠ حافظ، ومن مشاريع النجاة اخليرية 
داخل الكويت ومتثل قرابة ٧٠٪ من عملها، منها مشروع 
«الزكاة» والذي تنفذ من خالله العديد من املشاريع التي 

يجوز فيها إخراج الزكاة لتحسني واقع املستفيدين.

د.جابر الوندة

جلني القناعي: حريصون على تعزيز التزامنا القوي باالستدامة ومشاركة املجتمع بكل املناسبات

«مبرة السعد» ُتطلق برنامج ملسابقة 
«فادية السعد العلمية» امليداني

الســعد  أطلقت مبرة 
للمعرفة والبحث العلمي 
التدريبــي  البرنامــج 
امليداني لطالبات املرحلتني 
والثانويــة  املتوســطة 
املشــاركات في مســابقة 
الســعد  الشــيخة فادية 
وتتضمــن  العلميــة، 
زيارة عمــل ميدانية الى 
إلكتريك  مركــز جنــرال 
للتكنولوجيا في الكويت.
وقالــت املديــر العام 
د.عائشــة  للمســابقة 

الهولي، فــي بيان صحافي، إن الهدف مــن زيارة املركز 
هو اكتساب اخلبرات واملهارات التكنولوجية واالستفادة 
من االستشارات واالستفسارات مع املختصني في جنرال 
إلكتريــك حــول آلية تنفيذ املشــاريع العلميــة وكيفية 

تطويرها.
وأفادت بأن الزيارات امليدانية تسهم في تعزيز روح 
العمل واإلجناز واالبتكار وزيادة الوعي العلمي والثقافي 
لدى املشاركات عبر مناقشة موضوعات مختلفة تسهم 

في تأهيلهن وإكسابهن املهارات العملية.
وأكدت الهولي اهتمام املســابقة بالتدريبات وتنظيم 
الزيارات والفعاليات العلمية والثقافية مبا يعزز تطوير 
إمكانات الطالبات وقدراتهن العملية والفكرية والتعرف 
على الكثير من التقنيات الصناعية املتطورة اضافة الى 

التعرف على أساليب ضبط اجلودة.
وأشارت الى أهمية التعاون املثمر بني مؤسسات املجتمع 
املدني والقطاع اخلاص لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

د. عائشة الهولي
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املويزري: يجب إعادة النظر في مشاريع شبكة األمطار والطرق

استقبل عضو املجلس البلدي فهيد املويزري 
املواطنني في غبقة رمضانية أقامها على شرف 
احلضور من أبناء املنطقة واألقارب واألصدقاء.
وفــي تصريح لــه على هامش اســتقباله 
للمهنئني، رفــع املويزري التهاني إلى القيادة 
السياسية ممثلة بصاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، وسمو ولي عهده األمني الشيخ 
مشــعل األحمد، حفظهما اهللا، وإلى املواطنني 
واملقيمني في الكويت مبناســبة حلول شــهر 

رمضان الكرمي.
وقال املويزري إن الغبقة الرمضانية متثل 
عادة متوارثة للتواصل والتراحم مع األقارب 
واألصدقــاء الذين لم يســمح الوقت برؤيتهم 

منذ فترة زمنية طويلة. 
وتعليقا على هطول األمطار مســاء أمس 

األول، قال املويزري: لقد لفت انتباهنا ســوء 
تصريف شــبكة األمطار، الفتا إلى أن األمطار 
بقــدر ما متثل نوعا مــن أنواع اخلير، إال أنها 
أصبحت أزمة وتتسبب في استياء الكثيرين 
نتيجــة ما يحدث من غــرق للطرق واملناطق 

السكنية.
وطالب املويزري اجلهات التنفيذية املسؤولة 
واجلهات الرقابية، بإعادة النظر في مشاريع 
شبكة األمطار والطرق، مضيفا: مللنا من املنظر 
املتكرر واملزعج للطرق عند نزول قطرات املطر 

التي تشكل نفس الكمية سنويا.
وأضاف أن الكثير من املنازل أصبحت تالفة 
نتيجة دخول تسرب املياه إليها وكبدت أصحابها 
اخلسائر املادية، سائال املولى أن يحفظ اجلميع 

ويدمي نعمة اخلير على بلد اخلير.

تقدم خالل إقامته غبقة رمضانية بالتهاني إلى القيادة السياسية والشعب الكويتي واملقيمني مبناسبة الشهر الفضيل

(قاسم باشا) تبادل األحاديث الودية  جانب من االستقبال

.. ومع عدد من املهنئنيتهنئة بالشهر الفضيل ترحيب من املويزري باملهنئني

فهيد املويزري وعدد من املهنئني فهيد املويزري مستقبال مهنئيهالنائب سعد اخلنفور مقدما التهاني إلى فهيد املويزري

كثير من املنازل تضررت نتيجة تسرب املياه إليها وتكبد أصحابها خسائر ماديةمللنا من املنظر املتكرر واملزعج للطرق عند نزول املطر ولو بالكمية ذاتها سنويًا
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أمطار ٤ رمضان أغلقت الشوارع وأغرقت الساحات
عاطف رمضان

أكدت وزارة االشغال العامة 
انها استقبلت ٤٠٩ بالغات اثناء 
احلالة املطرية التي مرت عليها 

البالد امس األول.
الــوزارة فــي  وأضافــت 
تصريــح صحافــي ان جميع 
البالغات املتعلقة باألمطار مت 
التعامل معها بشكل كامل ووفق 
الطرق واخلطط املعمول بها، 
حيث مت االنتهاء من ٢٥٠ بالغا 
وجار العمل على ١٤١ بالغا، و١٨

عدم اختصاص.
انها  الــوزارة  وأوضحــت 
وضعت خططا مسبقة للتعامل 
مع البالغــات وبتعليمات من 
وزيرة االشغال العامة ووزيرة 
الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة 
د.أماني بوقماز ومبتابعة وكيلة 

الوزارة م.مي املسعد.
وقال الناطق الرسمي باسم 
وزارة االشغال العامة م. أحمد 
الصالح في تصريح لـ «األنباء» 
إن فــرق الطــوارئ التابعــة 
للوزارة والهيئة العامة للطرق 
والنقــل البــري تعاملــت مع 
جتمع مياه األمطار بالطرقات 
الداخلية والسريعة بعد انتهاء 
احلالة املطرية التي مرت بها 
البالد. وأشــار م.الصالح الى 
ان الكميــات املســجلة حلجم 
املياه جتــاوزت ٦٠ ملم خالل 
نصف الساعة األخير من احلالة 
املطرية، وان الوزارة تعاملت 
عبر فرقها املختصة مع كامل 
البالغات املتعلقة بتجمع املياه 
والبالغ عددها ٢٨٨ بالغا حتى 
الساعة ١١ من مساء االحد، وذلك 
في عدد من املناطق، وخاصة 
املنطقة الشــمالية إلى وسط 
البــالد، الفتا الــى ان الوزارة 
تستقبل الشكاوى عبر اخلط 
الســاخن ١٥٠ و«الواتســاب» 
ومنصات التواصل االجتماعي 
التابعة للوزارة والهيئة. وبني 
ان الوزارة قامــت عبر فرقها 
اماكــن  املختصــة بتحديــد 
جتمعات امليــاه ومت التعامل 
معهــا منــذ الســاعات األولى 

للحالة املطرية.
وقالــت وزارة االشــغال 
العامة في بيان صحافي انها 
قامت بسحب مياه االمطار في 
العديــد من املواقع في البالد، 
من خالل تواجد فرق الصيانة 
بالوزارة في العديد من املواقع 
التي شهدت جتمعا للمياه، وان 
الفرق سحبت املياه في العديد 
من املواقــع التــي مت اغالقها 
مســاء االحد، مشيرة الى انه 
مت فتح العديد من الشــوارع 

انــور  الفريــق  الداخليــة 
البرجس ميدانيــا على رأس 
األجهــرة األمنيــة واملعنيــة 
يرافقه وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشــؤون األمن العام 
اللواء عبداهللا الرجيب للوقوف 
على اجراءاتهم اثناء التعامل 
مع تداعيات االمطار التي هطلت 

على البالد االحد.
وتفقد الفريق البرجس عددا 
من الطرق املتضررة من كمية 
االمطار وتابــع عمل االجهزة 

عــن فتــح طريــق املغــرب 
مــع طريــق الدائــري الرابع 
باالجتاهني وبشكل كامل بعد 
االنتهاء من عمليات سحب مياه 

األمطار التي شهدتها البالد.
العامــة  وأعربــت اإلدارة 
للعالقــات واإلعــالم األمنــي 
بالــوزارة في بيــان صحافي 
عن الشــكر والتقدير لقائدي 
املركبات لتعاونهم مع رجال 

األمن واجلهات املعنية.
وكانــت الــوزارة أعلنــت 
مســاء أمس األول عن وجود 
جتمــع للميــاه في عــدد من 
الطرق مبحافظــات العاصمة 
والفروانية وحولي واجلهراء 
بســبب موجة األمطــار التي 

تشهدها البالد.
كما أكدت وزارة الداخلية 
ضرورة التنسيق مع اجلهات 
املعنية للتعامــل الفوري مع 
جميع أماكــن جتمعات املياه 
إلعادة فتح الطرق بهدف ضمان 

انسيابية احلركة املرورية.
وكان النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ 
طالل اخلالد قد تفقد عددا من 
الطــرق لالطــالع على احلالة 
األمنية واملرورية بسبب هطول 
األمطار الغزيــرة على البالد 

مساء األحد.
دعم احلرس الوطني

من جهتــه، قــال احلرس 
الوطنــي ان فــرق الطــوارئ 
التابعة له قدمت الدعم واإلسناد 
في التعامل مع جتمعات املياه 
الناجتة عن أمطار اخلير التي 

شهدتها البالد.
واضاف احلرس في بيان 
صحافي ان فرقه تتولى التعامل 
مع جتمعات املياه في «جسر 
الغزالي وتقاطع الدائري الرابع 
مع طريق املغرب السريع بهدف 
ســحب املياه وتسهيل حركة 

السير».

االمنيــة وجهــات الدولــة في 
التعامل مع جتمعات املياه بها.

وشدد الفريق البرجس على 
ضرورة التنسيق مع اجلهات 
املعنية وســحب كميــة املياه 
في الطــرق التي تضررت من 
األمطار والتعامل الفوري مع 
جميع اماكــن جتمعات املياه 
بأســرع وقــت إلعــادة فتــح 
الطريــق لضمــان انســيابية 

احلركة املرورية.
وقد أعلنت وزارة الداخلية 

الكميات املسجلة حلجم املياه جتاوزت الكميات املسجلة حلجم املياه جتاوزت ٦٠٦٠ ملم خالل نصف الساعة األخير من احلالة املطرية .. وفتح نفق الغزالي وطريق املغرب مع «الرابع» ملم خالل نصف الساعة األخير من احلالة املطرية .. وفتح نفق الغزالي وطريق املغرب مع «الرابع»

وكيلة األشغال م.مي املسعد خالل تفقدها فرق الصيانة خالل احلالة املطرية

رجال احلرس الوطني خالل التعامل مع جتمع األمطار

(قاسم باشا) شوارع الكويت حتولت أنهارا 

تقاطع الغزالي بعد تسيير احلركة وسحب املياه أمس  (احمد علي)

األمطار أغرقت الكثير من الشوارع في معظم املناطق   (هاني الشمري)

سحب املياه املتجمعة عند تقاطع «املغرب» مع «الرابع»  (زين عالم) انتشار فرق الصيانة بـ«األشغال» لسحب املياه

وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس واللواء عبداهللا الرجيب في أحد املواقع

رجال «اإلطفاء» ينقذون بعض العالقني

الشيخ طالل اخلالد مع قيادات اإلطفاء خالل تفقد بعض املواقع املتضررة من جتمعات املياه

فرق «األشغال» ورجال احلرس الوطني و«اإلطفاء» خالل التعامل مع جتمع املياه عند جسر الغزاليأمطار غزيرة وبرق ورعد شهدتها الكويت مساء األحد          (متني غوزال)

واالنفاق التي اغلقت بســبب 
جتمع امليــاه. وقالت مصادر 
لـ «األنباء» ان كميات االمطار 
التي شهدتها البالد مساء االحد 
كانت كبيرة وتزيد عن القدرة 
االستيعابية ملجارير األمطار 
احلالية، مما جعل «االشغال» 
تنشر فرق الطوارئ للمواقع 
احلرجة لسحب املياه والعمل 
على فتح االنفاق والشــوارع 

التي اغلقت بسبب املياه.
كمــا تواجد وكيــل وزارة 

ملشاهدة الڤيديو

تعليق الدراسة في بعض املدارس .. وثانوية الفروانية حتى األحد!

عبدالعزيز الفضلي

أعلن عدد من املدارس عن تعليق الدراسة 
يوم االثنني وتعطيل الطلبة فقط مع استمرار 

دوام هيئاتها التعليمية كاملعتاد.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ «األنباء» أن 
املدارس اتخذت القرار بالتنسيق مع املنطقة 
التعليمية، وذلك نظرا للظروف اجلوية وبعد 
ما تبني لها من تضرر املبنى املدرسي بسبب 
األمطار التي هطلت على البالد امس األول، 
مشــيرة الى أن تعليق الدراسة لليوم فقط 
على أن يباشر الطلبة دوامهم اليوم الثالثاء.

وقد أوقفت اإلدارة املدرســية بثانوية 
الفروانية للبنــات التابعة ملنطقة الفروانية 
التعليمية الدراسة احلضورية في املدرسة 
األســبوع اجلاري على أن تباشر الطالبات 
دوامهن يوم األحد املقبل، وذلك نظرا لتأثر 

املبنى املدرسي بسبب هطول األمطار.
وطلبت اإلدارة املدرســية من طالباتها 
الدروس  لتلقــي  تفعيل برنامــج «تيمز» 
أيام الثالثاء واألربعاء واخلميس، مشــددة 
على الطالبات بضــرورة التأكد من فعالية 
احلســاب والتواجد ضمن فريق املدرسة 

واملواد الدراسية.

(زين عالم) فتح االجتاه القادم من األحمدي إلى الكويت بالكامل 

فرق «اإلطفاء» تعاملت مع ٥٧ بالغًا وأنقذت 
٤٥ شخصًا دون تسجيل أي إصابات

العامة واإلعالم  العالقات  إدارة  ذكرت 
بقوة اإلطفاء العــام أن القوة فّعلت خطة 
الطوارئ للتعامل مع حالة هطول األمطار 
التي شهدتها البالد األحد. وأوضحت اإلدارة 
أن فرق اإلطفاء تعاملت مع البالغات حتت 
إشراف ومتابعة ميدانية مباشرة من النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ طالل اخلالد، 
ورئيس قوة اإلطفاء العام الفريق خالد راكان 

املكراد. وبينت أن فرق اإلطفاء تعاملت مع 
٥٧ بالغــا تعددت بني حوادث متفرقة من 
ارتفاع منســوب املياه في بعض الطرق 
الرئيسية والفرعية وسراديب مغمورة باملياه، 
كما مت سحب عدد من املركبات التي علقت 
في بعض الطرق املغمورة مبياه األمطار.

هذا، وقد أسفرت جهود فرق اإلطفاء 
عن إنقاذ ٤٥ شخصا حيث لم تسجل أي 

إصابات.

طوارئ «الكهرباء» أعادت التيار إلى األماكن املتضررة
دارين العلي

أكد مدير مركز االتصال املوحد في وزارة 
الكهرباء واملاء محمد العازمي أن عدد البالغات 
حول انقطاع التيــار الكهربائي خالل األمطار 
كان ضمن املعــدالت الطبيعية. وقال العازمي 
لـ «األنبــاء» إن مركز االتصال املوحد ١٥٢ في 
وزارة الكهرباء واملاء تســلم من صباح أمس 

األحد عددا مــن البالغات جتاوزت ١٣٠٠ بالغ 
حتى الساعة ١٠ مساء وتركزت أكثر البالغات في 
مناطق مشرف، سلوى، العدان، السالم، اجلابرية، 
القصور، الفردوس، قرطبة، جواخير كبد، ومزارع 
الوفرة. وأضاف «يعتبر عدد البالغات في الوضع 
الطبيعي مع نزول األمطار». وكانت فرق الطوارئ 
قد استجابت للبالغات وعملت على إعادة التيار 

في مختلف األماكن املتضررة.
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د.بدر املال يبارك  (ريليش كومار)

عمار العجمي مباركا

عبداهللا فهاد وحامد البذالي يهنئان

عبدالعزيز النافع مباركا

جعفر احلداد وعدد من املهنئني للمعرس ووالده وعمه د.حمد املطر

لقطة للذكرى مع املعرس فهد خالد املطر باملناسبة السعيدة

املعرس فهد خالد املطر مع عدد من آل املطر واملذن

املعرس فهد املطر مع عمه د.حمد املطر

أحمد املطر ووالد املعرس خالد املطر واملستشار أحمد الدسوقي واملعرس فهد املطر

د.ناصر الصانع ود.مهدي العجمي ود.معدي العجمي مع املهنئني

املعرس مع أبناء عمه خالل احلفل أحمد وعبداحلميد ود.حمد وخالد املطر ومحمد الدهام واملعرس فهد املطر أحمد اجليماز يهنئ املعرس فهد املطر ووالده خالد املطر وعمه املستشار عبداحلميد املطر

د.مبارك الطشة وخالد املونس وعبدالعزيز الغنام يباركون

أسامة الشاهني مباركا

علي البراك وعدد من األصدقاء يقدمون التهاني ..ومباركة

الزميل يوسف عبدالرحمن مباركا

هشام العومي ومساعد السعيدي يباركان

أفراح املطر واملذن
احتفــل خــــالد 
محمد املطر بزفاف 
جنله فهد على كرمية 
جاسم عبداهللا املذن 
بحضــور جمع من 
الشخصيات واألهل 
الذين  واألصدقــاء 
املبـــاركة  قــــدموا 
والتهاني باملناسبة 

السعيدة.
ألف مبروك.

املعرس فهد خالد املطر

د.عبدالعزيز الصقعبي مباركا



نواب: هناك محاولة لتشويه صورة األغلبية اإلصالحية
عبدالعزيز املطيري 

أكد عدد من أعضاء مجلس 
األمة ان هناك محاولة لتشويه 
صــورة األغلبية اإلصالحية 
التــي قامت بعمــل جدي في 
التشريعات وجلان التحقيق 
من خالل مجلس األمة، مهددين 
بعدم متكني احلكومة من أداء 

اليمني أو عقد اجللسات. 
جــاء ذلك خــالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقد في ديوان 
النائب السابق د.عادل الدمخي 
مبشــاركة عدد مــن النواب 
السابقني واملبطلة عضويتهم.

واســتهل الدمخي حديث 
املؤمتــر قائــال: إن القيــادة 
السياســية قدمــت ضمانات 
قانونيــة وإجــراءات حازمة 
وأنــا انتقدت حكــم احملكمة 
الدســتورية الــذي اثر على 

اإلرادة الشعبية.
هنــاك  قائــال:  وتابــع 
إســاءة ظــن وفقــدان لألمل 
بعــد التفــاؤل الكبيــر الذي 
استشــعره الشــعب، ونحن 
نصر علــى أن يكــون هناك 
إصــالح للوضــع خاصة أن 
هناك أخطاء قانونية ذكرها 

أكثر من دستوري وقانوني. 
وقــال: ســنبقى كمجموعــة 
النواب متماســكني وسنظل 
معــا وبنظــام وباجتماعات 
متتاليــة ومنظمــة وفضــح 
منظومة الفساد، وكل الدعم 
الشــرفاء املصلحني  للنواب 
في مجلس ٢٠٢٠ ونقول لهم 

استمروا في ثباتكم.
 من جانب آخر، قال النائب 
محمد املطير «أشــكر النائب 
د.عــادل الدمخــي حــني قال 
(نائب رئيــس مجلس األمة 
الشرعي) وهذا أحد االسباب 
التي جعلتني لم أغير املسمى 

في حساباتي الرسمية، ألنني 
إذا غيرت املسمى الذي تفضل 
به الدمخي يعني أنني اقتنعت 
باحلكــم. واعتبــر املطير ان 
احلكم الذي صدر من احملكمة 

الدستورية يحق انتقاده.
وتابع املطير: لم أشــاهد 
شــعبا في العالــم يدافع عن 
قيادته مثل الشعب الكويتي. 
أما النائب مبارك احلجرف 
فقــال: لــن نســمح بانعقاد 
اجللسة ولن نسمح للحكومة 
بأداء القســم، ومــا بني على 
باطل فهو باطــل، وال يجوز 
للمحكمة النظر في املراسيم. 

وأضــاف احلجــرف: نعــم 
سنجلس على مقاعد الوزراء 
ولن نسمح بانعقاد اجللسة 
للقسم. واعتبر احلجرف أن 
الدستورية  «أحكام احملكمة 
كأي محكمة مبعنى ان قدسية 
األحــكام للتنفيــذ امــا نقــد 
االحكام فهو حق لكل مواطن.
وقال: رسالتي للحكومة 
بــأن هناك أزمة ثقة حقيقية 
ما بني الشعب واحلكومة وال 
ميكن اخلالص من األزمة اال 
بإرجاع األمــور الى نصابها 
ويجب ان يكــون هناك دور 
للحكومة إلعادة هيبة إرادة 

األمة بعودة مجلس ٢٠٢٢.
النائــب شــعيب  وقــال 
املويزري «إن ما يجري حاليا 
ليس سياسة وال فكرا وال عقال 

بل فوضى».
وأضــاف املويزري قائال: 
«كأعضاء ومواطنني ال نتساءل 
ألننا نعرف حقيقة ما يجري 
وكل املواطنني يعرفون كل ما 

يجري وأسبابه».
وقــال: ملــاذا جتعلــون 
الشعب الكويتي يدفع الثمن 
وما يجري ال ميكن قبوله من 
كل األطراف ويجب ان يتوقف 

تدمير الدستور.

خالل مؤمتر صحافي عقد في ديوان عادل الدمخي 

د. عادل الدمخي مبارك احلجرف  شعيب املويزري  محمد املطير  فهد الدبيس

مدير اجلامعة لقطاعاتها: التزموا بطبيعة 
عملكم في إقامة الندوات والفعاليات

ثامر السليم

دعا مدير جامعة الكويت باإلنابة د.فهد الدبيس 
جميــع مراكز العمل في اجلامعــة من عمداء كليات 
ورؤساء مراكز العمل إلى ضرورة التزام اجلميع كل 
ضمن مجال اختصاصــه ومتفقا مع طبيعة اجلهة 
املنظمــة فيمــا يتعلــق بإقامة الندوات واألنشــطة 
والفعاليات، مؤكدا أن مثل تلك األمور تضمن حسن 
سير العمل باجلامعة، والتزاما باختصاصات مراكز 
العمل. وأشــارت املصادر الى أن السبب يعود ملثل 
هــذا التعميم هو اعالن مكتــب نائب مدير اجلامعة 
للشؤون العلمية عن محاضرة «فرصتك استغلها عدل» 
والتي مت اإلعالن عنها للنساء فقط، ما أثار حفيظة 

البعض ودفع إدارة اجلامعة الى إلغاء احملاضرة.

«التربية»: صرف األعمال املمتازة 
لـ ٥٥٨٤ إداريًا

عبدالعزيز الفضلي

قــام قطاع الشــؤون اإلداريــة والتطوير اإلداري بتشــكيل فرق عمل 
لبحث ومراجعة أســماء مســتحقي األعمال املمتــازة للموظفني اإلداريني 
العاملني بديوان عام الوزارة والقطاعات التابعة له، والعاملني بديوان عام 
املناطق التعليمية والعاملني بالتربية اخلاصة والتعليم الديني والتعليم 

اخلاص. 
وذكر املتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الوهيدة أن الفريق انتهى 
من اســتقبال ردود اجلهات املعنية وبحث مدى استحقاقهم للمكافأة من 
عدمه وذلك بالتعاون ما بني القطاعني اإلداري والقانوني، ووفقا لشروط 
وضوابط منح املكافأة املالية مقابل اخلدمات املمتازة للعاملني لعام ٢٠٢٢. 
وذكر الوهيدة انه مت االنتهاء من صرف املستحقات املالية لكل املستحقني 
والبالغ عددهم ٥٥٨٤ موظفا، ومت تكليف قطاع الشؤون املالية الستكمال 
باقي اإلجراءات لصرفها للمستحقني من العاملني اإلداريني، مستدركا انه 
يحــق للموظف غير املســتحق التظلم خالل ٦٠ يومــا من تاريخ صرف 
املكافــأة، وعليه ســيتم فتح باب التظلمات لإلداريــني عن العام امليالدي 
٢٠٢٢ على املوقع اإللكتروني الرسمي لوزارة التربية بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٣٠

وملدة ٦٠ يوما وتنتهي في ٢٠٢٣/٥/٢٨.

اخلضري لـ «األنباء»: فريق االستجابة 
واإلنقاذ الكويتي التطوعي جاهز

آالء خليفة

أوضــح رئيــس فريق االســتجابة 
واالنقاذ الكويتي التطوعي م.سليمان 
اخلضري في تصريح خاص لـ «األنباء» 
ان فريق االســتجابة واالنقاذ الكويتي 
التطوعي تعامل مع هطول األمطار الذي 
شهدته البالد مساء يوم االحد في جميع 
مناطق الكويت، مشيرا إلى ان الفريق 
علــم من االرصاد اجلويــة ان الكويت 
ستشهد هطول امطار غزيرة فتم اجتماع 
األعضاء ووضع خطة للســيطرة على 
الوضــع وتوزيع املهــام بينهم لتلبية 
نــداءات االســتغاثة بتخصيص ارقام 
الستقبال البالغات، موضحا ان الفريق 
تسلم كذلك بالغات من عمليات وزارة 
الداخلية واإلطفاء. وأفاد اخلضري بأنه 
مت التعامــل مــع العديد مــن البالغات 

املختلفة، ومنها انتشال املركبات العالقة 
في بعض املناطق السكنية او الطينية 
وكذلك الرملية، وفي أماكن جتمع املياه 
في الكثير من الطرق املختلفة، كذلك قام 
الفريق مبساعدة رواد الطريق العالقني 
في بــرك املياه باخلروج من مركباتهم 
التي تعطلت ومن ثم سحب مركباتهم، 
الفتا الى ان الفريق ســاند كذلك رجال 
الداخليــة ورجــال االطفــاء في بعض 
االعمال االنسانية التي قاموا بها اثناء 
هطول االمطار، حيث ان الفريق ميتلك 
املعدات واالمكانيات والسيارات الالزمة 
للتدخل الفوري والسريع ملساعدة الناس 
وانقاذ حياتهم. وأكد اخلضري ان فريق 
االستجابة واالنقاذ الكويتي التطوعي 
على امت االستعداد لتقدمي كل اخلدمات 
اثناء حاالت الطوارئ للجميع على مدار 

أيام األسبوع وفي زمان ومكان.

محليات
الثالثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣
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سعود العصفور احتفل بحلول شهر رمضانخالد املونس استقبل املباركني بالشهر الفضيل

الســابق  النائــب  اســتقبل 
وعضــو مجلــس ٢٠٢٢ املبطل 
خالــد املونس املهنئني بشــهر 
رمضان املبارك، في ديوانه حيث 
تبادل احلضور األحاديث الودية 
والتهاني والتبريكات بالشــهر 
الفضيل، مؤكدين ما جبلت عليه 
الكويت وشــعبها في مثل هذه 

املناسبات. 
وخالل االستقبال، أكد اجلميع 
أن الكويت في ظل أجواء رمضان 
تعيــش نعما كثيرة، منها نعم 
األمن واألمان والتواصل، الذي 
جبل عليه أهل الكويت في جميع 
املناســبات، وأن شهر رمضان 
شهر اخلير يجتمع فيه الناس 
على طاعة اهللا سبحانه وتعالى.

احتفل عضــو مجلس ٢٠٢٢
املبطل سعود العصفور بحلول 
شهر رمضان املبارك بإقامة حفل 
استقبال للمهنئني بحلول الشهر 
الفضيل في ديوانه بالفحيحيل، 
حيث تبادل احلضــور التهاني 
والتبريــكات باملناســبة. وقال 
العصفــور إنه بهذه املناســبة 
العزيــزة على قلوب الكويتيني 
جميعــا نقول للجميع عســاكم 
من عواده، ونسأل اهللا أن يعيده 
على الكويت وشــعبها باخلير، 
ونبــارك للجميع حلول شــهر 
رمضان املبارك. واستذكر اجلميع 
عــادات أهل الكويــت والتراحم 
والتواصل بــني أهلها وعوائلها 
وعاداتهــم االجتماعية األصيلة 
(أحمد علي)التي تقوم على املودة واحملبة. سعود العصفور مستقبال أحد كبار السن  

خالد املونس يتلقى التهاني

خالد املونس خالل استقباله مهلهل املضف

جانب من احلضور

خالد املونس متوسطا املباركني بشهر رمضان

املونس مع بعض املباركني

احلضور امام ديوان سعود العصفور

سعود العصفور ود.فالح الهاجري سعود العصفور مستقبال عبداهللا األنبعي

العصفور مستقبال املباركني

سعود العصفور متوسطا بعض املباركني

تهنئة رمضانية

العصفور مستقبال املهنئني

تهنئة برمضان

تبادل التهاني بالشهر الفضيل

د.حمود اخلضير مباركا

جانب من حفل االستقبال

عبداهللا فهاد مهنئا خالد املونس  (أحمد علي)

د.مبارك الطشة مهنئا املونس مهند الساير مباركا
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فارس العتيبي متوسطا املهنئني مباركة برمضان

تهنئة بالشهر الفضيلعبداهللا العدواني في ديوان فارس العتيبي

حمد الهرشاني أقام حفل استقبال للمباركني برمضانفارس العتيبي تبادل التهاني مع املباركني في رمضان
اســتقبل النائــب فارس 
العتيبي املهنئني بحلول شهر 
رمضان املبارك في ديوانه، 
حيث تبادل احلضور التهاني 
باملناســبة  والتبريــكات 
الكرمية والعزيزة على قلوب 
الكويتيني جميعا، داعني اهللا 
ان يعيــد الشــهر الفضيــل 
وشــعبها  الكويــت  علــى 
باخلير واليمــن والبركات. 
كما استذكر اجلميع عادات 
أهــل الكويت فــي التراحم 
والتواصل بني أهلها وعوائلها 
التي تقوم على املودة واحملبة 

والتآخي.

أقــام النائــب حمد ســيف 
الهرشــاني حفــل اســتقبال 
مبناسبة حلول شهر رمضان 
املبارك، داعيــا اهللا أن يحفظ 
الكويــت وأهلها من كل ســوء 
ويــدمي عليهــا اخليــر واألمن 
املــودة  واألمــان وان تبقــى 
الســمة التي متيز هذا الشعب 
الكرمي. وخالل االستقبال تبادل 
احلضور التهاني والتبريكات 
بالشــهر الفضيل، مستذكرين 
عادات أهل الكويت وتقاليدهم 
التواصــل مبثــل هــذه  فــي 
املناسبات الدينية واالجتماعية 
التي جتســد احملبــة واإلخاء، 
داعــني اهللا أن يعيــده علــى 
الكويت وأهلها باخلير واليمن 

حمد الهرشاني خالل حفل االستقبالوالبركات.

جانب من احلضور

حمد الهرشاني مستقبال احد احلضور

ترحيب باحلضور

الهرشاني مع بعض املباركني

فارس العتيبي مع أحد املهنئني

مباركة بالشهر الفضيل

فارس العتيبي متوسطا املباركني بالشهر الفضيل  (زين عالم)

مباركة برمضان

حمد الهرشاني يتلقى التهاني 

فارس العتيبي يتلقى التهنئة من أحد كبار السن

تهنئة رمضانية

تهنئة برمضان فارس العتيبي متوسطا بعض احلضور

(محمد هاشم) الشيخ حمد جابر العلي مباركا حلمد الهرشاني ويبدو عادل عبدالهادي وبعض املهنئني 

حمد الهرشاني متوسطا مبارك شاهر وبعض املباركني بشهر رمضان  
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صالح عاشور استقبل املهنئني برمضانأحمد الري: ندعو اهللا أن يدمي على الكويت اخلير
الســابق  النائــب  أقــام 
وعضو مجلس ٢٠٢٢ املبطل 
أحمــد الري حفل اســتقبال 
مبناسبة حلول شهر رمضان 
املبارك، متضرعا الى اهللا ان 
يحفظ الكويــت واهلها من 
كل سوء ويدمي عليها اخلير 

واألمن واألمان.
وخالل االستقبال تبادل 
احلضور التهاني والتبريكات 
بالشهر الفضيل، مستذكرين 
عادات أهل الكويت وتقاليدهم 
فــي التواصــل مبثــل هذه 
املناسبات االجتماعية، داعني 
اهللا أن يعيده على الكويت 
وأهلهــا باخليــر واليمــن 

والبركات.

أقام النائب السابق وعضو 
مجلــس ٢٠٢٢ املبطــل صالــح 
عاشور حفل استقبال للمهنئني 
مبناسبة شهر رمضان املبارك 

في ديوانه الكائن بالرميثية.
وتبــادل احلضــور خــالل 
االســتقبال التهاني مبناســبة 
الفضيــل، مجســدين  الشــهر 
عادات أهل الكويت في التواصل 
باملناسبات االجتماعية واحلرص 
علــى الوحــدة الوطنية وروح 
األسرة الواحدة التي جبل عليها 
أهل الكويت منــذ قدمي الزمن، 
داعني اهللا أن يعيد شهر رمضان 
علــى الكويت وأهلهــا باخلير 
واليمن والبركات، وأن يحفظها 
وشعبها وقيادتها من كل سوء.

جانب من احلضور

صالح عاشور يتلقى التهاني

تهنئة برمضانأحمد الري خالل االستقبال

جانب من حفل االستقبال

أحمد الري يتلقى التهاني من د.فاضل صفر  (هاني الشمري)

احلضور خالل استقبال الري

جانب من احلضور خالل استقبال عاشور

حسني عاشور وأحد املباركني

صالح عاشور يتلقى التهاني

محمد عاشور وأحد احلضور

احمد الري متوسطا املباركني

عاشور متوسطا املباركني بالشهر الفضيل

صالح عاشور متوسطا املباركني

تهنئة بالشهر الفضيل

أحمد الري متوسطا املباركني

صالح عاشور متوسطا هاني شمس وإسماعيل احلبيب وبدر قبازرد وبعض احلضور  (متني غوزال)



يفتح اهللا عز وجل في رمضان أبواب الرحمة والعفو واملغفرة، فلله 
في كل ليلة عتقاء من النار، لذلك يســتحب اإلكثار من طلب العفو من 
اهللا تعالى، وملا ســألت عائشة رضي اهللا عنها رسول اهللا ژ عن دعاء 
جامع تدعو به في ليلة القدر قال لها: «قولي: اللهم، إنك عفو حتب العفو، 

فاعُف عني» (الترمذي، وابن ماجة).
ومن أسباب عفو اهللا سبحانه عنا أن 
نتخلق بخلق العفو والصفح اجلميل، 
فــإذا أردت أن يكون معفوا عنك من 
اهللا سبحانه فاعف عن زوجك، وعن 
أخيك وعن أقاربك، وعن جيرانك، وعن 
كل من أســاء اليك ثم جاءك معتذرا، 
فاقبل عذرهم حتى تكون أهال للعفو 

من اهللا تعالى.
فاهللا سبحانه أمرنا بالعفو والصفح 
فيما بيننا في آيات كثيرة؛ منها قوله 
تعالى: (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض 
عن اجلاهلني) األعــراف: ١٩٩، وقال 
للتقوى)  أقرب  (وأن تعفوا  سبحانه: 

البقرة: ٢٣٧.
والعفو خلق األنبياء واملرسلني، فيوسف گ عفا عن إخوته بعدما 
أذاقوه الويالت، فلما مكنه اهللا عز وجل منهم وجاءوا يعتذرون اليه قبل 
معذرتهم وعفا عنهم، وقال لهم: (ال تثريب عليكم اليوم يغفر اهللا لكم وهو 
أرحم الراحمني) يوسف: ٩٢. وكان العفو خلقا لرسول اهللا ژ، فعندما 
دخل مكة فاحتا منتصرا عفا عن أهلها مع أنهم آذوه وأخرجوه من داره 

مبكة، ونكلوا بأصحابه، ومواقفه ژ في العفو أكثر من أن حتصى.

دروس نبوية

رسالة من

القرآن

بقلم: د.عمر الشايجي

نزل فيهم قرآن

عالج الغضب
رسالة اليوم من د.محمد ضاوي العصيمي الى الغاضبني، يقدم 
لهم العالج الناجع، فيقول: عالج الغضب هذا الداء الوبيل واملرض 

اخلطير بأمور:
١ ـ الصبر: قال ژ «ليس الشــديد بالصرعة وإمنا الشديد الذي 
ميلك نفسه عند الغضب»، وقال تعالى (ادفع بالتي هي أحسن 

السيئة)، قال ابن عباس: الصبر 
عند الغضب والعفو عند اإلساءة.
٢ ـ االشتغال بذكر اهللا تعالى، فإن 
في ذلك سكينة القلب وطمأنينة 
الصدر وانشراح البال (واذكر 
ربك إذا نســيت)، قال عكرمة: 
إذا غضبت وأفضل ما يذكر به 
اهللا عز وجل «االســتعاذة من 

الشيطان الرجيم».
٣ـ  أن يخوف نفسه بعقاب اهللا وهو 
أن يحدث نفسه بأن قدرة اهللا 
علّي أعظم من قدرتي على هذا 
الضعيف واملسكني، سواء كان 

خادما أو طفال أو امرأة.
٤ ـ العالج كذلك الســكوت عند الغضــب ومفارقة املكان وتغيير 

الهيئة كما جاء في السنة.
٥ ـ وأخيــرا، تذكر املآل واحلال الذي ســيصير الغضب صاحب 
اليد ويندم والت ســاعة مندم، ولهذا قيل: الغضب بذر الندم، 
فاملرء على تركه قبل أن يغضب أقدر على إصالح ما أفسد به 

بعد الغضب.

د. محمد ضاوي العصيمي

(ولينصرن اهللا من 
ينصره) احلج: ٤٠

تعالــى عباده  وعــد اهللا 
املؤمنــني بالنصر، ووعد اهللا 
حق ال يتخلــف، فمن أصدق 
من اهللا قيال ومن أصدق منه 
حديثا، ونصر اهللا لعباده أمر 
متقرر شرعا وقدرا ال يرتاب 
فيه مؤمن صادق اإلميان، لكن 
النصر له أسباب، فاهللا عز وجل 
أرشــدنا أنه من انتصر على 
نفسه وقتل شهواتها وحطم 
لينصرنــه ربه كما  أصنامها 
وعده، وواهللا ال ينصر اهللا من 
ال ينصره، وال يحفظ اهللا من 

ال يحفظ حدوده.
انصر دين اهللا في نفسك 
وأهلك وحافظ عليه، فإذا حفظت 
أوامر اهللا حفظك اهللا ونصرك 
على أعدائه وبسط لك في الرزق 
وجعل غناك في قلبك وأتتك 
الدنيا وهي راغبة، ومن غفل عن 
أوامر اهللا، ولم يحافظ عليها في 
هذه احلياة القصيرة التي هي 
في احلياة اآلخرة كساعة من 
نهار او كلمح البصر فقد عرض 
نفسه لغضب اهللا ومقته (قل 
ما يعبأ بكم ربي لوال دعاؤكم 
فقد كذبتم فسوف يكون لزاما).

فخذها قاعدة في حياتك أنه 
انتصر على نفسه وقتل  من 
لينصرنه اهللا كما  شــهواتها 

وعده.

استنزلوا العفو بالعفو

د. محمد جاسم البراك

صالة  املريض

سيدة مسنّة عملت أكثر من عملية 
في عينيها وتصلي وهي جالسة على 

الكرسي ال تستطيع الركوع، هل 
صالتها صحيحة؟

٭ إذا كانــت العمليــة فــي العينــني 
وتستطيع أن جتلس على األرض وليس 
فيها ألم في رجليها ألن أملها في العينني 
فإنها يجب ان جتلس على األرض وليس 
على الكرسي وتصلي وهي جالسة على 
األرض، وإن كانت تستطيع القيام تقوم 
وتصلي وهي قائمة وإذا كان األلم في 
الركوع والسجود فإذا صلت قائمة أو 
جالسة تومئ بالركوع حتى ال تؤملها 
عيناها وتومئ بالســجود كذلك أكثر 
من الركوع ويكفي أن تقول ســبحان 
ربي العظيم وسبحان ربي األعلى فقط 
مرة واحدة حتى ال تتألم أكثر من هذا 

وصالتها صحيحة إن شاء اهللا.

تأخير الدورة

ما حكم أخذ حبوب منع احلمل لتأخير 
الدورة من أجل إمتام صيام رمضان؟

٭ هذا أمر يجوز عمله، وقد أفتى بذلك 
كثير مــن أهل العلم وأجازوا ذلك من 
أجل التأخير للدورة حتى تتم صيام 
رمضــان وقيامه، إذا لــم يترتب على 
ذلك ضــرر أما إن ترتــب على أخذها 
للحبوب ضرر فال جتوز لقول النبي 

ژ: «ال ضرر وال ضرار».

الفدية

لم أكن أعلم أن قضاء دين الصيام له 
فدية إذا لم أصم القضاء قبل أن يأتي 

رمضان الثاني، وإن هذه الفدية تتكرر 
مع تكرار السنني، فمثال لو علي ١٠ أيام 

خالل عشرين سنة مضت فهل أدفع 
فدية عن العشر أيام ملدة عشرين سنة 

أي ما يعادل ٢٠٠ يوم؟
التي يكون عليها أيام قضاء من رمضان 
وتتراخى في قضائها، وتسوف الى ان 
يأتي رمضان القادم، قال بعض الفقهاء: 
ما دامت هي تراخت، سواء هو رجل أو 
امرأة. ففي ذمته الصيام ومع الصيام 
فدية عن كل يوم، لكن اذا كانت مريضة 
ولم تستطع الصيام الى ان أتى رمضان 
القادم فال يترتب عليها فدية، وعموما 
مسألة الفدية مسألة اجتهادية واألفضل 
إخراجها اما اذا كانت حامال أو مرضعا 
أو مريضة فليس عليها إال أداء الدين 

إن شاء اهللا.

د.خالد املذكور

ستر عورات املسلمني
ألن رسولنا الكرمي ژ  قدوتنا، ولنا فيه اسوة حسنة، فقد حضنا عليه افضل 

الصالة والسالم على ستر عورات املسلمني.
وفي حديث رواه عن رســول اهللا ژ عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما عن 
النبي ژ قال «من ســتر عورة أخيه املسلم ستر اهللا عورته يوم القيامة» (رواه 

ابن ماجة).
في حني ان تتبع الزالت مما يأنف منه الطبع، وينهى عنه الشــرع، بل جاء في 
حقه وعيد شديد، روى الترمذي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال: صعد رسول 
اهللا ژ املنبر، فنادى بصوت رفيع فقال «يا معشــر من قد أســلم بلســانه، ولم 
ُيِفــْض االميان الى قلبه، ال تؤذوا املســلمني وال تعيروهــم، وال تتبعوا عوراتهم، 
فإنــه من تتبع عورة اخيه تتبع اهللا عورته، ومن تتبع اهللا عورته يفضحه ولو 

في جوف رحله».

أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها
خالل حادثة اإلفك، قالت أم أيوب ألبي أيوب األنصاري: أال تسمع 
ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى، وذلك كذب أفكنت يا أم أيوب 
فاعلة ذلك؟ قالت: ال واهللا، قال: فعائشة واهللا خير منك، فلما نزل 
القرآن وذكر أهل اإلفك ذكر قول املؤمنني الصادقني، قال اهللا تعالى: 
(لوال إذ ســمعتموه ظن املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا 

هذا إفك مبني) التوبة: ١٢.
 وقد برأ اهللا الســيدة عائشــة رضي اهللا عنها، وقال: (إن الذين 
جاءوا باإلفك عصبة منكم ال حتســبوه شــرا لكــم بل هو خير لكم 
لكل امرئ منهم ما اكتســب من اإلثم والذي تولى كبـــــره منهم له 

عذاب عظيـــم).
ولقد ظهر في هذه احلادثة فضل عائشة رضي اهللا عنها، فقد برأها 
اهللا من «اإلفك» بقرآن يتلى الى يوم القيــــــامة، يتعبد املســلمون 
بتالوتــه الى يوم القيامة، فكم ارتفعت منزلتهـــــا رضي اهللا عنها 

بــذلك. 

الربيع: على املسلمة مهام جسام 
وُيتأمل منها القيام بدور بارز في املجتمع

يقدم د.وليد الربيع رسائل 
ونصائح للمرأة املسلمة تنفعها 
في حياتها، مؤكدا أن النســاء 
شــقائق الرجال وأن التكاليف 
الشرعية قد اشترك فيها الرجل 

واملرأة.. فماذا قال؟
يقــول د. الربيع إن الباعث 
علــى هــذه النصائــح لألخت 
املســلمة أمران، األول: حديث 
الرسول ژ: «الدين النصيحة» 
والثاني: ما يالحظ على بعض 
األخوات املســلمات مــن أمور 
تخالف هــدي الدين في أحكام 
النســاء من جهة وتنافي آداب 
طالبة العلم الشرعي من جهة 
أخرى، وال يفهم من هذا التنبيه 
ان كل املســلمات بهذه الصفة 
فهناك الكثير على مستوى رفيع 
مــن الديــن واألدب والعلم مع 

حسن السمت وكرمي اخللق.
مسؤوليات كبيرة

املســلمة  واألخــت  وزاد: 
تنتظرها مســؤوليات جســام 
وُيتأمل منها القيام بدور بارز 
في املجتمع ولقد قرر الشــرع 
اشــتراك الرجال والنســاء في 
التكاليف الشرعية واملسؤولية 
الدينية، قال تعالى: (وما خلقت 
اجلــن واإلنــس إال ليعبدون)  

املسلمة متعلمة العلم الشرعي 
وأن يكون من أولوياتها العناية 
بالقرآن الكرمي حفظا وجتويدا، 
وثالثا: أن تكــون املرأة عابدة 
فزينة العلم «العمل الصالح» 
فهو ثمــرة العلم وفائدته وقد 
ذم اهللا تعالى الذين ال يعملون 
بعلمهم فقال: (أتأمرون الناس 
بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم 

تتلون الكتاب أفال تعقلون).
والعبادة معنى واسع فأداء 
النوافل فــي الصالة والصيام 
العبــادة، قراءة  والصدقة من 
القرآن واحملافظــة على الذكر 
والدعاء مــن العبادة، حســن 
اخللق وصلة الرحــم والقيام 
بحق الزوجــة وتربية األبناء 

من العبادة.
وعــن املســؤولية الثالثــة 
للمرأة قال د.الربيع: على املرأة 
ان تكون داعية، وهذا من بركة 

اهللا على العبد وتوفيقه له.
املربية والقدوة

قــال  الرابــع  األمــر  وعــن 
د.الربيع: على املسلمة أن تكون 
مربية فوظيفة املرأة األولى هي 
تربية األطفال وهي مهمة عظيمة 
ملن يحمل رســالة ومبدأ يريد 
غرسه في أجيال املسلمني، وأكد 

بسبب ذنوبهن فعلى املسلمة 
ان تزكــي نفســها بالصفات 
احلميدة وموجبات املغفرة 
والرحمة مع قيامها بواجبها 
الدعوي من حتذير املسلمات 

أكثــر أهل النــار، فقلن: ومب 
يا رســول اهللا؟ قال: تكثرن 
اللعــن وتكفــرن العشــير» 
وفــي احلديث يبــني اخلطر 
العظيــم الذي يهدد النســاء 

وغيرها من اآليات الكرمية التي 
تؤكد عموم اخلطاب الشــرعي 
للمكلفني من الرجال والنساء.

أما االشــتراك في احلساب 
واجلزاء فقال تعالى: (فاستجاب 
لهــم ربهم أنــي ال أضيع عمل 
عامــل منكم من ذكــر أو أنثى 
بعضكم من بعض....) وغيرها 

من اآليات.
اخلطورة جسيمة

وانتقــل د.الربيع الى ان 
مسؤولية املسلمة مضاعفة 
ففــي احلديــث «يا معشــر 
النساء تصدقن فإني رأيتكن 

ان مهمة املسلمة الداعية في هذا 
املجال أعظم إذ انها قد حصلت 
من املفاهيم الشرعية واألحكام 
الدينية ما يجعل مهمتها اسهل 
ومسؤولياتها اعظم في توصيل 

هذا العلم ألبنائها وأسرتها.
وعن األمــر اخلامس قال: 
البد ان تكون املســلمة قدوة 
فإن الهدي الصالح والســمت 
الصالــح جــزء مــن خمســة 
وعشــرين جزءا من النبوة، 
والســمت هو الهيئة ويطلق 
على السكينة والوقار، فمراعاة 
الهيئة اإلســالمية والصبغة 
اخلاصة من احلشمة والوقار 
الرفيع  والســكينة واخللــق 
والبعد عن سفاســف االمور 
مطلوب شرعا، حيث ان كثيرا 
من النــاس يتوقف في قبول 
احلق حتى يــراه واقعا ماثال 
امامــه، فالقدوة الصاحلة من 
اعظــم وســائل الدعــوة وقد 
جعــل اهللا عّز وجّل رســوله 
قدوتنا في كل مجاالت اخلير، 
فــي العبــادة والزهد والورع 
والصبر والشــجاعة وحسن 
اخللق وهكذا صحابته الكرام 
مــن بعده، وهكــذا ينبغي ان 
يكون اتباعه على مثل هديه 
وسمته من السكينة والوقار.

من اسباب الوقوع في النار.
خمسة أمور

وحدد د.الربيع الدور املطلوب 
في خمسة أمور، أولها أن تكون 

د. وليد الربيع

تأمالت رمضانية

مسؤولية املرأة 
في رمضان 

بني التشريف 
والتكليف
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إعداد/ ليلي الشافعي



15
الثالثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣

إعداد/  حنان عبداملعبود

طريقة التحضير:   

٭  ينقع الدجاج ببهارات الشاورما، معجون الفلفل احلار، معجون 
الطماطم، معجون الزجنبيــل والثوم، وعصير الليمون، واخلل، 

وامللح، والزيت، استرح ملدة ٢٤ ساعة.
٭  يطهى الدجاج على شواية ساخنة ويقطع.

٭  نأخذ خبز الصاج مســطحا ومنــأله بصلصة الثوم والدجاج 
واملخلل، ونصنع لفة ويتم شويها مرة أخرى حتى تصبح جميع 

اجلوانب مقرمشة جيدا.
٭  تقطع إلى قطع صغيرة وتقدم مع مزيج املخلل وصلصة الثوم.

طريقة التحضير:

تخلــط  وعــاء  فــي  ٭  
مكونات السلطة، وأضيفي 

كل اخلضار املقطعة وعصير 
الليمون وزيت الزيتون وامللح 

والفلفل األسود.
٭  اخلطيها جيدا وافحصي التتبيل. 

٭ احتفظي بها فــي الثالجة لوقت قليل 
من أجل البرودة.

٭  ضعي السلطة في وعاء التقدمي وزينيه 
ببــذور الرمان وشــريحة الفجل األحمر 

وأوراق النعناع الطازجة.

٭  ضعي السلطة في وعاء التقدمي وزينيه 

مشاوي إيرانية مشكلةمشاوي إيرانية مشكلة

شاورما الدجاج

املقادير:
٭ ١٠٠ غرام مكعبات حلم دجاج
٭ ١٠٠ غرام مكعبات حلم بقري
٭ ٢٠٠ غرام حلم ضأن مفروم

٭ ٢٠ غرام بهارات شيش طاووق
٭ ١٥ غرام بهارات تكا بقري

٭ ٣٠ غرام بهارات كباب غنم
٭ ٥٠ غرام منقوع شرائح حلم ضأن

٭ ١٠٠ غرام جرجير
٭ ٢٠ غرام فليفلة حمراء جوليان
٭ ١٠ غرامات بصل أبيض جوليان

٭ ٦٠ غرام صلصة الثوم
٭ ١٠ غرامات شرائح ليمون

٭ ٥ غرامات دبس الرمان

املقادير:
٭ ٢٠٠ غرام فخذ دجاج
٭ ٣٠ غرام مخلل خيار

٭ ١٠٠ غرام صلصة الثوم
٭ ١ خبز الصاج

٭ ٨٠ غرام بهارات الشاورما
٭ ١٠ غرامات معجون فلفل حار

٭ ٢٠ غرام معجون طماطم وبصل

املقادير:
٭ ٤٠ غرام شعيرية

٭ ٢٠ غرام فول مدمس
٭ ١٠ غرامات عدس أحمر

٭ ٢٠ غرام عدس بني
٭ ٥ غرامات كرفس مقطع

٭ ٥ غرامات قطع كزبرة
٭ ١٥٠ غرام طماطم مقشرة
٭ عود قرفة قطعة صغيرة

٭ ٢ غرام مسحوق كمون
٭ ٢ غرام مسحوق كركم

٭ ٢ غرام مسحوق فلفل أسود
٭ ١٠ غرامات الثوم مقطع
٭ ٨ غرامات قطع زجنبيل

٭ ٢٠ غرام قطع بصل
٭ ٦٠ مل زيت زيتون

املقادير:
٭ ١٢٠ غرام خيار مفروم

٭ ٨٠ غرام طماطم مفرومة
٭ ٣٠ غرام فلفل أخضر مقطع
٭ ٢٠ غرام خس رومي مفروم
٭ ٤٠ غرام بصل أبيض مقطع

٭ ٥ غرامات فجل أحمر
٭ ٤٠ مل عصير ليمون

٭ ٣٠ مل زيت زيتون
٭ ٤ غرامات فلفل أسود

٭ ملح للتذوق
٭ بذور الرمان وأوراق النعناع للتزيني

املقادير:
٭ ٢٣٠ غرام طحني

٭ ٥ غرامات مسحوق اخلبز
٭ ٣٠ غرام بذور السمسم

٭ ١ غرام زعفران
٭ ٢٣٠ غرام سكر

٭ ٢٠٠ غرام البيض
٭ ٢٥٠ مل حليب
٭ ٤٠ غرام هيل

٭ ٣٠ غرام ماء ورد
٭ ٢٠ مل زيت

٭ ٣٠ غرام كاسترد بودر
٭ مسحوق الفستق والتوت للتزيني

طريقة التحضير:   

٭ تتبــل مكعبــات الدجاج ببهارات الشــيش طاووق، معجون الفلفل احلار، معجــون الطماطم، معجون الزجنبيل، 
معجون الثوم، الزعفران اجلاف، لون الزعفران، عصير الليمون، الزيت وامللح. اخلطيها جيدا واحتفظي بها في املبرد.
٭ تنقع مكعبات اللحم البقري مع معجون الطماطم ومعجون الفلفل احلار والثوم ومسحوق الهال واخلل األبيض، 

ملح وزيت، اخلطيها جيدا واحتفظي بها في املبرد.
٭ يخلط اللحم املفروم ببهارات الكفتة، يقطع البصل، يقطع البقدونس، امللح ويخلط جيدا ويترك في الثالجة.

٭ خذي مكعبات الدجاج واللحم البقري في السيخ، وكذلك حلم الضأن املفروم إلى السيخ.
٭ تشوي كل اللحوم على الفحم حتى تنضج جيدا.

٭ نأخذ صحن التقدمي، نضع خبز الصاج في الطبق، نرتب كل اللحوم، مع السلطة وخبز الكابوس.
٭ قدميها ساخنة مع صلصة الثوم.

٭ ١٥ غرام معجون طماطم
٭ ٣ غرامات معجون زجنبيل

٭ ٥ غرامات معجون ثوم
٭ ٢ مل عصير ليمون

٭ ٢ مل خل أبيض
٭ ١ بوصة لون زعفران

٭ ملح للتذوق
٭ ٦٠ مل زيت

سلطة شيرازي

قرص عقيلي بصلصة الزعفران
طريقة التحضير:   

٭  سخني الفرن إلى ١٨٠ درجة مئوية. يخفق البيض والسكر في 
آلــة املعجنات، ويضاف الدقيــق، والبيكنغ بودر والهيل، ويخلط 
الزعفــران جيدا بســرعة منخفضة ملدة دقيقــة. ثم يضاف الزيت 
ويخلــط جيدا حتى حتصلي على قوام كرميــي. انقليه إلى قالب 

الكيك. اخبزيها في ١٢ دقيقة. احتفظي بها جانبا.
٭  حتضر صلصة الزعفران باحلليب املسلوق ومسحوق الكاسترد 

والزعفران.
٭  نأخذ صحن التقدمي ونسكب الصلصة ونضع الكيك ونزينها 

مبسحوق الفستق والتوت.

طريقة التحضير:   

٭  يحمى الزيت في قدر كبيرة ثقيلة القاع، 
يضاف البصــل ويطهى مــع التحريك حتى 

ينضج لونه خفيفا ملدة ٥ دقائق.
٭  أضيفــي الزجنبيــل، قطــع ثــوم، فلفل، 
كركم، كمون، زعفران وعــود قرفة، ويطهى 

ملدة دقيقتني. 
٭  أضيفــي الطماطــم والكرفــس والكزبرة 
واتركيها على نار هادئة. يطهى مع التحريك 
ملدة ٥ دقائق حتى يتكاثف املزيج، ثم يضاف 
امللح والعدس، ويضــاف املاء، ويترك حتى 
يغلــي. ثم تقلل إلى نار هادئة ويغطى القدر 

بغطاء محكم.
٭   دعي احلســاء ينضج ملدة ٣٠ دقيقة، مع 

التحقق من التوابل، وضبط امللح.
٭  يطهى ملدة ٤ دقائق أكثر على نار خفيفة، 
حتــى يصبح العدس طريا ودســما، وأخيرا 
نضيف الشــعيرية واتركيهــا تنضج ملدة ٣

دقائق.
٦ـ  قدميها ساخنة في وعاء احلساء مع شرائح 

الليمون واخلبز احملمص.

شوربة احلريرة

الشيف رامو
أطباق اليوم  

من فندق  سفير الفنطاس



القاهرة - محمد صالح

كثير من الفنانني والفنانات ال يستطيعون 
كبــح جماح تصريحاتهــم اجلريئة أحيانا 
والصادمــة أحيانا أخرى مما يتســبب في 
حــدوث أزمــات واختالق خالفــات وإثارة 
املشاكل، مما يترك آثارا كبيرة ويخلق حالة 
من الشد واجلذب في الوسط الفني وتردده 
مواقع التواصل االجتماعي.. «األنباء» ترصد 
أكثر التصريحــات التي أطلقها 
جنوم الفن وأشعلت األزمات.
الفنانــة جنــالء بــدر 
تفضــل دائمــا ان تكون 
محــل أنظــار واهتمــام 
واإلعــالم  اجلمهــور 
والتواصل االجتماعي، 
لذلك ال تتوانى عن إطالق 
قذائــف التصريحــات 
التي تخصها أو تخص 
زمــالء لهــا أو قضايــا 
اجتماعية، فقد تسببت 
تصريحات جنالء عقب 
انتهاء مسلسل «نسل 
األغــراب» في نشــوب 
حــرب كالمية شــديدة 
بينها وبني املخرج محمد 
ســامي وزوجته الفنانة 
مي عمر، بعد أن صرحت 
في أحد اللقاءات الصحافية 
بأنها لــن تعمل مرة أخرى 
مع املخرج محمد ســامي في 
وجود زوجته مي عمر، ألنه ظل 
طوال املسلسل يجامل زوجته 
خاصــة انه طلب منها (حســب 
كالمها) املشــاركة في العمل حتى 
أدعم زوجته في أول بطولة لها وأن 
جميع زميالتها رفضن العمل معهما.. 
ووافقــت ولكنني فوجئت أنه يجامل 
زوجته على حساب العمل الفني كله.. 
وحذف من مشاهدها.. وأكدت ان أعمال 
محمد سامي ال تخلد تاريخيا وليست 

بقيمة أفالمي وال أعمالي األخرى.
وفي أحد البرامــج التلفزيونية 
روت جنالء بشكل طريف أنها كانت 
تأكل الكبريت والرمل واجلير 
وهي صغيــرة وأنها كانت 
تســعد بطعم هذه األشياء 
الضــارة للصحــة، وظلت 

متدح في طعم هذه األشــياء وما ان انتهت 
فقرتهــا حتى انهال النقــد الالذع عليها من 
رواد مواقع التواصل االجتماعي واتهموها 
بعدم تقدير خطورة تصريحها ألن األطفال 
سيقومون بتقليدها بل ميكن ان يتجاوزوا 
ويتناولوا مواد أشد صعوبة، وكان أحد علماء 
الطب النفســي هو األكثر شــرحا خلطورة 
تصريحــات أي جنــم في املجتمــع خاصة 

األطفال ومعجبيه.
جنــالء انبرت بــال مبــرر أو عالقة لها 
باألمر للدفاع عن ظهور السيناريست تامر 
حبيــب في أحد املهرجانات الفنية والفنان 
عمرو دياب خــالل إحيائه إحدى احلفالت 
أو السهرات الغنائية وهما يرتديان حلقني 
في أذنيهما وبالطبع تعرضا لهجمة شرسة 
من الرجال بل والسيدات الرافضات لظهور 
رجل مرتديا اكسسواراً نسائيًا. ولكن جنالء 
خرجت لتعلن انه في بالد فارس القدمية ٥١٥
قبل امليالد ظهرت األقراط (حلقان) في أذن 
الرجال للتمييز بني العبيد واألسياد وأيضا 
البحارة كانوا يلبسون أقراطا داللة على أن 
هذا البحار قد طاف العالم أو خط االستواء، 
كما مت العثور على أقراط أو حلقان في مقبرة 
تون عنخ أمون، وأكدت ان من انتقدوا دياب 
وحبيب جهلة ال يقــرأون التاريخ.. وعلى 
الفور تعرضت لهجمة شرســة من الرجال 
والشباب واضطرت للصمت بعدها، وجاءت 
تصريحات واعترافات جنالء عن تعرضها 
للسحر بعد ان تقدم أحد الشباب خلطبتها 
عندما كانــت تبلغ من العمر ١٥ عاما وبعد 
إمتام مراســم اخلطوبة بأيام اكتشفت أنه 
قــام بعمل ســحر لها، وظللــت تعاني منه 
ملــدة ١٥ عاما وعانت كثيــرا جدا وتوجهت 
ألحد الشــيوخ.. وروت لــه ما يحدث معها 
ورؤيتها أحالما مزعجة وظل يتلو ســورة 
البقرة ملدة ٧ أيام متتالية وبعدها شــعرت 

بارتياح نفسي.
تســبب تصريح جنالء في احد البرامج 
التليفزيونية عن سر عدم إجنابها حالة من 
التعاطف الشديد معها ولكنه أزعج الكثير 
من السيدات ومن محبيها، حيث أعلنت انها 
لن تكون أما في يوم ما ألسباب طبية حدثت 
بسبب تأخرها في الزواج (٤٢)عاما، ورغم ان 
هناك بعض احللول الطبية جتعل األمل في 
اإلجناب ممكنا إال انها حلول تسبب مشاكل 
طبية كبيرة لها، وميكن أن ينتج عنها طفل 
غير سليم، ونصحت الفتيات بعدم تأخير سن 
الزواج منعا للتعرض ملشاكل في اإلجناب.

جنالء بدر.. 
ومواقع التواصل االجتماعي
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«طاحون الشر».. من أهم أعمال البيئة 
الشامية التي أحبها الناس

دمشق - هدى العبود 

يرصد مسلسل «طاحون الشر» فترة االحتالل الفرنسي في سورية 
من خالل حكايا ســردية شعبية بقالب اجتماعي يتخللها خط سياسي 
هو النضال ضد االحتالل الفرنسي من قبل ثوار غوطة دمشق في تلك 
الفترة، مســتندا الى معضلة أساســية يعتمد عليها املسلسل من خالل 
لغز محير، وقصة مشوقة جدا «أن هناك طفال تلده أمه بالقبر ويكون 
ابن زعيم احلارة وسمعه حارس املقبرة، فأخرجه وعاش عمرا طويال»، 
كذلك الداية التي تعرف سر الطفل الذي ولد في القبر، وعلى إثر ذلك 
تخرج من احلارة، ثم تعود إليها بعد ثالثني عاما من الغياب بعد مقتل 
كل من زوجها وابنتها ألسباب يكتشفها املشاهد مع تصاعد األحداث.
وتــدور أحداث العمل بعد احتالل دمشــق بعامــني تقريبا، حيث 
تعرضت إحدى حارات الشــام «حارة الكبادة» إلى أبشع صور مرت 
عليها على جميع الصعد االجتماعية واالقتصادية والسياسية، مما 
أدى إلى كثرة املشــكالت والفساد، فاحتدت الصراعات على السلطة 

واملــال واحلب، تبدأ القصة منــذ قيام «فخرية» بإبعاد الطفل «زيدو» 
عن أمه التي قتلت بعد مخاضها بدقائق، فعاش «زيدو» بعيدا عن أبيه 
الزعيم وعن حارته، وعندما كبر وعاد صدمت «فخرية» وكبر الصدام، 
ووقت خروجه من احلارة قرر «عاصم» شقيق «فخرية» قتل الزعيم 

وفعل، فاتهم «أبو شكري» مبقتل أخيه، ومن هنا تفجرت األحداث.
و«عاصم بيك»، الذي جســده بســام كوسا، رجل شرير في احلارة 
يحب الفنت والشــر واملشاكل، يحبس في فترة كهولته، ولكنه يرجع 
لينتقم من احلارة، وهو قاتل «أبو حمدي» و«أبو معاذ» و«ام زيدو» 
و«أبــو عبود» و«أبو جابر» و«حفيظة»، ويشــعل الفتنة أثناء صلح 

احلارتني ويصبح هو الزعيم، فيكشفه «زيدو» أمام الناس ولكنه يهرب 
مبساعدة «أبو فايز» احلالق.

يعد مسلســل «طاحون الشــر» بجزئه الثاني من أهم أعمال البيئة 
الشــامية في الدراما الســورية التي احبها الناس، ويشاهد حتى يومنا 
هذا على الفضائيات الســورية وذلك بعــد النجاح الكبير الذي حصده 
سابقا، وهو من إخراج ناجي طعمي، وتأليف مروان قاووق، ومن أبرز 
الفنانني الذي شــاركوا فيه: رفيق ســبيعي، بسام كوسا، منى واصف، 

صباح جزائري، ليليا األطرش، أمية ملص، محمد قنوع، محمد خير 
اجلراح، أمانة والي، وفاء موصلي، ميالد يوســف، ناهد حلبي، نزار 

أبو حجر، كندة حنا، رنا العضم، سحر فوزي وفيق الزعيم، ليلى 
ســمور ســلمى املصري، وآخرون، واملسلســل من إنتاج شــركة 
«غولــدن الين» لإلنتاج الفني والتوزيع، وعرض املسلســل على 

اكثر من محطة عربية.

القديرة منى واصف مع صباح جزائري

«املدفعجي» البلوشي 
جّالد حراس املرمى

نهائي «السكتات القلبية».. 
٢٠٠ ألف برازيلي في خسارة مونديال ١٩٥٠

هناك مباريات ال تنســى من تاريخ بطوالت 
كأس العالم، ولن ينســى التاريخ مباراة البرازيل 
وأوروغواي في نهائي نسخة ١٩٥٠ والتي أقيمت 
على ســتاد ماراكانا البرازيلي بحضور ١٩٩ ألفا 
و٨٥٤ مشجعا أي نحو ٢٠٠ ألف، وهو العدد األكبر 
الذي تشــهده مباراة كرة قدم من حيث احلضور 

اجلماهيري ولم يتكرر حتى اآلن.
ودخلت هذه املباراة موسوعة غينيس لألرقام 
القياسية بسبب عدد اجلماهير التي حضرت هذه 
املباراة وانتهت بفوز أوروغواي بلقب كأس العالم 

١٩٥٠ بنتيجة ٢-١.
وتعد نسخة ١٩٥٠ املونديالية، البطولة الرابعة 
من كأس العالم وأقيمت في البرازيل من ٢٤ يونيو 
إلى ١٦ يوليو، وهي األولــى منذ العام ١٩٣٨، بعد 
توقف دام ١٢ عاما بسبب ظروف احلرب العاملية 

الثانية بعد بطولة عام ١٩٣٨ في فرنسا.
وقد أطلق على تلك امللحمة مباراة «الســكتة 
القلبية»، ملــا خلفته أحداثها من ضحايا ومرضى 
بأزمات قلبية فور تسجيل أوروغواي هدف الفوز 
الذي منحها اللقب املونديالي الثاني في تاريخها، 

وسط أساطير وأنصار «السامبا».
فبعد انتهاء مرحلة املجموعات تأهلت ٤ منتخبات 
إلى الدور النهائي، هي البرازيل وإسبانيا والسويد 
بجانب أوروغواي، وأقيمت اجلولة اخلتامية على 
شــكل دورة رباعية، يحصل الفائز بكل مباراة 
على نقطتــني، مقابل نقطة وحيدة للتعادل، حيث 
سحقت «السامبا» الســويد ٧-١ ثم إسبانيا ٦-١، 
بينما تعادلت أوروغواي ٢-٢ مع «املاتادور» وفازت 

بصعوبة على السويد ٣-٢، وفي املباراة اخلتامية 
كانت البرازيل بحاجــة للتعادل لضمان التتويج 
باللقب، ورغم ذلك بادرت بالتسجيل عبر فرايشا 
في الدقيقــة ٤٧، وتهيأ اجلميع مبن فيهم رئيس 
االحتاد الدولي وقتها جول رمييه لتتويج البرازيل 
باللقب، ولكن أوروغواي أدركت التعادل بواسطة 
سيكافينو في الدقيقة ٦٦، قبل أن تشهد الدقيقة 
٧٩ هدفا قاتال بقدم ألسيديس جيجيا، لم يكن أبدا 
يدرك عواقبه حيث تسبب في وفاة ٨ من مواطنيه 
في بالده منهم ٥ حلظة دخول الكرة للشباك و٣

آخرين عقب صافرة النهاية نتيجة السكتة القلبية 
من شــدة الفرحة. كما أعلن أطباء ملعب ماراكانا 
معاجلة نحو ١٦٩ شخصا عانوا من مشاكل قلبية 
حادة عقب نهاية املباراة، متأثرين بخسارة البرازيل 
اللقب، وبعيدا عن محيط ومدرجات امللعب، أقدم 
قرابة الـ ١٠٠ شــخص علــى االنتحار من جميع 
أنحاء البرازيل، حزنا على الهزمية القاســية التي 
لم تغب عن خاطرهم حتــى اللحظة، رغم اعتالء 
منصة التتويج باملونديال في مرات عديدة بعدها.

من جانبه، قال صاحب الهدف التاريخي جيجيا: 
«لم أر في حياتي أناســا حزينني مثلما شاهدت 

الشعب البرازيلي بعد تلك املباراة».
وفي تصريح آخر مثير، قال جنم أوروغواي 
املتوج باللقب آنذاك شــيافينو، إن حزن جماهير 
البرازيل أفسد عليه وزمالءه فرحة التتويج باللقب 
الثاني في تاريخ بالده، وقال: «كانت حلظة غريبة 
للغاية، كنت حزينا ألجلهم لدرجة أنني شعرت برغبة 
في الدخول إلى غرفة املالبس حلظة تسلم الكأس».

الشــيخ سعد العبد اهللا الســالم الصباح يقلد عبد اهللا البلوشي أحد العبي العربي العب نادي العربي ومنتخب الكويت لكرة القدم عبد اهللا البلوشي في حلظات اعتزاله
امليدالية مبناسبة فوز نادي العربي بالكأس

مبارك اخلالدي

جتود الرياضة الكويتية بالكثير من النجوم 
الذين صالوا وجالوا في املالعب، وتألقوا سواء 
في أنديتهم أو مع املنتخبات الوطنية، وحققوا 
العديد اإلجنازات التي لن تسقط من ذاكرة التاريخ، 
ومن هؤالء جنم النادي العربي واملنتخب الوطني 
السابق عبداهللا البلوشي، وهو من أشهر العبي 
خط الوسط، حيث اشتهر بهدوئه التام وأخالقه 
العالية، إذ لم يذكر التاريخ حصوله على بطاقات 
ملونة، كما عرف بقوته اجلسمانية وتسديداته 
الصاروخية التي يخشــاها كل حــراس املرمى 

املعاصرين له.
ومثل البلوشي فريقه العربي منذ ١٩٧٩ وهو 
ابن الـ ١٩ ربيعا حتى إعالنه االعتزال في ١٩٨٩، 
وســجل أهدافا حاســمة لن ينساها التاريخ مع 

فريقه األخضر او املنتخب الوطني.
والبلوشــي من مواليد ١٩٦٠ وبدأ مشــواره 
الكروي في الســكة وفي منطقة شرق حتديدا، 
وحقق النجم اخللوق أول بطولة رسمية وهي 
دوري حتت ١٧ ســنة في موســم ٧٥-٧٦ وكان 

ضمن فريق يضم زمالءه النجوم أحمد خلف وســامي احلشاش 
وعايــد ســليمان وفي هذا املوســم وجد نفســه احتياطيا ضمن 
الفريــق األول ومت اختياره مع منتخب املدارس الذي كان له دور 
فــي صقل النجوم في تلك الفترة، ليشــق طريقــه نحو منتخب 
الشباب ضمن ٥٠ العبا توجهوا إلى البرازيل في معسكر إعدادي 
خلوض تصفيات كأس آسيا في بنغالديش، حيث تألق بتسجيله 
األهداف بقذائف صاروخية لينال بعدها إعجاب املدرب كارلوس 

ألبرتو الذي اســتدعاه لالنضمــام الى صفوف 
املنتخب األول، ولكن لألســف الشــديد أصيب 
في تلك الفترة بتمزق عضلي شديد ليغيب عن 
قائمة األزرق في نهائيات كأس آسيا، لكنه شارك 
مع األزرق في نهائيات كأس العالم ١٩٨٢ وسجل 

هدفا تاريخيا في مرمى منتخب فرنسا.
وللبلوشي أهداف كثيرة لكن من أشهرها على 
اإلطالق الهدف الصاروخي في مرمى القادســية 
موســم ١٩٨٠ ومن مسافة أكثر من ٣٠ ياردة من 
خارج منطقة الـ ١٨، حيث لم ير حارس القادسية 
الكرة إال وهي تســكن شباكه، وكذلك هدفه من 
كرة ثابتة من منتصف امللعب في مرمى منتخب 
نيوزيالندا في تصفيات أوملبياد لوس أجنيليس، 
حيث وصــف عمالق امليكروفون خالد احلربان 
الهدف بلسعة كهرباء، كما له العديد من األهداف 
بذات الطريقة في مرمى العمالق أحمد الطرابلسي 
وغيره من حراس املنتخبات اخلليجية والعربية.

وكانت للبلوشــي عالقة مميــزة مع كل من 
اشرف على تدريبه سواء في النادي او املنتخب 
لكــن العالقة مــع صانع بطــوالت األخضر في 
الثمانينيات االسكتلندي ديف مكاي كانت كبيرة، 
وفي إحدى مباريات الدوري، حيث كانت األجواء مشحونة وكان 
األخضر متصدرا واجلميع يترقب دخول الالعبني لكن البلوشي 
لــم يكن من بينهم وهنا ثارت حفيظة اجلماهير خصوصا انه ال 
يعاني من إصابة، وبعدها تســرب اخلبــر بأن مكاي وهو مدرب 
صارم وضع البلوشي احتياطيا لتأخره عن احلضور لظرف طارئ 
ودون إخطار مسبق علما أنها لم تكن من عاداته. واضطر مكاي 
إلى إشراك البلوشي في الشوط الثاني بعد ضغط من اجلماهير.
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«املارينا».. برامج تناسب الشهر الكرمي
تضمنت دورة برامج محطة املارينا 
لشــهر رمضــان تغييــرا جوهريا في 
خارطة البرامج مبا يتناســب ولياليه 
املباركة، وشهدت الدورة تركيزا اكبر 
على برامج املســابقات من حيث الكم 
واحملتوى مــع اضافة برامــج جديدة 
تتناغــم مــع التوجه. وعن هــذا، قال 
الرئيس التنفيذي ملارينا مهند يوسف 
ان منهج التغيير جاء متوافقا مع رغبات 
مستمعي ومشاهدي اذاعة وتلفزيون 
املارينا في الشهر الفضيل لبناء جسر 
تواصــل اكبر يتيح لهــم االقتراب من 
مارينا بشــكل مباشر، مشددا على ان 
الدورة البرامجيــة الرمضانية عبارة 
عــن كوكتيل متنــوع يحقــق ملارينا 
اهدافها على خطني متوازيني تسويقيا 

وجماهيريا.
وبــني مهنــد يوســف ان البرامــج 
الرئيسية ملارينا تواصل بثها في اوقات 
مختلفة بدءا من برنامج نغم الصباح 
الذي يبث من التاســعة حتى احلادية 
عشــرة صباحا، وبرنامــج الديوانية 
في الســاعة الواحــدة والنصف ظهرا 
حتى الثالثة والنصف، ويليه برنامج 
بلنتي من الثالثة والنصف حتى الرابعة 
والنصف عصرا، معبرا عن ســعادته 
بوالدة برنامجني مباشرين خالل هذه 
الدورة هما برنامج قصص فرح الذي 
تعده وتقدمه فرح اخلواجة وهو يخاطب 
فئة االطفال، والبرنامج الثاني هو «سنع 
ومنع» الذي تعده وتقدمه روان املرزوق 
الذي يبث في ١١٫٣٠ صباحا وملدة ساعة، 
وهو برنامج حواري يومي يخص املرأة 
والطفــل والبيت يتضمــن لقاءات مع 
شخصيات نسائية متميزة في مجالها 
يناقش عدة امور بطابع رمضاني، اما 
برنامج إطالق االسبوعي الذي يقدمه 
خالد الزنكي يفبث حاليا مبوعد جديد 
وهو اخلميس من الساعة ١٢ الى ١ ظهرا.

وأعرب مهند عن امله ان حتقق هذه 
الدورة البرامجيــة الرمضانية خطط 
االدارة فــي توســعة الشــرائح التــي 
تســتهدفها مارينا إضافــة الى تنمية 
العوائــد املالية مبا يحقــق طموحات 
مارينا وشــركة جلف سات التي تقدم 
كل الدعم إلجناح خطط مارينا االعالمية 
في السوق احمللي على اخلطني املالي 
واالعالمي لتظل مارينا في املكانة التي 
تعودهــا املتابعون طوال الـ ١٨ ســنة 

املاضية.

شهدت تركيزاً أكبر على «املسابقات»

وقال مهند: الفترة املسائية شهدت 
تقدمي ٣ برامج مسابقات مت اختيارها 
بعنايــة، بحيــث تقدم في اطــار غير 
تقليــدي، وهــي برنامــج «كــراش» 
و«أوتيل» و«إحلق الچذاب»، وبرنامج 
«مرة باالســبوع» الــذي يبث كل يوم 
جمعة من الساعة ١٠ حتى ١٢ منتصف 
الليل من تقدمي الزميل عبداهللا البكور 
مبشاركة عثمان الشطي والزميل ياسر 
العيلــة، وهــو برنامج لنقــد االعمال 

الرمضانية.

«السحر األسود».. قصة واقعية

اجلمهور فــي صالة العرض، بعدما 
قام املســلم بتحويل صالة املسرح 
الــى مكان ما قبل احلضارات، حيث 
انتشــر الســحر خصوصا ان هناك 
مشاهد حتدث بني مقاعد اجلمهور!

مدير انتاج املســرحية د. محمد 
علي دشتي، واملخرج املنفذ عبداهللا 
املسلم واالشراف الفني عبدالناصر 
الزاير، اما كلمات اغاني املســرحية 
فللشــاعر ســامي العلــي واالحلان 
لعادل الفرحان، والديكورات واملناظر 
املســرحية تصدى لها د. فهد املذن، 
حيث يتــم اآلن تصنيــع عدد كبير 
مــن الديكــورات واملناظــر بأحجام 

مفرح الشمري

بصمــت وبســرية تامــة، يقوم 
مســرح الســالم ملجموعة الســالم 
االعالميــة بصناعــة اضخــم انتاج 
مسرحي مبعايير عاملية يحمل اسم 
«السحر األسود» وهي مسرحية رعب 
كوميدية من تأليف واخراج الفنان 
عبدالعزيز املســلم مؤسس مسرح 
الرعب الكوميدي، وشارك في إعداد 
قصتها الروائي سعيد امليع والشاعر 
سامي العلي، وهي قصة من الواقع 
احداثها مخيفة تدور حول بشــاعة 
الســحر األســود ويعتبر من اخطر 

انواع السحر على البشر.
املسرحية تناقش ظاهرة انتشار 
السحر في املجتمع وخطر املشعوذين 
املدعــني معرفتهــم الســحر؛ إليهام 

ضعاف النفوس  البتزازهم.
قصة املسرحية واقعية معاصرة 
احداثها رومانسية تدور حول قصة 
حب بني شاب ثري وفتاة، ومبجرد 
زواجهما حتدث لهما احداث صادمة 
ومخيفة ليس لها تفســير باملنطق، 

فهل ما حدث هو آثار السحر؟؟ 
وليــس أي ســحر، ســحر مظلم 

يسمى السحر االسود!
املخرج عبدالعزيز املسلم بعد مرور 
٢٥ عاما على تأسيس مسرح الرعب 
يتصدى هذا املوسم إلخراج مسرحية 
السحر األسود بعناصر عرض ذات 
معايير عامليــة، معتمدا على اخلدع 
البصرية وهندسة الضوء وتوظيف 
تقنيات جديدة وتكنولوجيا متطورة 
في صناعة املســرحية، واجلديد ان 
العرض يبدأ مع دخول اجلمهور إلى 
املسرح، وسيكون املمثلون في انتظار 

ضخمة على خشــبة املســرح، وقد 
مت تصميم خشــبة مســرح خاصة، 
ومت بحمد اهللا تصنيعها بشكل دوار 
تدور بعدة اجتاهات وعدة سرعات 
من قبل شــركة اجنبية متخصصة، 
ومت نقلهــا بحــرا ومت تركيبها على 
خشــبة مسرح نادي القادسية التي 
حتتضن عروض املسرحية اعتبارا 

من اول ايام عيدالفطر.
تشارك في العرض فرقة بريطانية 
خلدع طيــران بعــض املمثلني على 
املسرح، أما االستعراضات واحلركات 
اخلطــرة فتشــارك ألول مــرة فرقة 

اجنبية من تنزانيا.

مسرحية تُعرض على مسرح القادسية في العيد

هدى حسني: لهذه األسباب غاب «ملح وسمرة» عن رمضان!
عبداحلميد اخلطيب

رغم خروجه من السباق الرمضاني، إال أن 
اجلمهور مازال يســأل عن سبب عدم عرض 
مسلسل النجمة هدى حسني «ملح وسمرة» في 
رمضان اجلاري، السيما ان هدى من النجمات 
الالتي يصنعن الفارق بوجودهن في املوسم 
األقوى منافسة سنويا بأعمال تترك بصمة لدى 
اجلمهور مثل «من شارع الهرم الى..» و«الناجية 
الوحيدة» و«شغف» و«عطر الروح» وغيرها.

من جانبها، كشفت حسني عن أن عدم حلاق 
العمل بالســباق الدرامي في الشــهر الفضيل 
كان سببه تأخير التصوير، مؤكدة انه سيتم 
عرضه بعد عيد الفطر مباشــرة، مشيدة في 

نفس السياق، عبر صفحتها الرسمية في احد 
مواقع «السوشــيال ميديا»، باملجهود الكبير 
الذي يبذله فريق «ملح وسمرة» ليخرج العمل 
فــي افضل صورة ممكنــة ترضيهم وترضي 

اجلمهور.
اجلدير بالذكر ان مسلسل «ملح وسمرة» 
من تأليف د.حمد الرومي، إخراج علي العلي، 
بطولة: هدى حســني، جمال الردهان، ســحر 
حســني، فاطمة الصفي، عبــداهللا الطراروة، 
مشــاري املجيبــل، نوف الســلطان، عبداهللا 
البلوشي، سعاد احلسيني، وغيرهم، وتتناول 
أحداثه في إطار درامي شائق قضية رأي عام 
يواجهها األبطال بأســلوب طرح جديد مليء 

باملفاجآت.

أكدت أنه سيكون جاهزاً للعرض بعد العيد مباشرة

هدى مع عدد من جنوم «ملح وسمرة»

القاهرة - محمد صالح

كشــفت الفنانة مي عمر عــن تعرضها 
للظلم كثيرا بسبب اتهامها دائما بأنها تعمل 
بسبب واسطة زوجها املخرج محمد سامي، 
وقالت: «أكتر حاجة بكرهها في حياتي الظلم 
وأنــا اتظلمت كتير، بــس بعد فترة الكالم 
مبقاش يفرق معايا، اللي قدمني هو محمد 
ســامي، بس بعد أعمال كتير مينفعش حد 

يقول محمد اللي مشغلني».
ولم تغلق مي عمــر الباب أمام احتمال 
وجود عداوات لها داخل الوسط الفني وقالت: 
«ممكن يكون فيه فنانة حطاني في دماغها 
وعايــزة توقعني واتعــودت مركزش في 
احلاجات دي وأهم حاجة أعمل شغل كويس 
والناس تنبسط بيه»، كما كشفت عن رأيها 
فــي اخليانة، وردة فعلها إذا تعرضت لها، 
فقالت: «مبحبش اخليانة وصعب أتوقع رد 
فعلي لو اتعرضت ليها بس أي اســتمرار 
بعد خيانة كدب وملوش أي معنى، والعالقة 

بتبوظ».

ورغم حرصها التام على إظهار موقفها 
املســتقل عن زوجها املخرج محمد سامي، 
أكدت مي أنها لن تعمل أبدا مع الفنانة غادة 
عبدالرازق بعد مشاكل األخيرة مع سامي. 
وأضافت خالل حلولها ضيفة على برنامج 
«حبر ســري»: «مستحيل أشتغل مع غادة 
عبدالرازق في بطولة مشتركة ألن الزم يبقى 
فيه كيميا بيني وبني املمثل اللي هشــتغل 
معــاه ومعتقدش إن أنا وهــي نقدر نعمل 

شغل حلو مع بعض».
وعلقت مي عمر، على صورة الفنانة حال 
شيحة، قائلة: «بحبها جدا مكنتش أعرفها 
زمــان واتعرفنــا على بعض من ٣ ســنني 
ولقيتهــا طيبــة جدا وعلــى طبيعتها وده 
سبب مشاكلها، حال داميا قراراتها سريعة 
وده سبب خلبطتها، وهي ملا تبقى متلخبطة 
وبتاخد قرارات مش مدروسة ما بني الطالق 
والزواج، اعتــزال التمثيل والعودة مجددا 
للفن، هي محتاجة متاخدش قرارات سريعة 
وهتالقي الدنيا استقرت في حياتها واللخبطة 

اختفت».

مي عمر: مستحيل أشتغل مع غادة 
وعندي حّل ألزمات حال شيحة!

مفرح الشمري

هنأت اإلعالمية القديرة ماما أنيسة 
اهــل الكويــت ومن يقيم علــى أرضها 
بحلــول شــهر رمضان املبــارك، أعاده 
اهللا تعالــى على اجلميــع بوافر اخلير 

واليمن والبركات.
وطالبــت مامــا أنيســة، مــن خالل 
«األنبــاء»، اهــل الكويت بــأن يحمدوا 
اهللا كثيرا ألن احلكومة لم تقصر معهم 

في توفير احلياة الكرمية لهم. وقالت: 
احلكومــة جزاهــا اهللا خيــرا حريصة 
علــى توفير مــا يحتاج إليــه املواطن، 
فأنــا عندما أمــرض أذهب ملستشــفى 
األميــري او الــرازي، وذلــك من خالل 
بطاقــة «عافية» التي توفرها احلكومة 
لكبار السن، وهذه من النعم التي يجب 
علينــا ككويتيني ان نحمــد اهللا عليها 
كثيرا ونشكر عليها حكومتنا الرشيدة 

بدال من نكران جهودها.

أروى.. وجتربتها مع عدم اإلجناب
كتبت الفنانــة أروى للمرة 
األولى عن حياتها الشــخصية 
وتأثير عدم إجنابها بعد ابنتها 
الوحيــدة ومعاناتها من تكرار 
سؤالها عن األمر على حسابها 
فــي «االنســتغرام»: «أول مرة 
اكتب عــن هذا املوضــوع، وال 
يوجد أي شخص يعلم عنه، في 
البداية الناس كانت تقول لديك 
طفلة وحيدة، ملاذا ال تنجبي لها 
شــقيقا، وهم ال يعلمون كمية 
املعاناة التي كنت أمّر بها بسبب 
هذا املوضوع، وعندما يسألني 
أي شخص عن هذا أشعر بسكني 

في قلبي».
وذكــرت أروى أن لديهــا 
مجموعة من الصديقات املقربات 
للغاية، ومن كثر محبتهن لها 
كن يدعون لها أن تنجب طفال 
آخر، ولكنها طلبت منهن عدم 
الدعــوة  لإلجناب، بل بشــيء 
آخر من املمكن أن اهللا سبحانه 
وتعالى يستجيب لهن، مضيفة: 
«اآلن، إذا جاءت لي امرأة سنها 
كبير، تقول لي ملاذا لم تنجبي 
طفال آخر، أطلب منها الدعاء لي 
لو أراد اهللا سيرزقني، وأشعر 
أني أقول هذا الكالم لنفسي».

ماما أنيسة ألهل الكويت:
احمدوا ربكم كثيرًا
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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 العشاءالشامية ـ ق١٠ ـ ش١٩ - م ٤األثننيالشيخ علي اخلالد

بعد صالة التراويحالشويخ اجلنوبياألحدأوالد 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 العربياألحدالروضان

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 الفيحاء٥ رمضان وكل أثننيالبابطني
بعد صالة العشاءعبداهللا السالم ٥ رمضانجواد بوخمسني

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

بعد صالة التراويحالقادسية ـ ق٤ ـ ش٤٥ ـ م١١ مقابل النزهة٥ رمضان وكل أحدالبحر

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 م٧٢الثالثاءالعبدالرزاق

بعد صالة التراويحالشاميةاالثننياجلاراهللا اخلرافي
بعد صالة التراويحالفحيحيل ـ الطريق الساحلياالثننيالدبوس

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 التراويحالشعب ـ ق٤ ـ شارع عبداهللا اللوغانيالثالثاءاللوغاني

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 العشاءالرميثية ـ ق٨ ـ شارع حسن البنا ـ ڤيال ١٦الثالثاء ٢٨ مارسعبدالرضا عبداهللا خورشيد

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 التراويحاجلهراء القدمية ـ ق٢ ـ ش٨ ـ ج٢ ـ م ٥الثالثاءصالح النومان املطوطح

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 صالة التراويحالسالم ـ ق٢ ـ ش٢٠١ ـ م٢٦األحداملرحوم جاسم محمد التنيب

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

بعد صالة التراويحالدوحة ـ ق٤ ـ ش١ ـ م١٩يوميًاآل شعيل

بعد صالة التراويحجابر األحمد ـ ق٢ ـ ش٢٤٣ ـ م٣٧الثالثاءخليف املزعل

مالحظاتاملنطقة والعنواناليومالديوان

بعد صالة التراويحالشامية ـ ق٨ ـ ش٨٤ ـ م١الثالثاءالذكير

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 ٥١ 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 العشاءالقادسية ـ ق٨ ـ ش٨٨ ـ م٤الثالثاء ٦ رمضانسيد إسماعيل بهبهاني

بعد صالة العشاءالدسمة ـ ق٤ ـ على طريق الفحيحيل الرئيسييوميًا حتى ١٠ رمضان وكل ثالثاءآل معرفي
بعد صالة العشاءقرطبة ـ ق٢ ـ شارع عبدالعزيز الثويني ـ م٥األربعاءزيد الكاظمي

بعد صالة التراويحالعارضيةيوميًا واألحد رسميًاالهيفي
بعد صالة التراويحضاحية عبداهللا السالم ـ ق١ ـ ش١٧ ـ م١١٤ رمضانالفريح

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 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 التراويحجنوب السرة ـ ق٣ ـ ش٣٠٤ ـ م٢١الثالثاءجاسم محمد اخلطاف

بعد صالة التراويحجابر العلي ـ ق٢ ـ ش٢٠ ـ م٢٥يوميًامحسن فهيد اخلطاف

بعد صالة التراويحكيفان ـ ق٢ ـ ش٢٥ ـ م٥٢ 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 هديةيوميًاالعواش
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

بعد صالة التراويحصباح السالم ـ ق١١ ـ ش١ ـ ج٥ ـ م١٩االثننيبن عريعر
بعد صالة العشاءالفردوس ـ ق٣ ـ ش١ ـ ج٩ ـ م١٠يوميًاعبداهللا الفهيدي

بعد صالة التراويحالفيحاء ـ ق٣ ـ شارع الزهراءاألربعاءاملوسى
بعد صالة العشاءالنزهة ـ ق٢ ـ شارع دمشقاالثننيالبغلي

بعد صالة التراويحالزهراء ـ ق٨ ـ ش٨٢٢ ـ م٥األربعاءالفارسي
بعد صالة التراويحالسرة ـ ق٥ ـ ش٩ ـ م٢٢االثننيالقريني

بعد صالة التراويحهدية ـ ق٢ ـ ش٤ ـ م١٠٨األربعاءصطام سعود اجلالل
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حلول االختناقات
ليست مستحيلة همم شبابية ٢٠٢٣

وحتية لـ«اخلارجية»

اليد الفاضلة.. والشوكية والوردية

نافذة على األمن

الفريق م.طارق حمادة

هندس

@Al _ Derbass
Tariq@Al-Derbass.com

م.طارق جمال الدرباس

من القلب

@hanialnbhan
هاني عبدالرزاق القعود النبهان

بعد انقطاع دام ٣ سنوات بســبب جائحة كورونا، سيّر 
فريق «همم شبابية» قبل حلول شهر رمضان املبارك رحلته 
اإلغاثية العاشــرة منذ إنشــائه ٢٠١٤، وهي الرحلة السادسة 
لتقدمي الطرود الرمضانية لالجئني السوريني في األردن حتت 

شعار «صومه مرتني».
غادر فريق همم في رحلته التي قدم خاللها الطرود الرمضانية 
لـ ٦٠٠ أسرة سورية في املخيمات العشوائية، في مختلف أنحاء 
اململكة األردنية الهاشمية، باإلضافة لعمل ١٥ عملية جراحية 

صغرى، ومهرجان إلسعاد ١٠٠ يتيم من األطفال السورين.
على الرغم من أن الفريق سير ١٠ رحالت إغاثية منذ إنشائه، 

إال أن التعاطي احلكومي مع هذه الرحلة كان مختلفا.
وأعني االهتمام الواضح واإلشــراف املباشر من وزارة 
اخلارجية والسفارة الكويتية في األردن على هذه الرحلة من 

بدايتها وحتى مغادرة عمان إلى الكويت.
هذا االهتمام واإلشراف واحلضور واملشاركة لم نشهدها 
خالل السنوات السابقة، والذي كان له األثر الفعال هذه املرة، 
فقبل انطالق الفريق في رحلته مت تسجيل بيانات جميع أعضاء 

الفريق مبنصة املسافر اآلمن.
وكانت السفارة على اطالع ببرنامج الرحلة وعلى تواصل 
مستمر مع الفريق لتلبية احتياجاته منذ وصوله حتى ومغادرته.
بل واكتملت تلك اجلهود مبشاركة وحضور القائم بأعمال 
السفارة الكويتية سعادة املستشار د.مبارك العصفور بفعاليات 
احلملة اإلغاثية من توزيع الطرود الرمضانية ومتابعة العمليات 
اجلراحية وأخيرا مهرجان األيتام. هذه اجلهود املبذولة من قبل 
السفارة الكويتية في األردن مبتابعة تلك الرحلة، على الرغم من 
أن الرحلة جاءت في إجازة نهاية األسبوع، لهي رسالة واضحة 
على اهتمام الكويت بالعمل اخليري ومساعدة احملتاجني في 

كل مكان في العالم حتت شعار «الكويت بجانبكم».
كما أنها رسالة بأن احلكومة الكويتية داعمة للعمل اخليري 
الكويتي واللجان واجلمعيات اخليرية، بل وقريبة منها ومشرفة 
على جميع أعمالهم، وذلك إلخراس جميع املشككني واملشوهني 

للعمل اخليري بعدم وصول التبرعات إلى مستحقيها.
أجد لزاما علينا في ختام هذا اجلزء من املقال، الثناء على 
وزير اخلارجية الشيخ سالم عبداهللا اجلابر الصباح، والقائم 
بأعمال السفارة الكويتية في األردن سعادة املستشار د.مبارك 
العصفور، وجميع طاقم السلك الديبلوماسي في السفارة الكويتية 

في األردن على جهودهم املشكورة خالل الرحلة األخيرة.

يا ترى ما أسباب تراجع الثقة بني الناس؟! بل وتكاد تكون 
معدومة لدى البعض!، فما األسباب يا ترى؟ هل بسبب تفشي 

أهل «األخالق السيئة» أصبحت الثقة معدومة؟
فكلنا ندرك أن أهل األخالق الســيئة ميارسون الكذب، 
والنفاق، واحليلة، واملراوغة، واملناكفة، واخلداع، فهل أصبحت 
ممارســتهم هذه هي من صور لبعض العقول بأن املجتمع 
أصبح كله يحمل أخالقا ســيئة كأخالقهم؟! مما جعل هذا 
التصور يتســبب إلى حد كبير فــي انقطاع املعروف عند 

قطاع كبير من الناس؟! «أتساءل»!
فعلينا طرح مثل هذه التساؤالت على عقولنا حتى نصل 
إلى احلق واحلقيقة في هذا الصدد، وأعتقد أن العاقل سيخلص 

إلى نتيجة مفادها: 
أن هؤالء -أهل الســوء- قد يؤثرون فعال على مسيرة 
املعــروف الفاضلة بني جوانب املجتمــع، ولكن على «اليد 
الفاضلة» عدم التأثر بهم، وأال تنحني أمام من يغرس بذور 
الشر مهما كان، فاليد الفاضلة يجب أن متلك ذكاء وفطنة عند 
ممارسة فضيلتها بني أرجاء احلياة، وأال تتزعزع أمام الزيف 
والغش والوهم الذي يرسمه األشرار بني خطواتها احلميدة.

أيها الكرام: جميعنا يدرك ويفهم أن صاحب اخللق الكرمي، 
واليد الفاضلة، عندما يأتي ليمارس كرم األخالق الذي امتاز به 
فإنه يحجم ويتراجع ويتعرض لصدمة أحيانا، وهذا اإلحجام 
وتلك الصدمة أتيا بســبب موقف قد تعرض له يوما ما مع 
شخص من أمثال هؤالء -أصحاب اخللق الذميم-، فالسيئون 
من الناس هم مــن يجعلون الفضالء من الناس يتراجعون 

عن فعل الكثير من اخلير.. أحيانا، ولكن:
نقول ونكــرر، على صاحب اخللــق الكرمي أن يتحلى 
باحلكمة والكياسة، وعليه العدل بني الناس واملعاملة باحلسنى، 
فاإلنســان مهما رأى من صنيع األشــرار فعليه عدم ظلم 
األخيار من الناس، فمهما صادفنا من «كذابني» فهناك الكثير 
من «الصادقني»، ومهما انخدعنا من بعض «املنافقني» فهناك 
الكثير من «املخلصني»، لذلك لتكن نظرتنا ثاقبة، وعلينا تقييم 
األشياء بعدل وإنصاف، وعلينا التفريق بني الغث والسمني، 

وأال نلتفت لوساوس الرچيم وقبيله!.
٭ ختاما: هذه احلياة مثل األرض الوعرة وامللبدة بالشوك، من 
جانب، وبها شــيء من الورد واألشجار اجلميلة من جانب 
آخر، فمن تعرض لشــوكة منها فعليه أال يصدر قرارا عاما 
وظاملا عليها، ويقول إن احلياة كلها (شوكية)، ومن تعرض 
لناحية الورد واألشــجار اجلميلة فعليــه أال يظلم احلياة 
ويقول إنها كلها: (وردية)، واحلكم العادل هنا هو أن يكون 
اإلنسان متوازنا في تقييمه، وال يصدر منه حكم عام على 
احلياة، فاحلياة حتوي كل شيء، اجلميل والقبيح، واحللو 
واملر، ويجب أن نعي هذا جيدا، وأن نعطي كل شيء منزلته 
الصحيحة، وعلى اليد الفاضلة أن تفرق بني احلالة «الشوكية 
والوردية»، وعليها االستمرار واملضي بثبات في مسيرتها 

الفاضلة ودون تأرجح.. وفق اهللا اجلميع لرضاه.
نصيحة أكتبها لك شعرا:

دنيا كفا اهللا شرها.. ما لها أمان
تاخذ وتعطي ثم  تعطي وتاخذ.. 

بني العسل واملر.. وأفراح وأحزان
هاذي سواياها مع الناس.. مبطي

خلك حذر منها.. على مر األزمان
من يامن الدنيا من الناس مخطي

كم اقهرت، كم ذلت إنسان وإنسان
وإن هودت كم يوم.. البد تسطي

في ١٦ مــارس اجلاري تطرقت في 
نافذتي إلى الدوام املرن التجريبي في 
الشهر الفضيل، وأعربت عن خشيتي 
من أن يحدث العكس لعدة أسباب، وقلت 
«أمتنى أن أكون مخطئا، بأن الدوام املرن 
لن ميكنه منفــردا أن يحقق انفراجة، 
باعتبار أن معاجلة أزمة املرور تتطلب 

حلوال مجتمعة وليس حال واحدا».
شــهر رمضان املبارك بــدأ فعليا 
بالنســبة لتقييم النظام اجلديد األحد 
الطرقات تشــهد  املاضي، وإذ مبعظم 
اختناقات شديدة أكدت صحة ما ذكرته 
وتسببت في مشــكالت مثل صعوبة 
الوصــول إلى مقــرات العمل أو تأخر 
وصول املرضى إلى املستشفيات... الخ.

القضية املرورية حتظى باهتمام كبير 
من قبل النائــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع 
باإلنابة الشيخ طالل اخلالد، وكل قطاعات 
الوزارة انطالقا من أن «الداخلية» طرف 
مهم في املعادلــة وعليها دور مهم في 
التصدي لألزمة ولكن من الضروري أن 
تلقى املساندة من اجلهات ذات الصالة.
املروري تؤرق  مشــكلة االزدحام 
اجلميع وليست وليدة اليوم بل ممتدة 
منذ سنوات، ومع ذلك هناك حلول ليست 
مستحيلة ميكن أن نعالج بها املشكلة، 
إذ يجب إلى جانب الدوام املرن، تشجيع 
النقل  للطالب وتطوير  النقل اجلماعي 
اجلماعي وتقدمي محفزات الستخدمها 
من قبل الوافدين والتشدد في منع سير 
الشاحنات في غير األوقات املخصصة 
وتدشني مدن صناعية وحرفية بعيدة 
عن املناطق احلضريــة القائمة وإقامة 
مجمعات عمالية قريبة منها وتدشــني 
مترو األنفاق والكويت مبا متتلكه من 
قدرات مالية تســتطيع فعل ذلك خالل 
فترة قصيرة واالستعانة بخبرات الدول 
الشقيقة واملضي بتطوير شبكة الطرق، 
وفرض رسوم تصاعدية على املركبات 
من املوديالت القدمية وسحب الرخص 
لكل من حتصل عليها بشكل غير قانوني 
والتوسع في املنطقة احلضرية بإقامة 
مدن إســكانية جديدة كاملة اخلدمات 
احلكومية والتعليمية والصحية، بحيث 
ال يحتاج قاطنوهــا للتوجه إلى خارج 
مناطقهم إلنهاء معامالتهم، وفتح أفرع 
للكليات اجلامعية وبناء مستشفيات في 

تلك املدن اإلسكانية.
٭ آخر الكالم: إلى متى تغرق الطرقات كلما 
سقطت أمطار اخلير؟ كل عام نكون مع 
وعود وكالم عن انفراجة وخطوات اتخذت 
ومع ذلك يبقى احلال على ما هو عليه.

املطلوب حلول واقعية مرئية مردودها 
على أرض الواقع بعيدا عن اآلمال الزائفة، 
لدينا كل املقومات إلقامة شبكة معتبرة 
لصرف مياه األمطار، وأخيرا أشــكر 
النائب األول الشيخ طالل اخلالد ووكيل 
وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس على 
تواجدهما ميدانيا ملتابعة احلالة املرورية، 
ورجال اإلطفاء على جهودهم في التعامل 

مع بالغات تسببت بها األمطار.

الترقيات والعالوات من أجل أن يضع 
اسم موظف آخر يقضي له مصاحله 
ويجامله ويحابيه، وإذا سأله املوظف 
املظلوم عن سبب عدم إدراج اسمه 
في كشف الترقيات يقول له: أعذرني 
فقد ســقط اسمك سهوا من كشف 
الترقيات دون تعمد «واجلايات أحسن 
من الرايحــات»، وهذا كالم مأخوذ 
خيره ال ينفي الظلم واحليف الذي وقع 
على هذا املوظف املسكني، وال يلغي 
اخلطأ املتعمد الذي ارتكبه املسؤول في 
حقه من أجل مصالح شخصية، فقد 
خان املسؤول شرف املهنة، وحسابه 

على اهللا تعالى.
وعلى نفس السياق جتد مراجعا 
يثني على نظام إدارة زارها ويقول: 
كل موظفي هــذه اإلدارة على قدر 
املســؤولية، وهم قائمون بواجبهم 
على أكمل وجه، ويسقط سهوا اسم 
مديرهم الذي سن هذا النظام وراقبه 
وتابعه متابعة حثيثة وأشرف عليه، 
وهــذا ما ال يجوز وال يقبل، فاحلق 
أحق أن يتبع، وهنا يتضح لنا الفرق 
بني «سقط ســهوا» و«أسقط بعذر 

السهو». ودمتم ساملني.

العبوات تختلف من حيث التصميم، 
وقد تكون أســعارها باهظة ويقوم 
البعــض بإضافة األلعاب أو العطور 
أو األموال النقدية أو املواد الغذائية 
الفاخرة وغالية األثمان وعدم االكتفاء 
باحللويات واملكسرات البسيطة فيها. 
وألن البعض يقوم باإلسراف والبذخ 
في هذه املناسبة، فلذلك يرى بعض 
أهل العلم أنه بدعة، حيث إنه أصبح 
كأنه عيد، حيث مت اختيار يوم محدد 
له ويعود كل سنة ويجتمع اجلميع فيه 
ويتخذون الزينة في اللباس وتوزع 
احللوى، علما بأنه ال يوجد غير عيدين 

في اإلسالم. 
ولكن البعض ال يــرى أنه عيد 
وممكن االحتفــال به كل عام ولكن 
دون تكلف وببســاطة فقد كان في 
السابق ال يكلف كثيرا ولكن اآلن مع 
التكلف والبذخ واإلسراف فإن ذلك ال 
يجوز ويشكل عبئا كبيرا على األسر. 
فمن أراد إحياء هذه العادة فليحييها 
ببساطة ودون تكلف سواء كان في 
املالبس أو في نوعية القرقيعان الذي 
يتم توزيعه أو في الزينة.. وعساكم 
من عواده وربي يطول بأعماركم وكل 

عام وأنتم بخير.

ميثله، تلك املسلســالت التي لطاملا 
تغنينا بها، ونستذكرها من حني آلخر 
عبر إعادة مشــاهدتها، وذلك بدال 
من االنحدار الذي نشهده في تلك 
املسلسالت البعيدة عن الواقع الذي 

ميثله املجتمع اخلليجي. 
ومــن ناحية أخــرى وفي هذا 
الصدد، نتمنى في رمضان لهذا العام 
أن نشهد مسلسالت ذات املضمون 
والشكل والقدوة في الطرح، ومتثيل 
طبيعة املجتمع اخلليجي على حقيقته، 
وعدم التعاقد أو التعاون مع أي من 
أفراده فــي محاولة جادة وإيجابية 
للحد من اســتمرار تلــك املهازل، 
وفي الوقت نفســه نقول إن البعد 
عن أغلبية تلك املسلسالت ضروري، 
فهي ال تقدم شيئا جديدا ميكن أن 
يفيد املشــاهد والتي أغلبها تكرار 
أو  ملسلسالت رمضانية ســابقة. 
تكرارا آلخرين مع تغيير في األسماء 
واألماكن وقد تكون تكرارا ألعمال 

أجنبية سابقة.

أن هناك شيئا اسمه «سقط سهوا» 
وهناك شيئا آخر اسمه أسقط عمدا 
بعذر السهو، وبني سقط وأسقط فرق 
كبير، فمن أسقط سهوا ألغي دوره 
متاما بتعمد بعذر السهو، وهذا ما ال 
يجوز وال يقبــل على اإلطالق ألنه 
ال بد من إعطــاء كل ذي حق حقه، 
فال سهو مع احلق وال نسيان، وإن 
سهوت فراجع احلق واستدرك اخلطأ، 
واألمثلة على ذلك كثيرة، فتجد مثال 
مسؤول دائرة ميت الضمير يسقط 
اسم موظف نشط ومجتهد وملتزم 
مبواعيد عمله في دائرته من سجل 

املتوفى لألطفال الذين يجوبون األحياء 
الشــعبية وهم يــرددون األهازيج 
مستخدمني الدفوف والطبول وليس 
اليوم  لهم لباس مميز، ويكون هذا 

آخر خميس من شهر رمضان.
 إن هذه العادات تعتبر تراثية ألن 
األطفال يلبســون املالبس التراثية 
القدمية ويرددون األهازيج واألناشيد 
ويجمعــون القرقيعان بأكياســهم 
القماشية والبعض قد يضع احلناء في 
أيدي البنات. ولكن اآلن أصبحت األسر 
تتنافس على القرقيعان، فالبعض يعمل 
عبوات حتمل اسم أصحابها باستخدام 
تصاميــم إلكترونية مطبوعة وهذه 

تلك املسلسالت. حتى إن بعض من 
املمثلني املجســدين لبعض أمناط 
املجتمع اخلليجي لديه مشكلة كبيرة 
في نطق اللهجة في بعض منها، وأدى 
دوره بشكل سيء وبصعوبة بالغة. 
ولو عدنا بالذاكرة للوراء قليال يوم 
أن كانت تلك املسلسالت التي يتم 
إنتاجها بكادر خليجي شبه كامل، 
االلتزام والتعبير  لرأينا فيها مدى 
الصحيح عن املجتمع اخلليجي وما 

أصحاب النبي ژ، في قصة جرت له 
يوم معركة اليرموك عام ١٤ للهجرة، 

ال مجال لذكرها هنا.
وعموما، النفس البشرية عرضة 
للسهو والنسيان، فنحن نسهو أحيانا 
في صالتنا فيلتبس علينا وننسى كم 
ركعة صلينا، فنسجد سجدتي السهو 
كي تكون صالتنــا صحيحة مثلما 
علمنا حبيبنا ورسولنا محمد ژ، 
وجميل ان نستدرك سهونا ونتذكر 
ما غفلنــا عنه ونصححه، فاإلذعان 
للحق شجاعة وفضيلة، ولكن هناك 
أمرا مهما للغاية علينا معرفته وهو 

ومن األهازيج التي ترددها البنات 
هي: قرقيعان وقرقيعان بني اقصير 
ورميضان، عادت عليكم صيام كل 
ســنة وكل عام يا اهللا تخلي ولدهم 
(أو بنتهم) يا اهللا تخليه ألمه، عسى 
البقعة ما تخمه وال توازي على أمه، 
وأما األوالد فيرددون: سلم ولدهم 

يا اهللا خله ألمه يا اهللا.
و«القرقيعان» موروث خليجي، 
يحييــه اخلليجيــون في منتصف 
رمضان، ولكن بعض الدول العربية 
حتتفل بهذه املناســبة ولكن بشكل 
مختلف. ففي السودان يسمى يوم 
احلــارة ويعتبر صدقة يقدمها أهل 

اخلليجي بصورة سيئة جدا وبشكل 
ال ميت إلى الواقع، وبالتالي فإن تلك 
النوعية من املسلسالت ابتعدت كل 
البعد عــن كل ما له صلة باملجتمع 
اخلليجي. وال تعبر عنه كما يجب 

حتى بأقل املعايير!
وهي تعطي االنطباع بأن الغاية 
األساســية منها هو الربح بالدرجة 
األولى واللعب علــى وتر الصبغة 
واللهجــة اخلليجية التي تظهر في 

«ســقط ســهوا» عبارة ظهرت 
العربية،  بداية صدور الصحف  مع 
وليس ضمن األمثــال الواردة منذ 
تاريخنا القدمي، وهي اعتذار مهذب 
واستدراك ملا فات، والسهو قسم من 
أقسام النسيان، حيث يغفل القلب عن 
الشيء فال يتذكره، وهذا وارد في كل 
األحوال، وال بأس في ذلك وال ضرر 
وال ضرار، فنحن بشر ننسى ونسهو 

ونغفل ثم نعود فنتذكر.
وكثيرا ما سمعنا هذه العبارة في 
وسائل اإلعالم املتعددة وبكثرة، ألن 
اإلنسان إذا حتدث حديثا طويال رمبا 
فاتته بعض األمور، وعموما فالعبارة 
قريبة إلى حــد ما من القول اآلخر: 
«جل من ال يسهو» و«سقط سهوا» 
تعني نســيت ذكر شيء ما وغفلت 
عنه ولم أعد أتذكره دون تعمد مني 
أو قصد، وهذا أمر طبيعي، فالنسيان 
نعمة وراحة لإلنسان، ولوال النسيان 

لكنا في حال ثان.
ومبا أن الشــيء بالشيء يذكر 
والكالم يجر بعضــه بعضا، فأول 
من قال: جل من ال يســهو أبوجهم 
بن حذيفة العدوي القرشي وهو من 

«القرقيعان» هي مناسبة تقليدية 
تراثية سنوية، يتم االحتفال بها في 
منتصف شــهر رمضان، ويلبس 
الشعبية ويرددون  األطفال األزياء 
األهازيج، وتــوزع عليهم احللوى 
واملكسرات، وفي األهازيج يدعون 
دعوات طيبة لألبناء والبنات ولألسرة 
أن كلمة قرقيعان  بأكملها، ويرجح 
أتت من كلمة قرع وقرعان وجمعها 
أو  قرقعة وقرقيعان وتعني ضرب 

دق الباب أو الشيء.
وكلمة قرقيعان أو قرنقعوة، كما 
يسميها البعض، تعني املخلوط متعدد 
األصناف من املكسرات واحللوى أو 
أنها مشتقة من القرقعة أي الصوت 
الصادر عن ضرب األواني والسالل 

احلاوية للحلويات واملكسرات.
وجرت العادة أن يتجمع األطفال 
بعد اإلفطار ويسيرون مع بعضهم 
البعض وهــم يــرددون األهازيج 
واألناشيد الشــعبية وميرون على 
البيــوت القريبة منهــم ويجمعون 
أكياسهم  املكســرات واحللوى في 
اخلاصــة، وبعد ذلــك يذهبون إلى 
منازلهم، والكل يأكل مما جمعه في 

كيسه. 

نتمنى أال تستمر املهازل السابقة 
التي  الرمضانية  في املسلســالت 
عرضت طوال الســنوات املاضية، 
والتي شــوهت الكثير من صفات 
وطبيعة املجتمع اخلليجي بشــكل 
عام وعرض مواقف غير حقيقية عن 
املجتمع اخلليجي البعيد كل البعد عما 
تصوره تلك املسلسالت الهزيلة في 
الشكل واملضمون، ومع ذلك عرضت 
تلك املسلسالت العديد من املمارسات 
غير احلقيقية، وواصلت السلبيات 
التي سبق وأشرنا إليها في العديد 

من مقاالت سابقة.
ومن ضمنها على سبيل املثال أن 
غالبية املمثلني فيها من غير خليجيني 
ويتصنعون لكنتها وهي ال تعبر عن 
تفاصيل املجتمع اخلليجي احلقيقي 
البســيط، كما أظهرت بعض تلك 
املسلسالت اجلوانب السلبية وتناست 
العديد من اجلوانب اإليجابية في هذا 
املجتمع اخلليجي، بل إن بعض تلك 
املسلسالت بالغت في إظهار املجتمع 

ألم وأمل

القرقيعان
د.هند الشومر

من الواقع

مسلسالت 
رمضان تتجه 

إلى أين؟
Dr.essa.amiri@hotmail.comد.عيسى محمد العميري

كلمات ال تنسى

سقط سهوًا
مشعل السعيد



تسالي
الثالثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣

20

568791
682

14
723

257
54376
3851

539
78

74138
49637
374
93782

8
8497

257
8739156

379

9
2953

128
537
654
9468

7641
492

1

6 2 7 4 1 3 5 8 9
4 5 8 2 9 6 3 1 7
3 9 1 7 5 8 2 6 4
9 3 4 6 7 5 8 2 1
7 1 2 8 3 9 6 4 5
5 8 6 1 4 2 9 7 3
2 4 9 5 6 7 1 3 8
8 7 3 9 2 1 4 5 6
1 6 5 3 8 4 7 9 2

5 6 2 8 3 7 9 4 1
9 4 3 6 1 5 7 8 2
8 7 1 9 2 4 6 3 5
6 9 7 2 4 8 1 5 3
3 2 8 1 5 9 4 6 7
1 5 4 3 7 6 2 9 8
4 3 9 7 8 2 5 1 6
2 8 5 4 6 1 3 7 9
7 1 6 5 9 3 8 2 4

٤ ١ ٦ ٨ ٥ ٣ ٢ ٧ ٩
٢ ٩ ٨ ٧ ٦ ٤ ١ ٥ ٣
٣ ٧ ٥ ١ ٩ ٢ ٨ ٦ ٤
٥ ٣ ١ ٢ ٤ ٨ ٧ ٩ ٦
٦ ٨ ٧ ٥ ١ ٩ ٣ ٤ ٢
٩ ٢ ٤ ٦ ٣ ٧ ٥ ١ ٨
٨ ٥ ٩ ٣ ٧ ٦ ٤ ٢ ١
١ ٤ ٣ ٩ ٢ ٥ ٦ ٨ ٧
٧ ٦ ٢ ٤ ٨ ١ ٩ ٣ ٥

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 
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أفقياً:

من احليوانات الثدي ية من ٦ أحرف

عموديًا:

SudokuSudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

األرنب

عال غامن

لنيحايرلاا

ملحةليمجلا

االامتحالا

لليحيحفلار

اسوماقلاجب

سراةحيرصزي

تقلةمقلايع

قبجنمزاحرس

اينمركلاةم

ملحريثكلاا

ةةةيفوجلاح

ةظحالملابة

أفقياً: ١ - رماه - للمساحة، ٢ - البنك، ٣ - أوضح وأبني 
(معكوسة) - ورم جلدي، ٤ - حلن - حزني (معكوسة)، 
٥ - متشابهة - سارق، ٦ - ندى - مغني سفينة الغوص 
- متشابهان، ٧ - نرجعه - حنظل (معكوسة)، ٨ - حرف 
هجاء - أحيي، ٩ - ينتقل من بلد إلى آخر (معكوسة) - 

متردد، ١٠ - عكس قريبة - في الوجه.

االستقامة
سماحة
اجلميلة

ملح

ربيع
الرياحني
صريحة
املالحظة

الفحيحيل
االحتمال
اجلوفية

اجلنح

الكثير
قبيلة
حازم

جزيرة

القاموس
الكرم
القمة

١ - عاصمة عربية - عكس بعد، ٢ - عكس الضار، ٣ - اعالة 
(معكوسة) - في اول الصبا (معكوسة)، ٤ - كتاب ألبي 
الفرج األصفهاني - حاجز، ٥ - ضمير منفصل - عكس 
ضالل، ٦ - أوقف ومنع - أرق (معكوسة)، ٧ - ألقي - 
يوضع في العني (معكوسة)، ٨ - عكس الكر (معكوسة) 

- القى، ٩ - علم مذكر - للتأفف، ١٠ - البعيد - جود.

أفقياً: عموديًا:
١ - ألقاه - آر، ٢ - املصرف، ٣ - أفسر (معكوسة) - دمل، 
٤ - نغم - أساي (معكوسة)، ٥ - ا ا ا ا - لص، ٦ - طل 
- نهام - ي ي، ٧ - نعيده - مر (معكوسة)، ٨ - قاف - 
اسلم، ٩ - يسافر (معكوسة) - حائر، ١٠ - بعيدة - فم.

١ - الرباط - قرب، ٢ - النافع، ٣ - انفاق (معكوسة) - يافع 
(معكوسة)، ٤ - األغاني - سد، ٥ - هم - هداية، ٦ - صّد 
- سهاد (معكوسة)، ٧ - أرمي - كحل (معكوسة)، ٨ - الفر 
(معكوسة) - رمى، ٩ - سليم - أف، ١٠ - القاصي - كرم.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم الصحة

أمراض الكبد واالكتئاب

ميكن أن تصبح أمراض الكبد سببا محتمال 
لالكتئاب، فأمراض الكبد تتطور من دون أعراض، 
ألن الكبد خال من النهايات العصبية، لذلك ال 
يظهر األلم باستثناء حاالت متدد كبسوالت 
الكبد. وميكن أن تظهر أمراض الكبد على شكل 
املزاج.  رعشات وحكة جلدية وتقلبات في 
وأكثرها وضوحا هي احلكة اجللدية املستمرة 
مع عدم وجود البثور والطفح اجللدي. وهذا 
يظهر عادة لدى النساء اللواتي عمرهن أكثر 

من ٥٠ عاما.
والعالمة الثانية التي قد تشير إلى إصابة 
الكبد هي الكآبة التي تالحظ عادة لدى األطفال 
والشباب دون العشرين من العمر. فغالبا ما 
تكون هذه أعراض مرض نادر - مرض ولسن 
- كونوفالوف، الناجم عن تراكم كمية كبيرة 

من النحاس في الكبد وبقيت دون معاجلة.
كما يكون املرض دماغيا أي يكون الدماغ 
هو املتضرر الرئيسي، وقد يكون الكبد أيضا 
إذا تطور تليف الكبد في سن مبكرة. و«في 
حالة إصابة الدماغ يعاني الكبد أيضا ولكن 
الذي حتصل  الدماغ»،  ليس بنفس مستوى 
إلى تقلبات في  فيه تغيرات محددة تؤدي 

املزاج وارتعاش.
ومن األعراض غير الواضحة ألمراض الكبد 
ارتفاع مستوى احلديد «الفريتني» في اجلسم، 
إلى مرض ترسب األصبغة  حيث قد يشير 
الدموية، الناجم عن ترسب كمية كبيرة من 
احلديد في الكبد وأعضاء أخرى من اجلسم، ما 
يؤدي بالتالي إلى تليف الكبد وسرطان الكبد.

ملاذا يتغير لون األسنان إلى األصفر وكيف ميكن منع تغير لونها؟

أعلنت طبيبة األسنان ناتاليا كاديكالوفا أن هناك 
عوامل كثيرة تؤثر في لون األسنان وتوضح كيف 
ميكن منع تغير لونها إلى اللون األصفر أو إلى لون 
داكن. وتشير الطبيبة في مقابلة مع راديو «سبوتنيك» 
إلى أن الرأي الشائع هو أن القهوة تسبب تغير لون 
األسنان إلى األصفر. نعم بعض املواد ميكن أن تغير 

لون مينا األسنان.
وتقول: «هناك بعض األغذية تغير لون األسنان وكذلك 
بعض الثمار، في حني أن الليمون، على العكس من 
ذلك، ميكنه تبييض األسنان، ولكن في حالة وجود 
تسوس فإنه قد يسبب األلم. أما الشاي فال أعلم كم 
الكمية التي يجب تناولها لكي يتغير لون األسنان. 
وميكن عند تناول القهوة والكوال استخدام قصبة 

الشرب ملنع تأثيرها في لون األسنان».
وتضيف: ينصح بعد تناول الطعام بتنظيف األسنان 
أو شطف الفم خلفض تأثير الصبغات. وتشير إلى أن 
لون مينا األسنان ميكن أن يتغير ليس فقط بسبب 
املواد الغذائية. وتقول: «ميكن أن يصبح لون األسنان 
داكنا بسبب تناول بعض مضادات احليوية، وكذلك 
تناول أي عقاقير دون حتكم، مبا فيها املكمالت الغذائية. 
كما أن بعض أمراض اجلهاز الهضمي ميكن أن تسبب 
نشوء طبقة خاصة على األسنان. وعندما يالحظ 
طبيب األسنان هذه الطبقة يدرك ضرورة إرسال 
املريض إلى اختصاصي باألمراض الباطنية. وقد 
يكون سبب تغير اللون زيادة في تركيز الفلور في 
املاء، حيث إن ارتفاع مستواه في اجلسم، قد يؤدي 

إلى ظهور بقع بنية على األسنان». 
وتوضح الطبيبة ما إذا كان باإلمكان إعادة لون األسنان 
إلى سابق عهده. وتقول: إذا حدث التغير في اللون 
بسبب أمراض داخلية، فيجب أوال استشارة الطبيب 
وحتفيز اجلسم على العمل. وميكن إجراء قشط دقيق، 
عندما يحصل خدش في سطح املينا بأداة خاصة، أو 
بسبب القشرة أو حشوة األسنان. وإذا كان السبب 
مواد التلوين، أي ما يدخل إلى الفم من اخلارج، فيمكن 
أيضا تصحيح ذلك في كرسي طبيب األسنان. وتساعد 
النظافة، والتنظيف، والتبييض على استعادة لون 

األسنان السابق.

املصدر: «نوفوستي»

املصدر: صحيفة «إزفيستيا»
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٥٫٦ مليارات دينار قروضًا من البنوك الكويتية للشركات األجنبية
االستثمار وشركات التمويل قد قامت 
بتقدمي تسهيالت ائتمانية لغير املقيمني 
بإجمالي رصيد بلغ ٥٦١٫٧ مليون دينار، 
أمــا قروض البنوك فقــد بلغ إجماليها 

٢٫٢ مليار دينار.
وجلهة قــروض التجــارة فقد بلغ 
إجماليها ١٧٧٫٣ مليون دينار، وللشركات 
الصناعية ٤٠٨ ماليني دينار ولإلنشاء 

بإجمالي يبلغ ٢٠٦٫٣ ماليني دينار.
وإجمــاال، يتوقــع أن ترتفــع قيمة 
التسهيالت االئتمانية املقدمة للشركات 
األجنبية العاملة في الكويت خالل العام 
احلالي نتيجة تنفيذ البالد عددا كبيرا 
من املشاريع اإلنشائية والنفطية، حيث 
رصدت ميزانية الكويت خالل الســنة 
املالية املقبلة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ تنفيذ مشاريع 
رأســمالية بقيمة ٢٫٣ مليار دينار مبا 
يعادل ٩٪ من إجمالي املصروفات املقدرة 
في امليزانية والبالغة ٢٦٫٣ مليار دينار.

التسهيالت لبند اخلدمات األخرى أكثر 
من مليار دينار.

وتوزع بقية مبلغ التسهيالت على 
القطاعات األخرى لغير املقيمني ومنها 
قطاع العقــارات بقيمــة ١٢٦٫٢ مليون 
دينــار، واخلدمات العامة بقيمة ١٦٣٫٤

مليون دينار.
أما بند شراء األوراق املالية للشركات 
واألفراد من غير املقيمني فقد بلغ ٧٣٫٤

مليون دينار، موزعا على ٥٩٫٨ مليون 
دينار للشــركات واملؤسســات و١٣٫٦

مليون دينار لألفراد.
وفي العادة ال متنح البنوك احمللية 
أي تسهيالت شخصية لألجانب الذي 
ال يحملون أي اقامات في البالد، حيث 

يخلو هذا البند من أي تسهيالت.
وتكشف اإلحصائيات عن أن الشركات 
واملؤسســات املالية التي تشتمل على 
شــركات التأمني والصرافة وشــركات 

أحمد مغربي

واصلت البنوك الكويتية التوسع في 
تقدمي التسهيالت االئتمانية لألنشطة 
االقتصادية لغير املقيمني (األجانب)، 
مما رفع من إجمالي الرصيد التراكمي 
للتســهيالت املمنوحــة لهــم إلى نحو 
٥٫٦ مليارات دينار بنهاية شهر فبراير 
املاضــي، وذلــك وفقــا لإلحصائيــات 

الصادرة من بنك الكويت املركزي.
ويصنف بنك الكويت املركزي غير 
املقيمني بأنهم األشخاص غير الكويتيني 
الذين لم يحصلــوا على إذن العمل أو 
تصاريــح اإلقامــة في البــالد، وكذلك 
الشركات واملنشآت التجارية األجنبية 
غير املقامة في الكويت واملرخص لها من 
وزارة التجــارة والصناعة، أو اجلهات 
املختصة مبا في ذلك الشركات األجنبية 
التي تقوم بتنفيذ أعمال مبوجب عقود 
خاصة مــع احلكومة وكذلــك الهيئات 
الديبلوماسية األجنبية والهيئات التابعة 

لها.
واستنادا إلى اإلحصائيات فقد بلغت 
قيمة الزيــادة في رصيد التســهيالت 
لألنشــطة االقتصادية لغيــر املقيمني 
مبــا قيمتــه ٩٤٠ مليون دينــار أي ما 
يعادل ٢٠٪ على أساس سنوي، إذ بلغ 
إجمالي التسهيالت لغير املقيمني نحو 
٤٫٦ مليــارات دينار خــالل فبراير من 

العام املاضي.
وبلغ الرصيد اإلجمالي للتسهيالت 
التي حصل عليهــا قطاع النفط اخلام 
والغاز لغير املقيمني ٥٧٧٫٧ مليون دينار 
في نهاية شهر فبراير املاضي، فيما بلغت 

بنهاية فبراير ٢٠٢٣ وبنمو ٢٠٪ على أساس سنوي.. وبهدف تنفيذ أعمال مبوجب عقود خاصة مع احلكومة والهيئات والشركات احمللية

شركات التمويل واالستثمار واملؤسسات املالية قدمت قروضًا لهذه الشركات بـ ٥٦١٫٧ مليون دينار٥٧٧٫٧ مليون دينار رصيد التسـهيالت املقدمة لشـركات النفـط والغاز األجنبيـة العاملة في الكويت

٦٨٦٫٣ مليون دينار لتمويل الواردات 
الكويت  كشــفت بيانــات بنــك 
املركزي عن أن البنوك احمللية قدمت 
نحو ٦٨٦٫٣ مليــون دينار لتمويل 
الواردات الكويتية (املدفوعة)، موزعة 
علــى ١٣٦ مليون دينــار اعتمادات 
مستندية و١٨٫٩ مليون دينار بوالص 
حتصيل و٥٣١٫٣ مليون دينار أوامر 

دفع.
وبالنســبة للعملة فــإن الدوالر 

األميركي استحوذ على نصيب األسد 
في متويل الواردات مبا قيمته ٥٩٥٫٦

مليون دينار، تلته العمالت األخرى 
بقيمة ٣٩٫٣ مليون دينار، ثم الدرهم 
االماراتي بقيمة ١٠٫٦ ماليني دينار، ثم 
الريال السعودي بقيمة ٧٫٣ ماليني 
دينار، واليورو بقيمة ٢٨٫٤ مليون 
دينار، وأخيرا اجلنيه االسترليني 

بقيمة ٣٫٤ ماليني دينار.

«أجيليتي» توّقع على تسهيالت 
من بنك إقليمي بـ ٧٥ مليون دوالر

دينار) من التسهيالت كما مت اإلفصاح مسبقا.
وتوقعــت «أجيليتي» أن تنعكس قيمة 
هذه التسهيالت ضمن بيانات الشركة املالية 

حسب استخدامها.

أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية 
توقيعها على ٧٥ مليون دوالر تسهيالت من 
أحد البنوك اإلقليمية، إضافة إلى التسهيالت 
القدمية، وذلك ضمن برنامج إعادة التمويل 
الذي بدأته العام املاضي. وأوضحت الشركة، 
في بيــان على موقع البورصــة أمس، أنها 
استكملت إلى اآلن ٣٫٠٧٥ مليارات دوالر (ما 
يعادل نحو ٩٣٨ مليون دينار) من التسهيالت 
االئتمانية، ومن املتوقع أن تنتهي هذه اجلولة 
بـ ٣٫٢ مليارات دوالر (ما يعادل نحو مليار 

الشركة استكملت حتى اآلن ٣٫٠٧ مليارات دوالر تسهيالت ائتمانية

هل بدأت موجات االنهيار 
لألنظمة املالية العاملية؟

قــال الرئيس التنفيذي 
لشركة إكسبر لالستشارات 
وإدارة األعمال م.نايف بن 
عبداجلليل بستكي إن كريدي 
سويس يصنف على أنه ثاني 
أكبر بنك في سويسرا وفي 
املركز الـ ٣٠ على املستوى 
العاملي من الناحية النظامية، 
والذي تأسس قبل ١٦٧ عاما، 
وتنتشر أعماله املصرفية في 
اكثر من ٥٠ دولة ولديه اكثر 
من ١٥٠ فرعا. وأشار بستكي 
إلى أن قيمــة أصول البنك 

تقدر بنحو ٣٫١ تريليونات دوالر، وميتلك البنك 
األهلي السعودي منها ٩٫٩٪، كما يستحوذ جهاز 
قطر لالســتثمار QIA ومجموعة العليان على 
حصة تعادل ٥٫٠٪ و٤٫٩٪ - على التوالي، وتعتمد 
استراتيجية البنك على إدارة األموال لألشخاص 
الذين لديهم ماليني الدوالرات لالستثمار بشكل 
أساســي. وقامت اإلدارة التنفيذية في وقت 
ســابق مبراجعة اخلطة االستراتيجية للبنك، 
والتي تطلب منها زيادة حجم التمويل من خالل 
املستثمرين، ولم تستطع إدارة البنك احلصول 
على ذلك، رغم ما مت تداوله بأن البنك امام ازمة 
مالية محتملة. وبــدأت األزمة في نهاية العام 
٢٠٢٢ عندما قام عمالء البنك بسحب ما يقارب 
١١٩ مليار دوالر، بينما تكبد البنك أكبر خسارة 
سنوية منذ األزمة املالية ٢٠٠٨ والتي بلغت ٧٫٣
مليارات دوالر. ولعل اإلدارة املثيرة لالنقسام 
كانت احد اهم أسباب انهيار البنك، عالوة على 
التأكيد على التضخيم التسويقي ملالءة البنك 
املالية للمســتثمرين والتي لم تعكس الواقع، 
في خرق صريح ملبادئ الشفافية واحلوكمة!.

ولعل ما أثاره احد املستثمرين الكبار بالبنك 
من ذعر بقية املستثمرين، بعدم الرغبة في زيادة 
احلصة التي ميتلكها هذا املســتثمر ألسباب 
إدارية او قانونية، أدت الى بث رائحة اخلوف 
لدى املستثمرين ونزول لقيمة السهم بنسبة 
٢٤٪ خالل جلسة واحدة!. باإلضافة التي التقارير 
الدورية للبنك والتــي لم تراع تقييم املخاطر 

بشكل واضح، أدت كلها لوجود هذه االزمة. 
كما ان لعدم مجــاراة احتياجات أصحاب 
املصالح من املستثمرين، أدى بدوره الى وجود 
حالة من الهلع بني أوســاط كبار املستثمرين 

وعدم الطمأنينة لديهم. ولعل 
تصاريح املصارف االوربية 
مــن ان كريدي ســويس 
ليس لديه رأس املال الكافي 
الستيعاب اخلسائر نتيجة 
التمويل،  ارتفاع تكاليــف 
ألقت بظاللهــا على قطاع 
لذلك،  املستثمرين. نتيجة 
انخفضت ودائع البنك بنسبة 
٤٠٪ عــن عام ٢٠٢٢ لتصل 
إلــى ٢٥٢ مليار دوالر، في 
حني انخفض إجمالي األصول 
٣٠٪ إلــى ٥٧١ مليار دوالر، 
كما سجل البنك خسارة صافية في عام ٢٠٢٢

بلغت ٧٫٩ مليارات دوالر، بعد أن سجل خسارة 
صافية قدرها ١٫٨ مليار دوالر في العام ٢٠٢١. 
وقد انعكس هذا االنهيار على سعر السهم الذي 
انخفض كذلك مبقدار ٧٥٪. والحتواء هذه األزمة 
قامت اإلدارة التنفيذية باتخاذ بعض اإلجراءات 
االستراتيجية من تقليص أعمال البنك املصرفية 
االستثمارية املتقلبة، فصل بنكه االستثماري، 
والتركيز على إدارة الثروات، مع خفض ٩٫٠٠٠

وظيفة. كما تزامن ذلك الدور مع اقتراض اضافي 
بقيمة ٥٤ مليار دوالر أميركي من البنك املركزي 
السويسري، وذلك لدعم السيولة بعد أن أدى 
تراجع أسهمه وســنداته إلى تكثيف املخاوف 

بشأن أزمة مصرفية عاملية. 
كما عمدت اإلدارة إلى كســب دعم بعض 
املستثمرين االستراتيجيني كخيار لتعزيز املالءة 
املالية للبنك من املستثمرين اخلليجيني، والتي 
لم تأت باحلل الكافي. وملا بدا ان طريق كريدي 
سويس اصبح مسدودا، اضطر املالك بإيعاز 
الى املوافقة على  من احلكومة السويســرية 
عملية االســتحواذ التي تقدم بها UBS لشراء 
منافسه احلصري كريدي سويس، والتي ميكن 
اعتبارها طــوق النجاة بقيمة تقدر بنحو ٣٫٣
مليارات دوالر. وتعتبر تلك القيمة قليلة بحق 
التاريخ املصرفي السويسريـ  كريدي سويس 
UBS ـ والتي تعد مــن الصفقات املهمة لبنك

والتي ستعزز مكانته على قمة الهرمي املصرفي 
السويسري على الرغم من تاريخ نشأته.  فهل 
بدأت موجات االنهيار لألنظمة املالية العاملية؟ 
وماذا يجب علــى بقية البنوك األخرى اتباعه 

لتفادي مثل تلك الكوارث؟

م. نايف بستكي

الكويت تخطط لتصدير ١٣٠ ألف برميل يوميًا 
من وقود «مصفاة الزور» منخفض الكبريت

محمود عيسى ووكاالت

ذكرت نشرة ميس النفطية 
أن مصفاة الــزور الكويتية 
ســتغرق األســواق بزيــت 
الكبريت  الوقود منخفــض 
VLSFO، حيــث مت تصميــم 
املصفــاة ألغــراض تزويــد 
محطات الطاقة احمللية بزيت 
الوقــود، لكن الكويت تعمل 
حاليا على زيادة صادراتها من 
هذا املشتق إلى احلد األقصى 
لالستفادة من فروق األسعار.
أن  النشــرة  وأضافــت 
صــادرات املصفــاة من هذا 
الوقــود قد ارتفعت بشــكل 
كبيــر بعــد تشــغيل وحدة 
تقطير النفط اخلام الثانية 
في املصفاة، ومع أن التدفقات 
احلالية من الوقود الكويتي 
منخفض الكبريت تتجه بشكل 
أساسي إلى سنغافورة، لكن 
مؤسسة البترول الكويتية قد 
تبدأ بإرسال شحنات من هذا 
الوقود إلى الدول الغربية في 

وقت وشيك.
أن  النشــرة  وتوقعــت 
يكون لتشغيل مصفاة الزور 
الضخمة في الكويت بكامل 
طاقتها اليومية البالغة ٦١٥
ألف برميل تأثير كبير على 
األسواق العاملية لزيت الوقود 

ســنويا، ما يوازي ١٣٠ ألف 
برميل في اليوم عندما تعمل 

بكامل طاقتها التكريرية.
وفــي ســياق متصــل، 
ذكــرت مصــادر فــي قطاع 
النفط لوكالة «رويترز» أن 
مصفــاة جازان الســعودية 
أرامكــو  التابعــة لشــركة 
النفطية سترفع إنتاجها من 
الديزل ذي احملتوي الكبريتي 
فائق االنخفاض وستخفض 
صادرات زيــت الغاز املنتج 

روســيا بعدما فرض االحتاد 
األوروبي حظرا على واردات 
منتجات النفط الروسية منذ 
اخلامس من فبراير املاضي، 
فيما كثفت أرامكو السعودية 
ومؤسسة البترول الكويتية 
اإلنتاج من املصافي اجلديدة 
هذا العام، األمر الذي ساعد في 
تعويض نقص اإلمدادات في 
أوروبا وخفض أسعار منتجات 

التكرير.
وذكر محللون في إف.جي.

إي في مذكرة: «نتوقع زيادة 
حصة أحجام (إمدادات) الشرق 
األوســط في مزيــج واردات 
الديزل األوروبية مقارنة بآسيا 

في الشهور املقبلة».
ويقــع مجمــع ومصفــاة 
جازان للبتروكيماويات على 
ساحل البحر األحمر في جنوب 
غرب السعودية وتبلغ قيمته 
٢١ مليار دوالر. وذكر مصدر 
مطلــع أنه قادر على معاجلة 
٤٠٠ ألــف برميل مــن اخلام 
يوميــا منــذ بــدء العمل في 
نهايــة ديســمبر حتى مطلع 
٢٠٢٢ بعــد إرجــاء العمل به 
منذ ٢٠١٨. وقالت املصادر إن 
زيادة طاقة التكرير ستساعد 
السعودية أيضا في إبرام املزيد 
من االتفاقات طويلة األمد لبيع 

منتجات تكرير.

بالتقطير الفراغي في الربع 
الثاني من العام.

املمكــن أن تنتــج  ومــن 
املصفــاة مــا يصل إلــى ٢٥٠

ألف برميل يوميا من الديزل 
ذي احملتوي الكبريتي فائق 
االنخفاض عندما تعمل بكامل 
طاقتها، حيث قالت املصادر إن 
هذا قد يعزز صادرات أرامكو 

من الوقود إلى أوروبا.
الدول األوروبية  وتبحث 
عــن بدائــل لإلمــدادات مــن 

تستهدف زيادة صادراتها باحلد األقصى لالستفادة من فروق األسعار

منخفض الكبريت.
واســتندت إلى ما صرح 
به كبير احملللني في مؤسسة 
البتــرول الكويتيــة صالح 
العوضي خالل مؤمتر السلع 
الذي نظمته وكالة ستاندرد 
آند بورز العاملية للتصنيف 
االئتماني األســبوع املاضي 
بالفجيــرة، حيــث قــال إنه 
من املقرر أن تصل صادرات 
املصفاة من الوقود منخفض 
الكبريت إلــى ٧ ماليني طن 

«نفط الكويت» تخطط لبناء منشأة «حتلية غاز» بكلفة مبدئية ٣٠٠ مليون دوالر

شركة النفط الباكستانية تدفع ١٠٠ مليون دوالر 
لـ «مؤسسة البترول» مقابل مشترياتها من الوقود

محمود عيسى

ذكــرت مجلة ميد أن شــركة نفط 
الكويت تخطط لبناء منشــأة جديدة 
لتحلية الغاز في غرب الكويت، بحسب 
مصــادر مطلعة في القطــاع النفطي، 
موضحة أن اخلطط املتعلقة باملشروع 

ما زالت في مراحلها املبكرة، ومن املتوقع 
طرح املشروع في الربع األول أو الثاني 
من عام ٢٠٢٤. ومن حيث التكلفة، ذكرت 
املجلة أن قيمة العقد الرئيسي للمشروع 
قد تبلغ نحو ٣٠٠ مليون دوالر، ولكنها 
قد ترتفع ألكبر من ذلك بكثير اعتمادا 
علــى املواصفــات النهائية للمنشــأة 

املخطــط لها، حيــث إن مرافق حتلية 
الغاز تعمل على تقليل مستويات ثاني 
أكسيد الكربون وكبريتيد الهيدروجني 
في الغاز الطبيعي. ومن املعلوم انه إذا 
كانت نسبة هاتني املادتني ضئيلة في 
الغاز الطبيعي فإنه يشــار إليه باسم 
«الغاز احللو»، ومن خصائص هذا النوع 

من الغاز انه غير قابل للتآكل، ويحتاج 
قدرا اقل من التكرير، فضال عن سهولة 
نقله إلى اجلهة املراد شحنه إليها، ورغم 
وجود وسائل عديدة لتحلية الغاز، إال 
أن ثمة تفاوتا كبيرا بأســعار املعدات 
املستخدمة من حيث الكفاءة والتكلفة 
وبرامج اإلنتاج وحجم الكميات املنتجة.

محمود عيسى

ذكــر موقــع «دنيــا نيــوز» أن جلنة التنســيق 
االقتصادي الباكســتانية وافقت على دفع مبلغ ٢٧
مليار روبية (ما يعادل ١٠٠ مليون دوالر) ملؤسســة 
البترول الكويتية لتجنب تعثر رسمي من قبل شركة 
النفط الوطنية الباكستانية التي تعتبر املورد الرئيسي 
للوقود الى باكستان. واضاف املوقع أن اللجنة التابعة 
ملجلس الوزراء الباكســتاني أصدرت موافقتها على 
الدفعــة التكميلية خالل اجتمــاع طارئ عقدته يوم 

الثالثاء املاضي وحضر االجتماع وزراء املالية والطاقة 
والصناعــة واالنتاج. وقدمت وزارة الطاقة (قســم 
البترول) ملخصا عن التسهيالت االئتمانية املقدمة 
من الكويت لشراء النفط الكويتي، حيث اشارت الى 
أن حكومة باكســتان تستخدم التسهيالت الكويتية 
املقدمة من مؤسسة البترول الكويتية مقابل توريد 
زيت الديزل مبوجب العقد املبرم مع شــركة النفط 
الوطنية الباكستانية منذ عام ٢٠٠٠ وتبلغ مدة العقد 

عاما واحدا ويجري متديدها سنويا.
ويقوم جهــاز دعم العمليات بإيداع مبلغ معادل 

بالروبيــة لدى بنك باكســتان الوطني بعد ٣٠ يوما 
من تاريخ بوليصة الشحن لكل شحنة يتم إرسالها 
من قبل مؤسســة البتــرول الكويتية ومن ثم يقوم 
بنك باكســتان الوطني بتحويل تكلفة الشــحن إلى 

مؤسسة البترول الكويتية.
وختم املوقع بالقول انه في الوضع احلالي تكبد 
هذا احلساب خسائر فادحة في أسعار الصرف بسبب 
االضطرابات في سعر صرف الروبية مقابل الدوالر 
خالل األشهر الـ ١٢ املاضية، وتلتزم احلكومة بتغطية 

خسائر الصرف هذه.

نايف بستكي: أزمة «كريدي سويس».. نهاية غير مقدر لها!
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حمد الساير: مستقبل «وربة» ُمشرق.. بفضل أصوله القوية ومنوه املستدام
عقد بنك وربة اجتماع اجلمعية العمومية 
للعام املالي املنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، وذلك 
بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠٢٣ بنسبة حضور بلغت 
٥٨٫٣٤٧٪، حيث وافقت العمومية على جميع 
بنود جدول األعمال مبا فيها توصية مجلس 
اإلدارة بتوزيع ٣٪ نقدا (٣ فلوس للسهم) و٣٪ 
منحة (عدد ٣ أســهم عن كل ١٠٠ سهم)، وذلك 
على املســاهمني املســجلني في سجالت البنك 

بتاريخ انعقاد اجلمعية العمومية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس إدارة 
بنك وربة حمد مســاعد الســاير أن بنك وربة 
يتمتــع بقاعدة أصول قوية وجدارة ائتمانية 
صلبة ومنو مستدام، مشددا على أن مستقبل 
البنك مشــرق عبر حتقيق النجاح املســتدام 

والقدرة على اغتنام الفرص عند تقدميها.
وأضاف الســاير: «باعتبارنــا أحد البنوك 
املتميزة في القطاع املصرفــي الكويتي فإننا 
نستثمر في موظفينا وقدرتنا على تقدمي اخلدمة 
الشــخصية والدعم الذي يثني عليه عمالؤنا 
باستمرار، سواء كان ذلك من الشركات الصغيرة 
التي تســعى للحصول على رأس املال التخاذ 
خطواتهــا التالية، أو خدمة قطاع الشــركات 
وقطاعات التجارة والصناعة مبا يغذي النمو، 
أو عمالء األنشــطة العقارية وإتاحة الفرصة 

أمامهم لشراء املنازل واالستثمار فيها».
خدمات مصرفية مميزة

وأوضح أن بنك وربة شهد منوا في شريحتي 
اخلدمــات املصرفيــة الشــخصية واخلدمات 
املصرفية للشــركات، واستطاع احلفاظ على 
حصته منهما في السوق، وذلك بفضل تركيزه 
املتواصل على تقدمي خدمة مصرفية متميزة 
ومبتكرة إلى العمالء في الشريحتني، ووصوال 
إلى هدف البنك في تقدمي خدمة أفضل لعمالئه 

األفراد. 
وأكــد أنه ومبا ان اإلبداع واالبتكار ميثالن 
ركيزة أساسية في منوذج عمل بنك وربة ركزنا 
في عام ٢٠٢٢ على االبتكار املصرفي من خالل 
توفير خدمات مصرفية رقمية جديدة ومتميزة 
للعمالء تسهل أعمالهم وتوفر لهم قنوات بديلة 
على مدار الساعة لتلبي احتياجاتهم املصرفية، 
وبالتالي متكنا فــي ٢٠٢٢ من طرح مجموعة 
خدمــات مصرفية رقمية وإلكترونية مبتكرة 
غالبيتها يطرح ألول مرة في السوق الكويتية.

وذكر أن سبب جناح البنك هو التركيز على 
الشباب وعلى جودة اخلدمة والتكنولوجيا، 
ونحن منضي على هذا املنهج، ولم يتم تغيير 
هذه االستراتيجية، ونحن مستمرون في ذلك، 
مشيرا إلى أن بنك وربة متكن خالل العام ٢٠٢٢
من ترجمة رؤيته ورسالته على أرض الواقع 
وجني ثمار تطبيق استراتيجية طويلة األمد 
اعتمدها مجلس اإلدارة، لتنويع مصادر األرباح، 
وجتنب املخاطر، وترشــيد اإلنفــاق، وزيادة 
اإليرادات التشــغيلية من األنشطة املصرفية 

الرئيسية.
أداء متميز 

واستعرض الساير أداء بنك وربة في العام 
املاضي، قائال:«كان أداء عام ٢٠٢٢ متميزا لبنك 
وربة، قد واصل البنك مسيرة النمو في ربحيته 
محققــا ارتفاعا في أرباحــه بنهاية عام ٢٠٢٢
بنسبة ٢١٪ حيث بلغت أرباحه الصافية ١٩٫٣

مليون دينار مقارنة بـ ١٥٫٩ مليون دينار في 
٢٠٢١ وبربحية سهم بلغت ٧٫٣٨ فلوس مقارنة 

بـ ٦٫٠٢ فلوس.
وتابع أن ما حتقق من ارتفاع في الربحية 
رغم اشتداد وتيرة التنافس في القطاع املصرفي 
إمنا يرجع، بعد فضل اهللا - عز وجل، إلى ثقة 
مساهمي وعمالء البنك واجتهاد جميع العاملني 
في البنك، وحرصهم املتواصل على حتقيق أعلى 
مستويات اخلدمة للعمالء مدعومة باالبتكار، 
واإلبداع الذي حرص عليه البنك منذ انطالق 
استراتيجيته اخلمسية األولى في عام ٢٠٢٢.
وذكر الســاير أن جهود البنــك دفعت إلى 
حتقيــق منــو فــي جميــع املؤشــرات املالية 
األساسية، حيث حافظنا على معدالت متميزة 
فيمــا يتعلق بالعائد على املوجودات والعائد 

على حقوق املســاهمني، وترشيد املصروفات 
وتعظيم الربحية، ومتكنت خططنا االستباقية 
من حتسني مؤشرات جودة األصول، ومعدالت 

تغطية الديون املتعثرة من املخصصات.
وأفــاد بأن إجمالي األصــول في بنك وربة 
ارتفع إلى ٤٫٢ مليارات دينار بنسبة منو قدرها 
١٧٫٣٪ كما ارتفعت إيرادات التمويل لتصل إلى 
١٢٩٫٣ مليون دينار بنسبة منو ٣٥٫٥٪ وجذب 
أداؤنا التنافســي املتميز، مزيــدا من العمالء 
واملستثمرين كما ارتفعت ودائع العمالء خالل 
العام ٢٠٢٢ إلى ٢٫٧ مليار دينار أي بنحو ٣٨٦

مليون دينار بنمو نسبته ١٦٫٨٪.
 حتسني البيئة االقتصادية

ولفت الساير إلى أن جناح جهود بنك وربة 

املتواصلــة في حتســني البيئــة االقتصادية، 
وحتفيز املشروعات وحتقيق تطلعات العمالء 
ســاهم في ارتفاع محفظــة التمويل إلى ٣٫١٣
مليارات دينار بنسبة منو ٢٦٫٥٪ متاشيا مع 

االرتفاع املتواصل لقاعدة عمالء البنك.
واســتطرد الســاير تصريحه بأنه ووفقا 
للنتائج احملققة للسنة املالية املنتهية في ٣١

ديسمبر ٢٠٢٢، فقد أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع 
أرباح نقدية عن عام ٢٠٢٢ بواقع ٣٪ (٣ فلوس 
للسهم) وأسهم منحة بواقع ٣٪ (عدد ٣ أسهم) 
عن كل مائة سهم، أما على مستوى احلصص 
الســوقية، فقد ارتفعت احلصة السوقية من 
التمويــل احمللي بصفة عامة إلى نحو ٦٫٣٧٪ 
حاليــا، بينمــا ارتفعت حصة بنــك وربة من 
متويل األفــراد حتديدا إلى نحــو ٤٫١٧٪. كما 

ارتفعت حصة بنك وربة من متويل الشركات 
إلى نحو ٧٫٨٦٪، باإلضافة إلى ذلك بلغ معدل 
كفاية رأس املال ١٦٫٩٤٪ متخطيا احلد األدنى 
املطلوب من اجلهات الرقابية، وهي نسبة تؤكد 

متانة املركز املالي لـ «وربة».
خدمات مميزة لألفراد

وأكد أن بنك وربة يتميز باالنفراد بالعديد 
من اخلدمــات واملنتجات املصرفيــة املميزة، 
ومتكن من ترسيخ نفسه كأحد أفضل املؤسسات 
علــى مســتوى القطاع اخلــاص الكويتي في 
خدمة العمالء. ويسعى بنكنا دائما إلى تعزيز 
اعتمــاد عمالئه على قنوات البنك الرقمية في 
إجراء معامالتهم، وتشجيعهم على استخدام 
حلــول الدفع اإللكترونية، األمر الذي ســاهم 
وبشــكل كبير في زيادة معدل رضا العمالء، 
موضحــا أننا في بنك وربة نواكب التطورات 
السريعة واملتالحقة في عالم اليوم، والتغيرات 
التي أحدثتها الثورة الرقمية. وبناء على ذلك 
قام «وربة» بتصميم خدمات ومنتجات تلبي 
احتياجــات العمالء، وتعبر عــن طموحاتهم 

ومواكبة تطلعاتهم.
وأملح إلى أن بنك وربة يواصل جناحه، في 
ابتكار وسائل جديدة يعزز بها جتربة عمالئه 
االســتثنائية من مختلف الشرائح، ومينحهم 
قيمــة مضافة تالئم منط حياتهــم، وفي ذات 
الوقت، يؤكد منهجه الذي يسعى من خالله إلى 
التواصل مع عمالئه وخدمتهم في أدق وأبسط 
األمــور التي متس حياتهم اليومية كشــريك 
وليس مجرد مصرف أو مؤسسة مالية فقط.

 املوارد البشرية

وقال الســاير إن بنك وربــة يولي اهتماما 
خاصا مبوارده البشرية في إطار عمله كبنك 
متطــور، وحديث يواكب التطــورات العاملية 

واإلقليمية من خالل إدارته الشابة.
ويتميــز البنك مبنح الشــباب دورا قياديا 
مميــزا، الســيما مــع تســخير كل اإلمكانيات 
التدريبية واألكادميية التي متنحهم فرصا مميزة 
الكتساب خبرات مهنية وعملية جتعل خبراتهم 
كبيرة مقارنة بأعمارهم إلى جانب جناح البنك 
في األعوام األخيرة في خلق الكثير من فرص 
العمل للشباب الكويتي الطموح من خالل توسعه 
في تقدمي خدماته للعمالء، مضيفا أن مجموعة 
املوارد البشرية في البنك واصلت التركيز على 
حتقيق معدل جيد للتكويت واالهتمام بتنمية 
وتطوير املواهب الوطنية مبعدل يصل إلى أكثر 
من ٨٠٪ وإبراز دورنا، ومساهمتنا في االقتصاد 
الكويتي، حيث يعتبر «وربة» من أكثر اجلهات 

التي توظف املواطنني الكويتيني. 
وذكر أن بنك وربة كان حريصا على تنفيذ 
خطــة التعاقب الوظيفــي لتطويــر القدرات 
واملهــارات مــع مواصلة الدفع باجتــاه تولي 
الكويتيني وظائف اإلدارة الوســطى واإلدارة 
التنفيذية، ويدعم ذلك حتقيق أهداف توطني 
العمالــة في بنــك وربة، األمر الــذي أدى إلى 
تبوؤ مصرفنا موقعا جاذبا للشباب الكويتي 
الراغب في العمل فــي القطاع اخلاص بصفة 
عامة والقطاع املصرفي على وجه اخلصوص 
بسبب مناخ العمل اإليجابي الذي يوفره البنك 
لتقــدمي املزيد مــن اإلبداع واالبتــكار وإطالق 

العنان للطاقات الشابة.

عمومية البنك أقّرت توزيع ٣٪ نقداً و٣٪ منحة عن ٢٠٢٢

حمد مساعد الساير وشاهني حمد الغامن خالل اجلمعية العمومية لبنك وربة

ترجمنا خـالل ٢٠٢٢ رؤية «وربة» ورسـالته علـى أرض الواقع.. لنجني ثمـار تطبيق إسـتراتيجية طويلة األمد

عماد العبالني: نركز على تطوير القيادة الفعالة والشـاملة التي تسـمح ملوظفينا بتحقيـق إمكاناتهم الكاملة

حافظنا على معدالت متميزة بالعائد على املوجودات وحقوق املساهمني وترشيد املصروفات وتعظيم الربحية
ارتفاع الربحية رغم اشتداد التنافس في القطاع املصرفي.. يرجع لثقة مساهمي وعمالء البنك واجتهاد موظفيه

«وربـة» تبـوأ موقعًا جاذبـًا للشـباب الكويتي الراغب فـي العمل بالقطـاع املصرفي.. بسـبب مناخ العمـل اإليجابي

«الوطني» يحتفل بتخريج متدربي «تطوير القيادات التنفيذية»

احتفــل بنــك الكويــت الوطنــي 
بتخريج متدربيه في برنامج «القيادة 
االستراتيجية في عالم متغير» والذي 
عقد بالتعاون مع كلية هارفارد إلدارة 
األعمال ومعهد الدراسات املصرفية، 
وشارك في البرنامج الذي عقد على 
مــدى ٦ أيام مــن ١١ إلى ١٦ اجلاري ٨

متدربني من مديري اإلدارات املختلفة 
في البنك.

وقــد حرصت كليــة هارفارد في 
هذا البرنامج على انتقاء وتقدمي عدد 
من الدراســات اجلديــدة ذات الصلة 
بالقطاع املصرفي واملالي وقطاعات 
أخرى، بهدف تقدمي مجموعة متكاملة 
من التجــارب العملية، مبا يســاهم 
في تعزيز القــدرات التحليلية لدى 

املشاركني.
وقــام املتدربــون خــالل الدورة 
الرابعة عشرة من البرنامج بالعديد 
مــن األنشــطة التفاعليــة من خالل 
مجموعات كما حصل املشاركون في 
نهاية البرنامج على شهادة من كلية 

هارفارد إلدارة األعمال.
ويســتند البرنامــج املخصــص 
للمديريــن التنفيذيني من مســتوى 
مديري اإلدارات في البنوك واملؤسسات 
املالية إلى املعايير العالية التي تطبقها 
كلية هارفــارد إلدارة األعمال، وذلك 
باالعتمــاد علــى دراســات احلاالت 

العملية التي تشتهر بها اجلامعة.
العــام  وتضمــن برنامــج هــذا 
محورين هما «االستراتيجية املالية» 
و«القيــادة»، حيــث مت التركيز على 
الدور احلاســم للقيادة واإلدارة في 
صياغة وتنفيذ استراتيجيات مالية 
وفنية وقيادية ملواجهة التحديات وما 
يتطلبه التحــول الرقمي في القطاع 
املالــي من مهارات وتقنيــات إدارية 
وقيادية مختلفة، ملواكبة التطورات 

املتسارعة في هذا املجال.
كما مت استخدام دراسات احلاالت 
العملية ذات الصلة مبوضوع البرنامج 
وذات العالقــة بالقطــاع املصرفــي 
واملالي وقطاعات أخــرى، وهي مما 
تشــتهر به هذه الكلية، وذلك بهدف 

تقدمي مجموعة متكاملة من التجارب 
العملية، مبا يساهم في تعزيز القدرات 
التحليلية لدى املشاركني، وتزويدهم 
باألدوات واألساليب التي ستؤثر على 
األداء واالبتكار والثقافة املؤسسية.

ويعــد البرنامــج أحد املشــاريع 
التنموية االستراتيجية التي ينظمها 
معهد الدراسات املصرفية، وذلك بهدف 
تطوير الكوادر والقيادات التنفيذية 
في البنوك الكويتية، حيث عقد للمرة 
األولــى فــي العــام ٢٠١٠ واقتصرت 
املشاركة فيه على بنك الكويت املركزي 
والبنوك الكويتية األعضاء في معهد 
الدراسات املصرفية. ونظرا للنجاح 
الكبير الذي حققه البرنامج فقد استمر 
منذ عام ٢٠١١ على مستوى دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
وبهذه املناســبة، قــال مدير عام 
املــوارد البشــرية للمجموعة عماد 
العبالني: يشكل برنامج كلية هارفارد 
إلدارة األعمــال لتطويــر القيــادات 
التنفيذيــة في البنوك واملؤسســات 
املالية أحد برامج مبادرة كفاءة والتي 
تهدف إلى إعداد   كوادر   وطنية   مؤهلة

وأضاف أن البنك يؤمن بأن القادة 
هم العامل احلاســم في خلق املناخ 
والثقافــة التي نســعى جاهدين من 
أجلهــا وهي ثقافة تســمح ملوظفينا 
بتحقيق إمكاناتهم الكاملة واالزدهار، 
وباإلضافة إلى ذلــك، توفر البرامج 
التدريبية اإلمكانات التي يحتاج إليها 
قادة املستقبل لكي يكونوا قادرين على 
التكيف وحتفيز اآلخرين ومتكينهم 
وأن يكونوا حاسمني في أوقات عدم 

اليقني.
وصممــت برامج مبادرة (كفاءة) 
وفق دراسات تبني حجم املهام التي 
يتطلبهــا القطاع املالــي واملصرفي 
وطبيعتها، لتزويد الكوادر الوطنية 
مبــا يعــزز قدراتهــا ومعارفها التي 
حتكمها أهداف املبادرة املنبثقة عن 
األهداف العامة لرؤية الكويت ٢٠٣٥.

وتعد جامعة هارفارد إحدى أعرق 
اجلامعات األميركية وأفضلها عامليا، إذ 
يتلقى التعليم فيها نخبة من املجتمع 
األميركي والعالم منذ عام ١٦٣٦ وحتتل 
املرتبة األولى على قائمة أفضل مائة 

جامعة في العالم.

وفــق   أعلــى   املعايير   العامليــة تقود
مسيرة   التطور.                                                                                          

                                                                                                                                                            وأشار إلى أن املساهمة في املبادرة 
يأتي ضمن مساعي البنك الهادفة إلى 
تطوير كوادره البشرية الذين ميثلون 
ركيزة أساسية في استكمال مسيرة 
جناحه وذلك متاشيا مع استراتيجيته 
طويلة األجل في بناء قوة عمل مرنة 
وديناميكيــة تدعــم حتقيــق البنك 

لتطلعاته على املدى البعيد.
وأوضح العبالني أنه لطاملا كان 
تطويــر املديريــن محــور التركيــز 
الرئيســي فــي البنك، حيــث يعزز 
الــذي ينتهجــه  التدريــب  منــوذج 
الوطنــي باإلضافة إلى البرامج التي 
يشارك بها موظفوه من القدرة على 
القيادة انطالقا من الرؤية املتســقة 
لكيفية فهمنا للقيادة وما نتوقعه من 
القياديني، كما أنه يعكس االحتياجات 
الفريدة من القياديني ويدعمه بحث 
علمي دقيق لتحديد املعرفة واملهارات 
التي تشــكل جوهر القيــادة الفعالة 
والشاملة لتلبية احتياجات املوظفني 

التدريبية.

بالتعاون مع «هارفارد إلدارة األعمال».. ومبشاركة ٨ من مديري إدارات مختلفة في البنك

عماد العبالني مع إداريي البنك بعد تخرجهم في البرنامج

«KIB» ُيجدد حملة فتح حساب «الدروازة» 

«التجاري» يواصل دعم «لنكن على دراية»

أعلن بنك الكويت الدولي 
(KIB) عــن جتديــد حملته 
املصممــة لتمكــني عمالئــه 
من فتح حساب «الدروازة» 
رقميا، وذلــك عبر منصات 
البنك الرقمية املتاحة إلمتام 
هذه العملية املصرفية، سواء 
على «KIB أونالين» أو تطبيق 
«KIB موبايــل». وتأتي هذه 
اخلطــوة اســتمرارا جلهود 
البنك التــي يبذلها من أجل 
توفير جتربة مصرفية أكثر 
راحة وسهولة للعمالء، مبا 

يالئم تطلعاتهم وأســلوب حياتهم، انطالقا 
من شعاره «بنك للحياة».

في هذا الصدد، أشاد املدير التنفيذي في 
اإلدارة املصرفية لألفراد في KIB نواف اخلريف 
باإلقبال الكبير والتفاعل الالفت الذي شهدته 

احلملة املميزة، وأثنى على 
جهود فريق عمل البنك في 
النجاح  تنظيمها ومتابعــة 
الذي مــا زالــت حتققه منذ 
إطالقهــا العام املاضي حتى 

اليوم.
KIB وأضاف: أدعو عمالء

إلى االســتمرار فــي مواكبة 
واالســتفادة مــن احللــول 
املصرفيــة الرقمية املبتكرة 
التــي يحــرص البنــك على 
توفيرها ضمن كافة خدماته 
ومنتجاته، وأود التأكيد أن 
اختيــار إجناز املعامــالت املصرفية واملالية 
باســتخدام منصــات KIB الرقمية، ســيقدم 
للعمالء قيمة مضافة تسهم في تعزيز جتربتهم 
املصرفية مبزايا تضمن لهم الراحة والكفاءة 

والسالسة، إلى جانب السرعة واألمان.

يواصل البنــك التجاري 
الكويتي املشاركة في حملة 
«لنكن على دراية» التي أطلقها 
بنك الكويت املركزي، لتعزيز 
الثقافــة املاليــة والتوعيــة 
املصرفية، ولتسليط الضوء 
وواجبــات  حقــوق  علــى 
العمــالء، وتوعيتهــم مبــا 
يتعلق بالتعامل مع البنوك 
وحمايــة بياناتهم املصرفية 
مــن أي عمليــات قرصنة أو 
احتيال، ويأتي ذلك في إطار 
حــرص البنك ومســاهماته 

لنشــر الثقافة املصرفية واملالية بني شرائح 
املجتمع املختلفة، وزيادة الوعي لدى اجلمهور 
بدور القطاع املصرفي، وكيفية االستفادة من 

اخلدمات املصرفية املقدمة للعمالء.
وفي هذا الصدد، قالت نورا كايد، مســاعد 
مدير عام قطاع اخلدمات املصرفية لألفراد في 
البنــك التجاري: إن حملة «لنكن على دراية» 
تسهم بشكل كبير وبصورة مبسطة في توعية 
عمالء البنوك، كما أن احلملة تستهدف بشكل 
خــاص التوعية بشــأن اســتخدام القروض 
الشخصية مبا يسد احلاجات الفعلية للعمالء. 
وأضافــت: يحرص البنــك دائما من خالل 
جميع قنواته بشكل عام وجميع فروعه بشكل 
خاص على التأكد من استيفاء الشروط املقررة 
ودراسة الوضع االئتماني للعميل، والوقوف 
علــى الغــرض من القــرض املطلــوب ومدى 

احلاجة لهذا القرض، واحلد 
من االســتخدام املفرط لهذه 
القروض مبــا يتجاوز قدرة 
العميل على الوفاء بالتزاماته.

كما أشارت إلى أن البنك 
يقدم املشورة املالية للعمالء 
ســواء عنــد املنــح أو أثناء 
التمويــل، مبوجب تعليمات 
بنك الكويت املركزي، والقواعد 
واألعراف االئتمانية املستقرة 
التي تضمن أن يكون العميل 
علــى دراية كاملــة بحقوقه 
وحصولــه علــى املشــورة 
املاليــة، حيث إن البنك يعطــي العمالء فترة 
مراجعة مدتها على األقل يومي عمل، والوقوف 
على طبيعة التزامات العميل الشهرية واألعباء 
املترتبة عليه خصوصا في حالة تغير األوضاع 

املالية له بسبب تغير العمل أو التقاعد.
ونوهت نورا كايد بأن القروض الشخصية 
تنقسم إلى نوعني، وهما القرض االستهالكي 
وهو قرض شخصي ال تتجاوز مدته ٥ سنوات 
وال يتجاوز مقداره ٢٥ ألف دينار، ويقدم للعميل 
ألغراض اســتخدامات شــخصية استهالكية 
محددة، مثل شراء سيارة أو أثاث أو للحصول 
على خدمات صحية أو تعليمية، والنوع الثاني 
هو القرض اإلسكاني وهو قرض شخصي ال 
تتجاوز مدته ١٥ سنة، وال يتجاوز مقداره ٧٠

ألف دينار، بغرض شــراء أو بنــاء أو ترميم 
سكن خاص.

نواف اخلريف

نورا كايد

االلتزام باحلوكمة 
وإدارة املخاطر

دعم كبير لـ «لنكن على دراية»ابتكارات تكنولوجية

يلتزم بنك وربة باتباع إطار سليم 
وفعال للحوكمة من خالل تطبيق أفضل 
معايير احلوكمة وإدارة املخاطر والتي 
يعتمد عليها البنك في كل تعامالته وفق 
أحكام الشريعة اإلسالمية، حيث يتابع 
البنك بنجاح حتديــث نظام احلوكمة 
مبا يتناسب مع متطلبات بنك الكويت 
املركزي وبإجراءات احلوكمة املرتبطة 

بالقطاع املصرفي.

يعمل بنك وربة دائما على زيادة 
استثماراته في التكنولوجيا من خالل 
تبني أحدث ابتــكارات التكنولوجيا 
املالية، واستخدام الذكاء االصطناعي 
في املعامــالت املصرفية، باإلضافة 
إلى التفرد فــي اخلدمات املصرفية 
عبر املوبايل، األمر الذي يدفع عجلة 
التطور الرقمي في الصناعة املصرفية، 
باإلضافة إلى دور ذلك في تفعيل خطة 
استمرارية األعمال بنجاح في حاالت 

الطوارئ.

دعما من بنك وربة جلهود بنك الكويت املركزي التوعوية 
خالل عام ٢٠٢٢، واصل البنك دعمه حلملة «لنكن على دراية» 
للتوعية املصرفية من خالل أنشطة برنامج املسؤولية االجتماعية 
وغيرها من املبادرات اخلاصة، وذلك انطالقا من أهمية الدور 
الذي تؤديه البنوك احمللية للتوعية مبختلف األنشطة والعمليات 
املصرفية التي تقوم بها، بالتعاون مع بنك الكويت املركزي 
واحتاد مصارف الكويت، انطالقا من حرص بنك وربة على 
رفع درجة الوعي لدى جميع العمالء وغيرهم، الســيما في 
ظل التحديات التــي تواجهها البنوك نتيجة التطورات التي 
يشهدها العالم على كافة املستويات وهو ما يزيد من أهمية 

دور البنوك في تعزيز الثقافة والوعي املصرفي.
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املثنى املكتوم: «االستثمارات الوطنية».. أداء مالي مستقر وعوائد مستدامة
عقدت شركة االستثمارات 
الوطنية مؤمتر احملللني للسنة 
املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر 
٢٠٢٢، وذلك يــوم الثالثاء ٢١

مارس اجلاري، وقد شارك في 
املؤمتر كل من رئيس تنفيذي 
- للشــؤون املاليــة جريش 
ناير، ونائب رئيس أول قطاع 
االستثمارات املصرفية بشار 
خــان، ونائب رئيس تنفيذي 
لقطاع إدارة الثــروات املثنى 

املكتوم.
وقد استهل املثنى املكتوم 
املؤمتــر بتقدمي عرض موجز 
عن الشــركة وحملة عامة عن 
النتائــج املاليــة املثمــرة عن 
العــام ٢٠٢٢، والتي أثبتت أن 
الوطنية  شركة االستثمارات 
اســتطاعت حتقيق أداء مالي 
مستقر بفضل استراتيجيتها 
الناجحة والتنويع الديناميكي 
لتحقيــق القيمــة الهادفة في 
تقدمي عوائد مستدامة وتعظيم 

القيمة للمساهمني.
املركز املالي 

مــن جانبه، قــدم جريش 
ناير شرحا تفصيليا عن املركز 
املالي للشركة، إذ جنحت في 
حتقيق معــدالت إيجابية في 
صافي األرباح بلغت ٨٫٧ ماليني 
دينار وربحية للسهم تعادل 
١١ فلسا من خالل بيان الدخل، 
مشــيرا إلى أن االســتثمارات 
الوطنيــة حققــت ٩٫٤ ماليني 
دينار ربحا كدخل شامل آخر 
من خالل حقوق املســاهمني، 
كما بلغ إجمالي الدخل الشامل 
١٨٫١ مليون دينار لعام ٢٠٢٢. 
وخالل الفترة املقارنة لعام 
٢٠٢١ سجلت الشركة ربحا بلغ 
٢٤٫٤ مليــون دينار من خالل 
بيــان الدخل وربحا للســهم 
بواقع ٣١ فلسا، وسجلت أيضا 
ربحــا بلغ ٢٥٫٦ مليون دينار 
كدخل شامل آخر. في حني بلغ 
إجمالي الدخل الشامل مبلغ ٥٠

مليون دينار.
وأشــار ناير إلى أن العائد 
على متوســط حقوق امللكية 
والعائد على متوسط األصول 
على أساس صافي الربح بلغ 
٤٫٢٪ و٣٫٣٪ لــكل منهما على 
التوالــي خــالل عــام ٢٠٢٢، 
مبينا أن نسبة الرافعة املالية 
بلغت ٢٤٫٩٪ كما بلغت نسبة 

خالل عام ٢٠٢١.
وأوضــح أنه خــالل العام 
٣١ فــي  املنتهــي  الســابق 

ديســمبر ٢٠٢٢، سجل الدخل 
من أتعاب اإلدارة والوســاطة 
واالستشارات منوا بنسبة ١٩٪ 
ليصل إلى ١٠٫٩ ماليني دينار 
خالل نهاية العام، مقارنة بـ ٩٫١

ماليني دينار خالل نفس الفترة 
من عام ٢٠٢١، وقد كان الدافع 
الرئيسي لهذا النمو هي إيرادات 
الوساطة من شركة الوسيط 
لألعمال املاليــة وذلك بزيادة 
بلغــت ١١٪، وارتفــاع أتعاب 
االستشارات وإيرادات أخرى 

بنسبة ٧٥٥٪. 
من جهة أخرى، استعرض 

للسنة املالية ٢٠٢٢ لصناديق 
الشركة االستثمارية، حيث 
الوطنيــة  حقــق صنــدوق 
االستثماري عائدا بلغ ٣٫٠٥٪ 
وبالنسبة لصناديق موارد 
واملــدى وزاجــل ودارج فقد 
حققــت عوائــد بلغــت على 
التوالــي -١٫٨٤٪، -٥٫٠٩٪، 
٣٫٠٠٪ و٠٫٢٥٪، وأيضا حققت 
محافظ عمالء الشركة عائدا 
أعلى من املعدل بنسبة ٣٪، 
بينما أتيح التفويض احمللي 
للشركة عائدا بنسبة ٨٫٩٪ 
اعتبارا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢. 
وقد أثرت بيئة أسعار الفائدة 
املتزايــدة ســلبا علــى أداء 

أسواق األسهم.

العقارية الدولية، وفي سبيل 
ذلك تقوم الشركة ببناء فريق 
طرح قوي بإضافة نخبة من 
املصرفيني املؤهلني لدعم النمو، 
باإلضافــة إلى ذلــك يتم بناء 
سمعة راســخة جللب فرص 
استثمار مشتركة ملستثمري 
الشــركة، ومن أمثلتها شركة 
بورصــة الكويــت، وشــركة 
الســكب الكويتيــة وشــركة 

(فينكو)، وشركة أمازون.
وتناول خان العنصر الثاني 
في استراتيجية «االستثمارات 
الوطنية» حيث قال انه يتركز 
التكنولوجيــا  متكــني  فــي 
والكفاءات حيث تعمل الشركة 
على تركيز جهودها في املرونة 
الرقمية واالستثمار في رقمنة 
العمليــات وتطويــر بيئــات 
العمل، ومتاشيا مع ذلك أطلقت 
«االستثمارات الوطنية» قنوات 
رقميــة جديدة للعمــالء مثل 
التداول عبر اإلنترنت ومنصة 
العميــل وتطبيق الواتســاب 
إلدارة عالقات العمالء، وأيضا 
القيام على تسخير الكفاءات 
التشغيلية من خالل عمليات 
اإلســناد اخلارجــي والعمــل 
مــع استشــاريني مشــاركني 
قدراتهــم  مــن  لالســتفادة 
ومعرفتهــم وخبراتهم، وقال 
مــن  الثالــث  العنصــر  إن 
االســتراتيجية يتمحــور في 
تعزيــز احلوكمــة وهــي من 
أحد األســباب االستراتيجية 
التي ساهمت في ترقية شركة 
االستثمارات الوطنية إلى وضع 
الســوق األول فــي بورصــة 
الكويــت، مما يظهــر التزامنا 
بزيادة الشــفافية واحلوكمة، 
باإلضافة إلى ذلك حتديث إطار 
عملنا إلدارة املخاطر ليشمل 
مقاييس كمية ونوعية تتماشى 
مع أفضل املمارسات العاملية، 
وأخيرا العنصر الرابع واملتمثل 
فــي بنــاء وتطويــر الريــادة 
االستثمارية املصرفية في قطاع 
السوق املتوسطة في اخلدمات 
املصرفيــة االســتثمارية مع 
التركيز على العمالء متوسطي 
احلجم، حيث كانت للشــركة 
القدرة على اســتقطاب عمالء 
رئيسيني جدد وإمتام معامالت 
بارزة، وبناء فرق متخصصة 
في أسواق رأس املال وعمليات 
الدمج واالستحواذ ورأس املال 

نايــر األحداث البارزة خالل 
عام ٢٠٢٢ لبعض القطاعات 
الرئيسية لشركة االستثمارات 
الوطنية، حيث ذكر أن قطاع 
مينا لألوراق املالية قد وضع 
خططا تفصيلية لالستفادة 
من جميــع األدوات اجلديدة 
املصرح بها من قبل بورصة 
الشــركة  الكويــت، وقدمت 
خدمة صانع السوق ليصل 
إلى ١١ شركة، وقال إن القطاع 
قد استفاد من بعض الفرص 
االستثمارية، من خالل توجيه 
العمــالء  أمــوال ومحافــظ 
بشكل تكتيكي نحو قطاعات 
وشركات مؤهلة، مما ساهم 
فــي حتقيــق عائــد إيجابي 

تنمية األعمال

من جهته، قال بشار خان إن 
الشركة ترتكز على ٤ عناصر 
استراتيجية رئيسية تتخذها 
لتنمية األعمال وتعزيز املكانة 
التنافسية وهي: بناء األصول 
التكنولوجيا  املدارة، متكــني 
والكفاءات، حتسني احلوكمة 
وتطوير الريادة االستثمارية 

املصرفية في قطاع السوق.
وبناء األصول املدارة التي 
تعمل على ٣ مبادرات رئيسية، 
حيث يتم العمل على تطوير 
اخلدمات االستشارية بطريقة 
منظمة، مع التركيز على رأس 
املال االســتثماري واملنتجات 

االستثماري والتي مت حتديدها 
كمجاالت منو رئيسية.

اقتناص الفرص

على صعيد آخر، قدم خان 
العديــد من احلاالت التي تعد 
مبنزلة أمثلة واضحة على قدرة 
الشركة على اقتناص الفرص 
وتنفيذهــا في الســوق، مثل 
بورصة الكويت والتي متثلت 
فكرة االستثمار في احلصول 
علــى أصل مهم اســتراتيجيا 
بتدفقات نقدية قوية ومتكررة 
ومستدامة وذلك نظرا ملوقعها 
الريادي في السوق، حيث مت 
االستحواذ على حصة مسيطرة 
في بورصة الكويت في فبراير 
عــام ٢٠١٩، وبلغــت حصــة 
الشركة املباشــرة ١٤٫٤٪ منذ 
عملية االستحواذ، وخضعت 
بورصــة الكويــت لالكتتــاب 
العام وعمليــة االدراج، وبلغ 
سعر الســوق اليوم أضعاف 
الشــراء حتــى اآلن،  تكلفــة 
وحقق االستثمار عائدا إجماليا 
مضاعفا لـــ ٩٫٦٧ مرات وذلك 
استنادا الى قيم السوق حاليا.
وأوضح أن احلالة الثانية 
التي متت بخصوص شــركة 
الســكب الكويتية، حيث كان 
املغــزى مــن االســتثمار هو 
االستحواذ على أصل التسعيرة 
التي تتمتــع بقيمة جوهرية 
أكبر بكثير من القيمة السوقية 
السائدة، حيث مت االستحواذ 
على ٢٠٪ في يناير ٢٠١٩، ومت 
عمل الــالزم لتحقيق القيمة، 
ومتت اســتعادة معظم أسهم 
الشركة في هذه الصفقة حيث 
بلــغ إجمالي العائد املضاعف 
١٫٢٢ مرة على أســاس القيمة 
السوقية، أما بخصوص احلالة 
الثالثة وهي أمازون كيتزينجن 
فقد قامت الشركة بتمويل هذه 
املنشأة في أملانيا ومت تأجير 
املشــروع ملــدة ١٥ عاما حيث 
سيولد عائدا نقديا بنسة ١٠٪ 
على مدى ١٥ شهرا، وبالنسبة 
للحالة الرابعة وهي استثمار 
امليزانــني في أملانيــا لتطوير 
مشروع أمازون كونتويج حيث 
يتم تطوير املشروع من قبل 
نفس مطور اماوزن كيتزينجن، 
وسيولد املشروع عائدا يبلغ 

١١٪ على مدى ١٢ شهرا.

الشركة عقدت مؤمتر احملللني لنتائج العام املالي املنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

بشار خاناملثنى املكتوم جريش ناير

السيولة نحو ٥٦٫٣٪ خالل تلك 
الفتــرة، وأن إجمالي األصول 
وحقــوق املســاهمني العائدة 
للشــركة األم لعام ٢٠٢٢ بلغ 
٢٧١ مليون دينار و١٩٨٫٨ مليون 
دينار على التوالي مقارنة بـ 
٢٩٠٫٦ مليــون دينار و٢١٦٫٨

مليون دينار على التوالي في 
نهاية عام ٢٠٢١.

وقد بلغت ربحية الســهم 
خالل السنة احلالية ١١ فلسا، 
ومتاشيا مع التزامنا اخلاص 
بتحقيق عوائد ثابتة وإيجابية 
ملســاهمينا، أوصــى مجلس 
اإلدارة بتوزيعــات قيمتها ٢٨

فلســا للســهم الواحد للسنة 
املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر 
٢٠٢٢، وذلك من خالل األرباح 
املرحلة وجزء من االحتياطي 
التوصية  االختياري، وهــذه 
تخضــع ملوافقــة اجلمعيــة 
العمومية والهيئات التنظيمية 

األخرى. 
أصول الشركة

من جهة ثانيــة، قال ناير 
إن إجمالــي األصول اململوكة 
للشركة وحقوق املساهمني في 
نهاية عام ٢٠٢٢ قد انخفضت 
بنســبة ٧٪ لتبلغ ٢٧١ مليون 
دينار مقارنــة بأصول بلغت 
٢٩٠٫٦ مليون دينار في نهاية 
٢٠٢١، أمــا بالنســبة إلجمالي 
أصــول الشــركة املــدارة فقد 
ارتفعت لتبلغ ١٫١٢١ مليار دينار 
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، مقارنة 
بأصول بلغت ١٫٠٩ مليار دينار 
خالل نفس الفتــرة من العام 
املاضي ٢٠٢١، أي مبعدل زيادة 

بلغت ٣٪. 
وتنــاول نايــر بالعــرض 
وبالتحليل العناصر الرئيسية 
احملركة ألداء شركة االستثمارات 
الوطنية، حيث أشار إلى إجمالي 
الدخل خالل عام ٢٠٢٢ والذي 
بلغ ١٩٫٩ مليون دينار. والعامل 
الرئيسي املساهم في إجمالي 
دخل العام احلالي هو إيرادات 
توزيعات األرباح البالغة ٨٫٥

ماليني دينار، وإيرادات أتعاب 
إدارة ووســاطة واستشارات 

البالغة ٩ ماليني دينار.
كما ذكر أن قيمة إجمالي 
املصروفات خالل العام ٢٠٢٢
بلغــت ١٠٫٤ ماليــني دينار، 
مقارنة بـــ ١١٫١ مليون دينار 

التحضير إلدراج شركة مقرها 
الكويت بالبورصة

التوسع باالستثمارات البديلة 

تناول جريش ناير أداء قطاع االستثمارات املصرفية في 
شركة االستثمارات الوطنية، حيث قال جنحت الشركة كمنسق 
رئيسي ومستشار اإلدراج ومدير االكتتاب املشترك ووكيل 
االكتتاب في إدراجات عدة كإدراج شركة أوالد علي الغامن 
للســيارات التي جتاوز االكتتاب فيها ١٠٫٨ مرات واألسرع 
في إدراج الشركة ضمن السوق األول في بورصة الكويت.

وأيضــا االكتتاب لزيــادة رأس مال شــركة الوطنية 
االستهالكية القابضة ومجموعة الراي اإلعالمية، واندماج 
شركة بوبيان للبتروكيماويات واملجموعة التعليمية القابضة، 
وشركة الصفاة لالستثمار وشركة كاب كورب لالستثمار. 
والشركة في املراحل النهائية من التفاوض بشأن االكتتاب 
العام وتفويض اإلدراج لشركة مقرها الكويت وتفويض البيع 
واالستحواذ لشركة النفط والغاز في الكويت، باإلضافة إلى 

مجموعة قوية من املقترحات عبر القطاعات في الكويت. 

قال جريش ناير إن شــركة االستثمارات الوطنية استثمرت 
في منشأة أمازون وصندوق عقاري يرتكز على أصول خدمات 
البيع بالتجزئة في الواليات املتحدة األميركية. وذكر أن شــركة 
االستثمارات الوطنية قد قامت باالستثمار في العديد من فرص 
رأس املال االستثماري املباشر في شركة عاملية رائدة في مجال 
التكنولوجيا املالية، وأيضا استثمار امليزانني لتنمية العائالت املتعددة 
في الواليات املتحدة األميركية، واملنتجات املالية األخرى، مشددا 
على أن الشركة مســتمرة في استكشاف االستثمارات اجلديدة 
وفرص االستثمار املباشرة. وبالنسبة لقطاع االستثمارات العقارية 
فإن القطاع لدى شركة االستثمارات الوطنية يواصل العمل على 
زيادة معدالت التحصيل واإليرادات للمحفظة العقارية، ومتكنت 
الشركة من حتقيق معدالت حتصيل بلغت ٧٣٪ ومعدالت اإلشغال 
٨٧٪ على التوالي خالل الربع الرابع من عام ٢٠٢٢. ومتكن القطاع 
أيضا من تدشــني النظام العقاري اآللي، باإلضافة إلى زيادة عدد 
العمالء وتأمني محافظ عقارية جديدة، والعمل على جتديد العديد 

من احملافظ العقارية املدارة وجتديد عقد إدارة منتجع الوطنية.

بشار خان: االستحواذ على حصة مسيطرة في «البورصة» دليل واضح على قدرة الشركة على اقتناص الفرصجريش ناير: «االستثمارات» حققت معدالت إيجابية في ٢٠٢٢ بتحقيق ٨٫٧ ماليني دينار أرباحًا صافية

«solutions by stc» تشارك في Capacity الشرق األوسط
solutions by أعلنــت 
stc، الــذراع املتخصصــة فــي 
توفيــر أحدث احللول الرقمية 
املعلومــات  وتكنولوجيــا 
لشــركة االتصــاالت الكويتية 
stc، عن مشــاركتها في فعالية 
٢٠٢٣ Capacity Middle East
باعتباره أكبر جتمع لشركات 
االتصاالت في منطقة الشــرق 
األوسط يضم مزودي اخلدمات 
الرئيسيني والفاعلني في مجال 

التكنولوجيا.
solutions by وجاءت مشاركة

stc في احلدث الذي أقيم بإمارة 
دبي مارس اجلاري، متاشيا مع 
دور مجموعة stc كراع ماســي 
للحــدث، حيــث عرضت خالل 
الفعالية حلولها الشــاملة في 
مجاالت النواقل واملشغلني والتي 

التقنيــات فــي قطــاع النواقل 
واملشغلني، باإلضافة إلى احللول 
solutions by التي تقدمها، عملت
stc بشــكل تدريجي على بناء 
حضور فعــال فــي املؤمترات 
اإلقليميــة والدولية من خالل 

وتعــد هذه اخلطوة الكبير 
التي متر مبراحلهــا النهائية، 
إجنــازا رائعــا ســيفتح حقبة 
جديــدة مــن فــرص األعمــال 
املتنوعة مبا يدعم منو عائداتها، 
 ،٢Africa Pearls حيث تعتبــر
توسعة لشبكة ٢Africa املمتدة 
في اخلليج، وســتوفر اتصال 
تيرابيــت عالي الســرعة وأقل 
زمن وصول إلى الدول اآلسيوية 
واألفريقية واألوروبية، مما يوفر 
العديد من الفوائد للمستخدمني. 
كما سيصبح أكبر كابل يتم مده 
حتت سطح البحر في العالم، 
ليربــط بــني مراكــز البيانات 
العاملية الرئيسية، ومن شأنه 
أن يعزز البنية التحتية الرقمية 
في املنطقة ويساهم في منوها 

االقتصادي.

املشــاركة النشــطة والفعالة، 
وتعتمد هذه املبادرة على رؤية 
الشركة الكتشاف فرص جديدة 
وتوسيع قدراتها، مما يزيد من 

تواجدها االقليمي والعاملي.
وخــالل احلــدث، ســلطت 
solutions by stc على متديدات 
٢Africa الشــبكات احلديثــة
و٢Africa Pearls، باعتبارهــا 
نظاما دوليا جديــدا للكابالت 
البحرية تستثمر فيها stc حاليا. 
ويربط النظام أوروبا بالشرق 
األوسط والهند وأفريقيا وميتد 
إلى اخلليج العربي مبا يشمل 
العــراق والكويــت والبحرين 
واململكة العربية الســعودية، 
والــذي يتوقــع لــه أن يصبح 
أطــول كابل بحــري في العالم 

عند اكتماله. 

متتد عبر منطقة الشرق األوسط 
وخارجها. وتعد الفعالية منصة 
مهمــة للتواصل مع الشــركاء 
احلاليني واحملتملني التفاقيات 
النواقل واملشغلني، وتوفر كذلك 
فرصة من أجل استكشاف أحدث 

«املركزي األوروبي» عازم على مواصلة مكافحة التضخم
وكاالت: أكد رئيس البنك 
األملانــي يواكيم  املركــزي 
ناغــل، على عزم «املركزي 
األوروبي» مواصلة مكافحة 
التضخم مع االستعداد أيضا 

لالســتجابة ألي ضغــوط 
محتملة في األسواق.

وخــالل كلمة ألقاها في 
مدينة كارلســروه بأملانيا، 
قال ناغل: إن االضطرابات 

البنــوك  األخيــرة حــول 
سلطت الضوء على أهمية 
االســتقرار املالي، ووصف 
النظام املصرفي في أوروبا 
بأنه قوي، قائال إنه ميكن أن 

يعتمد على البنك املركزي 
األوروبي والبنوك املركزية 
الوطنيــة للحصــول على 

الدعم إذا لزم األمر.
وأضــاف: لقــد أصبــح 
من املهم اتخــاذ املزيد من 
النقدية  السياسة  خطوات 
من اجتمــاع إلــى اجتماع 
التطــورات  بالنظــر فــي 
إذ  االقتصاديــة واملاليــة، 
أصبــح األمر أكثــر أهمية 
مــن أي وقت مضــى. ومع 
ذلــك، كــن مطمئنــا بأننا 
سنواصل املضي قدما بحزم 
على طريق التطبيع النقدي 
حتى يتم احتواء التضخم 
واستعادة استقرار األسعار.
املركزي  البنــك  ورفــع 
األوروبــي ســعر الفائــدة 
على الودائع مبقدار نصف 
نقطة هذا الشــهر إلى ٣٪، 
حتى بعد فشل البنوك في 
الواليات املتحدة، وانهيار 
«كريدي ســويس غروب» 
أثار تساؤالت حول صحة 
املالي فــي أوروبا.  النظام 
وكان دويتشــه بنك، أكبر 
مقرض في أملانيا، في قلب 
عمليــات بيع في األســهم 
املاليــة األســبوع املاضي، 
لكنــه تعافــى جزئيــا منذ 

ذلك احلني.
وتابع ناغل: أود أن أؤكد 
أن النظام املصرفي واملالي 
األوروبي مرن وقوي، وفي 
الوقت نفسه، يحتوي نظام 
اليورو على أدوات مناسبة 
لتقدمي الدعم إذا لزم األمر.
زيــادات  أن  وأضــاف 
األســعار حتى اآلن - ٣٥٠

نقطة أســاس منــذ يوليو 
املاضــي - لم تظهــر بعد 
علــى  الكامــل  تأثيرهــا 
االقتصــاد. ومع اســتمرار 
التضخــم «مرتفعــا جدا» 
وبعيدا عن الهدف متوسط 
املدى البالــغ ٢٪، يجب أن 
يكــون صانعو السياســة 
قريبا في وضع يسمح لهم 
بتســريع عملية تخفيض 
حيــازات البنــك املركــزي 
الســندات،  األوروبــي من 
والتي بــدأت هذا الشــهر، 
وفقا ملا ذكرته «بلومبيرغ».

وقــال ناغل: فــي رأيي، 
ميكن تسريعها من الصيف، 
ستكون األسواق قادرة على 
التعامل معها بشكل جيد، 
وفيمــا يتعلق بالسياســة 
النقديــة، مــن الضــروري 
تقليــل امليزانية العمومية 
لنظام اليورو بسرعة أكبر.

شركة تأمني الودائع الفيدرالية 
تستحوذ على «سيليكون ڤالي» املتعثر

وافقت شركة تأمني الودائع الفيدرالية، 
على بيع بنك سيليكون ڤالي املتعثر ملؤسسة 

«فرست سيتيزنز بنك آند تراست».
وقالت شركة تأمني الودائع الفيدرالية، 
في بيان أصدرته في وقت متأخر يوم األحد، 
إن البيع يشمل جميع الودائع والقروض من 
بنك سيليكون ڤالي إلى مؤسسة «فرست 
سيتيزنز بنك آند تراست». وهز انهيار بنك 
ســيليكون ڤالي الصناعة املصرفية ودفع 

شركة تأمني الودائع الفيدرالية واملنظمني 
اآلخرين إلــى العمل حلماية املودعني ملنع 
اضطراب مالي أوسع نطاقا. وانهار البنك، 
ومقره في سانتا كالرا بوالية كالفورنيا، في 
١٠ مارس، بعدما ســارع املودعون لسحب 
األموال وســط مخاوف بشأن وضع البنك 
ومدى اســتقراره.  يشــار إلــى أن انهيار 
سيليكون ڤالي هو ثاني أكبر انهيار مصرفي 

في تاريخ الواليات املتحدة.
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الفوضى تعّم إسرائيل وتضع حكومة نتنياهو في مهب الريح
عواصم - وكاالت: شــلت 
االحتجاجــات واإلضرابــات 
إســرائيل أمس، حيث قطعت 
طرقــات رئيســية وتوقفــت 
موانئ ومطــارات وبنوك عن 
العمل اســتجابة لـــ «إضراب 
عام» فــوري دعا إليه االحتاد 
العام لنقابات العمال، ردا على 
مشــروع اإلصــالح القضائي 
املقترح مــن حكومة بنيامني 
نتنياهــو اليمينية املتطرفة، 
والذي يثير غضبا عارما منذ 
ثالثة أشهر. وقال رئيس احتاد 
العمال «هســتدروت» أرنون 
بار- دافيد فــي كلمة متلفزة 
«أدعــو إلى إضــراب عام (..) 
بعد هــذا املؤمتــر الصحافي، 
ســتتوقف احلركة فــي دولة 
إســرائيل». وأضــاف «لدينا 
مهمة، علينا وقف هذه العملية 
التشــريعية وسنقوم بذلك»، 
متعهدا «مواصلة االحتجاج».
أعلنــت  الفــور،  وعلــى 
النقابات الطبية في إسرائيل 
«إضرابــا شــامال فــي قطــاع 
الصحة» ســيكون لــه تأثير 
حتمــي علــى كل اخلدمــات 
الطبية. وأكدت املتحدثة باسم 
هيئة املطارات اإلسرائيلية ليزا 
دفير لوكالة فرانس برس أن 
اإلضراب شمل الرحالت اجلوية 
في مطار بن غوريون قرب تل 
أبيب الساحلية. وقال بينشاس 
ايدان رئيس نقابة العمال في 
املطار «لقد أصدرت أمرا فوريا 
بوقف عملية إقالع الطائرات 
باملطــار». وأعلــن مينــاءان 
العمليات  رئيســيان توقــف 
بسبب إضراب العاملني. وذكر 
مينــاء حيفا وميناء أســدود 
في بيانني منفصلني إن العمل 
توقــف بعــد أن أعلــن احتاد 

إســرائيل أعلنه احتاد العمال 
(الهســتدروت)، إن أنشــطة 
وزارة اخلارجية في إسرائيل 
وخارجهــا ســتقتصر علــى 

خدمات الطوارئ.
مــن جهته، دعــا نتنياهو 
امس عبر «تويتر» احملتجني 
واملشاركني في التظاهرات إلى 
االمتناع عن ممارســة العنف 
وســط تفاقم الفوضــى التي 
وضعــت حكومته فــي مهب 
الريــح. ورغــم ذلــك، جنــت 
اليمنيــة االئتالفية  احلكومة 
أمــس، مــن اقتراحني حلجب 
الثقــة قدمتهمــا املعارضــة 
احتجاجــا علــى التعديــالت 

القضائية.
إلــى  الدعــوة  وجــاءت 
اإلضــراب العام بعد ســاعات 
من نداء للرئيس اإلسرائيلي 
لوقــف  هرتســوغ  إســحق 

وقال عساف زمير الذي يشغل 
هذا املنصب منذ ١٨ شهرا، في 
تغريدة عبر «تويتر»، «الوضع 
السياســي في إســرائيل بلغ 
نقطــة حرجــة»، واصفا قرار 

اإلقالة بأنه «خطير».
وعلــق زعيــم املعارضــة 
الوســطي يائيــر لبيــد على 
القــرار في تغريــدة جاء فيها 
«ميكن لنتنياهو طرد غاالنت، 
لكــن ال ميكنه طــرد احلقيقة 
وال ميكنه طرد شعب إسرائيل 
املعارض جلنــون االئتالف» 
احلاكم. وتابع «رئيس وزراء 
إسرائيل هو (في ذاته) تهديد 
ألمــن إســرائيل». ويهــدف 
مشروع اإلصالح الذي اقترحته 
حكومة نتنياهو، وهي من أكثر 
حكومات إسرائيل تطرفا، إلى 
تعزيــز ســلطة البرملان على 

حساب القضاء.

فوري لإلصالحات القضائية 
بعــد تســجيل صدامــات بني 
متظاهريــن والشــرطة فــي 
تل أبيب الليلــة قبل املاضية 
احتجاجا على إقالة نتنياهو 
حلليفــه وزير الدفــاع يوآف 

غاالنت من منصبه.
وجــاءت إقالة الوزير بعد 
دعوتــه الســبت املاضي إلى 
جتميد اإلصالحات القضائية 
ملدة شهر، معبرا عن مخاوف 
علــى أمــن إســرائيل. وقــال 
غاالنــت الذي دعــا أيضا إلى 
وقف االحتجاجات «االنقسام 
االجتماعــي شــق طريقه إلى 
(اجليش) واألجهزة األمنية»، 
مشيرا إلى أن ذلك ميثل «تهديدا 
واضحا وفوريا وملموسا ألمن 
إســرائيل». وبعد ساعات من 
إقالة غاالنت، استقال القنصل 
العام اإلسرائيلي في نيويورك. 

قطع طرقات وتوقف رحالت الطيران وإغالق بنوك وموانئ  رفضاً إلصالحات القضاء

(رويترز) إجراءات أمنية مشددة وحواجز في محيط البرملان اإلسرائيلي في القدس احملتلة 

العمال الرئيسي في إسرائيل 
عن إضراب عام.

ونصبت الشرطة احلواجز 
في محيط الكنيســت حتسبا 
القتحامه مــن قبل احملتجني، 
للصدامــات  منعــا  وكذلــك 
بــني املعارضــني لإلصالحات 
ومؤيديها مــن أنصار اليمني 
املتطرف الذين دعوا للتظاهر 

كذلك. 
هذا، وانضمت الســفارات 
اخلــارج  فــي  االســرائيلية 
الــى االحتجاجــات، وأظهرت 
رســالة لنقابــة العاملــني في 
وزارة اخلارجية اإلسرائيلية، 
بحسب «رويترز»، أن السفارات 
اإلسرائيلية في أنحاء العالم 
تلقت تعليمات باالنضمام إلى 

إضراب امس.
التــي  الرســالة،  وقالــت 
أشــارت إلى إضــراب عام في 

أكبر إضراب منذ عقود يشّل احلياة في أملانيا
برلني - رويترز: أصيبت 
املطارات ومحطات احلافالت 
والقطارات بالشلل في جميع 
أنحاء أملانيا أمس، خالل أحد 
أكبر اإلضرابــات منذ عقود، 
ما تســبب في إربــاك ماليني 
األشــخاص في بداية أسبوع 

العمل.
ويأتي اإلضراب في وقت 
تعانــي فيه أملانيــا، صاحبة 
أكبر اقتصاد في أوروبا، من 

التضخم.
واإلضــراب املقرر ملدة ٢٤

ساعة، ودعت له نقابة فيردي 
العماليــة ونقابة إي.في.جي 
لعمال النقل، هو األحدث في 
إضرابات مســتمرة لشــهور 
أضرت باالقتصادات األوروبية 
الكبــرى، حيــث أثــر ارتفاع 
أســعار الغذاء والطاقة على 

مستويات املعيشة.
وعلــق اثنــان مــن أكبــر 
املطــارات فــي أملانيــا، وهما 
وفرانكفــورت،  ميونيــخ 
الرحالت اجلوية، في حني ألغت 
شركة «دويتشه بان» املشغلة 

ويضغــط املوظفــون من 
أجل رفــع األجــور لتخفيف 
آثار التضخم الذي وصل إلى 
٩٫٣٪ فــي فبراير. وتضررت 
أملانيا، التي كانت تعتمد بشكل 
كبير على الغاز الروسي قبل 
احلــرب في أوكرانيا، بشــدة 

نيابة عن ٢٫٥ مليون موظف 
وعامل في القطاع العام، مبا 
يشمل العاملني في النقل العام 
وفي املطارات. وتتفاوض نقابة 
(إي.في.جي) لعمال الســكك 
احلديدية والنقل لصالح ٢٣٠

ألف موظف وعامل في شركة 
السكك احلديدية دويتشه بان 
وشركات احلافالت. وتشبث 
كل طرف مبوقفه في الساعات 
التي ســبقت اإلضراب، وقال 
رؤســاء النقابات إن الزيادة 
الكبيــرة في األجور مســألة 
آلالف  مــوت»  أو  «حيــاة 
العمال، فيما قال متحدث باسم 
دويتشه بان أمس إن «ماليني 
الركاب الذين يعتمدون على 
احلافالت والقطارات يعانون 
من هذا اإلضراب املبالغ فيه».

وتطالــب نقابــة فيــردي 
بزيادة ١٠٫٥٪ في األجور وهو 
ما يعني رفع األجور ٥٠٠ يورو 
(٥٣٨ دوالرا) على األقل شهريا، 
وتطلــب (إي.في.جي) زيادة 
١٢٪ أو بنحو ٦٥٠ يورو (٧٠٢

دوالر) على األقل شهريا.

من ارتفاع األسعار على وجه 
اخلصوص مع سعيها للبحث 
عن مصــادر طاقة جديدة، إذ 
جتاوزت معدالت التضخم فيها 
متوسط التضخم في منطقة 

اليورو في األشهر املاضية.
وتتفــاوض نقابة فيردي 

املوظفون يطالبون بزيادة األجور ملواجهة التضخم

(أ.ف.پ) محطة مترو فارغة نتيجة إضراب عمال النقل في فرانكفورت 

الســكك احلديدية  خلدمــات 
رحــالت املســافات الطويلة. 
وأطلق عمال مشــاركون في 
اإلضــراب يرتدون ســترات 
أبواقــا وصفــارات  حمــراء 
فــي محطة قطــار خالية في 

ميونيخ.

وزير اخلارجية السعودي يتفق ونظيره 
اإليراني على االجتماع خالل رمضان

عواصم - وكاالت: اتفق وزير اخلارجية 
السعودي األمير فيصل بن فرحان، مع وزير 
خارجية إيران حســني أمير عبداللهيان، 
علــى عقد لقاء ثنائي بينهما خالل شــهر 

رمضان احلالي.
وذكرت وكالة األنباء السعودية الرسمية 
«واس» أن ذلك مت خالل ثاني اتصال هاتفي 

بينهما خالل أسبوع.
وقالت: «جرى خالل االتصال مناقشة 
عدد من املوضوعات املشــتركة في ضوء 
االتفــاق الثالثــي الــذي مت التوقيع عليه 
في جمهورية الصني الشــعبية، كما اتفق 
الوزيران على عقد لقاء ثنائي بينهما خالل 
شهر رمضان احلالي». وكانت السعودية 
وإيران اتفقتا في بكني، في وقت سابق من 
الشــهر اجلاري، على استئناف العالقات 
املقطوعة بينهمــا منذ ٢٠١٦، وإعادة فتح 

السفارتني خالل شهرين.
وأكدت الريــاض أن االتفاق أبرم على 

أساس عودة العالقات الديبلوماسية، وسط 
رغبة مشتركة لدى اجلانبني بحل اخلالفات 

عبر التواصل واحلوار.

األمير فيصل بن فرحان وزير اخلارجية السعودي

البرملان العراقي يقّر قانون انتخابات
يقصي املستقلني واألحزاب الصغيرة

حمزة يوسف أول مسلم وأصغر
رئيس يتولى احلكومة االسكتلندية

ميليشيا «وهمية» تتبنى قصف القاعدة األميركية

بغدادـ  وكاالت: أقر البرملان العراقي فجر 
أمس تعديال لقانون االنتخابات البرملانية 
يشكل عودة إلى القانون الذي كان مرعيا 
قبــل تظاهرات أكتوبر ٢٠١٩، مثيرا غضب 
األحزاب املستقلة والصغيرة التي ترى أنه 

يخدم مصالح األحزاب الكبيرة.
وشهدت اجللسة، التي عقدت خالل الليل، 
فوضى وطرد الكثير من النواب املستقلني 
مــن القاعة بعدما أعربــوا عن مناهضتهم 
للقانون، بحســب مقاطــع ڤيديو صورها 

النواب.
وجاء في بيان صادر عن مجلس النواب 
أن املجلس صوت في «جلســته السادسة 
عشــرة، بحضــور ٢١٨ نائبــا، على قانون 
التعديــل الثالث لقانون انتخابات مجلس 
النواب ومجالس احملافظات واألقضية رقم 

١٢ لسنة ٢٠١٨».
وميلــك اإلطار التنســيقي الغالبية في 
البرملان، وهو حتالف أحزاب شيعية مقربة 
بغالبيتها من إيران وتدعم رئيس الوزراء 

احلالي محمد شياع السوداني.
ويعد القانون عــودة إلى قانون العام 
٢٠١٨ الذي كانت ترفضه احلركة االحتجاجية 

التي شهدتها البالد في خريف العام ٢٠١٩، 
وحينها جنح احملتجون في حتقيق مطلب 
قانون انتخابات جديد سمح بفوز مرشحني 
مستقلني، إذ متكن املستقلون في انتخابات 
العام ٢٠٢١ مــن الفوز بنحو ٧٠ مقعدا من 

أصل ٣٢٩.
وبذلك، ستجري االنتخابات البرملانية 
وانتخابات مجالس احملافظات املتوقعة في 
نوفمبر على أساس القانون املعدل، أما في 
إقليم كردستان العراق املتمتع بحكم ذاتي 
فستجري االنتخابات البرملانية احمللية في 

١٨ نوفمبر وفق قانون مختلف.
ويجعل قانون االنتخابات املعدل اجلديد 
من كل محافظة دائرة انتخابية واحدة أي 
١٨ دائــرة، ملغيــا بذلك الـــ ٨٣ دائرة التي 

اعتمدت في االنتخابات األخيرة.
ويــرى الباحــث السياســي فــي «ذي 
سنتشــري فاونديشــن» ســجاد جياد أن 
اعتمــاد الدائرة الواحدة «يســهل إمكانية 
فوز سياسيي األحزاب مبقاعد»، في املقابل 
«سيجعل من الصعب على مرشحي األحزاب 
الصغيرة واملستقلة املنافسة على مستوى 

احملافظات».

(د.ب.أ):   - لنــدن 
انتخب احلزب الوطني 
حمــزة  األســكتلندي 
يوسف زعيما جديدا له، 
حيث متكن وزير الصحة 
احلالــي مــن هزميــة 
املرشحني وزيرة املالية 
كيــت فوربس ووزيرة 
سالمة املجتمع السابقة 
آش ريجــان في اقتراع 

بني أعضاء احلزب.
وذكــرت وكالة «بي 
ايه ميديا» البريطانية، 
أن حمزة سيصبح أصغر 
وزير أول في اسكتلندا، 

وأول شخص من عرقية أقلية مسلمة ينحدر 
من باكستان، يتولى هذا املنصب، وذلك بعد 
انتخابه لرئاسة احلزب الوطني األسكتلندي.

وبعد منافسة قوية، 
اختــار نــواب احلــزب 
عامــا)   ٣٧) يوســف 
لرئاســة احلــزب خلفا 

لنيكوال ستورغون.
ومن املتوقع أن يتم 
اإلعالن عن أن يوســف 
أصبح سادس وزير أول 
ألسكوتلندا، بعد إجراء 
تصويــت فــي البرملان 

األسكتلندي اليوم.
وكانت ستورغون، 
صاحبــة أطــول فتــرة 
تولــى ملنصــب الوزير 
األول في أسكتلندا، قد 
أعلنت الشــهر املاضي أنها ســتتنحى عن 
منصبهــا، بعد أكثر مــن ثمانية أعوام في 

املنصب.

وكاالت: تبنت ميليشــيا مجهولة موالية 
إليران تعمل في العراق عملية استهداف مطار 
«رميالن» الذي يضم قاعدة عسكرية للقوات 
األميركية شمال شرقي سورية بطائرة مسيرة 
يوم اخلميس املاضــي والتي تخللها قصف 

متبادل غير مسبوق.
وبثت ميليشيا ما تسمى «لواء الغالبون» 
التــي يعتبرها مراقبون «وهمية» تســجيال 

مصورا وبيانا ملن قيل إنه «املعاون اجلهادي 
للــواء الغالبــون» احلاج أبو علــي قال فيه 
«نعلن عن متكن فوج الطائرات املسيرة التابع 
للمقاومة اإلسالمية لواء الغالبون من استهداف 
مطار رميالن الذي حتتله القوات األميركية 
بطائرة مسيرة (من طراز أبابيل٢/ فاصف)، 
وأسفرت العملية باعتراف األميركان عن مقتل 

وجرح العديد من جنودهم».

اجتماع نواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران وسورية الشهر املقبل
عواصمـ  وكاالت: نقلت وكالة اإلعالم الروسية 
عن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف 
القول إن نواب وزراء خارجية روسيا وتركيا 
وإيران وسورية قد يجرون مشاورات في موسكو 
مطلــع أبريل، وذلك بعد تأجيله عدة مرات اثر 
اصرار حكومة دمشق على سحب القوات التركية 
من األراضي السورية قبل استكمال التقارب بين 
البلدين الذي بدأ باجتماع وزيري دفاعهما في 

موسكو نهاية العام الماضي.
وقال بوغدانوف ـ في تصريح لوكالة أنباء 
«سبوتنيك» ردا على سؤال بشأن احتمال عقد 
مشــاورات رباعية على مســتوى نواب وزراء 
الخارجية روســيا وتركيا وســورية وإيران ـ 
«نحن نستعد لهذه المشاورات قريبا، وأعتقد 
أن هذه المشــاورات ســتجري في بداية أبريل 

المقبل بموسكو».

وأضاف «ستكون هذه المشاورات من أجل 
التحضير الجـتـمـــاع وزراء خـارجـيـــة هذه 

الدول».
وكان الرئيس الروسي فالديمير بوتين بحث 
السبت الماضي هاتفيا مع نظيره التركي رجب 
طيب أردوغان، الوضع في سورية، حيث جرى 
التأكيد على أهمية اســتمرار تطبيع العالقات 

بين أنقرة ودمشق.

أنباء سورية

حركة شبه معدومة في األسواق.. وعمليات الشراء تنخفض ٥٠٪
وكاالت: تشهد أسواق العاصمة دمشق، كما 
أســواق باقي احملافظات الســورية، انخفاضا 
ملحوظا في شراء السلع وحركة شبه معدومة، 
علــى خالف ما كان معهودا في شــهر رمضان 
خالل السنوات السابقة، وذلك ألسباب عدة أهمها 
انخفاض القدرة الشــرائية واالرتفاع الكبيرة 
ألسعار املواد الغذائية واحللويات التي أضحت 
مبنزلة احللم لدى طيف واسع من املواطنني.

ونقلت صحيفة «الوطن» املوالية عن رئيس 
جمعية حماية املستهلك في دمشق عبدالعزيز 
معقالي قوله إن سعر مواد أبسط طبخة خالل 
رمضان يصل إلى نحو ١٠٠ ألف ليرة سورية.
ولفت معقالي إلى أن حركة األسواق خالل 
شهر رمضان اجلاري «ضعيفة»، مؤكدا رصد 
اجلمعية ارتفاع أسعار احللويات بنسبة ١٠٠٪ 

وهو ارتفاع غيــر مبرر في ظل ضعف القدرة 
الشــرائية عند املواطن بحيث أصبح االرتفاع 

في األسواق ال يوائم الدخل.
وأضــاف أن الكثيــر مــن املواطنــني باتوا 
يشــترون املواد بـ «القطارة» بحسب وصفه، 
خاصــة حبــات البطاطا وغير ذلــك من املواد 
الغذائية واخلضراوات، مشــيرا إلى أن الطلب 
على املواد وحركة األسواق انخفض ألكثر من 
٥٠٪، الســيما أن ٩٠٪ من املواطنني بات حتت 

خط الفقر.
وأكد املعقالي ضرورة زيادة القدرة الشرائية 
ورفــع الرواتــب واألجور، وخفض الرســوم 
والضرائب وتسهيل عملية نقل املنتج وإيجاد 
أسواق هال في مراكز املدن الرئيسة، مشددا على 
أال يكون خفض السعر على حساب املواصفة 

والنوعية، مع ضرورة وضع األسعار في األسواق 
الرئيسة بشكل إلكتروني واضح أو محدد من 
اجلهات املعنية بالنسبة ملختلف السلع واملواد.

وسجلت أسعار اللحوم احلمراء رقما قياسيا 
خالل رمضان لتغيب عن موائد اإلفطار ملواطني 
الدخل احملدود، بحيث وصل ســعر كيلو حلم 
الغنم إلى أكثر من ٩٠ ألف ليرة في األسواق.

ورأى رئيس اجلمعية أن سبب ارتفاع أسعار 
اللحوم يعود إلى عدم توافر األعالف والتهريب 
وغالء األدويــة البيطرية والتي تشــكل عبئا 
على مربي الثروة احليوانية، ما يتطلب تدخال 
واضحا وطرح معاجلة وحلول، ودعم مستوردي 
األعالف وإعفاءهم من الضرائب والرسوم، وقيام 
املؤسســة العامة للدواجن باســتيراد العلف، 

وفق ما نقل املصدر.

رئيس الوزراء اجلديد حمزة يوسف



عربية وعاملية
الثالثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣

25

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

عودة للتوقيت الصيفي.. وميقاتي: الفراغ مسؤولية القيادات السياسية والروحية
بيروت - عمر حبنجر - داود رمال 

الــوزراء  مجلــس  قــرر 
في جلســته برئاســة رئيس 
احلكومة جنيب ميقاتي أمس 
العودة الى التوقيت الصيفي 
ابتداء من يوم اخلميس املقبل، 
بعد املنحى الطائفي اخلطير 
الذي اتخذته املواقف السياسية 
والدينية املعترضة على إبقاء 
التوقيت الشتوي حتى نهاية 

شهر رمضان.
وتوجــه ميقاتي في ختام 
اجللسة بكلمة الى اللبنانيني 
قــال فيها: «منــذ نهاية والية 
رئيــس اجلمهورية الســابق 
ميشال عون وأنا أجاهد وأكافح 
مــع ثلة من الوزراء واجليش 
والقوى االمنية كافة واجلنود 
املجهولــني مــن املوظفني في 
العامة للحفاظ على  اإلدارات 
هيكل الدولة اللبنانية التي إذا 
ما انهارت يصبح صعبا جدا 

إعادة تكوينها».
وأضاف «لم اكن يوما من 
هــواة التعدي علــى مقامات 
ومرجعيــات دينية او زمنية 

والتطاول عليها».
وأوضح ان استمرار العمل 
بالتوقيت الشتوي حتى نهاية 
شــهر رمضان الذي تشاورت 
بشــأنه مــع رئيــس مجلس 
النواب، كان الهدف منه إراحة 
الصائمني خالل شهر رمضان 
لساعة من الزمن من دون ان 
يسبب ذلك أي ضرر ألي مكون 
لبناني آخر، علما أن هذا القرار 

اتخذ مرارا في السابق.
وتابع «اعتبر البعض القرار 
حتديا له وأعطاه بعدا لم أكن 
اتصوره يوما، لكني قطعا لم 
اتخذ قــرارا ذا بعد طائفي او 
مذهبــي. وما كان قــرار كهذا 
يســتوجب كل هــذه الــردود 
الطائفيــة البغيضــة والتــي 

اجلديد منتصف ليل االربعاء 
- اخلميس املقبل.

ورأى ان «أســهل ما ميكن 
أن اقوم به هو االعتكاف عن 
جمع مجلس الوزراء، وأصعب 
ما اقوم به هو االستمرار في 
حتمل املســؤولية. حقا انني 
أمثل جميــع اللبنانيني، على 
اختالف انتماءاتهم وطوائفهم، 
ولكننــي ايضــا أمثــل مكونا 
وطنيــا أساســيا فــي احلكم 
وأعتــز بذلــك. كونــوا علــى 
يقــني أن الطائفة الســنية ما 
كانت يوما إال وطنية باملعنى 
الشــمولي وحافظــت عبــر 
التاريــخ علــى وحــدة البالد 
واملؤسســات وعملــت، عبر 
نخبها وقياداتها، على صياغة 
مشاريع وطنية ال طائفية منذ 
االســتقالل وحتملت اغتيال 
مفتيهــا ورؤســاء حكوماتها 
ورجــال دينها وسياســييها 
ألســباب وطنية بحتة وثمن 
والئهم للبنان الواحد املوحد 
وخلطابهم الوطني الالطائفي».

الرداء الطائفي الذي ألبس 

توقيت انت تعتمــد؟ فأجابه 
كنعــان التوقيــت الراهن، ثم 
طلب آالن فتح هاتفه للتثبت، 
من باب املزاح، وتبادل الرجالن 
الهاتــف  تصويــر شاشــات 

للتثبت!
اجلديد الذي عدل املشــهد 
القائــم كان لقــاء ميقاتي مع 
السابقني،  رئيســي احلكومة 
فؤاد السنيوره ومتام سالم، 
اللذين نصحاه بعدم االعتكاف 
كما كان تردد في اوساطه ثم 
عرض قــرار التوقيــت، على 
الــوزراء الن قــرار  مجلــس 
توقيت تقدمي الساعة، صادر 
عن مجلس الوزراء، العام ١٩٩٨، 
وقرار مجلس الوزراء يلغيه 
او يعدله قرار مجلس وزراء، 
وليس مذكرة رئيس احلكومة.

وعلى هذا االســاس، أعلن 
ميقاتــي الرجــوع عــن إلغاء 
جلســة مجلس الوزراء التي 
انعقــدت، ظهــر امــس، على 
توقيت ميقاتي، واعلن خاللها 
تراجعه عــن القرار «من اجل 

املصلحة الوطنية».

للقرار، آثار االستغراب العام 
السياسية  املواقف  خصوصا 
لبعض مناصــري «التوقيت 
الصيفــي»، الذين عزفوا على 
ايقــاع التخلــف والرجعيــة، 
والفــارق احلضاري كما فعل 
رئيــس «التيار احلر» النائب 
جبــران باســيل، الباحث عن 
خشــبة متكنــه مــن العــوم 
مجددا، وهو الغريق بســجل 

ادائه السياسي واملالي.
مؤسســات الدولة اصابها 
الضياع، بعضها التزم بقرار 
رئيــس احلكومــة، والبعض 
اآلخر لم يتوقف عنده، فاجليش 
اللبناني اعلن التزامه بالتوقيت 
الشتوي السائد، بينما اعتمدت 
الديبلوماســية  البعثــات 
اللبنانيــة التوقيــت العاملي، 

أي الصيفي.
وعلى باب مجلس النواب 
التقى النائبان في «تكتل لبنان 
القوي»، ابراهيم كنعان وآالن 
عون، فسأل االول الثاني عن 
أي توقيت يعتمد؟ فأجابه آالن: 
التوقيت الصيفي، ثم سأله: أي 

لقاء رئيس الوزراء مع السنيورة وسالم بلور احلل

(محمود الطويل) رئيس احلكومة جنيب ميقاتي مترئسا جلسة مجلس الوزراء  

دفعتني ألتســاءل عن جدوى 
االستمرار في حتمل املسؤولية 
عمن عجز عن حتملها بنفسه، 
وأقصد هنا النخبة السياسة 
التــي اتفقت علــى كل رفض 
وســلبية لهذا املرشح او ذاك 
لرئاسة اجلمهورية، وعجزت 
حتى عن وضع قائمة اســماء 
مرشــحني للرئاســة للبــدء 

بالعملية االنتخابية».
واعتبر ان املشكلة ليست 
«ساعة شــتوية او صيفية 
مت متديد العمل بها ألقل من 
شهر امنا املشكلة الفراغ في 
املوقع االول في اجلمهورية» 
وحمل مسؤولية هذا الفراغ 
للقيادات السياسية والروحية 
املعنيــة وبالدرجــة األولى 
الكتــل النيابيــة كافــة تلك 
التي فضــت النصاب خالل 
١١ جلسة انتخاب سابقا، وتلك 
التي تعهدت بعدم تأمينه في 
جلســات الحقة من دون ان 
تتفــق على مرشــح يواجه 

مرشح الفريق اآلخر.
التوقيــت  بــدء  وأعلــن 

االحتاد األوروبي: فليساعد اللبنانيون 
أنفسهم كي يساعدهم املجتمع الدولي

لقاء «سيدة اجلبل» ُيدين التحريض 
الطائفي لشد عصب اجلمهور

بيروت - أحمد عز الدين

أجرى وفد نيابي لبناني ميثل كتل 
املعارضة التي تضم ٦٠ نائبا محادثات 

مع االحتاد األوروبي في بروكسل.
وأثــار الوفــد الــذي زار بروكســل 
مببــادرة مــن النائب فــؤاد مخزومي، 
موضوع النازحني الســوريني والعبء 
الذي يفوق قدرة لبنان على حتمله. كما 
أثار الوفد موضوع االتفاق مع صندوق 

النقد الدولي.
وضم الوفد الى مخزومي النواب بالل 
عبداهللا، راجي السعد، إلياس اسطفان، 

إلياس حنكش، اديب عبداملسيح، غسان 
سكاف، وبالل حشيمي.

والتقــى الوفد مســؤول احلوار في 
االحتاد األوروبي الذي شدد على أهمية أن 
يساعد اللبنانيون انفسهم كي يساعدهم 

املجتمع الدولي.
كما عقــد الوفد النيابي اجتماعا مع 
مؤسســة «اغمون» للعالقات الدولية، 
وكان الوفد التقى املدير العام للخارجية 
البلجيكية هوبير كورمان وجرى عرض 

الوضع في لبنان.
وأيضــا ســيلتقي الوفــد اجلاليــة 

اللبنانية في بلجيكا.

بيروت ـ منصور شعبان

رفض لقاء سيدة اجلبل القرار الذي 
اتخذه رئيسا البرملان واحلكومة بتأخير 
تقدمي الساعة شهرا إضافيا والذي عاد 

عنه مجلس الوزراء امس.
وتوقف اللقاء، بعد اجتماع له، أمام 
ثالثة أنــواع من االعتراض على القرار 
قبل إلغائه: األول مبدئي رفضا للطريقة 
االرجتالية فــي إدارة الدولة من خارج 
املنطق الدســتوري والوطني واحلس 
السليم، وهو ما أظهره بالصوت والصورة 

اجتماع الرئيسني بري وميقاتي.
والثانــي اعتــراض عملــي متعلق 
بارتباط دورات العمل احمللية باملواقيت 
العربية والدولية، وباألخص محطات 
التلفزة واملطار، السيما أن القرار صدر 

قبــل ٤٨ ســاعة مــن املوعد احملــدد ما 
خلــق اختالال في هذه املصالح. وهذان 

اعتراضان عقالنيان يؤيدهما اللقاء.
أما االعتراض الثالث فمثلته قيادات 
سياسية ودينية مأزومة ركبت موجة 
االنقسام الطائفي حول القرار وصبت 
الزيت على النار واســتغلت األمر لشد 
عصب جمهورها. وإذ دان اللقاء «بشدة 
التحريض الطائفي احلاصل»، أكد أن «ما 
جــرى ليس خالفا على تقدمي الســاعة 
من عدمه، بل يــدل على عجز القيادات 
السياســية عن تقدمي حلــول لألزمات 
السياســية واالقتصادية الكبرى التي 
يتخبط بها لبنان وباألخص أزمة رئاسة 
اجلمهورية، ولذلك فهي تستغل أي حادثة 
من هذا النوع للهروب إلى األمام والتنصل 

من مسؤولياتها عن األزمة».

احلكومة: ال صحة لوجود عجز في الكميات املعروضة 
من األرز باألسواق واملنافذ التموينية

القاهرة ـ هالة عمران - ناهد إمام

املركــز اإلعالمــي  نفــى 
ملجلــس الــوزراء املصــري 
صحة ما انتشر من معلومات 
بشأن وجود عجز في الكميات 
املعروضة من األرز باألسواق 

واملنافذ التموينية.
وأوضح املركز اإلعالميـ  
فــي بيان امس ـ أنه تواصل 
مع وزارة التموين والتجارة 
الداخليــة، والتــي نفت تلك 
املعلومات، مؤكدة أنه ال صحة 
لوجــود عجز فــي الكميات 
املعروضة من األرز باألسواق 

واملنافذ التموينية.
وشددت على توافر كافة 
الســلع الغذائية األساســية 
بشــكل طبيعي ومــن بينها 
انتظــام ضــخ  األرز، مــع 
كميــات وفيرة منهــا يوميا 
بجميــع األســواق واملنافــذ 
التموينية وفروع املجمعات 
االستهالكية وبقالي التموين 
وفروع مشروع جمعيتي بكل 

محافظات اجلمهورية.

موضـحـــــة أن املخــــزون 
االســتراتيجي من األرز آمن 
ويكفي احتياجات املستهلكني 
نحــو ثالثة أشــهر ونصف 

وإحداث توازن في أسعاره، 
مع شن حمالت تفتيش يومية 
علــى منافــذ صرف الســلع 
واحملال باألســواق، ملتابعة 
موقف توافرها، ومنع التالعب 

في أسعارها أو احتكارها.
من جهة اخرى، أكد وزير 
الصحــة والســكان د.خالد 
عبــد الغفــار، أن االهتمــام 
باألمراض الصدرية وصحة 
الرئة يبدأ بالوقاية والكشف 
املبكــر، خاصة بــني الفئات 
األكثر عرضة لإلصابة بتلك 
األمــراض، مشــيرا إلــى أن 
«صحة الرئة» ضمن أولويات 
ملفات العمل بالوزارة، ومن 
أهم املبادرات الرئاسية التي 
التحضيــر إلطالقها  يجري 

قريبا.
جــاء ذلك خالل ترؤســه 
ملتقى «صحــة الرئة» الذي 
عقــد بالتعــاون مع شــركة 
«استرازينيكا» ملناقشة خطة 
التوسع في اخلدمات اخلاصة 
باألمراض الصدرية، وصحة 

الرئة.

الشــهر. وأشارت إلى أنه مت 
التعاقد على استيراد شحنات 
من األرز األبيــض، لتعزيز 
االســتراتيجي،  مخزونــه 

ً وزير الصحة: إطالق مبادرة رئاسية حول «صحة الرئة» قريبا

وأكدت توافر األرز بأسعار 
مخفضــة مبعــارض «أهــال 
رمضان» املنتشرة مبختلف 
اجلمهوريــة،  محافظــات 

«التعليم» تنفي تغيير مواعيد امتحانات 
صفوف النقل والشهادة اإلعدادية

وزير الزراعة: اإلفراج عن ٢٠٠ ألف طن 
أعالف بقيمة ٩٦ مليون دوالر

القاهرة ـ هالة عمران

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم 
الفني صحة ما تردد على مواقع التواصل 
االجتماعي حول تغيير مواعيد امتحانات 
صفوف النقل والشهادة اإلعدادية، مؤكدا 
أن مواعيد االمتحانات كما هي يوم ٦ مايو 
املقبل وفقا جلداول االمتحانات التي أعلنتها 

الوزارة.
وقال املتحدث الرســمي باسم الوزارة 
شادي زلطة ـ في تصريح امس إن الوزير 
الدكتور رضا حجازي يحرص دائما على 

إطــالع الطالب وأولياء األمــور على كافة 
التفاصيل املتعلقــة باملنظومة التعليمية 
واالمتحانات بشــكل اســتباقي، وذلك في 
إطار حتقيق مبدأ الشفافية مع الرأي العام.

وأهاب الطــالب وأوليــاء األمور بعدم 
االنســياق خلــف املنشــورات التــي يتم 
تداولها على مواقــع التواصل االجتماعي 
والتــي تســتهدف إثارة االرتباك، مشــيرا 
إلى أن أية مســتجدات تعلن عنها الوزارة 
عبر قنواتها الرسمية سواء عبر البيانات 
الرسمية أو الصفحة الرسمية للوزارة أو 

موقعها اإللكتروني.

القاهرة ـ أ.ش.أ: أعلــن وزير الزراعة 
واســتصالح األراضــي الســيد القصير، 
اإلفراج عن ٢٠٠ ألف طن من مستلزمات 
األعــالف «ذرة وفول صويــا» بقيمة ٩٦
مليــون دوالر، خــالل الفترة مــن ١٧ إلى 
٢٣ مارس اجلاري، بالتنســيق مع البنك 

املركزي.
يأتي ذلك فــي إطار متابعة توجيهات 
رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي 
بشأن اإلفراج عن مستلزمات األعالف من 

املوانئ املصرية.

وقال وزير الزراعة إن اإلفراج شــمل 
١٣٩ ألف طن من الذرة بحوالي ٥٠ مليون 
دوالر وحوالي ٦٠ ألف طن من فول الصويا 
بقيمة ٤٥ مليــون دوالر وأيضا إضافات 

أعالف بحوالي ١٫٤ مليون دوالر.
وأضاف أن إجمالي ما مت اإلفراج عنه 
خــالل الفترة من ١٦ أكتوبر املاضي حتى 
٢٣ مارس اجلاري بلغ ٣٫٣٨٨ ماليني طن 
منها ٢٫٤٢٦ مليــون طن ذرة، و٩٦٢ ألف 
طن فول صويــا وإضافات أعالف، وذلك 

بإجمالي مبلغ ١٫٦٧١ مليار دوالر.
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ناصر العنزي

يدخــل منتخبنا الوطني األول في جتربة ودية ثانية 
اليوم بلقائه مع منتخب طاجيكســتان، وذلك على ستاد 
جابر الدولي ضمن استعداداته للمشاركات املقبلة، حيث 
خرج فائزا في جتربته األولى على الفلبني بهدفني نظيفني 

اجلمعة املاضي سجلهما بدر طارق وعلي خلف.
ويســعى مدرب «األزرق» البرتغالي روي بينتو إلى 
االســتفادة من هذه املواجهات بإشــراكه أغلب العناصر 

ومنحهــم  املختــارة 
الكافيــة قبل  الفرصــة 

تقييمهم.
وقد خاض منتخبنا 
اســتعدادا  تدريباتــه 
اليوم مبشاركة  ملباراة 
جميــع العبيــه بعدما 

تدارس املدرب مع العبيه إيجابيات وســلبيات املباراة 
السابقة مع الفلبني. ومن املتوقع أن يحدث عدة تغييرات 
في تشكيلة اليوم سعيا لتجربة أكبر عدد من الالعبني، 
إذ ان مثــل هذه املباريات التجريبية تســهم في كشــف 
األخطاء قبل الدخول في املباريات الرســمية، لذلك بات 
على كل العب إثبــات أحقيته في القائمة، خصوصا أن 
بينتو ينوي ضم عدد من العبي املنتخب األوملبي املشارك 
حاليا في دورة دولية في قطر مستقبال، كما يجب على 
اجلماهير مؤازرة «األزرق» اليوم بعدما غابت عن املباراة 
املاضيــة دعما لالعبني 

ورفع معنوياتهم.
ومــن املقرر أن يدير 
اللقــاء احلكــم العماني 
أحمد الكاف مبســاعدة 
مواطنيه أبو بكر العمري 

وراشد الغيثي.

يحيى حميدان

قال مدرب منتخبنا الوطني البرتغالي روي 
بينتو، انه درس كامل نقاط القوة والضعف في 
منتخب طاجيكستان الذي سيلتقيه «األزرق» 

اليوم على ستاد جابر.
وأضاف بينتو، في املؤمتر الصحافي اخلاص 
باللقاء الذي عقد أمس في قاعة املؤمترات بستاد 
جابــر، انه يرى طاجيكســتان منتخبا منظما 
ولم يخسر منذ شهر يونيو املاضي، وبالتالي 
فإن املباراة ستكون اختبارا قويا بالنسبة لنا.
وأشــار بينتو إلى أنــه يرفض احلديث عن 
بعــض اخليــارات الفنية، وذلــك فيما يخص 

اعتمــاده الكامل على ســليمان عبدالغفور في 
حراسة املرمى، مؤكدا أن الفرصة ستتاح للحراس 
البــدالء املميزين في الوقت املناســب، وأردف 
قائال «نحن نفكــر حاليا في تعديل التصنيف 

الدولي وحتقيق النتائج املميزة».
مــن جهته، أكد مدافع منتخبنا الوطني فهد 
الهاجري، أن تغيير الساعة البيولوجية بسبب 
دخول شــهر رمضــان املبارك ســاهم في عدم 
تقــدمي املنتخب للمســتوى الفني املأمول أمام 
الفلبني (٢-٠) باللقاء األخير اجلمعة املاضي، 
الفتــا إلى ان «األزرق» ســيقدم كل ما لديه في 
مباراة طاجيكستان واملباريات املقبلة للخروج 

بالصورة املرضية.

بدوره، أوضح مدرب منتخب طاجيكستان، 
الكرواتي بيتر شيغرت، أنه ال ميلك كل األوراق 
املتاحة له لبعض الغيابات لكنه يثق بالعناصر 
التــي قدمــت معه الى الكويت، مشــيرا الى أن 
تراجع معدل تســجيل مهاجميــه لألهداف في 
املباريات األخيرة كان بســبب قوة املنتخبات 
التي واجهناها والتي كان آخرها اإلمارات (٠-٠).

أما العب طاجيكستان برفيزدون اومبارييف، 
فقال ان زمالءه يرغبون في تقدمي صورة مميزة 
بلقاء اليوم، مشــيرا الى ان عدم اخلســارة في 
آخر ٩ أشهر يعد أمرا مميزا وإيجابيا بالنسبة 
لنــا ونعمل على مواصلة هــذه النتائج بكأس 

آسيا ٢٠٢٣ املقبلة في قطر.

بينتو: املباراة اختبار قوي لنا.. وبيتر: نعاني مشكلة بالتهديف

«األوملبي» يبحث عن برونزية «قطر الدولية»
الدوحة ـ فريد عبدالباقي

يسدل الستار على منافسات البطولة 
الدولية الودية للمنتخبات اآلســيوية 
حتــت ٢٣ ســنة والتــي تســتضيفها 
العاصمــة القطريــة (الدوحــة) خالل 
الفتــرة من ٢٢ إلــى ٢٨ اجلاري، حيث 
يلعب منتخبنا األوملبي مباراته األخيرة 
أمام تايلند في الـ١١:٠٠ مساء اليوم على 
ســتاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، 
في لقاء حتديد املركزين الثالث والرابع 
في البطولة. ويشهد اليوم إقامة باقي 
املباريات الترتيبية، حيث تلعب اإلمارات 
وكوريــا اجلنوبية في الـ٨:٣٠ مســاء 
على ســتاد عبداهللا بــن خليفة بنادي 
الدحيل لتحديد املركزين األول والثاني، 
والعراق مع سلطنة عمان، في الـ١١:٣٠
مســاء على ستاد حمد الكبير بالنادي 
العربــي لتحديد اخلامس والســادس، 
وقطر والسعودية في الـ٩:٠٠ مساء على 
ملعب العربي لتحديد السابع والثامن، 
وڤيتنام وقيرغيزستان في الـ٨:٣٠ مساء 
على ستاد نادي الغرافة على املركزين 

التاسع والعاشر.
وكان «األوملبــي»، قد جمع ٤ نقاط 
بفوزه على قيرغيزستان بهدف نظيف 
سجله طالل القيسي في الدقيقة (٥٠) 

العــام املقبــل، فيمــا ضمــن املنتخب 
القطري الظهور في النهائيات بصفته 
املستضيف، باإلضافة إلى املشاركة في 
دورة األلعاب اآلسيوية التي ستقام في 
الصني خالل الفترة من ٢٣ سبتمبر إلى 

٨ أكتوبر املقبلني.
ويقود تدريب «أزرق األوملبي»، املدرب 
البرتغالي إمييليو بيكسي، والذي يشارك 
في بطولة قطر الدولية بقائمة تضم ٢٤
العبا، وهم: عبدالرحمن الفضلي، عمر 

املطيري، فهد العازمي، سلمان البوس، 
فيصل الشطي، عبداهللا العنزي، يوسف 
احلقان، سلمان العوضي، بدر املطيري، 
يوسف الشمري، حسني كنكوني، طالل 
القيســي، عبدالعزيز ناجــي، إبراهيم 
كميل، عبدالرحمن كميل، فهد احلربي، 
عبدالعزيز العتيبي، عبدالهادي العنزي، 
محمد الراشد، عبدالرحمن الديحاني، فهد 
الفضلي، خالد الفضلي، طالل احلجرف، 

وعثمان الدوسري.

يواجه تايلند في احملطة األخيرة الليلة

باجلولــة األولى، وتعادل ســلبيا أمام 
السعودية في اجلولة الثانية، ويتطلع 
منتخبنا اليوم إلى حتقيق الفوز على 
تايلنــد وحصد برونزيــة بطولة قطر 
الدولية، والتي تأتي ضمن حتضيراته 
خلوض غمار تصفيات كأس آسيا حتت 
٢٣ سنة التي ستقام في الدوحة خالل 
الفترة مــن ٤ إلى ١٢ ســبتمبر املقبل، 
من أجــل حجز مقعــد فــي النهائيات 
التي تســتضيفها الدوحة أيضا مطلع 

٦ مواجهات في ثالث أيام دورة «الشحومي» الرمضانية
هادي العنزي

تدخل دورة نائب رئيس مجلس األمة 
أحمد خليفة الشحومي الرمضانية اخلامسة 
منافسات اليوم الثالث بإقامة ٦ مباريات 
ضمن منافسات الدور الـ ٣٢، وذلك مبلعب 
أحمد الشحومي في منطقة سلوى، بعدما 
تأجلت مباريات اجلولة الثانية بسبب أمطار 

اخلير التي غمرت البالد األحد املاضي.

ويشارك في دورة الشحومي بنسختها 
اخلامسة ٦٤ فريقا، وتقام بنظام خروج 
املغلوب من مرة واحدة، ويسمح مبشاركة 
محترفني مــع كل فريق، كما خصصت 
اللجنــة املنظمــة للــدورة جوائز قيمة 
للجماهير احلاضرة، وذلك عبر السحب 

اليومي بعد نهاية املباريات.
ومن املقرر أن يلعب في الـ ٨:٤٠ مساء 
فريق «فواز» مع نظيره اجلزيرة، تليها 

في الـ ٩:١٠ مساء مباراة جتمع التضامن 
مع الرقة، فيما يجمع ثالث لقاءات اليوم 
الثالث بني أبناء الصليبخات واملانع في الـ 
٩:٤٠ مســاء، وتنطلق رابع املباريات في 
الـ ١٠:١٠ مساء بني «سبيرز» و«هيروز»، 
فيما سيكون اللقاء قبل األخير بني شباب 
STD والهالل، ويختتم اليوم الثالث للدورة 
مبواجهة جتمــع أكادمييــة «هاتريك»، 

و«Eagles» في الـ ١٠٫٤٠مساء.

«طائرة» القادسية يعبر كاظمة
يعقوب العوضي

جنح فريق كرة الطائرة بنادي القادســية 
في الفوز على كاظمة بثالثة أشواط دون رد 
أمس االول في افتتاح منافسات املربع الذهبي 
للدوري املمتاز، وبذلك رفع «األصفر» رصيده 
إلى ٥ نقاط، وسيواجه القادسية األربعاء الكويت 
بينما يلعب كاظمة مع العربي اخلميس املقبل.

وبالعودة إلى اللقاء، فقد شهدت املواجهة 
سيطرة صفراء منذ بدايتها فلم يظهر «البرتقالي» 
بصورته املعهودة وجنح «امللكي» في حتييد 
خطورة «السفير» وإغالق مناطق التصويب 
عبر حوائط الصد الدفاعية ولينجح في حتقيق 

النقاط عبر استغالل اخطاء املنافس.
وفي الشوط الثاني بدا أن كاظمة قد استعاد 
شــيئا من مســتواه وجنح في الوقوف ندا 
للقادسية ولكن حسمها األخير بالتصويبات 
الساحقة ومتكن من الفوز، ولم يختلف الوضع 
في الشوط الثالث والذي لم يجد فيه القادسيــة 
املقاومـــة املعهــــودة من املنافس وحسم 

املباراة لصاحله.

«الهوكي» يحصد برونزية العالم للمستوى الرابع

أحرز منتخب الكويت لهوكي اجلليد امليدالية 
البرونزية لبطولة كأس العالم ٢٠٢٣ (املستوى 
الرابع) التي اختتمت مســاء األحد في منغوليا 
وشهدت تتويج الفلبني باللقب وحلول منغوليا 
املضيفــة وصيفا. وبهذه املناســبة قال رئيس 
نادي األلعاب الشــتوية الكويتي فهيد العجمي 
لـ (كونا)، ان هذا الفوز مبنزلة التتويج جلهود 
العبي املنتخب بعد حتقيقهم إجنازات متنوعة 
في بطوالت خليجية وعربية وقارية، مبينا أن 

الالعبــني قدموا مباريات قويــة خالل البطولة 
التي أقيمت حتت مظلة االحتاد الدولي. وأشار 
إلى مشــاركة «أزرق الهوكي» بالعبني معظمهم 
من الشباب الواعد مع عدد من أصحاب اخلبرة 
وقدموا مستويات مشرفة طوال لقاءات البطولة. 
وأكــد حرص النادي (العضــو العامل باالحتاد 
الدولي)، على إشراك العبيه في البطوالت القارية 
والعاملية لالرتقاء مبستواهم الفني فضال عن تأكيد 
احلضور الكويتي في مثل هذه البطوالت الكبرى.

فهيد العجمي يتوسط العبي الكويت بعد التتويج بالبرونزية ودرع املركز الثالث

«األزرق» في جتربة ثانية أمام طاجيكستان«األزرق» في جتربة ثانية أمام طاجيكستان«األزرق» في جتربة ثانية أمام طاجيكستان«األزرق» في جتربة ثانية أمام طاجيكستان«األزرق» في جتربة ثانية أمام طاجيكستان«األزرق» في جتربة ثانية أمام طاجيكستان«األزرق» في جتربة ثانية أمام طاجيكستان«األزرق» في جتربة ثانية أمام طاجيكستان«األزرق» في جتربة ثانية أمام طاجيكستان«األزرق» في جتربة ثانية أمام طاجيكستان«األزرق» في جتربة ثانية أمام طاجيكستان«األزرق» في جتربة ثانية أمام طاجيكستان«األزرق» في جتربة ثانية أمام طاجيكستان

طاجيكستان10:0010:00 كويت سبورتالكويت

روي بينتو وفهد الهاجري مع مدرب طاجيكستان بيتر شيغرت وبرفيزدون اومبارييف باملؤمتر الصحافي

العربي يواجه الصليبخات في «ممتاز اليد»
يعقوب العوضي

تشهد صالة مجمع الشيخ 
سعد العبداهللا مباراتني اليوم 
ضمن اجلولة ١٧ من الدوري 
املمتاز لكرة اليد، حيث يلتقي 
في األولــى العربي صاحب 
املركــز الثالث بـ (١٨ نقطة) 
مع الصليبخات الرابع بـ (١٥
نقطــة) في الـ ٨٫٣٠ مســاء، 
بينمــا يتواجه فــي الثانية 
الســاملية الســادس بـــ (١٥

نقطة) مع الفحيحيل الثامن 
(١٠ نقاط) في الـ ١٠٫٣٠ مساء.

وكانت مباراة الساملية مع 
القرين األخير بـ ٤ نقاط مساء 
ضمن اجلولة السادسة عشر 
قد أجلت أمس األول لســوء 

األحــوال اجلوية التي أثرت علــى الصالة، 
علــى ان تقام املباراة اجلمعــة املقبل في الـ 

٩:٠٠ مساء.
وبالعودة إلى مباريات اليوم، فإن العربي 
يتطلع لتعزيز مركــزه الثالث في الترتيب 
العام خاصة بعد املستوى املميز الذي ظهر 
به الفريق في اجلولة الســابقة أمام برقان، 
اذ تألق احلارس مهدي عبد احلليم وعبداهللا 
مصطفى، واستطاع «األخضر» حسم املواجهة 
على أحد املنافسني املباشرين، ويأمل تكرارها 

أمام الصليبخات، في املقابل فإن الصليبخات 
بقيادة املدرب الوطني حسني حبيب يسير على 
خطى ثابتة، ويأمل خطف نقطتني ثمينتني 
يقربانه من الصعود إلى منصات التتويج.

وفــي الثانية يتطلــع «الســماوي» الى 
املنافسة على خطف املركز الثالث من العربي، 
بينما يدخل الفحيحيــل املواجهة بأعصاب 
باردة، حيــث ضمن بقاءه وســط الترتيب 
العام بعدما ابتعد عن التهديد بالهبوط إلى 

دوري الدرجة األولى.

الساملية يلتقي الفحيحيل اليوم بعد تأجيل مواجهته مع القرين

عبداهللا مصطفى قوة ضاربة في «األخضر»
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بعد ١٦ شــهرا من الفوضى، انتهت العالقة بني توتنهام 
االجنليزي ومدربه أنتونيو كونتي عقب إدالء املدير الفني 
اإليطالي بتصريح ناري جديــد انتقد خالله أنانية العبيه 
والعقلية االنهزامية للنادي. وأعلن نادي شــمال لندن في 
بيان «نستطيع اإلعالن أن انتونيو كونتي ترك النادي باتفاق 
متبادل. جنحنا في التأهل الى دوري األبطال في موســم 
كونتي األول وبالتالي نشكره على ذلك ونتمنى له التوفيق 
في املستقبل». وأضاف البيان «سيتولى كريستيان ستيليني 
مهمة تدريب الفريق حتى نهاية املوســم، على أن يساعده 
راين مايسون». أما رئيس النادي دانيال ليفي فقال «تتبقى 
أمامنا ١٠ مباريات في الدوري املمتاز، وعلينا أن نكافح من 
اجل بلــوغ دوري األبطال مجددا. يتعني على اجلميع بذل 
جهود مضاعفة لتحقيق هذا الهدف». يغادر كونتي الفريق 

وهو في املركز الرابع قبل ١٠ مراحل من نهاية املوسم.
انضم االيطالي إلى نادي شمال لندن في نوفمبر ٢٠٢١ وقد 
سبقته سمعته كمدرب قوي وناجح، على األقل محليا، لكن 
مع نقطة سلبية تتمثل بعدم البقاء في منصبه لفترة طويلة.
وضع توتنهام آماله بكونتــي املتوج بلقب الدوري مع 
كل من يوڤنتوس وإنتر اإليطاليني وتشلسي، إلنهاء فترة 
١٥ عامــا من دون ألقاب. وعلى الرغم من أن البعض اعتبر 
أنه من الصعب على توتنهام اجتياز حاجز الدوري، عرف 

كونتي العام املاضــي كيف يغرس في فريقه 
العقلية التي ســمحت له بالفوز على أرسنال 
في سباق الرمق األخير على البطاقة األخيرة 

املؤهلة ملسابقة دوري أبطال أوروبا.
غيــر أن تردي النتائج فــي الكؤوس احمللية 
واخلروج أخيرا من ثمن نهائي املســابقة القارية 
األم األعرق أمام ميالن اإليطالي (٠-١ ذهابا و٠-٠
إيابا)، مع عروض مملــة، أدى إلى فتور العالقة 

مجددا بني النادي ومدربه.
وفي حني بدا أن جتديد عقد كونتي مع نهاية 
املوسم موضع تشكيك، قرر اإليطالي أن يتجاوز 
احلدود خالل مؤمتر صحافي عقده بعد تعادل 
فريقه مع مضيفه ساوثمبتون ٣-٣ بعد أن كان 
متقدمــا حتى ربع الســاعة األخير في املرحلة 

األخيرة من الدوري قبل النافذة الدولية.
قال «لسنا فريقا. نحن فريق حيث ال يفكر 
اجلميع فيه إال بأنفســهم. ال أرى أي شــعور 
باملسؤولية لدى الالعبني». ولم يتوان كونتي عن 

انتقاد أيضا إدارة النادي، إذ قال «لقد اعتادوا على 
ذلك هنا، ال يلعبون من أجل شــيء مهم. ال يريدون 

اللعب حتت الضغط. ال يريدون اللعب مع التوتر».

ديفيز يشعر بالوحدة في بايرن!
يبدو أن ظهير أيسر بايرن 
ميونيخ األملاني ومنتخب كندا 
ألفونسو ديفيز يعيش حياة 
مثالية بعمر الثانية والعشرين 
فقط، لكــن الواقع مختلف 

متاما.
إذا كان الظهيــر النفاثة 
الفريق  حاز في صفــوف 
أبطال  الباڤاري على دوري 
أوروبا في كرة القدم وكأس 
العالم لالندية، وميلك ٥٫٢
ماليني متابع على موقع 

انستغرام وسيكون جنم احلمالت اإلعالنية 
لكأس العالم ٢٠٢٦ التي تستضيفها بالده 
الى جانب الواليات املتحدة واملكسيك، فإنه 
اعترف بأنه يعاني من الوحدة في أملانيا، 
مشيرا إلى أن لديه خمسة أصدقاء فقط.
خارج مهامــه الكروية، يجد صعوبة 

في التأقلم مع احلياة اليومية 
بعيدا عن عائلته وصديقته 
نحو ٦٢٠٠ كــم عن مدينة 

ادمونتون الكندية.
وقال ديفيز «حياة العب 
كرة القــدم احملترف رائعة 
من دون ادنى شك. تستطيع 
االستمتاع باحلياة، لكن بعد 
التدريبات ال يوجد شــيء 

تقوم به». 
وأضاف «بالنســبة لي 
الى جانبي  عائلتي ليســت 
واألمر ينطبق على صديقتي أيضا وبالتالي 
أعيش وحيدا». وكشف ان «األمر مقلق بعض 
الشــيء عندما يكون ليس لديك ما تقوم به، 
الســيما عندما يتواجد جميع أصدقائك في 
أعمالهم. على األرجح لدي خمســة أصدقاء، 

أنا منوذج خاسر من هذه الناحية».

القاهرة - سامي عبدالفتاح

اختتم منتخــب مصر لكرة القدم بقيادة البرتغالي 
فيتوريا تدريباته ملواجهة منتخب ماالوي في الرابعة ظهر 
اليوم بتوقيت الكويت، وذلك ضمن اجلولة الرابعة من 
تصفيات كأس األمم األفريقية في كوت ديڤوار ٢٠٢٤، 
وكان منتخب مصر قد فــاز على ماالوي في القاهرة 

األسبوع املاضي ٢-٠ باجلولة الثالثة.

إلى ذلك، تأهل املنتخب األوملبي بقيادة املدرب البرازيلي 
روجيرو ميكالي إلى نهائيات كأس األمم االفريقية التي 
ستقام باملغرب واملؤهلة لدورة األلعاب األوملبية بفرنسا 
٢٠٢٤، بعد التعادل الســلبي الذي حققه مع زامبيا في 
مباراة العودة، علما أن مصر فازت إيابا ٢-٠. إلى ذلك، 
وّدع الزمالك الذي قاده املدرب املؤقت أحمد عبداملقصود 
بطولة كأس الرابطة من دور الـ ١٦ بعد خســارته أمام 
البنك األهلي بثالثية نظيفة سجلت في ٧ دقائق وحتديدا 

منذ الدقيقة ٨٤ حتى الدقيقــة ٩٠، كما جنح إنبي في 
إقصاء بيراميدز بركالت الترجيح ٦-٥ بعد التعادل ١-١. 
في غضون ذلك، رفع الهالل السوداني من حدة التوتر 
مع نظيره األهلي بعد أن طلــب من االحتاد األفريقي 
لكرة القدم (كاف) في خطاب رسمي إقامة مباراته التي 
جتمعه مبضيفه األهلي السبت املقبل بدون جماهير أو 
بعدد محدود من املشجعني، وذلك بعد حصول األهلي 

على موافقة األمن بحضور ٥٠ ألف متفرج.

كأس «Ooredoo» بني الدحيل وأم صالل

الســد ٣-١، فيما حقق أم صالل املفاجأة بإقصاء 
العربي عقب فوزه املثير ٢-١.

ويأمل أم صالل فــي حتقيق البطولة، لتكون 
دافعا له في الهروب من شبح الهبوط في الدوري 
القطري، حيث يحتل املركز احلادي عشــر وقبل 
األخيــر برصيد ١٣ نقطة، فيمــا يتصدر الدحيل 
الدوري برصيد ٣٩ نقطة، الذي لديه فرصة أخرى 
في التتويج بلقب آخر حيث سيلعب أمام السد في 

نهائي كأس قطر والتي ستقام ٦ أبريل.
إلى ذلك، أســند نادي الســيلية مهمة تدريب 
الفريق الكروي إلى املدرب ميرغني الزين، ومعه 
جاسم صالح مســاعدا له، خلفا للتونسي سامي 
الطرابلســي الذي مت إنهاء التعاقد معه بالتراضي 
وتعيينه مستشارا للفريق األول حتى نهاية املوسم 
اجلاري، وبالفعل قاد ميرغني تدريبات الفريق في 
إطار التحضيرات للمباراة املهمة القادمة في اجلولة 
الـ١٨ لدوري جنوم QNB التي يلتقي فيها مع الدحيل 

مطلع أبريل املقبل.

الدوحة ـ فريد عبدالباقي

تلقــى االحتــاد القطري 
للمشاركة  القدم، دعوة  لكرة 
في بطولة تولون الدولية املقرر 
إقامتها خالل الفترة من ٥ إلى 
١٨ يونيو املقبل في فرنســا، 
مبشاركة ١٠ منتخبات، وهي: 
الســعودية، أستراليا،  قطر، 
العاج، توغو،  اليابان، ساحل 
املكســيك،  كوســتاريكا، 
إلى فرنســا  بنما، باإلضافة 
«املستضيفة»، وتسعى اللجنة 
املنظمة للبطولة زيادة العدد إلى 
١٢ منتخبا، سيتم توزيعها على 
٣ مجموعات تضم كل مجموعة 
٤ منتخبات حيث يصعد أول 
كل مجموعــة وأفضل فريق 

يحقق املركز الثانــي في كل املجموعات إلى دور 
نصف النهائي، فيما تلعــب باقي املنتخبات على 

املراكز من اخلامس إلى الـ١٢.
وتأتي مشاركة «العنابي األوملبي» في بطولة 
تولون الدولية ضمن برنامجه خلوض منافسات 
كأس آسيا حتت ٢٣ سنة التي ستقام في الدوحة 
العام املقبل واملؤهلة إلى أوملبياد «باريس ٢٠٢٤». 
ومن املقرر أن يخوض معســكرا تدريبيا خالل 
مايو املقبل في إسبانيا قبل أن يتوجه إلى فرنسا 

للمشاركة في البطولة.
الى ذلك، يستضيف ســتاد حمد بن جاسم 
بنادي الســد في الـ١٠:٠٠ مســاء اليوم املباراة 
النهائية لبطولــة كأس Ooredoo حيث يصطدم 
فيها الدحيــل مع أم صالل، بحثا عن أول ألقاب 
املوســم الرياضي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، وبذلك ستشهد 
البطولة بطال جديدا، الســيما أنهما تأهال للمرة 

األولى إلى املباراة النهائية.
يذكر أن الدحيل صعد إلى النهائي بالفوز على 

دعوة «العنابي األوملبي» لبطولة «تولون الدولية»

جانب من لقاء الدحيل وأم صالل في دوري قطر

البرتغال في الطريق الصحيح.. وإجنلترا ُتطيح بأوكرانياالبرتغال في الطريق الصحيح.. وإجنلترا تالبرتغال في الطريق الصحيح.. وإجنلترا تالبرتغال في الطريق الصحيح.. وإجنلترا تالبرتغال في الطريق الصحيح.. وإجنلترا تالبرتغال في الطريق الصحيح.. وإجنلترا تالبرتغال في الطريق الصحيح.. وإجنلترا تالبرتغال في الطريق الصحيح.. وإجنلترا تالبرتغال في الطريق الصحيح.. وإجنلترا تالبرتغال في الطريق الصحيح.. وإجنلترا تالبرتغال في الطريق الصحيح.. وإجنلترا تالبرتغال في الطريق الصحيح.. وإجنلترا تالبرتغال في الطريق الصحيح.. وإجنلترا تالبرتغال في الطريق الصحيح.. وإجنلترا تالبرتغال في الطريق الصحيح.. وإجنلترا تالبرتغال في الطريق الصحيح.. وإجنلترا تالبرتغال في الطريق الصحيح.. وإجنلترا تالبرتغال في الطريق الصحيح.. وإجنلترا تالبرتغال في الطريق الصحيح.. وإجنلترا تالبرتغال في الطريق الصحيح.. وإجنلترا تالبرتغال في الطريق الصحيح.. وإجنلترا تالبرتغال في الطريق الصحيح.. وإجنلترا ت
أنهــت كل مــن إجنلترا والبرتغال النافذة األولى من التصفيــات املؤهلة إلى نهائيات كأس أوروبا 
٢٠٢٤ لكرة القدم بالعالمة الكاملة، بفوزهما على أوكرانيا ولوكســمبورغ تواليا، فيما حققت إيطاليا 

حاملة اللقب فوزها األول على حساب مالطا.
علــى ملعــب وميبلي في لندن، فازت إجنلترا على ضيفتها أوكرانيا ٢-٠ بهدفي هاري كاين (٣٧) 
وبوكايو ســاكا (٤٠)، فيما أســقطت إيطاليا مضيفتها وجارتها مالطا بالنتيجة ذاتها، ضمن اجلولة 

الثانية من منافسات املجموعة الثالثة.
ورفع منتخب «األسود الثالثة» رصيده إلى ٦ نقاط بعد فوز افتتاحي على إيطاليا في نابولي ٢-١، 
أمام «ســكاودرا أتزورا» ومقدونيا الشــمالية (٣ نقاط لكل منهما) التي فازت على مالطا في اجلولة 

األولى بالنتيجة ذاتها.
ومع غياب مقدونيا الشمالية عن هذه اجلولة، ضمنت إجنلترا الصدارة قبل النافذة الثانية املقررة 

في يونيو املقبل.
مــن جهتها، خاضت أوكرانيا أول مباراة لها في التصفيات بعد غيابها عن اجلولة األولى ومنحت 
أكثر من ألف تذكرة لألوكرانيني الالجئني والعائالت البريطانية التي استضافتهم منذ الغزو الروسي 

في عام ٢٠٢٢.
وبدأت املباراة بتقدمي حذاء ذهبي للمهاجم والقائد هاري كاين الذي بات خالل الفوز على إيطاليا 
الهــداف التاريخي ملنتخب إجنلترا، بتســجيله الهدف ٥٤ من ركلة جــزاء، قبل أن يضيف الـ ٥٥ أول 

من أمس.
قال املدرب ساوثغيت «أنا سعيد جدا. جعلنا مباراة صعبة 
تبدو سهلة. لقد كسرنا الكثير من احلواجز على مدى فترة 
من الزمن. البناء على نتيجة إيطاليا كان مهما ولكن ال يزال 

هناك مجال للتطور».
بعد غيابها في مونديال قطر عن نهائيات كأس العالم للمرة 
الثانية تواليا، تتطلع إيطاليا للعودة إلى الساحة الدولية.

وحققت فوزها األول في التصفيات بهدفي ماتيو ريتيغي 
(١٥) وماتيو بيسينا (٢٧).

وعزز النجم البرتغالي املخضرم كريستيانو رونالدو (٣٨
عامــا) رصيده من األهداف الدولية ورفعها إلى ١٢٢ في ١٩٨

مباراة، بتســجيله ثنائية خالل فوز منتخب بالده الســاحق على مضيفته 
لوكسمبورغ بسداسية نظيفة.

وكان رونالــدو ســجل ثنائية أيضا في مرمى ليشتنشــتاين في املباراة 
األولى التي انتهت بفوز بالده ٤-٠، في لقاء حطم فيه الرقم القياســي في عدد 

املباريات الدولية قبل أن يعززه مساء األحد املاضي برفعه إلى ١٩٨ مباراة.
ورفــع املنتخب البرتغالي في حقبة مدربه اجلديد اإلســباني روبرتو مارتينيز 

رصيده إلى ٦ نقاط من مباراتني في املجموعة العاشــرة، ليضع نفسه على 
السكة الصحيحة لبلوغ النهائيات، السيما أن القرعة أوقعته في مجموعة 
في متناوله تضم أيضا البوســنة والهرسك وسلوفاكيا وآيسلندا، علما أن 

األول والثاني يتأهل مباشرة إلى النهائيات.
وفرط منتخب الدمنارك بتقدمه بهدفني أمام مضيفه الكازاخستاني وسقط 
٣-٢ بثالثة أهداف تلقاها في الربع الساعة األخير ضمن املجموعة الثامنة.
وتقدمــت الدمنارك التي بلغت نصف نهائي البطولة القارية عام ٢٠٢١
بثنائية ملهاجم أتاالنتا اإليطالي الشــاب راســموس فينتــر هويلوند في 

الشوط األول (٢١ و٣٥).
لكــن أصحــاب األرض ردوا بثالثيــة فــي الشــوط الثاني عبــر باكتيار 

زايونوتدينوف (٧٣ من ركلة جزاء)، أسخات تاجيبيرين (٨٦) وأبات أمبيتوف 
.(٨٩)

وتصدرت سلوڤينيا املجموعة بست نقاط 
بعد فوزها الثاني على حساب منتخب سان 
مارينو املتواضع ٢-٠، بينما فازت فنلندا ١-٠

على مضيفتها أيرلندا الشــمالية، لتتســاوى 
أربعة منتخبات بثالث نقاط أمام سان مارينو 

خالي الرصيد.
وتختتم اليوم اجلولة الثانية من التصفيات 
بعدد من املواجهات، أبرزها إسبانيا مع اسكتلندا، 

وتركيا مع كرواتيا، وويلز مع التفيا.

إيطاليا تستعيد عافيتها سريعاً بانتصار على مالطا.. وخسارة «دراماتيكية» للدمنارك

«تويوتا جازو» يحقق فوزًا مزدوجًا في سباق «سيبرينغ»
وإدارتهم اجليدة لإلطارات، ليتمكنوا في نهاية 
املطاف من حتقيق فــوز مزدوج باملركزين 

األول والثاني.
وبهذه املناسبة، قال رئيس شركة تويوتا 
موتور كوربوريشن ومؤسس فريق تويوتا 
جازو للســباقات TGR آكيو تويودا: «أتقدم 
السائقني وأعضاء  بالتهنئة والشكر جلميع 
الفريق الذين أنهوا اجلولة األولى باملركزين 
األول والثاني، وعلى الرغم من تغير املركبات 
وزيادة عدد املنافسني، فإنني أشعر بأن الفوز 
هو نتيجة اجلهد اجلماعي لكافة أعضاء الفريق، 
وأود أيضا أن أشــكر السائق كاموي، فمنذ 
أن أصبح قائدا للفريق، ازدادت قوة الفريق 
بالتأكيد، إذ ساهم في حتقيق هذا الفوز بصفته 
سائقا ورئيسا للفريق وحافظ على التواصل 
مع الســائقني اآلخرين في فريقه وتعاونهم 
مع بعضهم البعــض. ودعونا نواصل هذه 
املسيرة املفعمة بالنجاح جلعل مركبة تويوتا 
GR٠١٠ الكهربائية الـ(هايبرد) أفضل مركبة 

على اإلطالق».
وستواصل مركبة تويوتا GR٠١٠ الكهربائية 
الـ«هايبرد» استعمال الوقود احليوي املتجدد 
بنســبة ١٠٠٪، واملصنع من املواد الزراعية 
ومشــتقاتها، ما يقلل من انبعاثات غاز ثاني 
أكسيد الكربون بنسبة ٦٥٪ على األقل، ويسهم 
في اجلهود املستمرة لتعزيز االستدامة في 

رياضة سباقات السيارات.
هذا، وتســتأنف منافسات بطولة العالم 
للتحمل WEC في ١٦ أبريل مع سباق بورتيماو 
٦ ساعات في البرتغال، وهو الثاني من أصل 

سبعة سباقات مقررة هذا املوسم.

TGR هيمن فريق تويوتا جازو للسباقات
على اجلولة االفتتاحية من بطولة العالم للتحمل 
٢٠٢٣ التي ينظمها االحتاد الدولي للسيارات 
FIA، إذ حقق فوزا مزدوجا باملركزين األول 
والثاني في سباق الـ «١٠٠٠ ميل من سيبرينغ» 
الذي شهد منافسة قوية بني العديد من املركبات 

العالية األداء.
وجنــح الفريق املؤلف من مايك كونواي 
وكاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز في 
حتقيق فوز صعــب باملركز األول على منت 
مركبة تويوتا GR٠١٠ الكهربائية الـ «هايبرد» 
العالية األداء التي حتمل الرقم (٧)، وذلك بعد 
إكمال ٢٣٩ دورة في موطن سباقات التحمل 
في مدينة سيبرينغ الواقعة في والية فلوريدا 

األميركية.
وبعد خوض منافسة شرسة طوال مجريات 
السباق، حقق فريق تويوتا جازو للسباقات 
TGR املؤلف من أبطال العالم والفائزين بسباق 
«لومان» ٢٠٢٢، سيباستيان بوميي وبريندون 
هارتلي وريو هيراكاوا، نتيجة مثالية للفريق، 
وذلك من خالل الفوز باملركز الثاني على منت 
مركبة تويوتا GR٠١٠ الكهربائية الـ «هايبرد» 

العالية األداء التي حتمل الرقم (٨).
وتأتي هذه اإلجنازات لتمثل الفوز األربعني 
بالنسبة لفريق تويوتا جازو للسباقات TGR في 
بطولة العالم للتحمل WEC، حتى مع انضمام 
منافسني جدد على منت عدد من املركبات العالية 
األداء إلى البطولة. ويعود هذا الفوز الكبير 
إلى عوامل عدة، ومنها: االنســجام الكبير 
بني أعضاء الفريق، والتنسيق القوي في ما 
بينهم، فضال عن أدائهم اخلالي من األخطاء، 

حصدت املركزين األول والثاني.. والفريق يحقق فوزه الـ٤٠ في بطولة العالم للتحمل

«الفراعنة» يواجه ماالوي اليوم في تصفيات أفريقيا
الزمالك وبيراميدز وّدعا كأس الرابطة.. وبيانات الهالل السوداني تشعل األجواء مع األهلي

ليكرز يسقط أمام بولز بحضور ليبرون

الشرقية خلف تورونتو رابتورز الفائز على 
واشنطن ويزاردز ١١٤-١٠٤، ليتراجع األخير 
للمركز الثاني عشر وتتضاءل حظوظه بالتأهل 

إلى امللحق.

لم تتكلل عودة ليبرون جيمس من اإلصابة 
بالنجاح، اذ خسر فريقه لوس أجنيليس ليكرز 
أمام شيكاغو بولز ١٠٨-١١٨، وذلك ضمن منافسات 
دوري كرة الســلة األميركي للمحترفني. بعد 
غياب دام ملدة شهر (١٣ مباراة) بسبب اصابة 
في قدمه اليمنى، لعب «امللك» جيمس ٣٠ دقيقة 
بعدما دخل أرض امللعب من على مقاعد البدالء. 
وسجل جيمس ١٨ نقطة والتقط ٣ متابعات وقدم 
متريرتني حاسمتني في ثاني مباراة له كالعب 
احتياطي في ٢٠ عاما من مسيرته بالدوري. غير 
أن ذلك لم يكن كافيا لتجنيب فريقه اخلسارة 
أمام بولز بقيادة الثنائي زاك الفني (٣٢ نقطة) 
ودميار ديروزان الذي حقق «دابل ـ دابل» مع 
١٧ نقطة و١٠ متريرات حاسمة. وأقر جيمس 
بأنــه رفض اخلضوع جلراحة من أجل قيادة 
فريقه إلى األدوار اإلقصائية، مشددا على أن 
رؤية رفاقه يقاتلون في امللعب من دونه دفعته 

الى بذل قصارى جهده للعودة.
العاشــر في املنطقة  وعزز بولز مركزه 

كونتي يغادر توتنهام كونتي يغادر توتنهام كونتي يغادر توتنهام كونتي يغادر توتنهام كونتي يغادر توتنهام كونتي يغادر توتنهام كونتي يغادر توتنهام كونتي يغادر توتنهام كونتي يغادر توتنهام كونتي يغادر توتنهام كونتي يغادر توتنهام كونتي يغادر توتنهام كونتي يغادر توتنهام كونتي يغادر توتنهام 
بسبب تصريحاته.. وستيليني بديًالبسبب تصريحاته.. وستيليني بديالبسبب تصريحاته.. وستيليني بديالبسبب تصريحاته.. وستيليني بديالبسبب تصريحاته.. وستيليني بديالبسبب تصريحاته.. وستيليني بديالبسبب تصريحاته.. وستيليني بديالبسبب تصريحاته.. وستيليني بديالبسبب تصريحاته.. وستيليني بديالبسبب تصريحاته.. وستيليني بديالبسبب تصريحاته.. وستيليني بديالبسبب تصريحاته.. وستيليني بديالبسبب تصريحاته.. وستيليني بديال

التصفيات املؤهلة لـ «يورو ٢٠٢٤»
جورجيا ـ النرويج
٩:٤٥رومانيا ـ بيالروسيا
كوسوفو ـ أندورا
٩:٤٥إسكتلندا ـ إسبانيا

تركيا ـ كرواتيا
٩:٤٥ويلز ـ التڤيا
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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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الثالثاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

٢٤٠ مليون دينار مساعدات 
اجتماعية في عام ٢٠٢٢.

«دراسة»: القهوة بريئة من تسريع 
نبضات القلب.

األحداث العاملية كفيلة بأداء 
الدور كامًال.

دام عزچ يا كويت.

«أعارض حظر تيك توك»
أوكازيو كورتيز،  أليكساندرا 
النائبة األميركية، تعارض دعوات 
حظر «تيك توك» بالواليات املتحدة، 
وتبدأ أول ڤيديو لها على املنصة 

لتأكيد رفضها حظره.

«الضرائب ملنع وجود املليارديرات»
بيرني ســاندرز، السياسي 
األميركــي، يقــول إن نظــام 
الضرائب ينبغي أن يصمم بحيث 
مينع أي شخص من أن يصبح 

مليارديرا.

«متنيت أال أكون مشهورة مدة ساعتني»
كيندل جينير، املوديل األميركية، 
تقول إنها تشعر أحيانا برغبة عارمة 
في أن تكون إنسانة عادية وغير 
مشهورة حتى ولو ملدة ساعتني 

فقط.

«جائزة الرفق باحليوان»
املمثل  جيمــس كرومويــل، 
األميركــي، يحصد جائزة الرفق 
باحليوان لعام ٢٠٢٢ من منظمة بيتا، 
اعتقالي كثيرا بسبب  ويعلق: مت 

الدفاع عن حقوق احليوان.

أبعد من الكلمات

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

البقاء هللا

فاطمه حزام فرحان: (أرملة عبداهللا عيسى عبدالرسول كمشاد) 
٦٢ عاما - الرجال: حسينية جمدار - ت: ٦٧٧٨٦٩٨١ - النساء: 

حسينية جمدار - ت: ٦٦٦٦٨١٨٣ - شيعت.
٧٦ عاما - األندلس - ق١٢ - ش٣ -  سعد الدين أحمد محمد عكاشه:
م٧ - ت الرجال: ٦٦١٢٧٠٦٧ - ت النساء: ٦٧٦٢٤٠٨٥ - شيع.

٦٩ عاما - الرجال: مسجد القدس - منطقة  مرمي أكبر حسن حسني:
مبارك الكبير - ت: ٩٤٩٠٤٤٠٠ - ٩٨٨٧٠٨٨٩ - النساء: بيان 
- قطعة ١٣ - شارع ٦ - منزل ١١ - ت: ٦٦٥٥٠٦٦٩ - شيعت.
فاطمه حسني عبدالرحمن عناني: (أرملة عبدالعزيز أحمد يوسف 
خليــل الفيلكاوي) ٧٠ عاما - الرجــال: جابر العلي - قطعة 
٣ - شــارع ٢٣ - منزل ٣٤ - ت: ٦٦٥٥٠٤٤٦ - ٩٩٥٦٩٨٨٥

- النســاء: جابر العلي - قطعة ٣ - شارع ٢٣ - منزل ١ - ت: 
٦٠٧٠١٥٠٥ - شيعت.

٦٨ عاما - العزاء في املقبرة - ت:  محمد عوض جعــدان صنيتان:
٩٩٩٣٨٥٥٥ - ٦٦٧٩٦٧٩١ - شيع.

٦٠ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  عبداهللا راشد عبداهللا الرندي:
- ت: ٦٦٤٩٩٩٨٤ - النســاء: خيطان اجلديدة - ق١ - ش١٤٤

- م٢٩ - ت: ٩٩٩٧٩٦٠٠ - شيع.
٨٣ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  سالم راشد سالم اليحيوح:
- ت: ٩٩٥٥٥٥٢٩ - النساء: العمرية - ق٣ - ش١ - م٣٩ - ت: 

٩٩٨١٤١٤٩ - شيع.

أمن ومحاكم

مشاجرة «أحداث» 
ثالثية مقابل مدرسة

عبداهللا قنيص

تقــدم حــدث ســوري 
اجلنسية (١٤ عاما) ببالغ 
الـــى مخفر اجلهراء. وقال 
ان  شجــــارا وقع بينــــه 
وبيـن  حدثني- يعرف اسم 
أحدهمــا - وآخــر مجهول 
مقابل مدرســتهم اخلاصة 
الكائنة في اجلهراء وأرفق 
تقريرا طبيا تضمن كدمات 
وسحجات، وسجلت القضية 
كجنــح وأحيلت الى نيابة 

االحداث.

سرقة آيفون ١٣
من مواطنة في مجمع

عبداهللا قنيص

وجه محقق مخفر شرطة 
اجلهــراء رجــال املباحــث 
لضبــط هاتف آيفــون ١٣
وحائزه وجاءت تعليمات 
احملقــق عقــب تقــدم فتاة 
كويتية مــن مواليد ١٩٩٦
ببالغ قالت فيه إنها كانت 
في نزهــة صباحية داخل 
أحــد املجمعات في منطقة 
اجلهراء فيمــا قام مجهول 
بســرقة هاتفهــا وقدمــت 
املبلغــة بيانــات الهاتــف 

ولونه والسريل منبر.

«جون ويك: تشابتر ٤» يتصدر في أميركا الشمالية
أ.ف.پ: تصــدر فيلم اإلثارة «جون ويك: تشــابتر ٤» من إنتاج 
شركة «الينزغيت» شباك التذاكر في أميركا الشمالية فور انطالق 
عروضه، محققــا إيرادات بلغت ٧٣٫٥ مليون دوالر، وفق تقديرات 

أصدرتها شركة «إكزبيتر ريليشنز» املتخصصة.
ووصف احمللل ديڤيد أ.غروس هذه النتائج بـ «االنطالقة الرائعة»، 
مؤكــدا أن كل فيلم من سلســلة جون ويك متكــن من التفوق على 

اجلزء السابق.
والقى الفيلم إشادات عاملية، إذ كتبت صحيفة «واشنطن بوست» 
في مقالة «لو أن أفالم احلركة كلها جيدة جدا على نحو هذا العمل»، 
إال أن البعــض انتقد عدد األشــخاص الذين يقتلــون خالل أحداث 
العمل والبالغ ١٠٠ شخص. ويعود الفضل في جناح توليف الفيلم، 
بصورة كبيرة، إلى املخرج تشاد ستاهلسكي. ويتناول «جون ويك: 
تشــابتر ٤» الذي يتولى بطولته كيانو ريڤز، قصة قاتل محترف 
يحــارب مجموعة إجرامية دولية تضم أعضاء جســد أدوارهم كل 

من دوني ين وبيل سكارسغارد ولورنس فيشبورن.
وتراجــع إلــى املرتبة الثانية فيلم «شــازام! فيــوري أوف ذي 
غادز» الذي كان تصدر شــباك التذاكر األسبوع املاضي، محققا في 
عطلــة نهاية هذا األســبوع ٩٫٧ ماليني دوالر فقط. ووصفت مجلة 
«فراييتي» هذه النتيجة بأنها «من أسوأ النتائج التي حتققها أفالم 
األبطال اخلارقني الهوليوودية الكبرى». والعمل من بطولة زاكاري 

وأشر أجنيل وآدام برودي.
وحــل ثالثا فــي الترتيب فيلــم الرعب «ســكرمي ٦» من إنتاج 
«باراماونت» و«ســباي غــالس ميديا»، مع إيــرادات بـ ٨٫٤ ماليني 
دوالر. ويــؤدي أدوار البطولــة فيه كل من ميليســا باريرا وجينا 

أورتيغا وسكيت أولريش.

املساعدات تصل إلى ميسيسيبي بعد زوابع مدمرة
أ.ف.پ: تستمر املساعدات في الوصول 
إلى والية ميسيسيبي بعد أكثر من يومني 
على زوابع مدمرة أسفرت عن سقوط ٢٥
قتيال، فيما يتوقع هبوب عواصف جديدة.
في مدينة رولينــغ فورك البالغ عدد 
سكانها ألفي نسمة والتي ضربتها الزوبعة 
مباشرة اجلمعة، تشبه الشوارع «ساحة 
حرب»، على ما أفاد مسؤول في «الصليب 
األحمــر» بواليتي أالباما وميسيســيبي 

وكالة «فرانس برس».
وتوقعت هيئة الطوارئ في ميسيسيبي 
عواصف قوية جديدة وكتبت في تغريدة 
«ثمة احتمال قوي لتسجيل أحوال جوية 
قصوى» في بعض مناطق ميسيسيبي، 
مشيرة إلى «رياح عاتية وزوابع محتملة».

وعبــرت زوابع قويــة اجلمعة والية 
ميسيســيبي من الغرب إلى الشرق على 
مســافة زادت عــن ١٥٠ كيلومترا ملحقة 
على مسارها «أضرارا مدمرة» على ما قال 
حاكم الوالية الواقعة في جنوب الواليات 

املتحدة تايت ريفز.
وأوضحت هيئة الطوارئ أن عدد القتلى 
بلــغ «٢٥ فضال عن عشــرات اجلرحى»، 

مشيرة إلى أن هذا العدد «قد يتغير».
وصنفت إحدى الزوابع من الفئة الرابعة 
من أصل خمس فئات على مقياس فوجيتا 
وفق املصدر نفســه، فــي حني أوضحت 
مصلحة األرصاد اجلويــة الوطنية أنها 
استمرت ســاعة وعشــر دقائق وعبرت 

أكثر من ٩٥ كيلومترا.

مباحث اإلقامة تداهم سوق خضراوات 
في «خيطان» وحتيل ٨ إلى «اإلبعاد»

منصور السلطان

اســتمرارا للحمالت األمنية التي تقوم 
بها اإلدارة العامة ملباحث شــؤون اإلقامة 
ممثلة باللجنة الثالثية املشتركة للقضاء 
علــى الظواهــر الســلبية، منهــا مخالفة 
قانون اإلقامة والعمل والباعة املتجولون 
واملتسولون، شنت مساء امس حملة على 
املخالفني لقانون اإلقامة والباعة املتجولني 

في منطقة خيطان حيث متت مداهمة سوق 
عشــوائي للخضــراوات والفواكه وضبط 
(٨) اشخاص مخالفني لقانون اإلقامة حيث 
أحيلــوا الى اإلبعاد اإلداري ملخالفة قانون 
العمل، وحترير (٨) مخالفات (بائع متجول).

هذا، ومتت ازالة جميع التعديات واملواد 
الغذائيــة من قبل بلدية الكويت، وحترير 
عدد من املخالفات مــن قبل الهيئة العامة 

للقوى العاملة.

العظمى: ٢٧ - الصغرى: ١٤

٤:٢٣الفجر
٥:٤٣الشروق

١١:٥٣الظهر
٣:٢٣العصر

٦:٠٤املغرب
٧:٢١العشاء

أعلى مد: ٥:٠٢ ص ـ ٣:١٨ م
أدنى جزر: ٩:٥٧ ص ـ ١١:٢٨ م

تعاطي عقار لألرق دون وصفة.. جرمية
محمد اجلالهمة

حذرت وزارة الداخلية 
Night)  مــن تعاطي عقار

Calm) وذلك عقب رصد 
انتشــار هــذا العقار بني 
بعض الشــباب، مشــيرا 
الى ان العقار املذكور هو 
أحد األسماء التجارية ملادة 
 «Zopiclone زوبيكلــون»
إدراجهــا فــي  التــي مت 
اجلدول رقم (٤) بقانون 
مكافحة املؤثرات العقلية 

رقم (٤٨) لسنة ١٩٨٧، وذلك بناء على قرار 
وزير الصحة رقم (٣٧٦) لسنة ٢٠٢٢ بتاريخ 
٢٠٢٢/١٢/٦ الذي نشر في اجلريدة الرسمية 
(الكويت اليوم) العدد رقم (١٦١٣) بتاريخ 

.٢٠٢٢/١٢/١١
وذكرت أن عقار «زوبيكلون» له العديد 
من األسماء التجارية وهو أحد املواد املنومة 
املســتخدمة في عالج األرق، ويصنف من 

املهدئــات، ويتم تســويقه كأحد احلبوب 
املنومة، ويتسبب «زوبيكلون» في رفع حالة 
االكتئاب وحتدث بسببه أعراض انسحابية، 
ويعتبر هذا العقار من األدوية التي تسبب 
اإلدمــان ملتعاطيها، وقد يعاني املتعاطون 
لهــذا العقار أيضــا من التهيــج أو ارتفاع 
معدالت القلق واالكتئاب الذي يتطور إلى 

غيبوبة بسبب التسمم احلاد.
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