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غير مخصص للبيع

شّح العمالة املنزلية يزداد الشهرين املقبلني
كرمي طارق

توقــع رئيس االحتــاد الكويتي الســتقدام العمالة املنزلية 
خالد الدخنان تعاظم أزمة شح العمالة املنزلية خالل الشهرين 
املقبلني، مشيرا الى استمرار قرار اجلهات املعنية في جمهورية 
الفلبــني بوقــف تصدير العمالــة إلى الكويت. وقــال الدخنان 
لـ «األنباء»: إن مكاتب استقدام العمالة احلكومية تعاني بالفعل 
من أزمة كبيرة تتمثل في شح الطلبات في مكاتبها كون العمالة 
املنزلية الفلبينية هي األكثر طلبا في قطاع يعاني من املشكالت. 
وأوضح أن األزمة رمبا لم يعان منها املواطنون الى اآلن نظرا 
ألن السوق مشبع حاليا باإلضافة إلى أن قرار اجلهات املعنية 
في الفلبني بإيقاف إرسال العمالة للكويت ال يسري على العقود 

التي مت إبرامها قبل ٨ فبراير املاضي.
ولفــت الدخنــان الى أن معظــم املكاتب حاليــا تعتمد على 
العمالة السريالنكية فقط، لكنها بأعداد قليلة وأعمار كبيرة ال 
تتناسب مع متطلبات األسر الكويتية، مبينا أن معظم الطلبات 
املتوافرة في املكاتب تصل أعمارها الى ٤٥ عاما بسعر استقدام 

يصل إلى ٧٠٠ دينار مع حتمل تذاكر القدوم.

الدخنان لـ «األنباء»: إذا استمر حظر استقدام «الفلبينية» من قبل السلطات املعنية في مانيال.. والعمالة السريالنكية ال تغطي العجز 

 ميزانيات صرف «أمامية ٣ جهات».. جاهزة
مرمي بندق

قالت مصادر حكومية لـ «األنباء»، إن 
ميزانية مكافأة الصفوف األمامية ملوظفي 
مؤسســة البترول الكويتية وشــركاتها 
التابعــة جاهــزة للصرف. وأفــادت بأن 
ميزانية صرف املكافأة للعاملني في شركة 

اخلطــوط اجلويــة الكويتية والشــركة 
الكويتيــة خلدمات الطيران أيضا جاهزة 
للصرف مبجرد إجناز الديوان كشــوفات 
أسماء املستحقني واعتمادها من املراقبني 

املاليني.
هــذا، وذكــرت مصــادر مطلعــة فــي 
تصريحــات خاصة لـ «األنبــاء»، أن فرق 

العمل في الديوان أوشكت على انتهاء عملها 
بعد مضاعفة جهودها إلجنازها كشوفات 
األســماء عدديا وماليا، ومن ثم اعتمادها 
متهيــدا إلحالتها إلــى وزارة املالية قريبا 
جدا لتحويل امليزانية املطلوبة في حساب 

اجلهة املستحقة.
وطمأنت املصادر بأنه مت احتساب املكافأة 

حسب الرواتب التي تقاضاها العاملون في 
مايو ٢٠٢٠ تنفيذا لقــرار مجلس الوزراء 
الذي نص على شمول العاملني في مؤسسة 
البترول الكويتية وشركاتها التابعة مبكافأة 
الصفوف األمامية النقدية فقط، وذلك حسب 
اآلليــة املتبعة للصــرف والفئات احملددة 

بقرار مجلس الوزراء رقم ٦٨٦.

«الديوان» لـ «األنباء»: إحالة كشوفات أسماء العاملني في «البترول» و«الكويتية» و«الطيران» إلى «املالية» قريباً جداً شاملة األعداد واملبالغ

رسميًا .. مظالت السيارات «صارت بفلوس»
بداح العنزي

أقر مجلس الوزراء حتصيل رسوم نظير إقامة 
مظالت الســيارات في جميع املناطق السكنية 
واالستثمارية والتجارية بعد إقرار املادة السابعة 
مــن الئحة املظالت التــي كانت محل رفض من 
قبل أعضاء املجلس البلدي. وأوضح مدير عام 
البلدية م.أحمد املنفوحي في كتابه الذي سيحال 
الى املجلس البلدي، أن املادة السابعة تتضمن: 
حتصيل رسم نصف دينار لكل متر مربع ملرة 

واحدة مقابل إقامة مظالت سيارات خارج حدود 
العقار في مناطق السكن اخلاص والنموذجي، 
ودينــار عن كل متر مربع ملرة واحدة للمظالت 
املقامة خارج حدود العقار في اجلهات احلكومية 
واخلاصة ومناطق السكن االستثماري ومناطق 
االستعمال الصناعي واحلرفي والزراعي وغيرها 
من االســتعماالت، إضافة إلى حتصيل رسم ٥

دنانير لكل متــر مربع ملرة واحدة نظير إقامة 
مظالت خارج حدود العقار في مناطق االستعمال 

التجاري.

«البلدية»: نصف دينار لـ«اخلاص» و«النموذجي».. ودينار لـ«الصناعي» و«االستثماري»

20اقتصاد

مروان بودي

١٠٧٫٦ ماليني دينار 
وزعتها «اجلزيرة» 

نقدًا في ١٠ سنوات.. 
وعمومية الشركة 
أقّرت توزيع ٨٠٪ 

نقدًا عن ٢٠٢٢ كامًال

يوم عاشر من التحدي بني احلكومة الفرنسية ورافضي «التقاعد»
باريس - وكاالت: شــهدت فرنسا أمس جولة 
جديدة من املواجهة بني احملتجني الرافضني إلصالح 
قانون التقاعد والساعني إلجبار الرئيس اميانويل 
ماكرون علــى التراجع عن املشــروع الذي أقرته 
احلكومة دون التصويت عليه في اجلمعية الوطنية. 
وفي عاشــر يوم مــن االحتجاجات التي عمت 
البــالد، جتــددت االشــتباكات بني الشــرطة التي 
استخدمت الغاز املسيل للدموع واملتظاهرين الذين 
أحرقوا فرع أحد البنوك في نانت، وحمل آخرون 
في باريس نعشــا كتب عليــه «صندوق تقاعدكم 
اجلديد»، في إشــارة الى القانون الذي يرفع سن 
التقاعد الى ٦٤. كما تعطلت خدمات القطار وبعض 
رحــالت اجلوية وأغلقت بعض املــدارس أبوابها 
مثلما كان احلال في أيام اإلضرابات الســابقة منذ 

منتصف يناير.
وكانت ست من بني سبع مصاف للتكرير في 
فرنسا مغلقة أو تعمل بقدرة أقل أمس، كما أغلقت 

موانئ الغاز الطبيعي املسال.
وألقت النقابات العمالية باللوم على احلكومة في 
هذا الوضع القابل لالنفجار، على غرار أعمال العنف 
والفوضــى التي انتهت إليهــا مظاهرات اخلميس 
املاضــي، حيث اشــتبكت العناصر املتشــددة مع 
قوات شــرطة مكافحة الشغب وتخلل ذلك وقوع 

إصابات واعتقال العشرات.

حرق بنوك واشتباكات وتعطيل حركة القطارات وإغالق مصافي النفط مستمر

محتجون يحرقون حاويات قمامة ويحتمون من الغاز املسيل للدموع في نانت غرب فرنسا                             (أ.ف.پ)

إمساكية رمضان

«الشؤون»: ١٠٠٠ ـ ٢٠٠٠ دينار سلم اإلفطار: ٠٤: ٦اإلمساك: ١٩: ٤
رواتب الوظائف اإلشرافية بالتعاونيات

«العدل»: جلنة لتسريع صرف مكافأة العطلة 
القضائية ألمناء السر والقياديني باحملاكم 

بشرى شعبان

كشــفت مصــادر مطلعــة فــي وزارة 
الشؤون، عن قرب صدور قرار وزاري من 
الوزيرة م.مي البغلي متضمنا التعديالت 
التي ستضاف إلى نص املادة ٥٢ من القرار 
الوزاري رقم ٤٦/ت بشــأن الئحة تنظيم 
العمل التعاوني، واخلاصة باشــتراطات 

شغل الوظائف اإلشرافية. 
التعديــالت  أن  وأوضحــت املصــادر 
ستوضح املدة والشهادة العملية وسنوات 
اخلبرة وغيرها من االشتراطات األخرى، 
إضافــة الــى الهيــكل اإلداري والوظيفي 
وسلم الرواتب الشهرية اخلاص بأصحاب 
الوظائف اإلشرافية، الذي مت حتديده بواقع 
٢٠٠٠ دينار للمدير العام و١٥٠٠ دينار لكل 
من نائبيه للشــؤون التجارية واإلدارية 
واملالية و١٠٠٠ دينار لرؤساء األقسام، إلى 
جانب ٥٠٠ دينار للمواطنني الذين سيتم 
توظيفهم باألقسام التعاونية، إضافة إلى 
دعم العمالة الذي يتسلمونه من «القوى 

العاملة» حتى يكون العمل داخل اجلمعيات 
جاذبا.

وبينت املصادر ان إدارة الرقابة التعاونية 
فــي «الشــؤون» ســتكون منوطــة بحصر 
الشــواغر التعاونية التي ستتسلمها تباعا 
من قبل مجالــس إدارة اجلمعيات، ومن ثم 
تزودها إلى «القوى العاملة»، مشيرة الى أنه 
عقب ذلك ســتتولى الهيئة عملية «غربلة» 
الطلبــات والتأكد مــن اســتيفاء أصحابها 
للضوابط واالشتراطات اخلاصة بالتعيني 
واســتبعاد غير املستوفية، ومن ثم حتديد 

مواعيد اختبارات املتقدمني.
وذكرت املصادر ان االختبارات ستتضمن 
شــقا خاصا بالقــدرات التي تبني الســمات 
الشــخصية لصاحب الطلب، ومدى حتمله 
ضغوط العمل، إضافة الى األسئلة النظرية 
التي تتماشى والتخصص العلمي، مشددة 
على أن اجتيازها شرط للتعيني بالوظائف 
اإلشرافية، كاشفة عن وجود مقابالت شخصية 
عقب اجتياز االختبارات ستتم بواسطة جلنة 

منبثقة من أعضاء فريق التكويت.

أسامة أبوالسعود

أصدر وكيل وزارة العدل هاشم القالف 
قــرارا بتشــكيل جلنــة تختــص بجميــع 
اإلجــراءات الالزمة لصرف مكافأة العطلة 
القضائية ألمناء السر والوظائف اإلشرافية 

باحملاكم.
ومبوجب قرار الوكيل فإن اللجنة ستقوم 
بدراســة املعوقــات التــي تواجــه اإلدارات 
بخصوص العطلة القضائية واحللول املناسبة 
التي من شــأنها اإلســراع في صرف املكافأة 

باملواعيد املقررة إلى جانب التنسيق بشأن 
املوظفني الذين سيتم تكليفهم بالعمل خالل 
العطلــة القضائية وفقا لألعــداد املقررة من 
قبل مجلس اخلدمة املدنية ومدى اســتيفاء 
املكلفني بالعمل شــروط التعيــني وإمكانية 
استثناء من لم يستوفوا هذه الشروط. كما 
ستقوم اللجنة باتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو 
صرف مكافأة العطلة القضائية، مع العمل على 
اإلسراع في إمتام إجراءات الصرف ودراسة 
التظلمات التي تقدم بخصوص هذه املكافأة 

وسرعة البت فيها.

مصادر أكدت لـ «األنباء» قرب إصدار قرار بالتعديالت على الئحة العمل التعاوني

تتولى التنسيق بشأن املوظفني الذين سيتم تكليفهم بالعمل خالل العطلة

التفاصيل ص٢٥

التفاصيل ص٣

البرجس يحظر استقبال ٢٦ خدمة متاحة «أونالين»
أمير زكي - محمد اجلالهمة

وّجــه وكيــل وزارة الداخلية 
الفريق أنور البرجس قطاعات 
خدمية بعدم استقبال املراجعني 
بشأن خدمات متاحة أونالين 
الســن  مــع اســتثناء كبــار 
وذوي االحتياجات اخلاصة، 
التــي يصعــب  واملشــكالت 

تنفيذها اونالين. 
وتضمنت اخلدمات احملظورة: 
االستعالم عن القيد االنتخابي 
التصويــت - دفــع  ومــكان 

مخالفات املرور - نتيجة الفحص الطبي للمقيم - 
جتديــد االقامــة للعمالــة املنزليــة - خدمات 
رخص القيادة - إصدار شهادة احلالة اجلنائية
- حتميل مناذج وشروط التسجيل -  متابعة 
قضايا اجلنح - جتديد اإلقامة - إصدار اإلقامة -  
االســتعالم عن االحــكام غير املنفــذة واملقيدة 
إلجناز اخلدمات - تسجيل طلب انتساب مبدئي 
-  متابعة طلب االلتحاق - دفع غرامات شؤون 
اإلقامة - االستعالم عن مرجع الداخلية للمقيم -  

شهادة «صورة طبق األصل» 
جلواز السفر الكويتي - نقل 
وجتديــد االقامــة املؤقتــة - 
االبالغ عــن فقدان الوثائق -  
دفع رســوم العمالة املنزلية 
االضافيــة - دفــع مخالفات 
املــرور للشــركات - جتديد 
اقامــة كفيــل نفســه - دفــع 
مخالفات املرور للغير- دفع 
غرامة التأشيرة - دفع تذاكر 
املبعدين - دفع رسوم التحاق 
- إصدار شهادة براءة ذمة من 

تنفيذ االحكام.
مــن جهة أخــرى، أعلنــت وزارة الداخلية  عن 
إجــراء القرعة العلنيــة للمتقدمــني لاللتحاق 
بــدورة طلبة ضبــاط االختصــاص الدفعة ٣١

حلملة الشهادات اجلامعية، وذلك يوم الثالثاء  
املوافــق ٤ أبريــل ٢٠٢٣، علــى أن تكون خالل 
فترتني، الفترة الصباحية للتخصصات العلمية، 
أما التخصصات األدبية ففي الفترة املســائية، 
مشيرة الى انه سيتم اإلرسال للمتقدمني لدورة 

القرعة عن طريق خدمة سهل.

«الداخلية» ُحتدد ٤ أبريل ٢٠٢٣ إلجراء قرعة دورة طلبة ضباط االختصاص

الفريق أنور البرجس

احلكومة وّظفت ١٥٦٠٠ مواطن في ٢٠٢٢
علي إبراهيم 

كشفت إحصائية أعدتها «األنباء» استنادا 
إلى بيانات صادرة عن اإلدارة املركزية لإلحصاء، 
عن أن إجمالي املواطنني املعينني في الوزارات 
واإلدارات احلكومية والهيئات امللحقة واملستقلة 
والشركات اململوكة للحكومة خالل ٢٠٢٢ بلغ 
نحو ١٥٫٦ ألــف مواطن ومواطنة، ناهيك عن 
تراجع أعدادهم في عدد من اجلهات بواقع ٢٧١٤
مواطنا ومواطنة ليكون صافي املعينني نحو 
١٢٫٩ ألف مواطن ومواطنة في ٢٠٢٢، وإثر ذلك 
ارتفعت أعداد املواطنني العاملني في احلكومة 

إلى ٣٧٠٫٨ ألفا مقارنة بـ ٣٥٧٫٩ ألفا في ٢٠٢١.
وحلــت وزارة التربية على رأس اجلهات 
األكثر تعيينا خالل ٢٠٢٢ إذ وظفت نحو ٥٧٣٤

مواطنا ومواطنة ثم وزارة الكهرباء واملاء التي 
زاد عدد املواطنني فيهــا بواقع ٣٥٦٩ مواطنا 
ومواطنة، الى جانب ١٣١٧ في «األوقاف» و١٠٣٧

بـ «الطيران املدني». 
وجلهة املقيمني فقــد أنهيت خدمات نحو 
٧٧٣ مقيما ومقيمة في ٢٠٢٢ مقابل تعيني ٤٨٣٥
آخريــن، وكانت وزارة الصحة األكثر تعيينا 
بواقع ٢٣٤٣ شخصا تليها «التربية» بـ ١٣٢٥

مقيما ومقيمة. 

«التربية» األعلى استقطاباً للمواطنني بـ ٥٧٣٤.. تليها «الكهرباء واملاء» بـ ٣٥٦٩

التفاصيل ص ١٨

شركة علي عبدالوهاب املطوع التجارية تفتتح 
أول فرع «جو أند ذا جوس» بالكويت في الشويخ

ألول مرة في الكويت

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت PDF الصفحة
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تكرمي يحيى حمزةتكرمي يحيى حمزة

ليلة استثنائيةليلة استثنائية
 «األنباء» حياتي.. «األنباء» حياتي.. 

وربيع عمري الصحافيوربيع عمري الصحافي
2223

التفاصيل ص٧

تالوة وتدارس القرآن والعمل به تالوة وتدارس القرآن والعمل به 
من أعظم القربات في رمضانمن أعظم القربات في رمضان

إلهام شاهني.. «غاوية» مشاكلإلهام شاهني.. «غاوية» مشاكل
فيصل العنزي.. أعاد للساملية لقبًا غاب ١٦ عامًا

14

15

16

الصيام وُحسن اُخللقتأمالت رمضانية:

شوربة الفريكة
البرغل بالدفني
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«الكهرباء»: احلمالت التفتيشية مستمرة في رمضان 
وملصقات حتذيرية على بيوت الصفيح في «األندلس»

دارين العلي

تســتمر فــرق الضبطية 
القضائيــة التابعــة لــوزارة 
الكهربــاء واملــاء بحمالتهــا 
التفتيشية على التعديات على 
الشــبكة خالل شهر رمضان 
دون توقف، حيث تركزت في 
املــدن الصناعية في اجلهراء 

والفروانية.
حصيلــة  بلغــت  وقــد 
املخالفــات لهــذا الشــهر في 
املناطق الشمالية ٣٠ محضر 
ضبط واثبات حالة متنوعة 
املائيــة  الشــبكتني  علــى 
والكهربائيــة. وقــال نائــب 
رئيس الفريق أحمد الشمري 
إن الفريق يستقبل البالغات 
حــول املخالفات طــوال أيام 
األســبوع ويقوم بــدوره في 
رصد املخالفــات ووضع حد 
للتعديات بغــض النظر عن 
التوقيــت وذلــك حفاظا على 

الشبكة.
وقال الشــمري إن الفريق 
يقوم حاليا بوضع امللصقات 
التحذيرية على بيوت الصفيح 
املخالفــة في منطقة األندلس 

املخالفة في مختلف احملافظات.
متصــل،  ســياق  وفــي 
حتدث الشــمري عــن ظاهرة 
اســتغالل الكهرباء واملاء في 
املباني واملنشــآت احلكومية 
املهملــة أو املهجورة من قبل 
العمالة، مشددا على اجلهات 

ضــرورة تقدمي طلــب بقطع 
املياه أو التيــار عند التوقف 
عن اســتخدام املبنــى، وذلك 
حفاظــا على مــوارد الدولة، 
ولقطع الطريق أمام العابثني 
الذيــن يقومــون باســتخدام 

اخلدمة بشكل غير قانوني.

الشمري: حصيلة املخالفات ٣٠ حالة خالل الشهر اجلاري

أحمد الشمري خالل إحدى اجلوالت التفتيشية

بالفروانية لرفــع التمديدات 
املخالفة وإزالتها، حيث تتسبب 
هذه التمديدات بخطورة كبيرة 

على القاطنني والشبكة.
ولفت الى أن هذه احلملة 
ســتمتد الى جميــع املناطق 
بهــدف رفع بيــوت الصفيح 

رفع أولوية التخصيص على قسائم
«جنوب سعد العبداهللا» حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥

عاطف رمضان

املديــر  نائــب  أعلنــت 
الطلبــات  العــام لشــؤون 
فاطمــة  والتخصيــص 
نقــي، عــن رفــع األولويــة 
للتخصيــص  التاريخيــة 
على قسائم مشروع جنوب 
سعد العبداهللا حتى تاريخ 

٣١ديسمبر ٢٠٠٥ وما قبل.
وأوضحت نقي في بيان 
املواطنــني  ان  صحافــي، 
أصحاب الطلبات اإلسكانية 

حتى هــذا التاريخ وما قبل 
والراغبني فــي التخصيص 
على املشــروع التقدمي عبر 
تطبيــق «ســهل» احلكومي 
او زيــارة األفرع اخلارجية 
خــالل الفتــرة الصباحيــة 
الســاعة ١٠ صباحــا  مــن 
حتى الساعة ١ ظهرا (مركز 
القريــن- األڤنيــوز- برج 
التحرير- مركز اجلهراء) أو 
املبنى الرئيسي خالل الفترة 
املسائية فقط من الساعة ٢
مســاء حتى الســاعة ٤:٤٥

مســاء ابتداء من يوم األحد 
املوافق ٢ ابريل ٢٠٢٣.

وأكدت املؤسسة تواجد 
فريــق منها خاص بتطبيق 
ســهل احلكومــي فــي بهو 
الرئيسي  املؤسسة باملبنى 
لإلجابــة عن استفســارات 
املواطنني وتوجيههم بشأن 
كيفيــة اســتخدام اخلدمات 
التي تقدمها املؤسســة عبر 
التطبيق خالل أوقات الدوام 
الرسمي من ١٠ صباحا حتى 

١ ظهرا.

بدءاً من يوم األحد املقبل استقبال الطلبات عبر «سهل» أو األفرع اخلارجية

فاطمة نقي

الشيخ د.إبراهيم الدعيج متوسطا الشيخ سالم العبداهللا والشيخ خالد العبداهللا والشيخ عزام الصباح
والشيخ يوسف العلي والسفير القطري علي آل محمود والشيخ جابر الدعيج

الشيخ دعيج اخلليفة والسفيرة الفرنسية كلير لو فليشر واألنبا بيجول يهنئون

الشيخ مبارك الدعيج الصباح وجنل الشيخ مبارك صباح الدعيج املستشار محمد أبواحلسن مهنئاالشيخ عبداهللا العلي والشيخ مبارك الدعيج والشيخ جابر الدعيج الشيخ د.مشعل اجلابر والسفيرة البريطانية بليندا لويس يهنئان

(هاني الشمري) سمو الشيخ صباح اخلالد مهنئا الشيخ د.إبراهيم الدعيج 

ضرار الغامن والشيخ سالم العبداهللا يهنئان

الشيخ فهد جابر العلي والسفير السعودي سمو األمير سلطان بن سعد والسفير الصيني تشانغ جيانوي ود.يعقوب الصانع

إبراهيم الدعيج وإخوانه استقبلوا املهنئني بشهر رمضان
بحضور كبار الشيوخ ووزراء ونواب وسفراء وأعضاء البعثات الديبلوماسية ووجهاء

الشيخ حمد جابر العلي مهنئا

الشيخ مبارك اجلابر والشيخ د.سالم اجلابر يهنئان

محمد راتب

استقبل الشيخ د.إبراهيم الدعيج 
وإخوانه املهنئني بحلول شهر رمضان 
املبارك، وذلك في ديوان املرحوم، بإذن 
اهللا، الشيخ دعيج اإلبراهيم الصباح، 
في منطقة الشــعب البحــري. حضر 
للتهنئة كبار الشيوخ من أبناء أسرة 

آل الصبــاح، وســمو الشــيخ صباح 
اخلالد، ووزير اخلارجية الشيخ سالم 
العبداهللا، والشيخ حمد جابر العلي، 
والشيخ مبارك جابر األحمد، ومرزوق 
ناصر اخلرافي، ووزراء ونواب وسفراء 
وأعضاء البعثات الديبلوماسية ووجهاء 

دولة الكويت وضيوف من اخلارج.
وقد رّحب الشيخ د.إبراهيم دعيج 

الصباح بجميع الضيوف شــاكرا لهم 
حضورهم الكرمي للتهنئة بشهر رمضان 
املبارك، مشيرا إلى أن الكويتيني جبلوا 
منذ القدم على إبداء البهجة والسرور 
بحلول شهر الصيام وتبادل التهاني 

بقدومه امليمون.
وتوّجه بالتهنئة باســمه وباســم 
إخوانه إلى صاحب السمو األمير الشيخ 

نواف األحمد، وسمو ولي عهده األمني 
الشيخ مشعل األحمد، ورئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح، وجميع أبناء الشعب الكويتي 
واملقيمــني علــى هــذه األرض الطيبة 
بحلول شــهر رمضان املبارك، سائال 
املولــى أن يعيده عليهم أعواما مديدة 

واجلميع في صحة وخير وعافية.
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ولي العهد استقبل ناصر احملمد
اســتقبل ســمو ولي العهد الشيخ مشــعل األحمد بقصر بيان صباح أمس 

سمو الشيخ ناصر احملمد.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

احلمود: على الشباب اغتنام الفرصة 
بدنيًا ونفسيًا وإميانيًا في الشهر الكرمي

أكــد املستشــار فــي 
الديوان األميري الشيخ 
أن  احلمــود  فيصــل 
الرمضانيــة  الــدورات 
الرياضية التي تقام في 
األنديــة أو فــي األماكن 
لأللعــاب  املخصصــة 
املتعــددة تعــد واحــدة 
الفعاليــات  أكثــر  مــن 
الرمضانية التي حتدث 
تغييرا في طابع احلياة 
الرمضانية وتكسر حدة 

الروتني الرمضاني.
ونصح الشيخ فيصل 
احلمود الشباب باغتنام 
الفرصة في الشهر الكرمي 
وأن يستمتعوا بالرياضة 

الرمضانية عموما.
وأكــد أن الفعاليــات 

اكثــر  احــد  الرمضانيــة 
املتنفسات الرائعة لهم حيث 
امللتقى الطيب للجميع، كما 
نــوه احلمود الــى أنه وإن 
كان للجسد حق فللنفحات 
االميانيــة وجــود أيضــا، 
فرمضان كرمي بعطائه، شهر 
عبادة وتالوة وذكر وحمد 
هللا سبحانه، لنكون أقرب 
اليه بفعل الطاعات واغتنام 

احلسنات. 
ووجه حديثه للشــباب 

قائال: ليكن رمضان فرصة لك 
ايها الشاب فهناك املسابقات 
الدينية الرمضانية املتعددة 
ومنها مسابقة حفظ القرآن 
التي يدعمها ويرعاها للمرة 
العاشرة للشباب والنشء 
من اجلنســني والتي سيتم 
التسجيل باملسابقة  اغالق 
في العاشر من شهر رمضان 
متمنــني التوفيق والنجاح 
للجميع وهكذا شبابنا دائما 

مبدع ومتألق.

أكد أهمية الدورات الرمضانية الرياضية

مسابقة الشيخ فيصل احلمود الرمضانية

الشيخ فيصل احلمود

احلسيني لـ «األنباء»: ١٨ حالة إزالة أورام 
عبر املنظار ثالثي األبعاد في «اجلهراء»

عبدالكرمي العبداهللا

أعلنت رئيس قسم النساء والوالدة في 
مستشــفى اجلهراء د.حنان احلسيني عن 
اجــراء ١٨ حالــة ازالة أورام نســائية عبر 
اســتخدام املنظار ثالثي األبعاد مبشاركة 
الطبيب الزائر من الهند د.هيمنت كونوجيا 
واملتخصص في جراحة املناظير الدقيقة.

وبينــت د.احلســيني، فــي تصريح لـ 
«األنباء»، أن هذا جاء على هامش ورشــة 
عمل نظمها قسم النساء والوالدة مبستشفى 
اجلهراء. وافادت بأن العمليات النســائية 

الـــ ١٨ التي مت اجراؤها، وتعد من احلاالت 
الصعبــة، هي حاالت ازالة رحم وتليفات، 

باالضافة الى حاالت «بطانة مهاجرة».
واشارت الى أن املنظار ثالثي األبعاد يعد 
من االجهزة احلديثــة التي تتميز بعرض 
الصور برؤية أفضل لألعضاء واالنســجة 
داخــل البطن، كما انها متكــن اجلراح من 
مالحظــة أدق التفاصيــل، علمــا انــه يتم 
اســتخدام نظارات خاصة لهــذه التقنية، 
باالضافــة الى انها تتميز بتكبير الصورة 
وحتقيق افضل النتائج بأقل املضاعفات في 

مثل هذه النوعية من العمليات.

مبشاركة طبيب زائر من الهند

الطبيب الزائر في صورة مع أطباء قسم النساء والوالدة مبستشفى اجلهراء

السعيدي رئيسًا لقسم التأهيل 
الرئوي تنفيذًا لألحكام القضائية

عبدالكرمي العبداهللا

أصدرت وزارة الصحة قرارا بندب استشاري األمراض 
الصدرية والعناية املركزة د.فاطمة السعيدي رئيسا لقسم 
التأهيل الرئوي مبركز التأهيل الرئوي مبنطقة الصباح 

د.فاطمة السعيديالطبية التخصصية تنفيذا لألحكام القضائية.

«العدل»: جلنة لصرف مكافأة العطلة القضائية 
ألمناء السر والوظائف اإلشرافية باحملاكم

«الشؤون»: «األعمال املمتازة» 
في حسابات ٢٧٠٠ موظف بأقرب وقت

أسامة أبوالسعود

أصـــدر وكيـــل وزارة 
العدل رئيس اللجنة الفنية 
لتشكيل فرق العمل هاشم 
سيد القالف قرارا إداريا رقم 
٢٢٨٥ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل 
جلنة تختص بكل اإلجراءات 
الالزمــة لصــرف مكافــأة 
العطلــة القضائيــة ألمناء 
السر والوظائف اإلشرافية 

في احملاكم.
وجاء فــي قــرار وكيل 
وزارة العــدل الــذي تلقت 

«األنباء» نسخة منه:
٭ مــادة ١: تشــكيل جلنة 
تختــص بــكل اإلجــراءات 
الالزمــة لصــرف مكافــأة 
العطلــة القضائيــة ألمناء 
السر والوظائف اإلشرافية 
باحملاكــم برئاســة وكيــل 

بشرى شعبان

أعلن وكيل وزارة الشؤون باإلنابة 
عبدالعزيز املطيري أن عدد املستحقني 
لألعمال املمتازة بلغ ٢٧٠٠ موظف تقريبا 
وسيتم الصرف قريبا وفقا للميزانية 

املعتمدة من وزارة املالية.
وأوضح املطيري أن قطاع الشؤون 

املالية واإلدارية بالوزارة تسلم كشوفات 
املرشحني لصرف مكافأة األعمال املمتازة 
من جميــع إدارات وقطاعات الوزارة، 
ومتت دراســة األســماء وفق اللوائح 
والنظم وتعاميم ديوان اخلدمة املدنية، 
وسيتم إصدار قرار قريبا باملستحقني 
ليتم اســتكمال إجــراءات الصرف في 
حسابات املستحقني بأقرب وقت ممكن.

وأكد املطيري حرص «الشــؤون» 
على سرعة االنتهاء من صرف األعمال 
املمتازة للمستحقني بعد التدقيق عليها 
واتباع كل اإلجراءات القانونية املنظمة 
تشــجيعا لهم لبذل املزيــد من اجلهد 
والعمــل ومبا يعــود بالنفع على آلية 
العمــل لتحقيق مزيد مــن النجاحات 
والتميز في مختلف قطاعات الوزارة.

محكمة االستئناف (عضو).
٤ ـ مديــر إدارة كتــاب 

احملكمة الكلية (عضو).
٥ - مديــر إدارة كتــاب 
محكمــة األســرة مبحكمة 

االستئناف (عضو).
٦ ـ مديــر إدارة كتــاب 
محكمــة األســرة باحملكمة 

الكلية (عضو).
٧ـ  رئيس قسم امليزانية 

(عضو ومقرر).
٭ مــادة ٢: يختــص عمل 

اللجنة باآلتي:
١ـ دراســة كل املعوقات 
اإلدارات  التــــي تواجـــــه 
بخصوص العطلة القضائية 
اآلليــات واحللول  ووضع 
املناســبة التي من شــأنها 
اإلســراع فــي صــرف تلك 
املكافأة في املواعيد املقررة.

٢ـ  التنسيق بني اإلدارات 

ـ تقــدمي املقترحــات   ٦
شــروط  تعديــل  بشــأن 
التكليــف بالعمــل خــالل 
القضائيــة مبــا  العطلــة 
يتناسب مع حاجة العمل.

٭ مــادة ٣: تعقــد اللجنة 
اجتماعاتهــا بعــد أوقــات 
الرســمي وتكون  الــدوام 
اجتماعات اللجنة صحيحة 
بحضور نصف األعضاء+١.

٭ مادة ٤: ينضم لعضوية 
اللجنة عدد ٢ موظفني من 
امليزانيــة للقيــام  دائــرة 
بالتحضيــر الجتماعــات 
اللجنــة وإعــداد البيانات 
املطلوبــة ومتابعة تنفيذ 
اللجنة بالتنسيق  قرارات 

مع املقرر.
مــدة عمــل   :٥ مــادة  ٭ 
اللجنة مــن ٢٠٢٣/٤/١ إلى 

.٢٠٢٤/٣/٣١

الشــؤون  املعنيــة وإدارة 
اإلداريــة بشــأن املوظفني 
الذين سيتم تكليفهم بالعمل 
خالل العطلة القضائية وفقا 
لألعــداد املقــررة مــن قبل 

مجلس اخلدمة املدنية.
٣ـ  مراجعة مدى استيفاء 
املكلفــني بالعمل لشــروط 
التعيــني املنصوص عليها 
القــرار اإلداري رقــم  فــي 
٢٠١٧/٥٧٦ ودراســة مــدى 
إمكانيــة اســتثناء مــن لم 
يستوف منهم هذه الشروط.
٤ ـ اتخاذ كل اإلجراءات 
الالزمــة نحو صــرف هذه 
املكافــأة مــع العمــل على 
اإلســراع بإمتــام إجراءات 

الصرف.
٥ـ  دراسة كل التظلمات 
التي تقدم بخصوص هذه 
املكافأة وسرعة البت فيها.

برئاسة وكيل الوزارة املساعد للشؤون املالية واإلدارية وتدرس كل املعوقات التي تواجه اإلدارات بخصوص العطلة

هاشم القالف

عبد العزيز املطيري

الوزارة املســاعد للشؤون 
اإلدارية واملالية وعضوية 

كل من:
١ ـ مدير إدارة الشــؤون 

اإلدارية (نائب الرئيس).
٢ ـ مديــر إدارة كتــاب 

محكمة التمييز (عضو).
٣ ـ مديــر إدارة كتــاب 

سفيرنا لدى فرنسا زار مستشفى «فوش» واطمأن على املرضى

عبدالكرمي العبداهللا

قام ســفيرنا في جمهورية فرنسا 
محمد اجلديع وبرفقة د.فهد الرشيدي 
ود.علي املوسوي من املكتب الصحي 
الكويتي في باريس بزيارة ملستشفى 

فــوش FOCH، ولقــاء املديــر العــام 
للمستشــفى ورئيس املكتب الدولي، 
والذيــن قدمــوا شــرحا عــن تاريــخ 
املستشــفى منذ تأسيســه واخلدمات 
الطبية التي يقدمها. وتضمنت الزيارة 
مناقشــة نواحي عديــدة تهم املرضى 

الكويتيــني وذلــك لتســهيل إجراءات 
عالجهم، فضال عن مناقشة سبل تطوير 
العالقة بني اجلانبني في مجال التعليم 

الطبي.
والتقــى الســفير اجلديــع خــالل 
الكويتيــني فــي  الزيــارة باملرضــى 

املستشفى واالطمئنان عليهم واالستماع 
القتراحاتهــم. واجلديــر بالذكــر ان 
مستشفى فوش افتتح عام ١٩٢٩ وهو 
مستشفى خاص جامعي ويحتوي على 
مركــز أبحاث ومركــز تدريبي ويوفر 
معظم اخلدمات الطبية في مكان واحد.

جانب من الزيارةالسفير محمد اجلديع ود.فهد الرشيدي ود.علي املوسوي خالل الزيارة

نائب رئيس مجلس األمة استقبل السفير الصيني

استقبل نائب رئيس 
مجلس األمة أحمد خليفة 
الشــحومي فــي مكتبه 
أمس ســفير جمهورية 
الصني الشعبية تشانغ 
جيانوي. وجرى خالل 
اســتعراض  اللقــاء 
العالقــات الثنائية بني 
إلى  البلدين الصديقني 
جانب بحث ومناقشــة 
عــدد مــن املوضوعات 
والقضايا ذات االهتمام 

املشترك.

مكتب مجلس األمة عقد اجتماعًا برئاسة الغامن

عقد مكتب مجلس األمة اجتماعا أمس برئاســة رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن.

حضر االجتماع نائب رئيس مجلس األمة أحمد الشحومي 
وأمني ســر املجلس النائب فــرز الديحاني، ورئيس جلنة 
الشــؤون التشريعية والقانونية النائب د.عبيد الوسمي، 
ورئيس جلنة الشــؤون املالية واالقتصادية النائب أحمد 
احلمد، باإلضافة إلى أمني عام مجلس األمة خالد بوصليب.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

أحمد الشحومي مستقبالً السفير الصيني

هبوط أرضي في العارضية الصناعية.. و«األشغال»: ال يتبع عقودنا
عاطف رمضان

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة 
األشغال العامة م.أحمد الصالح أن 
الڤيديو املتداول النهيار أرضي في 
منطقة العارضية الصناعية ال يتبع 
عقود الوزارة.وأشار م.الصالح الى 
قيام املقاول بإحدى القسائم (ملكية 
خاصة) بكسر احدى اخلدمات التابعة 
للدولة، والوزارة بكوادرها املعنية 
متواجدة مع باقي اجلهات احلكومية 
املعنيــة باملوقع للتأكد من ســالمة 
خدماتها واعادة إصالح التالف منها 

من قبل املقاول املتسبب.
ونفى م.الصالح أي انهيار للطريق 

وجار التأكد من املتســبب في تلف 
خدمات الوزارة.

وكانت فرق طوارئ وزارة االشغال 
العامة توجهت الى منطقة العارضية 
الصناعية للتعامل مع هبوط ارضي 

ملعرفة االسباب.
وافــادت مصادر لـ «األنباء» عن 
ســقوط احدى السيارات في وسط 
الهبوط االرضي، كما ان احد خطوط 
املياه حدث له تسرب مما نتج عنه 

جتمع املياه.
وحتاول فرق الطوارئ الوصول 
الى اسباب الهبوط، حيث تواترت 
معلومات عن وجود حفر تقوم به 
احدى الشركات بالقرب من الهبوط.

الوزارة وجهات أخرى متواجدة باملوقع للتأكد من سالمة خدماتها

الهبوط األرضي
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صندوق مرضى 
السرطان يزيد من 

مساعداته لشمول 
أكبر عدد من املرضى

حنان عبداملعبود

صــرح مديــر صنــدوق 
مرضى السرطان باجلمعية 
الكويتيــة ملكافحة التدخني 
والســرطان جمــال الصالح 
بأن الصندوق يقوم بزيادة 
املســاعدات لعــدد أكبر من 
حــاالت مرضى الســرطان، 

ضمن استراتيجيته.
وقال الصالح في تصريح 
له: نســتقبل في الصندوق 
احلاالت املقدمة لطلب الدعم 
واملساعدة شــهريا، ويلتزم 
الصندوق بصرف املساعدات 
للمرضــى تخفيفا من أعباء 
املرض عليهم وعلى أسرهم.
وأوضــح ان الصنــدوق 
يتلقى في رمضان العديد من 
املكاملات من مرضى السرطان 
الذين يثنون على اســتمرار 
دعم الصندوق لهم، مشــيرا 
الى مواصلة دعم املتبرعني 
للصنــدوق ملواصلة عطائه 
بتقــدمي مســاعدات ماليــة 
شهرية ملن يفقد عمله نتيجة 
لرحلة عالجه، وحتمل تكاليف 
والفحوصــات  األشــعات 
وغيرها من املشاريع الداعمة 

ملريض السرطان وأسرته.
وأضاف جمال الصالح أن 
استمرار املساعدات مبختلف 
صورها للمرضى حتسن من 
النفســية وحتقق  صحتهم 
دعمــا ايجابيا لنوعية حياة 
املرضى. وبني أن القائمني على 
صندوق مرضى الســرطان 
يقومون بتسريع اإلجراءات 
اخلاصة بتسليم املساعدات 
الفحوصات  ودفع تكاليــف 
وتوفيــر مــا يســتطيعون 
ملساعدة املريض بالتخفيف 
عنــه. وأضاف ألن تواصلنا 
مع املرضى وأسرهم مباشر 
لذلك نعلم أهمية تعزيز روح 
التكافل اإلنساني واالجتماعي 
للمريــض وأســرته والتــي 
تخفف من املعاناة التي يشعر 
بها املريض ليس أمام املرض 
ولكن أمام متطلبات املعيشة 
واحلفاظ على كيان األسرة، 
لكل من يساهم في تخفيف 
معانــاة مرضــى الســرطان 
وأســرهم ويدخل الســرور 
على قلوبهــم، ندعو اهللا أن 
يجعله في ميزان حسناتهم.

جمال الصالح

علي اخلالد استقبل املهنئني بالشهر الفضيل
(ريليش كومار) تهنئة بالشهر الفضيلالسفير الشيخ علي اخلالد مع الشيخ سلمان الدعيج والسفير القطري علي آل محمود والسفير اإليراني محمد إيراني وعدد من احلضور  

السفير الشيخ علي اخلالد في استقبال املهنئني

جانب من احلضور في الديوان

السفير الشيخ علي اخلالد مع عدد من املهنئني

اســتقبل الســفير الشــيخ علي اخلالد املهنئني مبناسبة شهر 
رمضان املبارك، وذلك مســاء أمس األول في ديوان الشــيخ خالد 
اجلابر الصباح مبنطقة الشامية. حضر االستقبال عدد من الشيوخ 
والشــخصيات العامة وجمع من املهنئــني. هذا، وتبادل احلضور 
األحاديث الودية حول نفحات الشهر الكرمي، رافعني أطيب التهاني 
إلى مقام صاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي 
عهده األمني الشيخ مشعل األحمد والشعب الكويتي واملقيمني على 
أرضها الطيبة، ومتمنني للكويت املزيد من االســتقرار واالزدهار 

في ظل قيادتها احلكيمة.

الشيخ علي اخلالد مع املهنئني بالشهر الكرمي
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املاجد زار مساجد اجلهراء: «األوقاف»
سّخرت كل طاقاتها خلدمة املصلني

أسامة أبو السعود

قــال وزير العدل ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
الدولــة لشــؤون  ووزيــر 
النزاهــة عبدالعزيز املاجد، 
إن وزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية سخرت كل طاقاتها 
خلدمة املصلني في ليالي شهر 
رمضان املبارك بجميع إدارات 

مساجد احملافظات الست.
املاجــد عقــب  وأضــاف 
جولة قــام بها الى مســجد 
عقال الظفيري التابع إلدارة 
مساجد محافظة اجلهراء، ان 
اســتعدادات قطاع املساجد 
في إدارات احملافظات الست 
إدارة  بينهــا  مــن  والتــي 
مســاجد محافظــة اجلهراء 
التي استقبلت املصلني بكل 

سهولة ويسر.
العاملني  املاجــد  وحــث 
في إدارة مســاجد محافظة 
اجلهراء على بذل املزيد من 
اجلهد خلدمة املصلني حتقيقا 
ملبادئ اســتراتيجية وزارة 
األوقاف وعمال بلوائح ميثاق 

املسجد.

الوزير عبدالعزيز املاجد خالل جولته داخل املسجد

جانب من جولة وزير األوقاف

العفاسي يؤم املصلني في «التراويح» مبسجد الراشد
أسامة أبو السعود

وســط أجــواء إميانيــة 
وتنظيم متميز من القائمني 
على املركز الرمضاني وإدارة 
مساجد العاصمة، أّم القارئ 
آالف  العفاســي  مشــاري 
املصلني في صالة التراويح 
في الليلة اخلامسة من شهر 
املبــارك باملركــز  رمضــان 
الرمضاني مبســجد الراشد 

في منطقة العديلية.
وأكد مدير إدارة مساجد 
العاصمة د.يحيى الرشيدي 
أن اإلدارة حريصــة علــى 
تفعيل قيمة الشراكة والتي 
تعد من استراتيجيات وزارة 
األوقــاف مع جهــات الدولة 
كــوزارة الداخليــة ووزارة 
الصحــة وباقي مؤسســات 

راحة املصلــني قائال: عقدنا 
اجتماعــات مع فريق العمل 
الشــهر  الرمضانــي قبــل 
الفضيــل حتــى نصــل إلى 
املســتوى الذي ننشده من 
االستعداد املنظم، ما يجعل 

مركز الراشد وجميع مساجد 
الذي  اإلدارة مهيأة بالشكل 
يتناسب مع اجلو الرمضاني 
ودورها الريادي والرســالة 
الســامية كمراكــز إشــعاع 
إمياني وثقافي ودور عبادة.

جانب من صالة التراويح

الدولة التي تسهم معنا في 
إجنــاح املركــز الرمضانــي 
والذي أصبح سمة بارزة في 
رمضان. وشدد د.الرشيدي 
على حرص اإلدارة على تقدمي 
جميع التســهيالت من أجل 

الدخنان لـ «األنباء»: أزمة عمالة منزلية 
خالل شهرين واملكاتب خالية من طلبات االستقدام

كرمي طارق

فــي ظل اســتمرار قرار 
اجلهات املعنية في الفلبني 
العمالــة  بوقــف تصديــر 
املنزلية إلى الكويت، تعاني 
العمالة  مكاتــب اســتقدام 
الكويتية مــن أزمة كبيرة 
تتمثل في شح الطلبات في 
مكاتبها، وذلك كون العمالة 
املنزلية الفلبينية هي األكثر 
طلبا في قطاع يعاني الكثير 

من املشكالت.
هذا ما أشار إليه رئيس 
الكويتي الستقدام  االحتاد 
املنزليــة خالــد الدخنــان، 
الذي أكد في تصريح خاص 
لـ«األنبــاء» أن أزمة إيقاف 
العمالة املنزليــة لم يعان 
منهــا املواطــن إلــى اآلن، 
وذلك نظرا إلى أن السوق 
مشــبع حاليــا بالعمالــة 
املنزليــة، باإلضافة إلى أن 
قــرار اإليقاف املؤقت الذي 
أصدرته احلكومة الفلبينية 
ال يسري على العقود التي 
مت إبرامهــا مع العمالة قبل 
تاريخ اإليقاف الصادر في ٨

وفيمــا يتعلــق بوضع 
القطــاع احلالــي، أوضــح 
الدخنان أن معظم املكاتب 
حاليــا تعتمد على العمالة 
السريالنكية فقط، ولكنها 
بأعداد قليلة وأعمار كبيرة 
ال تتناســب مــع متطلبات 
األسرة الكويتية، الفتا إلى 
أن معظم الطلبات املتوافرة 
في املكاتــب تصل أعمارها 
إلــى ٤٥ عامــا فمــا فــوق 
بسعر اســتقدام يصل إلى 
٧٠٠ دينــار، باإلضافة إلى 
حتمــل ثمن تذكرة الســفر 
إلى الكويــت، وذلك يعود 
إلى أن العمالة ذات األعمار 
الســنية الصغيرة يتوافر 
لديهــا فرص عمــل كبيرة 
داخل بالدها وال حاجة لديها 

للسفر إلى اخلارج.
وقال رئيس االحتاد إن 
ســبب األزمة مــع اجلانب 
الفلبيني يعود إلى جرمية قد 
حتدث في أي مكان بالعالم، 
خاصة في ظل اتخاذ اجلانب 
الكويتــي كل االجــراءات 
القانونية ضد اجلاني، الفتا 
إلى أن االحتاد طالب أكثر من 

مرة بتوقيع مذكرات التفاهم 
وفتح تصاريــح العمل مع 
عدد أكبر من الدول املصدرة 
للعمالة املنزلية، باعتباره 
احلــل الوحيد حتى ال نقع 
في هذه املشكلة التي يعاني 
منها القطاع سنويا، املتمثلة 
في حتكــم دولة واحدة في 
قطــاع كبيــر مثــل قطــاع 
العمالــة املنزلية، وليكون 
للمكاتب واملواطنون احلرية 
في استقدام العاملة املنزلية 
من دول وجنسيات أخرى، 
وهــو مــا يحقق التــوازن 
واالنخفــاض فــي أســعار 
اســتقدام العمالــة املنزلية 
أيضا. وبشأن دور االحتاد في 
حل األزمة، أشار الدخنان إلى 
أن وفدا من االحتاد الكويتي 
قام بالسفر إلى الفلبني وملدة 
شــهر كامل، وذلــك إليجاد 
حل بالتعــاون من االحتاد 
الفلبيني لكن دون جدوى، 
خاصة أن احلكومة الفلبينية 
اســتحدثت وزارة معنيــة 
املهاجــرة مؤخرا  بالعمالة 
وهــي املعنيــة بالنظر في 

قرار اإليقاف.

أكد أنه ال بوادر حلل أزمة العمالة الفلبينية حتى اآلن

خالد الدخنان

فبراير من هذا العام.
املكاتــب  أن  وأضــاف 
فقــط فــي شــهر رمضــان 
هي التي تعاني من األزمة 
نظرا خللوها مــن طلبات 
أن  خاصــة  االســتقدام، 
الفلبينية  املنزلية  العمالة 
تشــكل نســبة ٧٥٪ مــن 
إجمالــي العمالة املتواجدة 
في القطاع، متوقعا أنه في 
حالة عدم رجوع احلكومة 
الفلبينية عن قرار الوقف 
املؤقت سيعاني املواطنون 
من شــح العمالــة املنزلية 

خالل الشهرين القادمني.

قـرار اإليقاف «مؤقت» حتى اآلن و«الفلبينية» تشـكل ٧٥٪ من العمالـة املتواجدة في القطاع
العمالة السـريالنكية املتوافرة أعدادها قليلة وأعمارها كبيرة.. وسـعر االستقدام ٧٠٠ دينار

«مساجد الفروانية» ترعى وتشارك مبلتقى «منابر النور» 
ضمن السعي نحو بناء جيل واع وفاعل 
ترعى وتشــارك ادارة مســاجد محافظة 
الفروانيــة في تنظيم امللتقى الرمضاني 
لهذا العام لوقفية «منابر النور» في مسجد 
خميس السبع مبنطقة الفردوس قطعة ٨.

وقال املدير التنفيذي لـ «منابر النور» 
مسير الظفيري ان هذا امللتقى يأتي حتت 
شعار «وهللا األسماء احلسنى فادعوه بها»، 
انطالقا من كون شهر رمضان شهر الدعاء 
وااللتجاء هللا عز وجل وخير ما يلتجئ 
به العبد في دعائه لربه أن يتضرع إليه 

بأسمائه احلسنى. ومت اختيار املواضيع 
واملشايخ بعناية حيث يتحدث امللتقى عن 
معاني هذه األسماء وعن العمل مبقتضاها 
وآثــار اإلميان بها على العبــد في الدنيا 
واآلخرة. وبني أن «منابر النور» حترص 
على إبراز هذا امللتقى جلمهورها الكرمي 
لتتم االستفادة منه وحتقيق أكبر حضور 
لهذا البرنامج، مؤكدا أنه سيتم بيان كافة 

تفاصيل هذا البرنامج.
وبارك الظفيري جلميع املسلمني حلول 

مسير الظفيريشهر رمضان املبارك.

ديوان خالد احلمد املالك استقبل املهنئني بالشهر الفضيل
اســتقبل ديوان املغفــور له بإذن 
اهللا الشيخ خالد احلمد املالك الصباح 
املهنئني مبناسبة شهر رمضان املبارك، 
وذلك مســاء أمس األول في ديوانهم 
مبنطقــة قرطبة. حضر االســتقبال 
الشــيخ د.باســل الصباح والشــيخ 
أحمد خالد احلمد وعدد من الشيوخ 
والشــخصيات العامــة وجمــع مــن 

املهنئني.
هذا، وتبــادل احلضور األحاديث 
الودية حول نفحات الشــهر الكرمي، 
رافعني أطيب التهاني إلى مقام صاحب 
السمو األمير الشــيخ نواف األحمد، 
وسمو ولي عهده األمني الشيخ مشعل 
األحمد والشــعب الكويتي واملقيمني 
على أرضه الطيبة، ومتمنني للكويت 
املزيد من االستقرار واالزدهار في ظل 

عدد من املهنئني في ديوان املغفور له بإذن اهللا الشيخ خالد احلمد املالك الصباحقيادتها احلكيمة.

حضور كبير في ديوان املرحوم الشيخ خالد احلمد املالك الصباح

قتيبة الغامن بصحبة الشيخ حمد اخلالد الشيخ د.باسل الصباح والشيخ حمد اخلالد احلمد ود.حمود اخلضير وعدد من املهنئني  (زين عالم)

جانب من املهنئني

السفير الباكستاني لدى البالد مالك محمد فاروق يقدم التهاني بالشهر الفضيل احلضور في ديوان املغفور له بإذن اهللا الشيخ خالد احلمد املالك الصباح

سفير جمهورية الصني الشعبية تشانغ جيانوي مع الشيخ حمد اخلالد والشيخ أحمد اخلالد والشيخ حمد احلمود

مشاري اخلالد وبكر البكر يقدمان التهاني 
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مركز سرطان األطفال في لبنان أقام حفله اخليري العاشر
أقام مركز سرطان األطفال 
فــي لبنــان حفلــه اخليري 
العاشــر في الكويت يوم ١٥

اجلــاري فــي فندق ســانت 
وزيــر  برعايــة  ريجيــس 
الشــيخ ســالم  اخلارجيــة 

العبداهللا.
الوزير  وحضــر احلفــل 
السابق وليد جنبالط والنائبة 
بوال يعقوبيان وسفير الكويت 
السابق في لبنان عبد العال 
القناعي والقائم باألعمال في 
السفارة اللبنانية أحمد عرفة 
وقنصل لبنان فــي الكويت 
باسل عويدات، والسفيرتان 
البريطانيــة بلينــدا لويس 
والفرنسية كلير لو فليشر، 
والقائم باألعمــال األميركي 
جيمس هولتسنايدر، ورئيس 
مجلس إدارة جمعية الهالل 
األحمر الكويتي د.هالل الساير 
ورئيس مجلس أمناء مركز 
ســرطان األطفــال جوزيف 
عســيلي، وأعضــاء مجلس 
أمنــاء املركــز فيصــل علي 
املطوع ونورا جنبالط ومنى 
الصيداوي وبــول إده وزيد 
العام ملركز  ميداني، واملدير 
سرطان األطفال في لبنان هنا 
الشعار شــعيب ونحو ٤٥٠
شخصية كويتية ولبنانية.

من جهتــه، قال الشــيخ 
العبــداهللا: إن هــذا  ســالم 
احلفل يأتي في ظل الظروف 
االســتثنائية التــي متر بها 
اجلمهورية اللبنانية الشقيقة، 
حيث يعاني لبنان من أزمة 
اقتصادية مست كل مناحي 
حياة الشعب اللبناني الشقيق 
واملقيمني على أرضه وطالت 
القطاعات واملؤسسات كافة 

من ٦ آالف طفــل آخر، وهو 
ما يشكل تقريبا نصف عدد 
األطفال املصابني بالسرطان 
فــي لبنــان»، وهــذا الــدور 
اإلنساني للمركز لم يقتصر 
علــى اللبنانيــني، بل شــمل 
األطفال الالجئني في لبنان، 
وهو ما يعكس الدور اإلنساني 

الكبير لهذا املركز.
وأكد أنه «من دواعي الفخر 
قيام الكويت مبساعدة مركز 
ســرطان األطفال فــي لبنان 

واملعنوي واملادي األثر الكبير. 
كذلك أشاد بجهود نائب وزير 
اخلارجية عبداحملسن الزيد 
الــذي عمــل معنــا دون كلل 
أو ملل وســاندنا فــي إنهاء 
كل اإلجــراءات والتراخيص 

الرسمية.
وقــال املطــوع: «اعتدنــا 
في الســنوات األخيرة على 
إقامة مثل هذا احلفل اخليري 
للمساهمة ولو بشكل بسيط 
ومتواضع في دعم هذا العمل 
اإلنساني النبيل. صحيح إننا 
توقفنا بعض الوقت ألسباب 
معروفــة مثل وبــاء كوفيد 
وغيره، وكان ذلك خارج عن 
اإلرادة، لكن ها نحن نستأنف 
جهودنا في إقامة هذا احلفل».

بــدوره، شــكر عســيلي 
الشيخ سالم العبداهللا على 
رعايته احلفل، منوها بالعمل 
الدؤوب والتضحيات اجلمة 
التــي قدمها عضــو مجلس 
األمناء فيصل املطوع، مالحظا 
أنه يرى اإلنسانية من خالل 
منظار التضحيــة والعطاء، 
وهذا من شيم أبناء الكويت 

حكومة وشعبا.

مبنح بلغت قيمتها ٦ ماليني 
دوالر عبر الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية»، 
مشــيرا الــى اســتمرار دعم 
الكويت لتمكني هذا املركز من 
مواصلة رســالته اإلنسانية 

النبيلة.
أمــا عضو مجلــس أمناء 
املركز فيصــل علي املطوع، 
فشكر الشيخ سالم العبداهللا 
علــى رعايته ودعمه احلفل، 
معتبــرا أن لدعمه الرســمي 

جوزيف عسيلي يكرم فيصل املطوعجوزيف عسيلي مكرماً الشيخ سالم العبداهللا

جمع من احلضور خالل االحتفال اخليري العاشر

في الدولة، خصوصا القطاع 
الصحي. وشدد على أن ذلك 
يستوجب منا تضافر اجلهود 
والعمل علــى تخفيف وطأة 
هــذه األزمــة علــى األطفال 
املصابني بهذا املرض اخلبيث.

ورأى أن «الدور اإلنساني 
الذي يقوم به مركز سرطان 
األطفال في لبنان مهم وحيوي، 
إذ اســتطاع منذ إنشائه عام 
٢٠٠٢ معاجلة أكثر من ٥ آالف 
طفل، وتقدمي االستشارة ألكثر 

أقيم في الكويت برعاية وزير اخلارجية تأكيداً لتمكني املركز من مواصلة رسالته اإلنسانية النبيلة

«األهلي املتحد» يختتم رعاية مسابقة «قرآني نور حياتي»
اختتم البنك األهلي املتحد 
بنجــاح رعايتــه مســابقة 
«قرآني نــور حياتي» التي 
نظمتهــا مدرســة أكادميية 
الكويت التعليمية لألطفال 
االحتياجــات  قســم  فــي 
اخلاصــة، حيث تعــد هذه 
املســابقة جزءا مــن جهود 
البنــك خلدمــة كل فئــات 
املجتمــع ومــن بينهم ذوي 
االحتياجات اخلاصة الذين 
يحتاجون إلــى تضافر كل 
اجلهود لتشجيعهم ودعمهم.
الــذي  وخــالل احلفــل 
أقيــم لتكــرمي الفائزين في 
املسابقة، قام ممثلو أكادميية 
الكويــت التعليمية بتكرمي 
فريق املسؤولية املجتمعية 
من البنــك األهلــي املتحد، 
وأثنــوا على جهــود البنك 
ودوره برعاية هذه املسابقة 
التــي هدفت إلى إذكاء روح 

إدارة االتصــال املؤسســي 
بالبنــك األهلي املتحد فاتن 
التميمي الــدور الذي قامت 
به مدرسة أكادميية الكويت 
التعليمية لألطفال في قسم 
االحتياجات اخلاصة لتنظيم 
هذه املسابقة، مؤكدة أن البنك 

ذوي االحتياجــات اخلاصة 
ومســاعدتهم على االندماج 
في املجتمــع، والتعبير عن 
طاقاتهم وقدراتهم الكامنة.

وأكدت التميمي أن البنك 
معــروف  املتحــد  األهلــي 
بــدوره البــارز فــي احلــث 
علــى حفــظ القــران الكرمي 
وتالوته وجتويده وتفسيره، 
وتشجيع الطلبة على اإلقبال 
على حفظ القرآن الكرمي، كما 
لــه دور بــارز في مســاعدة 
إخواننــا ذوي االحتياجات 
على قــراءة وحفــظ القرآن 
الكرمي، فقد سبق أن قام البنك 
برعايــة تطبيــق «خيركم» 
التفسير امليســر للصم في 
جزأي «عــم» و«األحقاف»، 
إدراكا ألهمية دعم ومساندة 
هذه الفئة املهمة، واحلرص 
على تذليل العقبات أمامهم، 

وتعليمهم القرآن الكرمي.

ال يتوانى في دعم مثل هذه 
الفعاليات الهادفة التي تعد 
تأكيدا على دور البنك في نشر 
الثقافة الدينية واحلث على 
حفظ وفهــم القرآن الكرمي، 
كما تعد تأكيدا على اهتمام 
األهلي املتحد برعاية ودعم 

عدد من موظفي املسؤولية املجتمعية بالبنك مع الفائزين في املسابقة

املنافســة اإلميانية بني عدد 
من ذوي االحتياجات اخلاصة 
وتشجيعهم على حفظ القرآن 
الكرمي وفهم وتدبر معانيه 

السامية.
هــذه  علــى  وتعليقــا 
الرعايــة، ثمنــت رئيــس 

تطبيق «برجر كنج جونيور»: أثر إيجابي لزراعة ٥٠٠ شجرة
نظــم برجر كنــج الكويت 
فعاليــة غــرس األشــجار في 
أجواء من املرح والتعلم والوعي 
البيئي لألطفال يوم الســبت، 
وهــو ثالــث نشــاط تعليمي 
ترفيهي لتطبيق «برجر كنج 
جونيور» في األشهر التسعة 
املاضية، بدءا من حملة تنظيف 
الشاطئ، متبوعا بفعالية «ملك 
الفضاء». وبقلوب فرحة وأياد 
شغوفة، انضم ٥٠ طفال، برفقة 
والديهم وإخوانهم، إلى الفعالية 
ليكونوا جزءا من املبادرة التي 
مت تنظيمها بالشراكة مع فريق 
األيادي اخلضراء البيئي، حيث 
زرعوا ٥٠٠ شــتلة في حديقة 
التســامح باألندلس. وحتول 
اليوم إلى نزهة عائلية ممتعة 
تركــت انطباعــا ال ميحى من 
عقول الشــباب، وأثار احلدث 
حوارات هادفة بني املشاركني 
وعائالتهــم، وشــكل روابــط 

بزيارة الشيخة أنيسة الصباح، 
التي كانت الضيف الرئيسي في 
الفعالية، وكان حضورها مصدر 
إلهام لألطفال وعائالتهم، كما 
شارك مختار األندلس متعب 
الفجي، وتقدمت «برجر كنج» 

واحمللية لعــام ٢٠٣٥. مؤكدة 
أن شراكة «برجر كنج» متثل 
منوذجا ملهما لآلخرين، معربة 
عن فخرها بالتعاون في هذه 
املهمة احليوية نحو خلق غد 

أفضل لألجيال القادمة.

بالشكر لهما على دعمهما لهذه 
املبادرة. بدورها، شكرت رئيس 
فريق األيادي اخلضراء البيئي 
د.سامية الصيدان «برجر كنج» 
على االلتــزام بتحقيق أهداف 
التنمية املستدامة العاملية ٢٠٣٠

لقطة تذكارية للمشاركني في حملة «الكنج .. يزرع شجرة» من برجر كنج

اجتماعية عميقــة وصداقات 
دائمة، فكان التأثير اإليجابي 
على البيئة ملموسا، مما خلق 
شعورا بالرضا، بعد قضاء يوم 
جيــد، على وجــوه مناصري 
البيئــة الصغار. وحفل اليوم 

شركة علي عبدالوهاب املطوع التجارية 
تفتتح أول فرع «جو أند ذا جوس» بالكويت

افتتحت شركة علي عبدالوهاب املطوع 
التجاريــة أول فــرع في الكويــت للمقهى 
الدمناركي الرائد عامليا «جو أند ذا جوس»، 
وذلك في مجمع أرجانيا مبنطقة الشويخ، في 
حفل شبابي يدعو التباع منط حياة صحية 
وبحضور قياديي شركة علي عبدالوهاب 

املطوع التجارية و«جو أند ذا جوس».
ومــع هذا االفتتاح، تدخل شــركة علي 
عبدالوهــاب املطــوع التجاريــة ألول مرة 
في قطــاع املطاعم واملقاهي الرائدة، حيث 
تعد هذه الشــراكة مع «جو أند ذا جوس» 
متميــزة جدا كونها اســما عريقا في عالم 
املقاهي الصحية، وســتكون إضافة غنية 
للســوق الكويتي، ومن املتوقــع أن تنال 
استحسانا وإقباال غير مسبوقني من العمالء 
خاصة مع التوســع فــي الثقافة الصحية 
في املجتمع، حيث يســتقطب «جو أند ذا 

جوس» األشــخاص الذيــن يتبعون منط 
حيــاة صحيا ويحبون تنــاول القهوة في 

بيئة حيوية ممتعة.
يذكر أن هذا االفتتاح هو اخلطوة األولى 
من سلسلة افتتاحات متتالية ألفرع جو أند 
ذا جوس في الكويت ضمن اســتراتيجية 
توسع تلبي متطلبات العمالء واحتياجاتهم.

وتأسســت «جــو انــد ذا جــوس» في 
كوبنهاغــن فــي الدمنــارك، وتعمــل على 
تشــغيل أكثر من ٣٠٠ محل حــول العالم 
ومؤخــرا في منطقة اخلليــج، من ضمنها 
اإلمارات والســعودية وقطر، يهتم املقهى 
بجيل الشــباب الصاعد ويوفــر لهم بيئة 
عملية ومنصة إبداعية لتشــجيعهم على 
االجتهاد والعطاء، كما يقدم خيارات متنوعة 
مــن العصائر والقهوة واألطعمة الصحية 

في أجواء عصرية وممتعة.

مع دخولها قطاع املطاعم واملقاهي

فرع جو ٔاند ذا جوس في مجمع أرجانيا بالشويخ

الفرع أالول لـ «جو ٔاند ذا جوس» في الشويخ

صورة من داخل محل جو ٔاند ذا جوس في الشويخ

«التجاري» يوّزع وجبات السحور على العمال

في إطــار برنامجــه الرمضاني احلافل 
باألنشطة االجتماعية واإلنسانية واخليرية، 
يواصل البنك التجاري الكويتي أنشــطته 
اخليرية التي اســتهلها منذ بداية الشــهر 
الفضيل بتوزيع وجبات السحور على عمال 
البنــاء والتنظيف املوجودين في مختلف 
املناطق خالل شــهر رمضان الفضيل، في 

إطار حملة البنك «سحوركم علينا».
وفــي تعليقها على احلملة، قالت نائب 
املدير العام لقطاع التواصل املؤسسي في 
البنك التجاري الكويتي أماني الورع: «من 
املعــروف أن حملة ســحوركم علينا التي 
أطلقها البنك منذ عدة سنوات سابقة تأتي 
مكملــة حلملة هون عليهــم احلائزة على 
جائزة املشــروع الرائد على مستوى دول 
اخلليج العربي»، حيث تأتي احلملة املوجهة 

إلى فئة عمال التنظيف والبناء املوجودين 
في الشوارع، بهدف التواصل مع هذه الفئة 
في مختلف املناسبات، ومنها شهر رمضان 
املبــارك، والتخفيف من معاناتهم وإدخال 

الفرحة والسرور إلى قلوبهم.
وأفادت الورع بــأن البنك قد أخذ زمام 
املبادرة بإطالق مثل هذه احلمالت املبتكرة 
خالل شهر رمضان وطوال العام، استشعارا 
ملســؤوليته االجتماعية جتاه عمال البناء 
والتنظيف املوجودين في أماكن عملهم، حيث 
يوزع فريق قطاع التواصل املؤسسي وجبات 
السحور على العمال، مبينة أن هذه احلملة 
مستمرة حتى نهاية شهر رمضان، لتقدمي 
يد العون واملســاعدة لهذه الفئة اجلديرة 
بكل اهتمام ورعاية، مشيدة بجهود جميع 

املوظفني املتطوعني في احلملة.

فريق البنك التجاري مع العمال ضمن حملة «سحوركم علينا»

البراك لـ «األنباء»: التطبيق اخلطأ للساعة 
املرنة فاقم مشكلة االزدحام املروري

د.فهد الشمري لـ «األنباء»: صرف مكافأة
التربية العملية ٧٥٠ دينارًا ملن اجتاز املقرر

آالء خليفة

ذكر نائب رئيس االحتاد 
الوطنــي للموظفني د.خالد 
التطبيق  البراك، أن  حسني 
اخلطأ لنظام الساعة املرنة 
تسبب في زيادة االختناقات 
املروريــة، مشــيرا إلــى أن 
األوقات التي فرضها ديوان 
اخلدمة املدنية على اجلهات 
احلكوميــة فاقــم مشــكلة 
االزدحام في الشــوارع ألنه 

ثامر السليم

التربيــة  مديــر  أعلــن 
التربيــة  العمليــة بكليــة 
فــي جامعة الكويت د.فـــهد 
الشـمـري انه مت صرف مكافأة 
التربية العملية لطلبة كلية 
التربية الذين اجتازوا مقرر 
التربية العملية في جامعة 
الكويت بواقــع ٧٥٠ دينارا 
لكل طالب وطالبة، مشــيرا 
إلــى ان التخصصــات التي 

ألزمهم بأوقات محددة.
وقال البراك في تصريح 
خاص لـ «األنباء»: إذا نظرنا 
إلى هيئــة البيئة وغيرها 
من اجلهات غير احلكومية 
التي طبقت الساعة املرنة 
فسنجد أنها جنحت وبشكل 
كبير ألنها لم تلزم املوظف 
بساعة محددة لكنها تسمح 
للموظــف بالتأخيــر ملدة 
ساعة واحدة دون اعتباره 
متأخرا عن دوامه، على أن 

شــملها التدريب هي جميع 
املــواد األساســية فــي كل 
املراحل مثــل اللغة العربية 
واللغة اإلجنليزية والدراسات 
االجتماعية والتربية اإلسالمية 
والعلوم والفيزياء واألحياء 
والرياضيات والكيمياء وكذلك 

رياض األطفال.
وقال الشمري لـ «األنباء» 
ان عــدد الطلبة املتدربني في 
الفصل األول يتراوح بني ٥٠٠

و٦٠٠ طالب، بينما في الفصل 

يلتزم املوظــف بتعويض 
هذه الساعة بنهاية الدوام 

الرسمي.
ودعــا د.البــراك ديــوان 
اخلدمــة املدنية لتدارك هذا 
اخلطأ وسرعة تعديل نظام 
الدوام املرن أسوة باجلهات 
التي ال تتبع ديوان اخلدمة 
وطبقــت الســاعة املرنــة 
وجنحــت فيهــا، ألن فكــرة 
املرنــة ال تكــون  الســاعة 

مرتبطة بساعة معينة.

الثاني يزيد إلى ٨٠٠ أحيانا 
وذلــك ألن الطالــب املتوقع 
تخرجه في الفصل الصيفي 
يستطيع ان يلتحق بالتدريب 
العملي في الوزارة ألنه في 
الفصــل الصيفــي ال يوجد 

تدريب ميداني.
ولفت الى ان كلية التربية 
متد وزارة التربية بنحو ١٣٠٠

إلى ١٤٠٠ معلم سنويا، وذلك 
حسب عدد الطلبة املقبولني 

سنويا في الكلية. د.فهد الشمريد.خالد البراك
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خالد املطيري استقبل املهنئني بالشهر الفضيل
استقبل نائب رئيس املجلس 
البلدي خالد املطيري املهنئني 
مبناسبة شهر رمضان املبارك، 
وذلــك مســاء أمــس األول في 

ديوانه مبنطقة الدعية.
رفــع  املناســبة،  وبهــذه 
املطيــري التهانــي إلــى مقام 
صاحب الســمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، وسمو ولي عهده 
األمني الشــيخ مشــعل األحمد 
الرشيدة والشعب  واحلكومة 
الكويتي واملقيمني على أرض 
الكويت، متمنيا أن يعيد املولى 
عز وجــل هذه املناســبة على 

اجلميع باخلير والبركات. 
وأعرب املطيري عن متنياته 
بأن تشهد الكويت خالل األعوام 
املقبلــة املزيــد من املشــاريع 
التطويرية والتنموية لتستعيد 

املطيري وعدد من املهنئنيمكانتها كدرة للخليج.

املطيري يتلقى التهاني

أحد املهنئني مع خالد املطيري

.. ومع عدد من املهنئني

تهنئة بالشهر الكرمي

(أحمد علي) نائب رئيس املجلس البلدي خالد املطيري مستقبالً مهنئيه  

املطيري مستقبالً مهنئيه

عدد من مظالت السيارات

جانب من حفل االستقبال في ديوان خالد املطيري

فرق البلدية تعاملت مع أكثر
من ١٢٥٧ بالغًا عن جتمع مياه

أعلنــت إدارة العالقــات 
العامة في بلدية الكويت عن 
قيام إدارتي النظافة العامة 
وإشغاالت الطرق بفرع بلدية 
محافظتي العاصمة وحولي 
بالتعامل الفوري مع البالغات 
الواردة لبلدية الكويت بشأن 
امليــاه والقيــام  جتمعــات 
بتصريفها أو سحبها إلعادة 
انسيابية مرور السيارات في 
الشوارع اثر احلالة املطرية 
التي تعرضت لها البالد يوم 

األحد املاضي.
الســياق،  هــذا  وفــي 
العالقــات  إدارة  أوضحــت 
العامــة أن الفــرق امليدانية 
في إدارتــي النظافة العامة 
وإشغاالت الطرق بفرع بلدية 
محافظتي العاصمة وحولي 
تعاملت مع اكثر ١٢٥٧ بالغا 
عن وجود جتمع مياه في عدد 
من مناطق احملافظتني، الفتة 
إلــى أن جهود فرق النظافة 
تولي االهتمام برفع مستوى 
النظافــة بجميــع املناطــق 
باحملافظة، فضال عن التعامل 
الفوري مع شكاوى املواطنني 
واملقيمني التي يتم استقبالها 
عبر خدمة الواتساب وخدمة 
اخلط ١٣٩ من قسم الطوارئ 
التابع إلدارة اخلدمات أو التي 
يتــم رصدها عبر وســائل 
التواصل االجتماعي، مشيرة 

رفع شجرة من أحد الطرق

إلــى أنه قــد مت التعامل مع 
عــدد من الشــكاوى متثلت 
بسحب مياه األمطار وتنظيف 
املناهيل يوم امس األول ورفع 
كل ما يشوه املنظر احلضاري 

وفتح الطرقات.
املفتشــني  أن  وأكــدت 
في جميــع مراكــز النظافة 
وإشــغاالت الطرق ال يألون 
جهدا في التعامل مع الشكاوى 

آليات البلدية تسحب جتمع املياه في أحد املواقعالتي تتعلق بالنظافة.

ال مظالت للسيارات إال برسوم: نصف دينار
عن كل متر مربع ملرة واحدة في «اخلاص»

بداح العنزي

أكدت البلدية ان ترخيص مظالت 
السيارات في جميع املناطق السكنية 
واالستثمارية والتجارية اصبح رسميا 

برسوم تدفع ملرة واحدة.
وقال مديــر عام البلديــة م.أحمد 
املنفوحــي، في كتابه الذي ســيحال 

الى املجلس البلدي:
باإلشارة الى قرار املجلس البلدي 
رقم «م ب/م ق٢٠٢٢/٣٢٤/١٢ د٤» املتخذ 
بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٤ فيما تتضمنه املادة 

السابعة منه على انه:
٭ يســتثنى الســكن اخلاص من اي 
رسوم في استخراج ترخيص او اقامة 

مظالت.
٭ تلتزم اجلهة املرخص لها في اقامة 
مظالت ســيارات خارج حدود العقار 
في اجلهات احلكومية واخلاصة لسداد 
رسم قدره دينار كويتي وملرة واحدة 
عن كل متــر مربع بغــرض اقامة او 
ترخيص مظالت وحتصل لدى االدارة 
املختصة بالبلدية وفقا لقرار رئيس 
البلديــة رقم ٦١ لســنة ٢٠٠٠ بشــأن 
الرســوم املســتحقة مقابل اخلدمات 

التي تؤديها البلدية.
٭ تلتــزم اجلهات املرخــص لها في 
اقامــة مظالت ســيارات خارج حدود 
العقار لالســتعمال التجاري لســداد 
رسم قدره خمسة دنانير عن كل متر 
مربع سنويا بغرض اقامة او ترخيص 
مظالت وحتصل لدى االدارة املختصة 
بالبلدية وفقا لقرار رئيس البلدية رقم 
٦١ لسنة ٢٠٠٠ بشأن الرسوم املستحقة 
مقابل اخلدمات التي تؤديها البلدية.

وقد اعترض وزير البلدية لشؤون 
البلدية على بعض بنود ومواد الالئحة 
الواردة بالقرار املذكور اعاله مبوجب 
كتابه رقم ٦٥٦٤ املؤرخ في ٢٠٢٢/٤/١٨

ومنهــا نص املادة الســابعة ســالفة 
البيان.

وقد متسك املجلس البلدي باجتماعه 
رقم ٢٠٢٢/١٧ د٤ املنعقد في ٢٠٢٢/٤/٢٥

بقراره سالف البيان، واستنادا لنص 
املــادة ٢٥ من القانون رقــم ٢٠١٦/٣٣
بشأن بلدية الكويت مت رفع األمر الى 
مجلس الــوزراء مبوجب كتاب وزير 
الدولة لشؤون البلدية رقم ١١٧٤ املؤرخ 

في ٢٠٢٢/٥/٢٤.
وقد اصــدر مجلس الوزراء قراره 
رقم ٥١٦ املتخذ باجتماعه رقم ٢٠٢٢/٢٥

املنعقد بتاريــخ ٢٠٢٢/٧/٤ باملوافقة 
على اعتراض وزير الدولة لشــؤون 
البلدية على قرار املجلس البلدي رقم 
«م ب/م ق٢٠٢٢/١٤/٣٢٤/١٢ د٤» املتخذ 
فــي ٢٠٢٢/٣/١٤ بشــأن املوافقة على 

الئحة املظالت.
ومن ثم يكون اعتراض وزير الدولة 
لشؤون البلديةـ  والذي متت املوافقة 
عليــه مــن قبل مجلس الــوزراءـ  قد 
انحصر بحدود نص املادة الســابعة 
الصادر بشأنها قرار املجلس البلدي 

سالف البيان.
وقد جاء كتاب األمني العام للمجلس 
البلدي رقم «٠٠٥٩٦-٢٠٢٢-١٦١-١٦٠» 
املؤرخ في ٢٠٢٢/٨/٢ بشــأن مشروع 
الئحة املظالت والــذي جاء متضمنا 
كل تعديــالت مشــروع الالئحــة مبا 
يتوافــق مــع اعتــراض الوزير دون 
تعديل العادة الســابعة التي قصرها 
علــى ما ورد بالفقرة الثالثة من قرار 
املجلــس البلدي رقم املجلس البلدي 
رقــم «م ب/م ق٢٠٢٢/١٤/٣٢٤/١٢ د٤» 
املتخذ في ٢٠٢٢/٣/١٤ محل االعتراض 
من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية.
وتنفيذ ألحكام القانون رقم ٢٠١٦/٣٣

بشأن بلدية الكويت والئحته التنفيذية 
الصادرة 

بقرار مجلس الوزراء رقم ٢٠١٨/١٣٥٨
وعمال بأحكام املادة ٢١ فقرة «و» من 
القانــون املشــار اليه والتــي تنص 
علــى: يختص املجلــس البلدي وفي 
اطار املخطط الهيكلــي العام للدولة 

وامليزانيــة املعتمدة وإقــرار اللوائح 
املتعلقة باألنشطة واخلدمات البلدية 
واللوائــح اخلاصــة بتنظيــم اعمال 
البلدي وفقا لالختصاصات  املجلس 
املقررة له في هذا القانون، وعلى وجه 

اخلصوص اللوائح اآلتية:
و ـ إقامــة املظــالت اخلاصة مبواقف 
السيارات للسكن اخلاص والنموذجي 

واجلهات احلكومية واخلاصة. 
لــذا، نحيل إليكم مشــروعا بنص 
املــادة الســابعة مــن الئحــة مظالت 
السيارات وفق الصياغة الواردة بكتاب 
-٤٤-١٦١-INT  اإلدارة القانونية رقم
٢٠٢٢-٠٠٨٢١ املــؤرخ في ٢٠٢٢/١١/١٣

والتي تتســق مع كتاب املكتب الفني 
لوزير الدولة لشؤون البلدية رقم ٤٨٥
املؤرخ في ٢٠٢٢/١٢/١ ونصها كالتالي:

املادة السابعة: 

١ ـ يلتــزم املرخص له بإقامة مظالت 
سيارات خارج حدود العقار في مناطق 
الســكن اخلاص  والنموذجي بسداد 
رسم قدره نصف دينار كويتي فقط عن 
ترخيص كل متر مربع بغرض إقامة 
مظالت يحصل ملرة واحدة لدي اإلدارة 
املختصة في البلدية وفقا للقرار املنظم  
للرسوم املستحقة مقابل اخلدمات التي 

تؤديها البلدية.
٢ـ  يلتــزم املرخص له بإقامة مظالت 
سيارات خارج حدود العقار في اجلهات 
احلكومية واخلاصة ومناطق السكن 
االســتثماري ومناطــق االســتعمال 
الصناعي واحلرفي والزراعي وغيرها 
من االســتعماالت بســداد رسم قدره 
دينار كويتي فقط عن ترخيص كل متر 
مربع بغرض اقامة مظالت حتصل ملرة 
واحدة لدى االدارة املختصة في البلدية 
وفقا للقرار املنظم للرسوم املستحقة 
مقابل اخلدمات التي تؤديها البلدية.

٣ـ  يلتــزم املرخص له بإقامة مظالت 
سيارات خارج حدود العقار في مناطق 
االســتعمال التجاري بســداد رســم 
قدره خمسة دنانير كويتية فقط عن 
ترخيص كل متر مربع بغرض اقامة 
مظالت حتصل ملرة واحدة لدى االدارة 
املختصة في البلدية وفقا للقرار املنظم 
للرسوم املستحقة مقابل اخلدمات التي 

تؤديها البلدية.

«البلدية» ذكرت أن ذلك يشمل مناطق السكن اخلاص واالستثماري والتجاري

م. أحمد املنفوحي

دينار ملظالت املناطق االستثمارية والصناعية واجلهات احلكومية
٥ دنانير قيمة رسوم إقامة املظالت في املناطق التجارية
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مصادر لـ «األنباء»: ٢٠٢٠ تتصدر إجراءات «حماية املستهلك» 
ضد مستغلي «كورونا» على حساب املواطنني واملقيمني

عاطف رمضان

بلغ إجمالي عــدد محاضر الضبط 
التــي أعدهــا قطاع الرقابــة التجارية 
وحماية املســتهلك في وزارة التجارة 
والصناعة خالل الـ ٦ السنوات املاضية 
من «٢٠١٧ وحتى ٢٠٢٢» والربع األول 
من العام احلالي حوالي ١٧٠٢٤ محضر 

ضبط.
ووفق إحصائية لــوزارة التجارة 
والصناعــة حصلــت «األنبــاء» على 
نسخة منها، فإن إجمالي عدد مخالفات 
التراخيص التجارية التي قام بها فريق 
املفتشني لدى قطاع الرقابة التجارية 
وحماية املستهلك خالل الـ ٦ سنوات 
بلــغ ٢١٤٢ مخالفة، وبلغ عدد إغالقات 
احملالت املخالفة خالل هذه الفترة ١١١٣
إغالقا، وبلــغ عدد إجراءات فتح محل 
٩٢٣ إجراء فتح محل خالل هذه الفترة.
ووفق اإلحصائية فإن العام ٢٠٢٠

استحوذ على النصيب األكبر من عدد 
مخالفــات محاضر الضبط بعدد ٤١٢١

محضر ضبط، وعدد إغالقات احملالت 
بواقع ٤٩٨ إغالقا، وعدد فتح احملالت 

بعدد ٣٧٢ إجراء فتح محل.
وأعادت املصادر أسباب زيادة عدد 
احملاضر واإلغالقات إلى ظروف فترة 
جائحة «كورونا»، وحرص الوزارة على 
مواجهة التجاوزات ومراقبة األسواق 
خاصة فيما يتعلق بأسعار الكمامات 
واخلضــراوات واملنتجــات الغذائيــة 
األساسية وغيرها بهدف تطبيق القانون 
جتاه ضعاف النفوس الذين استغلوا 
اجلائحة لتحقيق مكاسب بطرق غير 

قانونية.
وحسب اإلحصائية فإن العام ٢٠٢٢
اســتحوذ على املرتبة الثانية في عدد 
مخالفات محاضر الضبط واإلغالقات 
وإجــراءات فتــح احملــالت التي كانت 
مغلقة، كما رجحت مصادر سبب ذلك 
لتعيني أكثر من ٩٠ مفتشــا ومفتشة 
جددا خــالل هذه الســنة مما انعكس 
إيجابا على انتشار املفتشني في جميع 
احملافظات ملراقبة األسواق، باإلضافة 

إلى تغيير بعض القياديني في القطاعات 
واإلدارات، وتعاون الوزارة مع عدد من 
الوزارات او اجلهات احلكومية األخرى 
في الرقابة على األســواق مثل وزارة 
الداخلية خــالل مراقبة مكاتب تأجير 
الســيارات وذلك لم يكن في السابق، 
كذلك اجلهات األخــرى مثل «التعليم 
العالي» و«املطافي» للرقابة على معاهد 
التعليم والنشــاطات التــي تقوم بها 
وأيضا مراقبة أســواق املباركية بعد 
احلريــق األخيــر الذي طــال عدد من 
احملالت ودور الوزارة بالقيام بجوالت 
تفتيشــية ملنع تصنيــع العطور في 
محالت املباركية ملنع استعمال املواد 
القابلة لالشتعال التي تسبب احلرائق.
ووفق اإلحصائية استحوذ العام ٢٠٢١
علــى املرتبة الثالثة فــي عدد محاضر 

الضبط وإغالق احملالت وإجراءات فتح 
محل.

تفاوت في املخالفات

أما مخالفات تراخيص احملالت فقد 
بلغ إجمالي عددها ٢١٤٢ مخالفة خالل ٦
سنوات ماضية، واستحوذ العام ٢٠٢٢
على النصيب األكبــر منها، يليه العام 
٢٠١٩ في املرتبة الثانية، ثم العام ٢٠١٧
جاء في املرتبة الثالثة في عدد املخالفات.
وقالت مصادر لـــ «األنباء» إن عدد 
محاضر الضبط التي أعدها قطاع الرقابة 
التجارية وحماية املســتهلك في وزارة 
التجارة والصناعة خالل الربع األول من 
العام احلالي نحو ١٠٠٣ محاضر ضبط.

وفي تفاصيل إحصائية «التجارة» لـ 
٦ سنوات ماضية والتي حصلت «األنباء» 

بلغ عــدد محاضر الضبــط التي أعدها 
القطاع خالل هذه الســنة ١٥٢٩ محضر 
ضبط وذلك بارتفاع نسبته ٣٠٪ مقارنة 
بعدد محاضــر العام ٢٠١٧ فقد بلغ عدد 
احملاضر لهذه السنة ١٠٧١ محضر ضبط.

مخالفات التراخيص

ووفق اإلحصائية، فإن عدد مخالفات 
التراخيص التي أعدها قطاع الرقابة خالل 
العــام ٢٠٢٢ بلــغ ١٠٥١ مخالفة بارتفاع 
بلغت نسبته ٨٨٪ مقارنة بعدد مخالفات 
التراخيص التي أعدها القطاع للعام ٢٠٢١

حيث بلغ عدد املخالفات ١٣١ مخالفة.
وبلغت عدد مخالفات التراخيص للعام 
٢٠٢٠ حوالي ٣٢ مخالفة بانخفاض بنسبة 
-١٩٧١٪ مقارنــة بعــدد املخالفات التي 
اعدها القطاع للعام ٢٠١٩ حيث بلغ عدد 

مخالفات التراخيص ٦٦٣ مخالفة بارتفاع 
بنسبة ٨٢٪ مقارنة بعدد املخالفات التي 
أعدهــا القطاع خالل العــام ٢٠١٨ حيث 
بلغ عــدد املخالفــات ١٢٢ مخالفة وذلك 
بانخفاض نســبته -١٧٪ مقارنة بعدد 
مخالفــات التراخيص للعام ٢٠١٧ حيث 
بلغ عدد مخالفات التراخيص لهذه السنة 

١٤٣ مخالفة.
إغالقات احملالت

وأوضحت اإلحصائية أن عدد اإلغالقات 
للمحالت التي قام بها القطاع بتنفيذها بلغ 
٤٣٦ إغالقا للعام ٢٠٢٢ بارتفاع نسبته 
٦٨٪ مقارنة بعدد اإلغالقات للعام ٢٠٢١
حيث بلغ عدد اإلغالقات لهذه الفترة ١٤١

إغالقا بانخفاض نسبته -٢٥٣٪ مقارنة 
بالعام ٢٠٢٠ حيث بلــغ عدد اإلغالقات 

خالل هذه السنة ٤٩٨ إغالقا.
وذلك بارتفاع بنســبة ٩٧٪ مقارنة 
بعدد إغالقات العام ٢٠١٩ حيث بلغ عدد 
اإلغالقات لهذه السنة ١٥ إغالقا بارتفاع 
بنسبة ٥٣٪ مقارنة بإغالقات العام ٢٠١٨، 
بانخفاض نسبته -١٢٩٪ مقارنة بإغالقات 
العام ٢٠١٧ حيث بلغ عدد اإلغالقات التي 
قام بها القطاع خالل هذه السنة ١٦ إغالقا.

فتح احملالت

وحســب اإلحصائية، فإن عدد فتح 
احملالت التي قام بها قطاع الرقابة خالل 
العام ٢٠٢٢ بلغ ٣٦٨ فتح محل بارتفاع 
بنســبة ٥٩٪ مقارنة بعدد فتح احملالت 
للعام ٢٠٢١ حيث بلغ عدد احملالت التي 
مت فتحهــا خالل هذه الســنة ١٥٠ محال 
بانخفاض نسبته -١٤٨٪ مقارنة بعدد 
إجراء فتح محل للعام ٢٠٢٠ حيث بلغ عدد 
احملالت التي مت فتحها ٣٧٢ محال، بارتفاع 
بنســبة ٩٣٪ مقارنة بالعام ٢٠١٩ حيث 
بلغ عدد إجراء فتح محل لهذه الفترة ٢٣

محل بارتفاع بنسبة ٩١٪ مقارنة بالعام 
٢٠١٨ حيــث بلغ عدد إجــراء فتح محل 
لهذه الفترة إجرائي فتح محل بانخفاض 
بنسبة ٣٠٠٪ مقارنة بالعام ٢٠١٧ حيث 
بلغ عدد إجراء فتح محل خالل هذه الفترة 

٨ محالت مت فتح إغالقاتها.

على نسخة منها، أظهرت أن عدد محاضر 
الضبط الذي أعدها قطاع الرقابة للعام 
٢٠٢٢ بلغ ٤٠٩٧ محضر ضبط بارتفاع 
نســبته ١٩٪ عن العام ٢٠٢١، حيث بلغ 
عــدد احملاضر خالل هذه الســنة ٣٣٠٢

محضر ضبط وذلك بانخفاض نســبته 
-٢٥٪ مقارنة بعدد احملاضر للعام ٢٠٢٠

حيث بلغ عدد احملاضر التي أعدها القطاع 
٤١٢١ محضر ضبط وهو أعلى رقم لعدد 
احملاضر الذي أعدته الوزارة خالل الـ ٦

سنوات املاضية.
ووفق اإلحصائية، فإن عدد احملاضر 
للعام ٢٠٢٠ ارتفعت نسبتها بواقع ٥٤٪ 
مقارنة بعدد احملاضر للعام ٢٠١٩ حيث 
بلغ عدد محاضر الضبط لهذه السنة ١٩٠١

محضر ضبط، وذلك بارتفاع نسبته ٢٠٪ 
مقارنة بعدد احملاضر للعام ٢٠١٨ حيث 

إحصائية لـ «التجارة» تكشف أن اإلدارة سجلت ١٧٠٢٤ محضر ضبط و٢١٤٢ مخالفة تراخيص وأغلقت ١١١٣ محالً خالل ٦ سنوات

2022 2021 2020 2019 2018 2017

الفتح  368 150 372 23 2 8

االغالقات 436 141 498 15 7 16

مخالفات التراخيص 1051 131 32 663 122 143

محاضر الضبط 4097 3302 4121 1901 1529 1071
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رسم بياني معزز بجدول يبني تنوع املخالفات وأعدادها خالل السنوات من ٢٠١٧ إلى ٢٠٢٢

 «التجارة» تعاونت مع جهات حكومية أخرى خالل ٢٠٢٢ للرقابة على مكاتب تأجير السيارات ٢٠٢٢ في املرتبة الثانية لتعيني أكثر من ٩٠ مفتشًا ومفتشة جددًا وتغيير بعض قياديي القطاع
 فرق التفتيش سجلت ١٠٠٣ محاضر ضبط خالل الربع األول من العام اجلاري ٢٠٢٣ الوزارة تعاونت مع «املطافي» ملراقبة محالت العطور في املباركية لعدم استعمال مواد مشتعلة



آراء
االربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣

09

حتديد األهداف اللهم إني صائم

همم شبابية.. السياحة اخليرية

خبر وتعليق

Mosaed٦٦@hotmail.com
اللواء الركن م.مساعد خزام احلمدان

أرجوحة

د.مناور بيان الراجحي

هندس

@Al _ Derbass
Tariq@Al-Derbass.com

قرعة الطلبة م. طارق جمال الدرباس
الضباط

محطات أمنية

اللواء م.إبراهيم النغيمش

هللا احلمد والشــكر على هذه النعمة، نعمة صيام 
رمضان، ها نحن نصوم هذا الشــهر الفضيل وقد 
فقدنا الكثير من األحباب واألصدقاء الذين توفاهم اهللا، 
فاغتنم الفرصة أيها العبد في هذه األيام الفضيلة بأن 
تطبق األوامر الربانية كما يحب سبحانه أن نطبقها، 
واعلم أنك راحل عما قريب عن هذه الدنيا وســوف 
جترد حتى من مالبسك إال أعمالك التي سجل لك اهللا 
فيها حسنات، أما األعمال التي سجل لك فيها سيئات 
فانها ســتمحى بقدرته سبحانه وتعالى من كتابك إذا 
صمت رمضان، كما يريدك اهللا أن تصوم، يقول رسول 
اهللا ژ «من صام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما 

تقدم من ذنبه» رواه البخاري ومسلم.
عزيزي القارئ، هناك مشكلة يقع فيها الكثير منا 
وهي أننا جميعا بال استثناء نحب بل نستميت على 
إجناز أمورنا الدنيوية كاملعامالت وكسب املال، ونحرص 
على أن يطلق علينا صفات كثيرة كالكرم والشجاعة 
واحلكمة وغيرها من الصفات الزائلة ونركز في أداء 
األعمال التي حتبب فينا الناس، أما األعمال التي حتبب 
اهللا فينا والتي تستمر معنا حتى بعد مماتنا ونحاسب 
على إهمالنا لها فإننا نقول جهرا «إن اهللا غفور رحيم».

نعم، إن املغفرة والرحمة من صفات اهللا سبحانه 
وتعالى، ومن صفاته أيضا أنه شــديد العقاب، فصم 
رمضان أيها العبد إميانا واحتسابا، واعلم أن الصيام 
ليس عن الطعام والشراب يقول الرسول ژ: «ليس 
الصيام من األكل والشــرب إمنــا الصيام عن اللغو، 
والرفث، فان سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم» 
حديث صحيح رواه ابن خزمية، وفي صحيح البخاري 
ذكر ژ: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس هللا 
حاجة في أن يدع طعامه وشــرابه»، هذا كالم رسول 
اهللا، فتمعن أيها املسلم واحرص على أن يحتسب لك 

اهللا صياما كامال انه قريب مجيب.
عزيزي القارئ، أستغرب من كثرة ارتكاب املعاصي 
من قبل البعض في شهر رمضان مع العلم أن شياطني 
اجلن قد صفدت أي أبعدت عن دنيانا، ولكن ولألسف 
تكثر علينا املفاسد وتصحو شياطني اإلنس ويستعر 
جنونها في هذا الشهر الفضيل، ونسمع الهرج واملرج 
في شؤون البالد والعباد وسط الدواوين لكثرة زوارها 
في هذه األيام املباركة، وكأن القضايا ما حتل إال في 
رمضان وفوق كل هذا وهذا، تطلعنا الشاشة الصغيرة 

بكبائر الذنوب، اللهم إني صائم.
اللهم إننا نسألك بأسمائك احلسنى كلها ما علمنا 
منها وما لم نعلم أن تســتجب لنا دعواتنا، وحتقق 
رغباتنا وتقضي حوائجنا وتفرج كروبنا وتغفر ذنوبنا 
وتستر عيوبنا وتتوب علينا، اللهم اجعل صيامنا فيه 
صيام الصائمني وقيامنا فيه قيام القائمني ونبهنا فيه 
على نومة الغافلني وهب لنا فيه اليسر والعافية إنك 
على كل شيء قدير وقربنا فيه إلى مرضاتك وجنبنا 
فيه من سخطك ونقماتك ووفقننا فيه لقراءة آياتك، 
وارحمنا وارحم والدينا وحكامنا وشــعبنا برحمتك 

يا أرحم الراحمني.

تعلمنا من الداعيــة الراحل ورمز العمل اخليري 
الكويتي د. عبدالرحمن السميط، اهتمامه باصطحاب 
أبنائه في رحالته اخليرية إلى أفريقيا، وملست أثر ذلك 
في تكوين شــخصياتهم وصالحهم، وها هم اليوم 
يستكملون مسيرة والدهم، رحمه اهللا، في إدارة جمعية 
العون املباشر، ونسأل اهللا لهم التوفيق والسداد في 

مسيرة العمل اخليري واإلغاثي.
وكما يقال إن «االبن الصالح.. مسرة الوالد»، وهذا 
ما شــعرنا به نحن في رحلة فريق «همم شــبابية» 
األخيرة، التي كانت مختلفة متاما عن جميع الرحالت 
في السنوات السابقة، فقد اصطحب في هذه الرحلة 
اآلباء أبناءهم معهــم في رحلة إغاثية لتقدمي الطرود 

الرمضانية لالجئني السوريني في األردن.
وبذلك رسخت هذه الرحلة مفهومي العمل اإلغاثي 
والعمل التربوي في آن واحد. وشــهدت تلك الرحلة 
جتربة جديدة لألبنــاء، حيث قاموا بالعمل والتعاون 
مع آبائهم في توزيع املساعدات والطرود الرمضانية 

للمحتاجني ودخلوا إلى املخيمات العشوائية.
كما شاهدوا كيف يعيش الالجئون في املخيمات، 
وشعروا بحال األطفال السوريني عندما شاهدوا تهافتهم 
على احللويات التي يرونها ألول مرة في حياتهم، ومت 
توزيعها من قبل األبناء لألطفال الالجئني، والتي كانت 
لها األثر البالغ في نفوسهم واستشعارهم بالنعم التي 

يتمتعون بها، وحمدوا اهللا كثيرا عليها.
كما اكتملت جتربتهم مبشاركة األبطال الشباب في 
هذه الرحلة باللعب مع األيتام، وقضاء ساعات معهم 

للمساهمة في إدخال الفرحة والبهجة إلى حياتهم.
إن مثل هذه التجارب تسهم في صقل شخصية 
األبناء وخبراتهم منذ الصغر، وتعلمهم مهارات احلياة 
وتغرس فيهم قيم العطاء والتعاون، واإلحساس بالفقراء 
واحملتاجني من خالل واقع وجتربة عاشوا بها ورأوها 

بأعينهم ولم يكتفوا بسماعها فقط.
من اجلميل أن يصطحب اآلباء أبناءهم في رحلة 
ســياحية خيرية، وهي جتمع بــني العمل اخليري 
والســياحي في آن واحد، واحلرص على نقل ثقافة 
العمل اخليري من جيل إلى جيل، لتســتمر مسيرة 

العطاء واخلير في هذا املجتمع املعطاء.
العمل اخليري الكويتي كالنهر اجلاري، الذي يتدفق 
باســتمرار ليروي العالم أجمع، ويزرع القيم واملثل 

العليا في النفوس.
نسأل اهللا سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال أبنائنا 
وبناتنا، وأن يهديهم سبل السالم وطريق الهداية، وأن 
يبارك لنــا في أبنائنا ويحفظهم من كل مكروه، وأن 
يوفقهم لطاعته ويرزقنا برهم ويجعلهم قرة عني لنا.

يحكى أن اإلمام مالك ملا كان 
يقرأ في املسجد يروي أحاديث 
النبي ژ، وكان عنده يحيى 
بن يحيى الليثي راوي املوطأ 
عنه، والطالب حول اإلمام مالك.

فصاح صائح: جاء للمدينة 
فيل عظيم لم يكن أهل املدينة 
رأوا فيال، ألن الفيل ليس موطن 
هذه البالد، فهرع الطلبة كلهم 
ليروا الفيل، وتركوا مالكا! إال 

يحيى بن يحيى الليثي فقط.
فقال له مالك: ِلم لم تخرج 
معهم، هل رأيت الفيل قبل ذلك؟

قال: إمنا رحلت ألرى مالكا 
ال ألرى الفيل.

فيكبر اإلمام موقفه، وتعجبه 
من الطالــب فطنته فيقول له 
مثنيا: «أنت عاقل األندلس». 
له:  ويسأله عن اسمه فيقول 

يحيى بن يحيى الليثي.
وبهــذا أثابه اهللا جل وعال 
بأن الرواية التي تروى اآلن في 
شرق األرض وغربها املعتمدة 
ملوطأ اإلمــام مالك هي رواية 
يحيى بن يحيى الليثي، مع أنه 
من صغار طلبته، هناك روايات 
أناس أكبر منــه لم يكتب لها 
القبول، ومسلم في الصحيح 
يروي من طريــق يحيى بن 

يحيى الليثي.
فتمضي األيام وتبقى العبر 

من هذه القصة:
يعد حتديــد األهداف من 
املهمة فــي حتقيق  األمــور 
الغايات ورسم مسارات عمل 
واضحة، وهي من أبرز سمات 
التخطيط لرسم خريطة طريق 
نحو املستقبل، وهي أول مفاتيح 
النجاح لكسب مقاصد احلياة 
العالقة  القضايا  وإدارة جميع 
ولن يثنيهــا عن حتقيقها أي 
شــائبة، فعلى قدر هدفك في 
احلياة تكون قيمتك ومكانتك، 
فشــخص بال هدف كسفينة 
بال دفة، ومن ال يعرف الهدف 
فلن يجد الطريق.. ودمتم ودام 

الوطن.

املتقدمون  الطلبــة  مازال 
بانتظار  الشــرطة  ألكادميية 
القرعة اخلاصة بالقبول، أغلب 
املقبولني أجــروا الفحوصات 
الطبية ومازالــوا باالنتظار، 
وبالنسبة لعملية القرعة أمتنى 
أن يقّسم الطلبة اجلامعيون إلى 
ثالث فئات عند القرعة، األولى: 
الطلبة احلاصلون على «امتياز»، 
والثانية «جيد جدا»، والثالثة 
«جيد»، وتسحب كل قرعة لهذه 
الفئات منفصلة عن األخرى 
املتقدمني،  العدالة بني  لتسود 
فمن غير املعقول سحب قرعة 
احلاصل على جيد مع احلاصل 
على امتياز، ومنا إلى الوزير.

كل عامــل نأتي  جتار اإلقامــة: 
به ســواء كان عامــل بناء أو 
كهربائيا أو عامال صحيا جتد 
إقامته علــى أحد احملالت في 
الشويخ الصناعية، هذا راجع 
من وجهة نظري إلى التسيب 
احلاصل في إدارة االحتياج في 
القوى العاملة. أتذكر أن مجلس 
الوزراء ســنة ١٩٨٦ حاول أن 
ينقل اختصاص جلب العمالة 
جميعها إلى وزارة الداخلية بدال 
من وزارة الشؤون، لكن وزير 
الداخلية آنذاك املرحوم الشيخ 
سالم الصباح رفض هذا النقل 
بعد استشارة قياديي الوزارة.

تعال بكرة: تعتبر القيادات اإلدارية 
في وزارة الداخلية من أفضل 
القيادات في استقبال املواطنني 
فــي أي وقت، لكن املشــكلة 
في بعــض مديــري املكاتب 
التابعني لهم، فهم من يحددون 
االستقبال على مزاجهم دون 
علم الوكيل املساعد أو املدير 
العام، وكذلك قسم االستقبال، 
لدرجــة أن بعضهم قد يكذب 
املراجعني  لكي مينع دخــول 
على هؤالء املسؤولني، أمتنى 
على هؤالء القادة التنبيه على 
مديري مكاتبهم بأخذ األوامر 

منهم مباشرة.

فما أحوجنا أيها الكرام إلى استثمار 
هذا اليــوم بالدعاء واالبتهال إلى اهللا أن 
يعيننا على صيام وقيام هذا الشهر املبارك 
وتعميره باألعمال الصاحلة وتربية أنفسنا 
وأهلنا على االستفادة من مدرسة رمضان 
التربوية، وأن يرفع عن املســلمني حالة 
الضعف والتشــرذم والوهن والتبعية، 
وأن يعيد إلى أمة اإلسالم سالف مجدها 
ويهديها إلى سبيل الرشد والكرامة والعزة 
واحلرية والعلم والنهوض احلضاري، وأن 
ينصر املظلوم ويحبط كيد الظاملني، وأن 
يكون في عون إخواننا املتضررين من 
الكوارث واألوبئة، وأن يغفر لنا ولوالدينا 

ويرحمنا برحمته.

عربيا؟ وغيرها من تساؤالت مع اإلجابة 
من خالل حتليالت ونســب عاملية ومن 
ثم اخلامتة أو نهاية املوضوع بالســؤال 
واإلجابة: كيف نقدر أن نعالج قضية الهدر 
الغذائــي؟ اإلجابة من خالل تقدمي جتربة 
بسيطة في أحد املطاعم التي عممت على 
زبائنها بأنه إذا رجعت صحون األكل بها 
بعض األطعمة ستقوم إدارة املطعم بتغرمي 
الزبون ٤٠٠ ريال، وبالفعل عندما طبقت 
الغرامة وجدوا أن نسبة اإلهدار قلت ولم 
يقتصــر املوضوع على هذا، بل ما تبقى 
من طعام جيد أخذ ملن ال ميتلك طعاما من 
خالل شــركات متخصصة لهذا الشيء، 
التميز اإلعالمي بأننا جند الشــقيري لم 
يقتصر على هذا املثال، بل أخذنا للدول 
األجنبية ليضرب لنا مثاال عامليا في كوريا 
وكيف يقومون بتصريف الغذاء املتبقي 
من األسر، وإعادة تصنيع تلك األطعمة في 
أشياء يستفيد بها اإلنسان مثل املاء املعالج 
وأدوات التنظيف وغيرها، وختم حلقته 
بأن املجتمع يتركز على أربع ركائز لبناء 
اإلنسان واالرتقاء به: األسرة.. املدرسة.. 

القوانني.. الدولة.
«من ال ميلك قوت يومه ال  ٭ مسك اخلتام:
ميلك حرية قراره».. صدقت يا الشقيري.

األجساد، فحب الوطن فطرة مركوزة في 
وجدان كل إنسان سوي.

حب الوطــن ليس أقواال ال تصاحبها 
أفعال بل هو عمل واجتهاد من أجل بناء 
وطن أفضل كي ينمو ويكبر، يحتاج إلى 
السعي والتطوير، يحتاج إلى احلفاظ على 
مقدراته والدفاع عنه في كل وقت وعدم 
التفريط بأي شبر منه، فالوطن دون سواعد 

أبنائه يصبح أشبه مبنفى.
كما يجب االنتماء إليه واالعتزاز بتاريخه 
والتغني بأمجاده وإجالل رموزه والتضحية 
من أجل حماية أرضه وحفظ كرامته والعمل 
على رفعته وصون سمعته بني األوطان، 
العميقة  السياســية  بعيدا عن اجلداالت 
والثرثرة وكثرة الــكالم، كي ال تتراجع 
صورته الزاهية املنسجمة وتظهر فجوات 
اخللل التي تتسلل منها السلبيات، حتى ال 
يبدو التغني بحب الوطن فيما بعد مجرد 
كالم ال يؤثر في أحد وال يتجاوز احلناجر.
فلنوقن أن حب الوطن أقوى من كل 
منطق، ويجب احلرص على تقدمه ورفعته 
ألجل حمايته وصونه والذود عنه، وألجل 
أن نكون منه وبه وله وإليه مطالبون نحن 
أينما كنا أن نؤدي باليمني وأن نقسم باهللا 

العظيم وأن نكون مخلصني هللا ثم له.
وال أعرف حقيقــة، كيف هان وطننا 
الغالي على الكثيــر من البعض، وأصبح 

بالنسبة لهم مجرد اسم؟!

جمعوا أهلهم وأوالدهم للدعاء، فكان عبداهللا 
بن عمرو إذا أفطر، دعا أهله وولده ودعا.

ونهاية، في البداية قام الشقيري بطرح ما 
متتلكه اململكة العربية السعودية من موارد 
ومشاريع وشركات لتأمني األمن الغذائي 
للمواطن والوافد على أرض اململكة أثناء 
الشرح الذي كان من خالل بانوراما على 
العديد من الشركات السعودية املساهمة 
في تأمني األمن الغذائي في اململكة، وبعد 
انتهاء تلك البانوراما قدم فاصال منفردا 
ملقدم البرنامج «الشقيري» وقام بالتحليل 
الذي تضمن العديــد من القضايا أهمها 
أين اململكة العربية السعودية من خارطة 

األمن الغذائي؟ 
قضية اإلهدار الغذائي سواء عامليا أو 

إخراجا، بل كانت منه احملاسن الظاهرات 
والكرامات املقتضية إلكرامه وإنزاله بأعلى 

الدرجات. 
ونحن جميعا متفقون على حب الوطن 
الذي تربينا وعشنا وسنموت فيه، فال أحد 
ينكر ذلك، حياتنا بدونه ال تساوي شيئا، 
فهو مالذنا من بعــد اهللا تعالى، وخيارنا 
األول واألخير، ال يحتاج ملســاومة وال 
يحتــاج ملزايدة وال يحتــاج ملجادلة وال 
يحتاج لشعارات رنانة وال يحتاج آلالف 
الكلمات، أفعالنا فقــط هي من يجب أن 

تشير إلى حبنا له.
فألجل أرض وأوطان تشردت أمما، ألجل 
أرض وأوطان ضاعت حضارات وتاريخا 
وتراثا، ألجل أرض وأوطان استمر نبض 
القلوب حبا ووفــاء حتى آخر نبض في 

اهللا ژ «ثالثة ال ترد دعوتهم: الصائم حتى 
يفطر...»، وكان السلف الصالح إذا افطروا 

املنتمية لتلك الدولة املصنعة، بانوراما كاملة 
وكافية تعطي للمتلقي الكثير من املعلومات 
بل تعطي لنا أين نحن الدول العربية من 

العالم في عالم الصناعة.
«األمن الغذائــي» كان محور احللقة 
الثالثة من برنامج «ســني» حلقة بالرغم 
من كثافــة املعلومات التي طرحت إال أن 
التقــدمي واإلعداد قامــا بعمل مميز في 
تلــك احللقة، فمدة احللقة ال تتجاوز ٢٥
دقيقة وبالرغم من تلــك املدة القصيرة 
لكم القضايا واملعلومات التي طرحت من 
خالل حلقة األمن الغذائي، إال أن احللقة 
اســتوفت املوضوع من البداية ووسط 

قدره»، وعبر لنا النبي أيضا ژ عن حب 
الوطن في بداية بعثته وحني هجرته، ففي 
بداية نزول الوحي عليه بغار حراء ذهب 
مع زوجته خديجة رضــي اهللا عنها إلى 
ورقة بن نوفل، وقص عليه ما حدث معه 
من أمر، وورقة يفســر له ذلك حتى قال: 
«ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فقال 
رسول اهللا: أو مخرجي هم؟!، قال: نعم، لم 
يأت رجل قط مبثل ما جئت به إال عودي، 
وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا».
قال السفيري قوله ژ: «أو مخرجي 
هم؟»: استفهام إنكاري على وجه التفجع 
والتألم، كأنه استبعد ژ أن يخرجوه من 
حرم اهللا وجوار بيته، وبلدة أبيه إسماعيل 
من غير سبب، فإنه ژ لم يكن منه فيما 
مضى وال فيما ســيأتي سبب يقتضي 

فــي اجلمعة من رمضــان، تتعاظم 
أوقات إجابة الدعوات مع الصيام والساعة 
املستجاب فيها الدعاء يوم اجلمعة ودعوة 
الصائم عند فطره، وقد جاء األمر بالدعاء 
في رمضان في كتاب اهللا في قوله تعالى 
(وإذا  سألك عبادي عني فإني قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان فليســتجيبوا لي 

وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون).
وذكر ابن كثير في تفسيره لآلية أن 
ذكره تعالى هذه اآلية الباعثة على الدعاء، 
متخللة بني أحكام الصيام، إرشــاد إلى 
االجتهاد في الدعاء عند كل فطر ملا روي 
أن «للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة» 
وملا رواه أبوهريرة ے قال: قال رسول 

بعيدا عــن الروحانيــات والعبادات 
والتجمعات األسرية وتبادل الزيارات بني 
األهل واألصدقاء في شهر رمضان الكرمي، 
إال أن برنامج «ســني» أصبح أيقونة هذا 
الشــهر الفضيل إعالميا على مدار أكثر 

من عام.
للمبــدع اإلعالمي  برنامج «ســني» 
الذي يفاجئنا وطاقم  الشــقيري،  أحمد 
عمــل البرنامج في كل عام بتيمة جديدة 
للبرنامج ليس فقط اجلديد، بل التميز في 
الطرح وفكرة املوضوع، هذا العام متيز 
فوق العادة في الطرح والقضية واإلعالن 
واإلعالم، ذلك هو أحمد الشقيري فارس 
إعالمي من الدرجة األولى عاشق للعروبة 

معتز بوطنه العربي.
يطــل علينا مع هــالل رمضان لهذا 
العام برنامج «سني» بكل ما يهم ويرتقي 
للبشرية، وباألخص املواطن العربي، على 
سبيل املثال ال للحصر الصناعة وتسليط 
الضوء على الدول العربية املصنعة لعديد 
من األشياء التي تخدم البشرية لم يقتصر 
على هذا فقط، بل من خالل إضاءاته على 
الدول العربيــة املصنعة يقوم بالتعقيب 
أيضا عن أهمية الصناعة ليس فقط على 
الدولة العربية بل على الشعوب واألفراد 

إلى شعارات رنانة،  الوطن ال يحتاج 
أو أقوال وهتافات ال تسمن وال تغني عن 
جوع..! الوطن هو لنا جميعا ويحتاج إلى 
األفعال ال األقوال، لذلك أصبحنا ال نفرق 
اآلن بني الصادق واملتقلب الكاذب، بني الوفي 
واملنافق املتناقض، خصوصا حني رأينا في 
هذه الفترات أولئك الذين رجعوا إلينا مرة 
أخرى يتماهون بعد صمت وغياب طويل 
على وسائل التواصل االجتماعي بترديد 
هتافاتهم وشعاراتهم وعنترياتهم الزائفة، 
الطرق متشعبة ومتشابهة  فقد أصبحت 

بالنسبة لنا.
فكم يحزننا ويؤملنا عندما نرى الوطن 
يشكو احلال ويئن من بعض األفعال! وكم 
يحزننا ويؤثر فينا حني نرى بعض املنافقني 
يغرزون خناجر مصاحلهم في ظهره! وكم 
يحزننا أن نراه يتحمل كل املشقات واآلالم 
ويخبئها في صميم قلبه، فهو التاج الذي 

نضعه على رؤوسنا.
فحب الوطن هــو من أعظم العالقات 
وأجلها والتي يجب أال يشوبها أي كره أو 
تخاذل أو مضــرة مما يضر أمنه وقيمه 
ومنجزاته، يقول الغزالي: «والبشر يألفون 
أرضهــم على مــا بها، ولــو كانت قفرا 
مستوحشا، وحب الوطن غريزة متأصلة 
في النفوس، جتعل اإلنسان يستريح إلى 
البقاء فيه، ويحن إليه إذا غاب عنه، ويدافع 
عنه إذا هوجم، ويغضب له إذا انتقص من 

محلك سر

سني سؤال: 
إحنا فني؟

Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوطي

من القلق واالكتئــاب وتعمل على زيادة 
التفكير اإليجابي، وكذلك تساعد التراويح 
مريض الســكر في التخلص من السكر 

الزائد في اجلسم.
كذلك من املعروف أن كبار السن هم 
أكثر عرضة لترقق العظام بســبب قلة 
النشاط الفيسيولوجي والذي من املمكن 
أن يتطور إلى هشاشة العظام، ولكن عندما 
ميارس كبار السن صالة التراويح وحركاتها 
فإن هذا يعمل على زيــادة قوة العظام 
ومرونتها وزيادة ليونتها، وبالتالي تعمل 
على رفع قدرتهم على التحمل ومتنحهم 

الثقة واالعتماد على الذات.
عزيزي القارئ: اإلسالم حقا هو الدين 
الوحيد الذي يحقق التوازن بني العبادات 
والصحة، حيث إنه يجمع الصالة والرياضة 
والصحة النفسية أثناء أداء الصالة، فالفرد 
الذي يؤدي صالته ســيتمكن من القيام 
بالعديد من املهام الصعبة في حياته.. كل 

عام واجلميع بخير.

وإليك عزيزي القارئ جانبا آخر من هذه 
الفوائد، فهي تساعد على التحكم في الوزن 
وحرق السعرات احلرارية، كذلك زيادة قوة 
عضالت اجلسم ومرونة املفاصل، وأيضا 
يحسن أداء صالة التراويح وظائف القلب 
والرئة، وكذلك تعمل على حتسني املزاج 
والتفكير والسلوك، وهي كذلك تزيد من 
الطاقة الداخلية في اجلسم، كما أنها تقلل 

وجل - لم يقرر شــيئا على اإلنسان إال 
وفيه خير الدنيا، وصالح اآلخرة، أما فوائد 
التراويح الطبية والنفسية أيضا، فيكافئ 
أداء صالة التراويح رياضة املشي أو اجلري 
ملدة ٣ أميال في اليوم، وكذلك فهي تعمل 
على زيادة سرعة حرق السعرات احلرارية 

وزيادة مرونة اجلسم.
هذه ليســت فقط كل الفوائد الطبية 

كل عام وأنــت بخير عزيزي القارئ 
الكرمي مبناســبة قدوم رمضان املبارك، 
شهر اخلير واليمن والبركات، أسأل اهللا 
العلي القدير أن يهلــه علينا هالل خير 
وبركة، وأن يجعل وطننا الغالي في أمن 

دائم، وسالم مستمر.
عزيزي القارئ: بالطبع أنك تعرف فوائد 
الصيام العظيمة  الدينية التي يكافئ عنها 
املولى - عز وجل - وتكون في اآلخرة التي 
يجب أن يعد لها املسلم صادق اإلميان أميا 
إعداد ليصل إلى باب الريان، هذا الباب الذي 
ال يدخل منــه إال الصائمون، وكذلك من 
الطبيعي أنك تعرف وتدرك متام اإلدراك 
فوائد صالة التراويح الدينية تلك الصالة 

السنية التي تقام بعد صالة العشاء.
ولكن يبقى السؤال الذي أود طرحه 
عليك، واسمح لي: هل تعرف فوائد صالة 
التراويح الطبية؟ نعم الطبية.. متاما كما 
قرأت فلصالة التراويح فوائد طبية أيضا 
كما للصوم أيضا فوائد طبية، فاهللا - عز 

كلمة ونص

«التراويح».. 
صحة وقوة 

ومكافأة ربانية
د.وفاء احلشاش - استشاري اجلهاز الهضمي والكبد

في سياق احلياة

استفهام 
إنكاري!

فاطمة املزيعل

وقفات

جمعة رمضان
mqarawi@hotmail.comد.مطلق راشد القراوي
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(احمد علي) ماجد املطيري مع املهنئني بشهر رمضان املبارك 

ماجد املطيري استقبل املهنئني برمضان فايز اجلمهور استقبل املباركني بالشهر الفضيل 
اســتقبل النائــب فايــز 
املهنئــني بحلول  اجلمهور 
شــهر رمضان املبارك، في 
ديوانه مبنطقة اشــبيلية، 
حيــث تبــادل احلضــور 
األحاديث الودية والتهاني 
والتبريكــــــات بالشهـــر 

الفضيـل.
وخالل االســتقبال، أكد 
اجلميع أن الكويت في ظل 
أجواء رمضان تعيش نعما 
كثيرة، منها األمن واألمان 
والتواصل الذي جبل عليه 
املجتمع في جميع املناسبات، 
وأن شــهر رمضــان شــهر 
اخلير يجتمــع فيه الناس 
علــى طاعة اهللا ســبحانه 
وتعالى، داعني اهللا أن يدمي 
األمن واألمان على الكويــــت 

وشعبها الكريــــم.

الســابق  النائــب  أقــام 
وعضو مجلس ٢٠٢٢ املبطل 
ماجد املطيري حفل استقبال 
للمهنئــني مبناســبة شــهر 

رمضان املبارك.
وتبــادل احلضور خالل 
االستقبال التهاني مبناسبة 
الشــهر الفضيل، مجسدين 
عــادات أهــل الكويــت فــي 
باملناسبـــــات  التواصـــل 
االجتماعيــة واحلـــــرص 
على الوحدة الوطنية وروح 
األســرة الواحدة التي جبل 
الكويت، داعني  أهــل  عليها 
اهللا أن يعيد شــهر رمضان 
على الكويت وأهلها باخلير 
واليمــن والبــــركات، وأن 
يحفظها وشعبها وقيادتها 

من كل سوء.

مباركة رمضانية

د. حمود اخلضير مباركا بشهر رمضان  فايز اجلمهور بني بعض املباركني 

اجلمهور مرحبا باحلضور 

فايز اجلمهور خالل استقباله املهنئني بشهر رمضان 

ديوان فايز اجلمهور 

ماجد املطيري مع بعض املهنئني 

املطيري خالل االستقبال

ماجد املطيري مع بعض احلضور 

ماجد املطيري متوسطا املباركني بشهر رمضان 

جانب من احلضور 

اجلمهور بني بعض املهنئني

(قاسم باشا) فايز اجلمهور متوسطا املباركني بالشهر الفضيل  

ومرحبا باحلضور 

... ويتوسط بعض املباركني 

ماجد املطيري مستقبال احد املهنئني 



مجلس األمة
األربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣

11

احلضور في ديوان العرو

جانب من احلضور في ديوان فرز الديحاني

مبارك العرو أقام حفل استقبال للمباركني برمضان  فرز الديحاني تبادل التهاني مع املباركني في رمضان 
أقام النائب مبارك العرو 
في ديوانه مبنطقة الســالم 
حفــل اســتقبال مبناســبة 
حلول شــهر رمضان، حيث 
تضــرع احلضــور الى اهللا 
أن يحفــظ الكويــت وأهلها 
من كل ســوء ويــدمي عليها 
اخلير واألمــن واألمان وان 
تبقى املودة السمة التي متيز 
هذا الشعب الكرمي. وخالل 
االســتقبال تبادل احلضور 
التهاني والتبريكات بالشهر 
الفضيل، مستذكرين عادات 
أهل الكويت وتقاليدهم في 
التواصل مبثل هذه املناسبات 
الدينيــة واالجتماعية التي 
جتسد احملبة واإلخاء، داعني 
اهللا أن يعيده على الكويت 
وأهلهــا باخليــر واليمــن 

والبركات.

اســتقبل النائــب فرز 
الديحاني املهنئني بحلول 
شــهر رمضان املبارك في 
ديوانه مبنطقة اشبيلية، 
حيــث تبــادل احلضــور 
والتبريــــكات  التهانــي 
باملناسبة الكرمية، داعني 
اهللا أن يعيـــــد الشــــهر 
الفضيــل علــى الكويــت 
وشــعبها باخلير واليمن 

والبركـــات. 
كمــا اســتذكر اجلميع 
خالل حفل االستقبال الذي 
أقامــه النائب فــرز الدي 
حانــي للمهنئــني بحلول 
شهر رمضان املبارك عادات 
أهل الكويــت في التراحم 
والتواصل بني أهلها التي 
تقوم على املودة واحملبة 

مبارك العرو في حديث مع أحد املباركني والتآخي.  فرز الديحاني مع بعض احلضور  

جانب من املباركني 

مباركة بالشهر الفضيل

(متني غوزال) زيد العرو ومبارك العرو خالل ترحيبهم باملهنئني  

احلضور في ديوان العرو

تهنئة برمضان 

مبارك بالشهر الفضيل  حديث رمضاني

الديحاني مع بعض احلضور 

(قاسم باشا) فرز الديحاني متوسطا املباركني بشهر رمضان  

تهنئة رمضانية 

جانب من احلضور 

مبارك العرو مع عبدالعزيز شعيب  فرز الديحاني مع بعض املباركني 

فرز الديحاني يتلقى التهاني 
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(ريليش كومار) (احمد علي)شعيب شعبان خالل استقباله املباركني بشهر رمضان   ناصر الدوسري أثناء استقباله املهنئني بشهر رمضان  

ناصر الدوسري احتفل بحلول شهر رمضان شعيب شعبان: التواصل من عادات أهل الكويت 
أقام عضو مجلس ٢٠٢٢

املبطل شعيب شعبان حفل 
استقبال مبناسبة حلول 
شــهر رمضــان املبــارك، 
ان  الــى اهللا  متضرعــا 
يحفــظ الكويــت وأهلها 
من كل سوء ويدمي عليها 
اخلير واألمــــن واألمان، 
وأن متــــــر مثل هــــــذه 
أهــل  علــى  املناســبات 
الكويت باخليــر واليمن 

والبركات.
وخــالل االستقبـــــال 
تبادل احلضــور التهاني 
والتبريكــــــات بالشــهر 
الفضيــــل، مستذكريــــن 
عـــــــادات أهــل الكويت 
وتقاليدهــم في التواصل 
املناسبــــــات  مبثل هذه 

االجتماعيـــة. 

احتفــل النائــب ناصــر 
الدوســري مبناسبة حلول 
شهر رمضان املبارك بإقامة 
حفــل اســتقبال للمهنئــني 
مــن أبنــاء الدائــرة وعموم 
بحلــول  الكويــت  أهــل 
الشــهر الفضيل في ديوانه 
بالفحيحيــل، حيــث تبادل 
احلضور التهاني والتبريكات 
الدوسري:  باملناسبة. وقال 
نقــول للجميع عســاكم من 
عواده، ونسأل اهللا أن يعيده 
على الكويت وشعبها باخلير، 
ونبارك للجميع حلول شهر 
املبارك. واســتذكر  رمضان 
اجلميع عادات أهل الكويت 
والتراحــم والتواصــل بني 
أهلهــا وعوائلهــا وعاداتهم 
االجتماعيــة األصيلــة التي 

تقوم على املودة واحملبة.

شعيب شعبان في حديث مع أحد احلضور 

ناصر الدوسري مع بعض املباركني 

جانب من املهنئني 

جانب من احلضور 

احلضور في ديوان شعيب شعبان

شعيب شعبان متوسطا املهنئني 

الدوسري خالل استقباله املهنئني 

تهنئة برمضان 

.. ويرحب بأحد أبناء الدائرة 

الدوسري مرحبا باحلضور 

ناصر الدوسري متوسطا بعض احلضور 

ناصر الدوسري خالل االستقبال شعيب شعبان مستقبال احد احلضور 

شعيب شعبان وهشام البلوشي مع بعض املباركني 
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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 – ق٨االثننيالشيخ د. إبراهيم الدعيج

بعد صالة التراويحالشاميةالثالثاءالشيخ حمد جابر العلي
بعد صالة العشاءالشامية ـ ق١٠ ـ ش١٩ - م ٤االثننيالشيخ علي اخلالد
بعد صالة التراويحضاحية عبداهللا السالم – ق ٣ – شارع عبدالوهاب الفارسيوميابدر وناصر الساير

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 الفيحاءاالثننيالبابطني

بعد صالة العشاءعبداهللا السالم االثننيجواد 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 النزهةاألحدالبحر

بعد صالة التراويحالروضة – ق ٤ – ش ٤١ – م ٣السبت ١ ابريل ١٠ رمضانالدالل

بعد صالة العشاءعبداهللا السالم ـ ق١ ـ ش١٦ ـ م١٦االثنني ١٢ 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 التراويحكيفان – مقابل اخلالديةاألربعاء ٢٩ مارسيعقوب الصانع

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 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 م١٣األحدديوان 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 ١٢ 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 – م١٦االثننيد.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

بعد صالة التراويحسعد العبداهللا – ق ٨ – مقابل بنك بوبيانيومياد.محمد عارف بن ثنيان

بعد صالة التراويحصباح األحمد – ق ٢ – ش ٢١١ – م ٨٣يوميامحمد منصور آل بطش

بعد اإلفطارعلي صباح السالم – ق ٤ – ش ١٢ – م ٨السبت والثالثاءمنصور فقعان العوينان العازمي

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 النوري٢٨ و٢٩ و٣٠ مارس وكل اثننيآل النوري 

من ٨ حتى ١٠٫٣٠ مساًءالعديلية ـ ق٢ ـ مقابل جامع امليلماألثننيامليلم

بعد صالة التراويحالقادسية ق٦ - ش٦٩ م ٦١ 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 م٢األحدبن 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 م١االثننيالشويب
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



الصيام عبادة من العبادات التي جمعت كل الفضائل، وقد شرعه اهللا 
تعالى ليهذب األرواح ويزكيها ويغرس فيها زكاتها كي تعتاد على فعل 
اخليرات واجتناب املنكرات، فالصوم ُجنة ووقاية بني اإلنســان وبني 
احلــرام. قال ژ: «من أصبح صائما فال يجهل، وإن امرؤ جهل عليه 
فال يشتمه وال يسبه وليقل إني صائم». ومعنى احلديث أن املسلم ال 

يصوم فقط عن األكل والشرب، وإمنا 
تصوم جوارحه عن الفواحش وميسك 
الفحشاء والبهتان  لسانه عن قول 
ويبتعد عن الغيبة والنميمة من أجل 
احملافظة على صيامه، قال ژ: «من 
لم يدع قول الزور والعمل به فليس 
له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»، 
فليحرص كل مسلم ومسلمة في هذا 
الشهر الفضيل على احملافظة على 
صيامه ، وليحذر من سوء اخللق فإنه 
ينقص أجره وثوابه، وأن يخرج من 

رمضان كيوم ولدته أمه.
 لقد ربط اإلســالم بني العبادة 
الذي أطلق  واُخللق، فالصائم مثال 

لســانه في أعراض الناس، وأرســل بصره للمحرمات، بل تعدى الى 
أكثر من ذلك فتطاول على أمــوال الناس فأكلها بالغش وخان أمانته 
هذا الصائم لم يستفد من صيامه- ولن يستفيد- إال باجلوع والعطش، 
وُرب قائم ليس له من قيامه إال السهر وُرب صائم ليس له من صيامه 
إال اجلوع والعطش. قال ژ: «إن املؤمن ليدرك بحســن خلقه درجة 

الصائم القائم».

دروس نبوية

رسالة من

القرآن

بقلم: د.عمر الشايجي

نزل فيهم قرآن

التتابع في القضاء

هل يجب التتابع في قضاء رمضان، 
مبعنى أن يصومها متتالية؟

٭ ال يجب التتابع في قضاء صيام شهر 
رمضان، على الراجح من قول العلماء، 

فيجوز أن يصومها بأيام متفرقة.

توزيع الزكاة

هل يجزئ إعطاء الزكاة لبيت الزكاة 
ليتولى توزيعها من غير علم صاحب املال 

باجلهة على اعتبار ثقته بهذه اجلهة؟
٭ إذا أعطــى املزكي بيــت الزكاة او اي 
هيئــة خيرية أخرى جتمــع الزكاة فهو 
يوكل هذه اجلهة في توزيع زكاته مبعرفة 
بيت الــزكاة او اي هيئة خيرية أخرى، 

ويجزئه عن توزيع زكاته بنفسه.

انتفاع الفقير

هل يحق للمسلم إخراج زكاة الفطر 
نقدا؟

٭ ذهب جمهور الفقهاء الى عدم إجزاء 
إخراج القيمة عــن زكاة الفطر، ويرون 
ان إخراج القيمة مخالف لقول الرسول 
ژ «زكاة الفطــر صاع من متر او صاع 

من شعير.. إلخ» احلديث.
وذهــب أبوحنيفــة وأصحابه والنوري 
واحلسن البصري الى جواز إخراج القيمة 
واستدلوا على جواز إخراجها بقول النبي 
ژ: «اغنوهــم - يعني املســاكني - في 
هذا اليوم» واإلغناء يتحقق بالقيمة كما 

يتحقق بالطعام.
واملراد في دفع الطعام او دفع القيمة في 
زكاة الفطــر هو انتفاع الفقير مبا يدفع 
له وألســرته، فإن كان انتفاعه بالطعام 
أكثر وحاجته له أشد خاصة في سنوات 
القحــط واملجاعــات كان إخراج الطعام 
أفضل، وإن كان انتفاعــه بالنقود أكثر 
وتعامله بها أيسر كان دفع النقود أفضل.

استرخاء الصائم

أقضي نهاري في رمضان نائما أو 
مسترخيا، حيث ال أستطيع العمل لشدة 

شعوري باجلوع والعطش، فهل يؤثر 
ذلك في صحة صيامي؟

٭ هذا ال يؤثر على صحة الصيام وفي 
املشــقة زيادة أجر، لقول الرســول ژ 
لعائشة: «أجرك على قدر نصبك»، فكلما 
زاد تعب اإلنسان زاد أجره، وله أن يفعل 
ما يخفف العبادة عليه، كالتبرد باملاء، 

واجللوس في املكان البارد.

د.خالد املذكور

تأمالت رمضانية

تقوى اهللا
قال رســول اهللا ژ: «اتــق اهللا حيثما كنت 
وأتبع السيئة احلسنة متحها وخالق الناس بخلق 
حسن» هذا احلديث من األحاديث األربعني النووية، 
وفيها أن النبي ژ أوصى بثالث وصايا عظيمة.

الوصية األولى: «اتق اهللا حيثما كنت»، وتقوى 
اهللا هي اجتناب احملارم وفعل األوامر، هذه هي 
التقــوى أن تفعل ما أمــرك اهللا به وأن تترك ما 

نهى اهللا عنه.
الوصية الثانية: «أتبع السيئة احلسنة متحها»، 
أي إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة فإن احلسنات 
يذهنب الســيئات، ومن احلسنات بعد السيئات 

أن تتوب إلى اهللا من الســيئات، فإن التوبة من 
أفضل احلسنات، وكذلك األعمال الصاحلة تكفر 
السيئات، كما قال النبي ژ: «الصلوات اخلمس 
واجلمعة إلى اجلمعة ورمضان إلى رمضان كفارة 

ملا بينهن ما اجتنبت الكبائر».
الوصية الثالثة: «خالق الناس بخلق حسن» 
والوصيتان األوليان في معاملة اخلالق والثالثة 
في معاملة اخللق أن تعاملهم بخلق حسن حتمد 
عليــه وال تذم به، وذلــك بطالقة الوجه وصدق 
القول وحســن املخاطبة وغير ذلك من األخالق 

احلسنة.

الصيام وُحسن اُخللق

منصور السويلم

مرمي أخت موسى گ
قال تعالى: (إذ متشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك 
إلى أمك كي تقر عينها وال حتزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغّم وفتناك 
فتونا فلبثت ســنني في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موســى)، وقال 
منــا عليــه املراضع من قبــل فقالت هل أدلكــم على أهل  تعالــى: (وحرَّ
بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون)، ملا ألقت أم موســى ابنها موســى 
گ فــي نهــر النيل طاعة ألمــر اهللا بعثت بأخته مــرمي لتقتفي أثره، 
فتابعتــه حتــى تأكدت من التقاطه من املــاء وإدخاله الى قصر فرعون 
مصر، وبصورة من الصور متكنت مرمي من الوصول الى بالط فرعون 
واالجتماع بآســية زوجة فرعون، وملا كان موســى الرضيع يرفض كل 
ثدي يريد إرضاعه اقترحت مرمي على آســية ان يستدعوا لها مرضعة 
من بني إسرائيل فجاءت مرمي بأمها وأم موسى گ لترضعه والبالط 
ال يعلم أن املرضعة اجلديدة هي أمه فأقبل موســى على ثديها ففرحوا 
بذلك ودفعــوا الطفل لها لتتولى إرضاعه فأصبحت األم موضع رعاية 

وعناية القصر الفرعوني.

املسجد للشباب
كم أفرح حينما أراكم مقبلني علي في أول أيام شــهر رمضان 
املبارك، لكن كم يحزنني أن هذا اإلقبال ال يستمر سوى بضعة أيام 
فقط، كما أتساءل: ما الذي أغضبكم مني فلم تعودوا تقبلون علي؟!

هل تعلم ما أجر الصالة في جماعة مع املسلمني؟
هل نسيتم قول النبي ژ: «من غدا إلى املسجد أو راح، أعد اهللا 

له نزله من اجلنة كلما غدا أو راح»؟!
هذا فقط أجر احلضور للصالة، 

ناهيكم عن أجر الصالة أصال.
اقرأ ماذا يقول حبيبكم ژ عن 
فضل الصالة في «ثالثة كلهم ضامن 
على اهللا عز وجل، رجل خرج غازيا 
في سبيل اهللا فهو ضامن على اهللا 
حتى يتوفاه فيدخله اجلنة أو يرده 
مبا نال من أجر وغنيمة ورجل راح 
الى املســجد فهو ضامن على اهللا 
حتى يتوفاه فيدخله اجلنة او يرده 
مبا نال من أجــر وغنيمة، ورجل 
دخل بيته بسالم فهو ضامن على 

اهللا عز وجل».
وصيتي إليكم أيها الشــباب: ال تهجروني، ال جتعلوني أشتاق 
إليكم وال أراكم إال في أول أيام شهر رمضان املبارك، أقبلوا علي.. 
أمنحكم الطمأنينة والسكينة وراحة البال، فضال عن رفعة الدرجات 
في اآلخرة، فضال على الثواب العظيم الذي يناله املصلي في املسجد، 
عن النبي ژ قال: «بشر املشائني في الظلم إلى املساجد بالنور التام 

يوم القيامة» أخرجه أبوداود والترمذي.

د. صالح املهيني

تأسوا 
برسول اهللا ژ

(لقد كان لكم في رسول 
اهللا أســوة حسنة ملن كان 
يرجو اهللا واليــوم اآلخر 
(األحزاب  وذكر اهللا كثيرا) 
٢١)، إذا كنت ترجو ثواب اهللا 
ورحمته، وترجو اليوم اآلخر 
وترجو لقــاء اهللا، وتطمع 
في ثوابه، فاهللا أرشدك إلى 
التأسي واالقتداء برسول 
اهللا ژ فتقتدي به ژ زوجا 
وتقتدي به أبا، وتقتدي به 
قائــدا، وتقتدي به قاضيا، 
إماما، وتقتدي  به  وتقتدي 
به معلما، وتقتدي به حاكما، 
وتقتدي به تاجرا، وتقتدي 
به إنســانا، وتقتدي به في 
تعاملك مع أصحابك، وفي 
تعاملك مــع جيرانك، وفي 
أقاربك، وفي  تعاملك مــع 
تعاملك مع أعدائك، وتقتدي 
به في كل األوقات، وفي كل 
األفعال،  األحوال، وفي كل 
فــي حلــك وترحالك، في 
سعتك وضيقك، في رضاك 
وغضبك، في سلمك وحربك.

فخذها قاعدة في حياتك، 
تأســوا برســول اهللا ژ، 
فالزموا سنته، فإمنا يسلكها 
ويتأسى بها من كان يرجو 
اهللا واليوم اآلخر، وأكثر من 

ذكر اهللا.

تالوة وتدارس القرآن والعمل به من أعظم القربات في رمضان

اخلميس: فلنبدأ 
بداية طيبـة مباركة 
مع كتاب اهللا قراءًة 

وفهمًا وعلمًا ونشرًا

البراك: به حتيا 
القلوب وتنشرح 

الصدور وتزكو النفوس 
ج الهموم وتفرَّ

(شــهر رمضــان الذي أنــزل فيه 
القــرآن هــدى للنــاس وبينــات من 
الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر 
فليصمــه ومــن كان مريضا أو على 
سفر فعدة من أيام أُخر يريد اهللا بكم 
اليسر وال يريد بكم العسر ولُتكملوا 
ــروا اهللا على ما هداكم  العدة ولُتكبِّ
ولعلكم تشــكرون)، فلنتعرف على 

خصائص شهر القرآن.
القرآن زادك في رمضان

في البداية، يقول الشيخ د.عثمان 
اخلميس: يقول اهللا تبارك وتعالى: 
(شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن)، 
ويقول سبحانه عن هذا الشهر الكرمي 
وارتباطه بالكتاب العزيز: (إنا أنزلناه 
في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر 
ليلة القدر خير من ألف شهر)، فالقرآن 
الكرمي له ارتباط عظيم بشهر رمضان، 
وشهر رمضان هو شهر القرآن، كان 
جبريل گ يأتي النبي ژ كل ليلة 
فيدارسه القرآن الكرمي، فعلى املسلم أن 
يحرص على مدارسة القرآن والعناية 
به، قال رســول اهللا ژ: «ما اجتمع 
قوم في بيت مــن بيوت اهللا يتلون 
كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم إال نزلت 
عليهم الســكينة وغشيتهم الرحمة 
تهم املالئكة وذكرهم اهللا فيمن  وحفَّ

عنده».
وأكد د.اخلميس أن شهر رمضان 
شهر مناسب جدا ألن يعكف اإلنسان 
فيه على كتاب اهللا خاصة ونحن في 
الوضع الذي نعيشه اآلن، فهناك وقت 
وكان النبي ژ يكثر من قراءة كتاب 

اهللا في رمضان وكان سلفنا الصالح 
يســيرون على نهج الرسول ژ في 
مدارسة كتاب اهللا وكانوا يتركون كل 
العلوم مــن احلديث والفقه وغيرها 
من أجل مدارسة القرآن، فكان اإلمام 
أبوحنيفــة يختم القرآن في كل يوم 
وليلة مرة، وفي رمضان في كل يوم 
مرتني، مرة في النهار ومرة في الليل، 
وجند في سير السلف كالشافعي أنه 
كان اذا دخل رمضان يكون له ستون 
ختمــة وكل ختمة في الصالة، وكان 
بعض السلف يقرأ ختمتني في اليوم 
وبعضهــم ختمة وبعضهم كل ثالث 
أيام ختمة او كل أسبوع، وجند أكثر 
الناس اليوم في شهر رمضان ختمة 
وليــس املوضوع اخلتمــة، املهم أن 
تكثر من النظر في كتاب اهللا تبارك 
وتعالى. فليكن رمضان بداية اخلير 
أن نعمل بكتــاب اهللا حتى ال يكون 
القرآن حجة علينا نريد أن يكون حجة 
لنا ال حجة علينا، وأن نحرص على 
نشر كتاب اهللا اما بتوجيه الناس الى 
قراءته وحفظه وفهمه وتدبره، وإما 
باملساهمة املالية بطباعة املصاحف 
او بكفالة معلمي القرآن سواء بإنشاء 
حلقــات لتحفيظ القرآن في بلدك أو 

خارجها.
وزاد: وعلــى املســلم أن تكون 
لــه ختمة أقل شــيء فــي رمضان 
«مــن لم يقرأ القرآن في شــهر فقد 
هجــره» فلتكن خيــر بداية عالقة 
طيبة مباركة مع كتاب اهللا بحيث 
يكون اإلنســان بعد ذلك مكبا على 
القرآن قراءة وفهما وعلما ونشرا، 

لكل من يقــرأ القرآن، تصوروا كم 
حتصل من األجر اذا قرأنا صفحة 
واحــدة او وجها واحــدا من كتاب 
اهللا، هذا ســبيل عظيم الى اجلنة 
يجب أال نفوتــه، وقد أخبر النبي 
ژ في هذا الشهر بأنه تفتح أبواب 

وهكذا نكون من احملافظني على سنة 
النبي ژ املقبلني على كتاب اهللا جل 
وعال، فهذا شهر القرآن فانهلوا من 
احلسنات العظيمة املبذولة من اهللا 
واألجر الوارد في القرآن (بكل حرف 
حسنة واحلســنة بعشر أمثالها)، 

اجلنان، وهللا كل ليلة عتقاء يعتق 
من عباده من يشاء.

رمضان شهر القرآن

وعن أفضال شــهر القرآن، يقول 
د.محمــد البراك: فّضل اهللا عز وجل 
شــهر رمضان على ســائر الشهور، 
واختصــه بنزول القــرآن فيه، فقال 
تعالى: (شهر رمضان الذي أُنزل فيه 
القرآن هدى للناس وبينات من الهدى 

والفرقان) (البقرة: ١٨٥).
فالقــرآن مرتبط بشــهر رمضان 
ارتباطــا وثيقا، فإضافــة إلى نزول 
القرآن فيه، كان رسول اهللا ژ يعرض 
القــرآن على جبريل مرة في كل عام 
في شهر رمضان، فكان «يلقاه في كل 
ليلة من رمضان فيدارســه القرآن» 

(متفق عليه).
ورمضان شهر القيام، والقيام يكون 
بالقرآن، ورمضان شهر لتزكية األرواح 
بالصيام، والقرآن سماه اهللا عز وجل 
روحــا، فقال تعالى: (وكذلك أوحينا 
إليك روحا من أمرنا) (الشورى: ٥٢)، 
وهو حيــاة األرواح، قال ســبحانه: 
(يا أيها الذين آمنوا اســتجيبوا هللا 
وللرســول إذا دعاكــم ملــا يحييكم) 

(األنفال: ٢٤).
وكما أن الصيام والقرآن مرتبطان 
في الدنيا، فهما مرتبطان في اآلخرة 
كذلك، فيشفعان للعبد يوم القيامة، 
كما قال ژ: «الصيام والقرآن يشفعان 
للعبد، يقول الصيام منعته الطعام 
والشــراب بالنهــار، فشــفعني فيه، 
ويقــول القــرآن رب منعتــه النــوم 

بالليــل فشــفعني فيه، فيشــفعان» 
(مسند أحمد).

وزاد: وأثنى اهللا تعالى على عباده 
الذين اصطفاهم ووفقهم لتالوة القرآن 
تدبرا ملعانيه، وعمال بأحكامه، وتأدبا 
بآدابه، وأخبرنا بأن جتارتهم رابحة 
ال تبور، قال تعالى: (إن الذين يتلون 
كتاب اهللا وأقاموا الصالة وأنفقوا مما 
رزقناهم سرا وعالنية يرجون جتارة 
لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم 
من فضله إنه غفور شــكور) (فاطر: 

٢٩ و٣٠).
وقارئ القرآن يثيبه اهللا سبحانه 
بكل حرف حســنة، واحلســنة بـ ١٠
أمثالهــا، وتغشــاه الرحمة، وتتنزل 
عليه الســكينة، ويحــاط باملالئكة، 
ويذكــره اهللا عنده فــي املأل األعلى، 
ويقيه ظلمات يــوم القيامة، ويبعد 
عنه الشدائد، وينير قلبه، وينال العبد 
اخليرية فــي الدنيا، والشــفاعة في 
اآلخرة، قــال ژ: «خيركم من تعلَّم 
القرآن وعلَّمه». (صحيح البخاري).
فلهذه الفضائــل وغيرها ينبغي أن 
يستزيد املسلم في هذا الشهر من تالوة 
القرآن، ومدارسته، وتعليمه، تدبرا وفهما 
وعمال واســتماعا، ودعــوة الى ما فيه، 
فبذلك حتيا القلوب، وتنشرح الصدور، 
وتزكــو النفوس، وتخشــع اجلوارح، 
وتفرج الهموم، ويحقق العبد املقصود 

من نزول القرآن في شهر القرآن.
نســأل اهللا تعالــى أن يتقبل منا 
الصيام والقيام وقراءة القرآن، وأن 
يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل 

اهللا وخاصته. آمني.

د. محمد جاسم البراك الشيخ د. عثمان اخلميس
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إعداد/ ليلي الشافعي



15
االربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣

إعداد/  حنان عبداملعبود

«األنباء» بالتعاون مع املطاعم 

أفضل  لقرائها  تقدم  العاملية 

الوصفات ملائدة عامرة خالل 

شهر رمضان الكرمي. وصفات 

حسن  الشيف  يقدمها  اليوم 

اجلاللي من مطعم نارجن:

طريقة التحضير:   

٭ ضع املاء وامللــح وزيت الزيتون في قدر على 
النار حتى درجة الغليان.

٭ أضف البرغل املغسول الى املاء املغلي.
٭ اخفض النار وقم بتغطية القدر.
٭ بعدها يتم طهوه ملدة ٣٠ دقيقة.

٭ عند االستواء ضع املوزات املسلوقة في مقالة 
فخــار وضعه علــى النار حتى يســخن ومن ثم 
أضف البرغل املطبوخ مع زيت الزيتون واحلمص 

املسلوق.

املقادير:
٢ ليتر حليب 
٢٠٠ غرام سكر

زعفران حسب الرغبة
٢٠ غرام كورن فالور

٥٠٠ غرام غزل البنات

املقادير:
١٠٠٠ غرام برغل أسمر خشن

١ ونصف ليتر ماء
٢٥٠ غرام زيت زيتون

٢٥ غرام ملح 
٧٥٠ غرام موزات غنم مسلوقة مع ٥٠ غرام

حمص مسلوق

مهلبية الزعفران 
وغزل البنات

املقادير:
٥٠٠ غرام فريكة

١ ليتر ماء
٧٥ غرام سمن حيواني

١٦ غرام ملح
١٠ غرام فلفل أبيض
١٠ غرام قرفة ناعمة
٥ غرامات هيل ناعم

٣٠٠ غرام صدور دجاج مسلوق
٥٠ غرام بصل ناعم

املقادير:
١٥٠ غرام جرجير

١٠٠ غرام شمندر مسلوق
١٠ غرامات عصير ليمون

٣ غرامات سماق
١٠ غرامات زيت زيتون

املقادير:
كيلوغرام عدس أخضر حب
٢ ليتر ماء - ٧٥ غرام ملح

١٥٠ غرام بصل مقطع جوانح
١٧٥ غرام زيت زيتون

١ ليتر عصير متر هندي
١٠٠ غرام دبس الرمان

٢٥٠ غرام عجينة حراق اصبعو
ملح ليمون حسب الرغبة

٢٥ غرام كمون ناعم
٢٥ غرام كزبرة حب ناعمة

١٥ غرام فلفل أبيض

طريقة التحضير:   

٭ تغسل الفريكة بشكل جيد حتى تخرج جميع الشوائب ومن ثم توضع 
باملصفاة.

٭ في قدر متوســط قم بتحمية السمن وقلي البصل قليال ومن ثم نضع 
الفريكة وتقلب معا.

٭ اضف امللح والفلفل والقرفة والهيل.
٭ ثم أضف املاء املغلي وتترك حتى يجف املاء.

٭ ومــن ثــم تغطى وتخفــض النار ملدة من ٣٠ الــى ٤٠ دقيقة حتى متام 
االستواء.

٭ في قدر متوسط ضع املاء الذي مت سلق صدر الدجاج بها وأضف عليها 
الفريكة ومن ثم اضف عليها صدر الدجاج املسلوق بعد تقطيعه.

طريقة التحضير:  

٭ ضع احلليب مع السكر على 
النار حتى الغليان.

٭ ثم اضــف الزعفران، ومن ثم 
ضــع قليال من املاء علــى الكورن 

فالور واخلطهم بشكل جيد.
٭ ثم ضعهم بشــكل خيط مع التحريك 

فوق احلليب حتى يتجانس اخلليط ويصبح 
سميكا قليال.

٭ ضع املزيج في أواني التقدمي واتركه حتى يبرد 
ومن ثم ادخله البراد حتى يبرد.

٭ وعنــد التقدمي ضــع غزل البنات فــوق املهلبية 
وزينه بأوراق الزعفران.

طريقة التحضير:   

٭ يوضع اجلرجير في وعاء التقدمي.
٭ يقطع الشمندر الى قطع متوسطة ومن ثم يوضع فوقه عصير الليمون 
والسماق وزيت الزيتون، ويتم خلطها بشكل جيد. ومن ثم يوضع الشمندر 

املتبل فوق اجلرجير.

طريقة التحضير:   

٭ ينقع العدس باملاء مدة ال تقل عن ٦ ساعات قبل السلق.
٭ يصفى العدس جيدا قبل سلقه.

٭ في قدر كبير يحمي زيت الزيتون وقلي البصل حتى يطهو ويصبح طريا.
٭ يضاف املاء والعدس وقوي النار حتى يصل اخلليط الى درجة الغليان.

٭ عندما يغلي اخلليط اخفض النار ويترك يطهو مدة من ٣٠ الى ٤٠ دقيقة 
حتى ينضج العدس.

٭ في هذه األثناء أزل الرغوة التي تظهر على سطح املاء.
٭ أضف عصيــر التمر الهندي وامللح والكمــون والفلفل األبيض والكزبرة 

ودبس الرمان.
٭ أضف عجينة احلراق اصبعو وتسلق ملدة ٥ دقائق حتى يسمك اخلليط 

قليال.
٭ يرفع عن النار ودع اخلليط يبرد ومن ثم انقله الى وعاء وضعه بالبراد 

على درجة حرارة ٤ مئوية.

٭ يقطع الشمندر الى قطع متوسطة ومن ثم يوضع فوقه عصير الليمون 
والسماق وزيت الزيتون، ويتم خلطها بشكل جيد. ومن ثم يوضع الشمندر 

سلطة اجلرجير مع الشمندر

حراق اصبعو

فوق احلليب حتى يتجانس اخلليط ويصبح 

البرغل بالدفنيالبرغل بالدفنيالبرغل بالدفنيالبرغل بالدفني

شوربة الفريكةشوربة الفريكة



«ضيعة ضايعة».. 
أضحك املاليني وأبكاهم في الوقت نفسه

دمشق - هدى العبود 

يعتبر مسلسل «ضيعة ضايعة» للكاتب د.ممدوح حمادة من األعمال التي 
أضحكت ماليني السوريني وأبكتهم بالوقت نفسه، وذلك من خالل كوميديا 
اجتماعية ساخرة ناقدة، وفي كثير من األحيان أثناء عرض املسلسل هناك 
من كان يبكي فعال، لكن يغض الطرف ألنه يعلم أن االحداث حفرت أخاديد 
على وجوهنا كمشاهدين سوريني، وفي الوقت ذاته يشعر املشاهد بأنه 
يعيش حالة ال تخلو من حب ما يسمع وروعة ما يشاهد من نخبة النجوم 
السوريني يقدمون لنا واقعا، وليس خياال بأن هناك أناسا نسيهم الزمن. 
شخصيات املسلسل متتلك من اجلمال والروعة ما يجعلنا نتمنى 
للحظة أنها موجودة بحلوها ومرها ومشاكساتها وهشاشتها وعفويتها، 
بل ببالدتهــا املزمنة، أقول ببالدتها املزمنــة ألن الناس بعد عرض 
اجلزء األول من «ضيعة ضايعة» للمرة األولى قبل األحداث الدامية 
بسورية، سارع الكثيرون بشكل جنوني للسفر إلى قرية «السمرة» 
التي اختيرت كمكان لتصوير املشــاهد، وهم على قناعة تامة بأن 
«عادل الفســاد» سيستقبلهم عند مدخل الضيعة وسيخبر عنهم 
رئيس املخفر «أبو نادر» والشــرطي «حسان» والـ«يا هما اللي»، 
وأن «ديبة» ســتطبخ لهم «مجدرة» على احلطب بنكهة «اجليجة» 
التي سرقها «جودي» من قن جاره «أسعد»، وأن «بديعة» ستقدم 
لهم صحن املكدوس الذي خبأته ألخيها «سليم»، وأنهم سيتغامزن 
ويتهامسون فيما بينهم على «ســلينغو» و«عفوفة» وهما خلف 
صخرة حبهما يشــربان املتة، مختبئني من سليل اإلقطاع املختار 
«البيســة»، وغارقني في قصيدة غزل عذري مكررة مائة مرة من 
دون أن تفقــد عذوبتها، وأنهم ســيحققون أمنيتهم األكبر برؤية 
«جودي أبو خميس»، وأن «أسعد خرشوف» سيطلق في استقبالهم 

مائة طلقة حتية من «بارودته الصدئة»، وســيعودون إلى أصدقائهم 
في املدينة محملني بهدايا تذكارية و«كمشة» ملبس يكسر األضراس 

من دكانــة «صالح وزهرة»، كل ذلك ألن جميــع املمثلني في «ضيعة 
ضايعة»، عاشوا أدوارهم إلى أقصى درجات الصدق في األداء، ومتثلوها 

فــي أذهانهم وأرواحهم لدرجة جعلونا نصدق احلكاية/ الوهم، ونتألم ألملهم، 
ونفرح معهــم، بل ننتظرهم كأنهم موجودون هناك منذ األزل كجزء حقيقي 

من املكان بجوار أشجار البلوط والسنديان وحجارة اجلبال وأمواج البحر.

فيصل العنزي 
أعاد للساملية لقبًا غاب ١٦ عامًا

مبارك اخلالدي

عاش نادي الســاملية فرحة تاريخية ال 
تنسى بإحراز كأس سمو ولي العهد لكرة 
القــدم للمرة الثانية في تاريخ النادي، 
وكان ذلك في ١٢ يناير ٢٠١٦، وكيف ال 
تكون الفرحة كبرى بعد ان عملت إدارة 
النادي بجد واجتهاد للحصول على 
أحد ألقاب املوسم وتدعيم صفوف 
الفريــق مبحترفــني على مســتوى 
فني عــال يقودهم املــدرب الوطني 
عبدالعزيز حمادة، فكان ان اســتعاد 
الســاملية لقب كأس ســمو ولي العهد 
والذي غاب عن خزائن النادي قرابة ١٦

موسما. ولم يكن حتقيق السماوي للقب 
مصادفــة فقائمة الالعبــني آنذاك ضمت 
أســماء المعــة أبرزها صاحــب الهدف 
الصاروخي الالعب فيصل العنزي الذي 
طار في الدقيقة ٧٣ من املباراة النهائية 
بالكأس الغالية من ســتاد جابر إلى 
الساملية. وكان مشوار الساملية صعبا 
خالل األدوار التمهيدية حتى بلوغ 
النهائي، فتجاوز العربي في الدور 
ربــع النهائي بهدفــني لهدف، بعد 
مباراة مثيرة، ليالقي فريق كاظمة 
املعروف بأدائه الشامل وكرته 
الساحرة، لكن السماوي واصل 
طريقه الذي رســمه وتغلب 

علــى البرتقالي بهدف وأصبــح الفريق على 
موعد مع الكويت الذي بلغ الدور النهائي على 
حساب خيطان بهدفني مقابل هدف. وفي ليلة 
النهائي احتشدت اجلماهير الرياضية احملبة 
للقميص السماوي وكلها رغبة بتحقيق الفوز، 
وأطلق احلكم أحمد العلي صافرة اللقاء لتدور 
أحداث الشوط األول بسرعة نظرا الرتفاع إيقاع 
اللعب بني الفريقني، لكن احلصة األولى انتهت 
بالتعادل السلبي ليشتد معها الشغف والرغبة 
لدى العبي الساملية ومتكنوا من السيطرة على 
أرض امللعب بقيادة املوهوب العنزي الذي لعب 
يومهــا مباراة العمر. وعندمــا حانت الدقيقة 
٧٣ انتزع العاجي إبراهيما كيتا كرة من أقدام 
العبي الكويت ليمررها إلى العنزي الذي انطلق 
من منطقة الدائرة حتى منطقه الـ ١٨ للفريق 
األبيض متجاوزا كل من قابله قبل ان يرســل 
قذيفة زاحفة ســكنت شباك احلارس مصعب 
الكندري، لتثور في جنبات ستاد جابر عاصفة 
من الفرحة دام صداها سنوات الحقة، ويقول 
عنها العنزي: «لقــد كانت حلظة مجنونة لم 
أستوعب ما حصل إطالقا إذ كانت لدينا كفريق 
الرغبة في الفوز وكسر سيطرة فرق القادسية 
والكويت والعربي على البطوالت، وكان فريقنا 
يومها ميتلك عناصــر مميزة منهم العاجيان 
كيتا وجمعة ســعيد واألردني عدي الصيفي، 
وال أنسى املستوى املميز الذي قدمناه في ذلك 
املوســم واحلمد هللا ان الهدف كان السبب في 

الفوز بالكأس الغالية.

الدوحة - فريد عبدالباقي

يحتفظ النجــم األملاني مســعود أوزيل 
بوجه آخــر يختلف عن الصــورة املعروفة 
لالعــب املهاري الذي يبدع فوق املســتطيل 
األخضــر بأهدافه ومتريراته الســحرية، اذ 
يحرص على الوجود بشكل دائم في سباق 

األعمال اخليرية.
أوزيل القادم من عائلة بسيطة من أصول 
تركية كانت والدته تعمل في دوامني متصلني 
مبهنة التنظيف لضمان لقمة العيش، وهو 
ما جعله أعلم الناس مبرارة احلرمان وعدم 

التمتع بضروريات احلياة.
وال ميكن أن نستغرب هذا االهتمام باألعمال 
اخليرية من أوزيل إن عرفنا أن الســر يبدأ 
من والدته، اذ يعلق على أحد جدران شقته 
رســالة بخط يدها تقول: «مسعود، ال تنس 
أبدا أنك مجرد ضيف عابر على هذه األرض 
مثلنا جميعا، منحك اهللا موهبة ممارسة كرة 
القــدم، ولكن لم مينحها لك كــي تتمتع بها 
وحدك، إن لم تشارك ثروتك مع األشخاص 
الذيــن هم بحاجة لذلك فلســت ابني». هذه 
الطفولة غرســت في أوزيل حب عمل اخلير 
واملبادرة، فقد تكفل أوزيل، على سبيل املثال 
ال احلصر مبصاريــف تعليم ١٠٠ طالب من 
األيتام واألطفــال الفاقدين لذويهم في لفتة 
إنسانية قام بها باسم ابنته «إدا» البالغة من 

العمر ١٠ أشهر.
وعــرف عن جنم ريال مدريد وارســنال 

األسبق وفنربخشة حاليا، مناصرته للقضايا 
اإلنســانية وباألخــص تلــك التــي تخــص 
املهاجرين واملســلمني حول العالم، اذ نال 
إشادات واسعة بعد موقفه األخير الداعم 
ملســلمي اإليغور في الصــني، حيث كان 
أول جنوم الرياضة العاملية وقوفا معهم 
بشــكل علني. كما أعلنــت جمعية الهالل 

األحمــر التركي أن أوزيل شــارك مببلغ ١٠٠
ألــف يورو «نحو ١١٩ ألف دوالر»، في حملة 
تبرعات للهالل األحمر التركي، مبناسبة حلول 
شهر رمضان املبارك، كما أوضحت اجلمعية 
أن الالعب مبناسبة زواجه في ٢٠١٩ فقد دفع 
نفقــات ١٠٠٠ عملية جراحية حيوية ألطفال 
حــول العالم، وأطعم ١٠٠ ألف شــخص من 
الالجئني الســوريني في املخيمات املنتشرة 
في سورية وتركيا، كما تبرع بأكثر من ٢٥٠
ألــف يورو من أجل تغطية تكاليف عمليات 
جراحـــية لـ ٢٣ طفال بعد فوزه مع منتخب 
أملانيــا بــكأس العالم ٢٠١٤ التــي جرت في 

البرازيل.
وفي إحدى املناسبات، كشف إيركوت 
سوغوت وكيل أعمال أوزيل، أن الالعب 
ال يتــردد في القيام بالعديد من األعمال 
اخليرية دون االهتمام بحجم التكاليف، 
موضحا انه صارحه في إحدى املناسبات 
بأن أعماله اخليرية تكلف املاليني، فرد 

أوزيــل قائال: «إن لم أقم مبشــاركة 
أموالــي اآلن فمتى ســأقوم بذلك؟ 

ومع من؟».

«لست ابني».. «لست ابني».. 
رسالة تدفع أوزيل للتبرع باملالينيرسالة تدفع أوزيل للتبرع باملاليني

«ضيعة ضايعة» نضال سيجري

القاهرة - محمد صالح

كثيــر من الفنانــني والفنانات ال يســتطيعون كبح جمــاح تصريحاتهم اجلريئة 

أحيانا والصادمة أحيانا أخرى، مما يتسبب في حدوث ازمات ونشوب خالفات وإثارة 

املشــاكل.. مما يترك آثارا كبيرة ويخلق حالة من الشــد واجلذب في الوســط الفني 
وتردده مبواقع التواصل االجتماعي. 

«األنباء» ترصد اكثر التصريحات اجلريئة التي اطلقها جنوم الفن وأشعلت االزمات.

الفنانة إلهام شــاهني ال تتوقف عن إطالق تصريحات مثيرة للعواصف..مما جعل 

النقــاد يصفونها باجلريئة..ولقبها االعالم باملشــاغبة التي ال تخاف اللوم أو العتاب 

مما جعلها ما تؤكد انها تدافع عن قناعاتها وأفكارها بكل حرية وبدون تردد. لذا يراها 

البعــض فنانة مقاتلــة.. وهي تعترف انها منذ أن التحقت مبعهد الفنون املســرحية 

دخلت في أزمات شــديدة ومشاكل مع اســاتذتها واملنتجني واملخرجني وزمالئها وأي 

شخص في «إيده األقدار» ألنها التتهاون في حقها او تصمت على خطأ

دائمــا ما تتصدر إلهام مواقع التواصل ومحــركات البحث على موقع غوغل عقب 

كل حــوار او جملــة او رأي تطلقه خاصة أن لهــا آراء في أمور دينية وهو ما يجعلها 

اكثر تعرضا للنقد بشــكل دائم مثلما حدث بعد حديثها عن جوانب خفية في حياتها 

الشــخصية، فــي نــدوة بالصالون الثقافي الــذي يقدمه عوف همــام رئيس مهرجان 

اإلســكندرية وأثارت اجلدل بتصريحاتها عن امكانيــة الصالة في معبد يهودي ألنها 

حتب األماكن الدينية وتتعبد اهللا فيها.. وهو ما رفضه رجال الدين واملجتمع واالعالم.

كمــا جاء اعالنهــا التبرع بأعضائها بعــد وفاتها في ٢٠٢١..ليفتح بابا واســعا من 

االخــذ والرد واجلدل حول تلــك التصريحات وحترميها وإباحتها.. وكانت حجتها ان 

كل آراء الشــيوخ املستنيرين أن التبرع باألعضاء بعد الوفاة صدقة جارية.. وقانون 

التبرع باألعضاء وزراعتها معمول به في كل دول العالم املتحضرة، ولن تكون مصر 

أقل حتضرا منهم.. وان اهللا خلق العلم والطب حلماية اإلنســان من األلم..وكشــفت 

أنها ســجلت وصيتها بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها.. وأن أول عضو ستتبرع به هو 

القلب.. وذلك بســبب وفــاة والدتها متأثرة مبرض القلب.واســتنكر البعض تبرعها 

بأعضائها بشكل عام وسخر آخرون من حتديدها مصير أعضائها وتسمية أحدها 
بعد وفاتها بهذه الدقة.

كمــا أثارت إلهام ازمــة اخرى بعدما صرحت عن موافقتهــا الزواج من غير 

املســلم وإمكانية الزواج بشــخص يهودي أو صهيوني أو ملحد ومبوجب عقد 

زواج مدني..وهوما أثار حالة من اجلدل على مواقع التواصل االجتماعي.. وسط 

انتقادات عديدة..وقام احملامي املصري أمين محفوظ بتقدمي بشكوى ضدها في 

البرملــان ألن األزهر يعتبر الزواج في اإلســالم ليس عقــدا مدنيا كما هو احلال 
مثلما ترغب الفنانة.

كما دخلت إلهام العديد من الصدامات وتبادل التصريحات مع الكثير من زمالئها 

بالوسط الفني ومنهم الفنانة آثار احلكيم حني اعلنت اعتزالها التمثيل والبرامج 

واللقاءات الصحافية وكل أشكال التواجد حتت األضواء، وذلك بعد مشوار 

فني وصل إلى ٣٥ عاما.. ولكن إلهام شاهني دون سبب أعربت عن غضبها 

من رأي آثار رغم انها ليست طرفا في القضية وردت: ملاذا دخلت هذه املهنة 

مبا أنها ال حتترمها موضحة أن آثار ال تعمل منذ فترة طويلة.. فهل كانت ال تتعبد 
هذه الفترة طوال الـ ٢٠ عاما.

ومــازال اجلميع يتذكــر صدامها مع الفنان أحمد فلوكــس والفنانة منة عرفة 

وطليقها بسبب تأييدها لتصريحات زوج الفنانة ياسمني رئيس انه ال ميانع تقدمي 

زوجته للمشــاهد العاطفية والقبالت واملالبس الساخنة.. وأيضا غضبت العالن منة 

عرفــة رفضها ان يحملها الفنان محمد جناتي في احد املشــاهد الدرامية لتدخل الهام 

في الصورة وتصرح بغضبها الشــديد من النجوم الرافضني أداء املشــاهد الســاخنة 

واحلميمة.. ليتدخل أحمد فلوكس منتقدا تصريحات الهام وزوج ياسمني عبر حساباته 

على مواقع التواصل االجتماعي.. وتزداد التصريحات سخونة بني كل االطراف.

إلهام شاهني.. «غاوية» مشاكل
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«املجلس الوطني» يكتفي بـ «بوست» لالحتفال باملسرح!
مفرح الشمري 

على الرغم من ان اليوم العاملي للمسرح 
الذي صادف امس االول، يوم معلوم ويحفظه 
كل مســرحيي العالم منــذ ١٩٦٢، اال ان هذا 
اليوم الذي ينتظره املسرحيون في العالم 
بشغف كبير مر على املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب مرور الكرام، مع ان الكويت 
لكونها رائدة احلركة املسرحية اخلليجية 
حترص كل كل احلرص على االحتفال بهذا 
اليوم لتكرمي مســرحييها علــى عطاءاتهم 
وإجنازاتهــم فــي «ابو الفنــون» ولكن هذا 

العــام مر هذا اليوم بـ «صمــت» دون احتفال من املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب والذي اكتفى بـ «بوست» لتهنئة املسرحيني، األمر الذي 
استغربه الكثيرون كيف مثل هذه االحتفالية متر بـ «بوست» والدول التي 
حولنــا خصصت لهذا اليوم فعاليات تتضمن معارض وندوات وعروض 

مسرحية وذلك ألنه يوم عزيز على قلب كل مسرحي حقيقي.
 الغريب ان املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب احتفل بهذا اليوم 

عام ٢٠٢١ والعالم يعاني من تداعيات جائحة 
كورونــا وذلك من خالل اعــداده احتفالية 
تلفزيونية ألقت من خاللها الفنانة القديرة 
مرمي الصالح التي اختارتها ادارة املســرح 
باملجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
إللقاء كلمة اليوم العاملي للمسرح التي كتبتها 
املمثلة االجنليزية هيلني ميرن حيث بثت 
هذه االحتفالية على شاشة «العربي» وهذا 
ان دل فانه يدل على احترام املجلس الوطني 
للثقافــة والفنون واآلداب لهذا اليوم وذلك 
من خالل وجود اشخاص ملمني باملناسبات 
املسرحية التي تقام في شتى أنحاء العالم 
حتى يشارك الفنان الكويتي النه جزء منها دون النظر عن وجود «ميزانية» 
او غيرها ألن مثل هـــذه االحتفاالت ال تتطــلب مصروفـــات كثيــرة ولكن 

ما هي اال احترام وتقدير للفنانني املسرحيني!
 أخيرا.. كل عام وفنانو مسرح الكويت بخير ونتمنى من القائمني على 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب اال «ينسوا» االحتفال مبثل هذه 
املناسبات بحجة «امليزانية» حتى يشعر الفنان املسرحي بأنه غير «منسي»!

مع أن تاريخ يومه العاملي معلوم لدى اجلميع

نيللي مقدسي: هذا ما منعني من الغناء
بيروت - بولني فاضل

لــم تكن الفنانة نيللي مقدســي لتغيب 
ســنتني عن ســاحة اإلنتاجــات واحلفالت 
لوال ظروف قاسية مرت بها ودفعتها قسرا 
لالحتجاب قبل أن تعــود أخيرا وتطل في 
أغنية جديدة بعنوان «ما تكبر راسك» والتي 
ســوف متهد ألغنيات أخــرى على الطريق 
أكثرها باللهجة البدوية التي اشــتهرت بها 
منذ بداياتها. وإذا كان البعض أشاع أن غياب 
نيللي عائد الى زواجها سرا ومنعها من الغناء 
من قبل زوجها، فإن صاحبة أغنية «ما فيش 
رجالة» نفت األمر، مؤكدة أن زواجها حني يتم 
سيكون علنيا، فضال عن استحالة ارتباطها 
برجل مينعها عما حتبه أو ال يحب مهنتها. 
وتقول نيللي إن ما من شيء في احلياة يدمر 
اإلنسان نفسيا إال الظروف الصحية القاهرة، 
وهو بالتحديد ما قاسته طيلة سنتني وأكثر 
بســبب مرض والدتها ومن ثم مرورها هي 
نفسها بفترة صحية صعبة. وتقول مقدسي 
إنه طيلة تلك املرحلة لم يكن واردا عندها 
تقــدمي أغنيات فرحــة لكونها كانت متعبة 
وقلقة على صحة والدتها، لكن هذه احملنة 

انتهت اليوم فكانت العودة بأغنية «ما تكبر 
راسك». وعن هذا العمل، تقول إنه يحمل في 
مضمونه دعوة الى املرأة التخاذ موقف حازم 
من الرجل الذي يعنفها أو يعاملها بطريقة 
غير مناسبة، مؤكدة أنها تؤيد طرح أغنيات 
تناقش مواضيع من واقع احلياة في موازاة 
أغنيات احلب وعذاباته. وبحسب مقدسي، 
فإن ما تبحث عنه هو أغنية مختلفة حتمل 
بصمتها في الصوت واإلحســاس وتشــبه 
شــخصيتها ولو أن ما تقدمه قد ال يرضي 
كل الناس ويلقى استحسانهم. وعن اللون 
البدوي الــذي اعتمدته منــذ انطالقتها في 
الفن، ترى أنه أحد أسباب متيزها، لذا كانت 
جناحاتها من خالل أغنيات باللهجة البدوية 
مثل «شبكي شانوحا» و«شوفا العني» و«هال 

هال» وغيرها من األغنيات.
 وإلى جانب العودة القوية الى اإلصدارات 
الغنائية، يبدو أن نيللي مقدسي ستخوض 
للمرة األولى جتربــة التمثيل بعد رفضها 
الكثير من العروض في السابق، وهي عازمة 
عبر هذه التجربة على تقدمي اجلانب املرح 
في شــخصيتها من خالل الدور الكوميدي 

الذي ستلعبه.

مسلسالت بأسماء الشخصيات!
القاهرة - محمد صالح

مت رصد ظاهرة طريفة في مسلسالت املوسم 
الرمضاني احلالي وهي إطالق أسماء تلك األعمال 
وفقا ألسماء الشخصيات التي يجسدها جنوم 
العمل، فنجد الفنان محمد رمضان مبسلســل 
«جعفر العمدة» وهو اسم الشخصية التي يقدمها، 
وهو دور رجل متزوج من ٤ سيدات، أما مسلسل 

«جميلة» فتحمل االسم بطلته ريهام حجاج.
وجنــد الفنانة دنيا ســمير غــامن من خالل 
مسلسل «جت سليمة» تلعب دور «سليمة» التي 
تعيش مع شــقيقها الصغير وحتكي له إحدى 
القصص، وفي إحدى املرات يتعرض شــقيقها 
للخطف، كما يجسد الفنان أحمد مكي كالعادة 
شخصية «الكبير أوي» في املسلسل الذي يحمل 
نفس اسم الشــخصية باجلزء السابع، وتقدم 
الفنانــة نيللي كرمي شــخصية «نادرة» خالل 
مسلسلها «عملة نادرة»، ويعد هذا العمل أول 

محمد رمضان في مسلسل «جعفر العمدة»جتربة صعيدية لها.

مشهد من مسلسل «جميلة»

مسلسل «عملة نادرة»
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١٥٫٦ ألف مواطن ومواطنة عّينوا في احلكومة خالل ٢٠٢٢

علي إبراهيم 

كشفت إحصائية أعدتها 
«األنباء» استنادا إلى بيانات 
العاملني بالقطاع احلكومي 
وفق اجلنسية الصادرة عن 
اإلدارة املركزيــة لإلحصاء، 
عــن أن إجمالــي املواطنــني  
الــوزارات  فــي  املعينــني 
واإلدارات احلكومية والهيئات 
امللحقة واملستقلة والشركات 
اململوكة للحكومة خالل ٢٠٢٢
بلغ نحــو ١٥٫٦ ألف مواطن 
ومواطنة، ناهيك عن تراجع 
أعدادهم في عدد من اجلهات 
بواقع ٢٧١٤ مواطنا ومواطنة 
ليكون صافي املعينني نحو 
١٢٫٩ ألــف مواطن ومواطنة 
في ٢٠٢٢، وإثر ذلك ارتفعت 
أعداد املواطنني العاملني في 
احلكومــة إلــى ٣٧٠٫٨ ألــف 
مواطن ومواطنة بنهاية ٢٠٢٢

مقارنة بـ ٣٥٧٫٩ ألف مواطن 
ومواطنة في ٢٠٢١.

وارتفع صافي املواطنني 
املعينني في الوزارات بواقع 
١٠٫٨ آالف مواطــن ومواطنة 
ليصل عددهم بنهاية ٢٠٢٢

إلــى ٢٧٥٫٤٥ ألــف مواطــن 
ومواطنة مقارنــة بـ ٢٦٤٫٦

ألفــا بنهايــة ٢٠٢١، بعدمــا 
تناقصت أعداد املواطنني في 
٨ جهات حكومية بواقع ١٧٤٤

مواطنا ومواطنة وارتفعت في 
٩ جهــات أخرى بواقع ١٢٥٤

مواطنا ومواطنة.
وحلت وزارة التربية على 
رأس اجلهات األكثر تعيينا 
خــالل ٢٠٢٢ إذ وظفت نحو 
ومواطنــة  مواطنــا   ٥٧٣٤
ليرتفع عدد العاملني فيها من 
١٠٢٫٤٩ ألف مواطن ومواطنة 

مقارنــة بـــ٥٧١٨ مواطنا في 
.٢٠٢١

وشهدت اجلهات احلكومية 
امللحقــة تعيني ٤٦٣ مواطنا 
فــي ٩ جهــات مقابل خروج 
٥٣٨ مواطنــا مــن ١٢ جهــة 
حكوميــة لتكــون محصلة 
صافي تعيينــات املواطنني 
في هذه اجلهات بخروج ٧٥

مواطنــا ومواطنة ليتراجع 
عددهــم مــن ٣٦٫٤٨ ألفا إلى 

٣٦٫٤١ ألفا بنهاية ٢٠٢٢.
أمــا اجلهات املســتقلة، 
فقد شهدت صافي تعيينات 
للمواطنني بواقع ١٠٠ مواطن 
ومواطنــة يبلــغ عددهــم 

٢٠٫٣٨ ألفا بنهاية ٢٠٢١.
وتضمنــت قائمــة أعلى 
اجلهات التي تقلصت أعداد 
املواطنني فيها كل من وزارة 
املواصــالت بـــ ٥٦٣ مواطنا 
ومواطنة، ووزارة الداخلية 
بـــ ٥١٥ مواطنــا ومواطنــة 
ثم وزارة العــدل بواقع ٣١٤
مواطنــا ومواطنــة يليهمــا 
وزارة الشؤون مبا عدده ٢٢٥

مواطنا ومواطنة.
وجلهة الوافدين، أظهرت 
البيانات أن هناك نحو ٧٧٣
وافــدا مت إنهاء خدماتهم من 
نحو ٤٩ جهة وشركة حكومية 
خالل العام املنصرم (٢٠٢٢)، 

إذ شــهدت ١١ مــن أصــل ١٧
وزارة وجهة تراجعا في أعداد 
املقيمني بها بنحو ٣٥٧ مقيما 
ومقيمة، بينما شهدت ٦ جهات 
أخــرى تعيينات بلغ عددها 
٣٧٠٦ مقيمني ومقيمات خالل 

العام ذاته.
وحلت وزارة الصحة على 
رأس اجلهات األكثر تعيينا 
للمقيمني إذ استحوذت على 
٤٨٫٥٪ مــن إجمالي املعينني 
بواقــع ٢٣٤٣ مقيما ومقيمة 
ليرتفع عددهم من ٣٤٫١٨ ألفا 
فــي ٢٠٢١ ويصل إلى ٣٦٫٥٢
ألــف مقيم ومقيمــة بنهاية 
٢٠٢٢، بزيادة سنوية نسبتها 

.٪٦٫٨
وحل ثانيا وزارة التربية 
التي استحوذت على ٢٧٪ من 
إجمالــي املعينني بواقع ١٣٢٥

مقيمــا ومقيمة ليصل عددهم 
بنهاية ٢٠٢٢ إلى نحو ٢٨٫٠٨

ألــف مقيــم ومقيمــة مقارنة 
مــع ٢٦٫٧٦ ألف مقيم ومقيمة 
في نهاية ٢٠٢١، وذلك بزيادة 
سنوية بلغت نسبتها ٤٫٩٥٪.
وجاءت الشركات اململوكة 
للدولة بالكامــل كثاني أعلى 
اجلهات توظيفا للمقيمني في 
٢٠٢٢ إذ بلغ صافي تعيينات 
العــام املاضي  املقيمني خالل 
نحو ٧٢٨ مقيما ومقيمة ليرتفع 
إجمالــي عددهم من ٨٥٥٩ في 
٢٠٢١ إلى ٩٢٨٧ في ٢٠٢٢، وذلك 
نتيجة تعيني٧٩٧ مقيما ومقيمة 
في ٧ شركات حكومية مقابل 
إنهاء خدمات ٦٩ آخرين في ٦

جهات أخرى.
وجــاءت شــركة املطاحن 
األعلى تعيينا للمقيمني بواقع 
٣٨١ مقيمــا ومقيمــة ليرتفع 
عددهم من ٤١٩٩ في ٢٠٢١ إلى 

اإلجمالي بنهاية ٢٠٢٢ نحو 
١٢٫٢ ألــف مواطن ومواطنة 
مقارنة مــع ١٢٫١ ألفا بنهاية 
٢٠٢١، وذلك إثر خروج ١٥٥

مواطنا ومواطنة من اخلدمة 
فــي ٩ جهــات مقابل تعيني 
٢٥٥ مواطنا ومواطنة في ١٠
جهات أخرى، أما الشركات 
اململوكة للحكومة فقد شهدت 
تعيني ٣٤٢ مواطنا ومواطنة 
فــي ٢٠٢٢ مقابل خروج ٦١
آخريــن لتصبــح احملصلة 
النهائيــة صافــي تعيينات 
بواقع ٢٨١ مواطنا ومواطنة 
ليبلغ عددهــم نحو ٢٠٫٦٦

ألفا بنهاية ٢٠٢٢ مقارنة مع 

فيمــا مت تعيــني ٤٨٣٥ وافدا 
ووافــدة فــي جهــات أخرى 
خــالل العــام ذاتــه ليبلــغ 
التعيينــات نحــو  صافــي 
٤٠٦٢ وافدا ووافدة، ليرتفع 
إجمالي املقيمني العاملني في 
اجلهات والشركات احلكومية 
بالكويــت على اختالفها إلى 
نحو ٩٣٫٧٩ ألف وافد ووافدة 
بنهاية ٢٠٢٢ مقارنة مع ٨٩٫٧٣

ألف وافد ووافدة بنهاية ٢٠٢١، 
وذلك بزيادة نسبتها ٤٫٥٪.

الدولة  وجــاءت وزارات 
األعلى تعيينا للمقيمني في 
٢٠٢٢ بصافي تعيينات بلغ 
عددها ٣٣٤٩ مقيما ومقيمة، 

٤٥٨٠ في ٢٠٢٢، ثم شركة النقل 
العام التــي زاد عدد املعينني 
فيها بواقع ٢٧٩ مقيما ومقيمة 
ليرتفع عددهم مــن ١٩٦١ إلى 
٢٢٤٠ في ٢٠٢٢، كما زادت أعداد 
املقيمني في شركة املشروعات 
السياحية خالل ٢٠٢٢ بواقع 
٩٨ مقيما ومقيمة ليصل عددهم 
إلى ٧٧٥ مقارنــة مع ٦٧٧ في 

.٢٠٢١
وبلــغ صافــي التعيينات 
في ١٦ إدارة حكومية نحو ١٦١

مقيما ومقيمة ليرتفع عددهم 
فــي ٢٠٢٢ إلــى ٢٩٠٨ مقيمني 
ومقيمــات مقارنة مــع ٢٧٤٧

مقيما في نهاية ٢٠٢١، إذ شهدت 
٧ إدارات حكومية تراجعا في 
أعداد املقيمني بواقع ٣٨ مقيما 
ومقيمة فيما شهدت ٦ جهات 
أخرى ارتفاعا في أعداد املقيمني 
املعينني خالل ٢٠٢٢ بواقع ١٩٩

مقيما ومقيمة.
وفي اجلهات امللحقة جاء 
صافي األعداد إلنهاء خدمات ١٨٨

مقيما ومقيمة ليتراجع عددهم 
من ٤٢٨٠ في ٢٠٢١ ليصل إلى 
٤٠٩٢ فــي نهايــة ٢٠٢٢ وذلك 
إثر إنهاء خدمــات ٢٠٥ مقيما 
ومقيمــة في ١٢ جهة حكومية 
ملحقة خالل ٢٠٢٢ مقابل تعيني 
١٧ مقيما ومقيمة في ٥ جهات 

ملحقة بنهاية العام الفائت.
أمــا اجلهــات احلكوميــة 
املســتقلة فجــاءت بصافــي 
تعيينات بلغ عددها ١٢ مقيما 
ومقيمــة ليرتفــع عددهم من 
إلــى ٥٨٧٧ ٥٨٦٥ فــي ٢٠٢١ 

شــخصا في ٢٠٢٢، إذ شهدت 
إنهــاء خدمــات ١٠٤ مقيمــني 
ومقيمات في ١٣ جهة حكومية 
مستقلة مقابل تعيني ١١٦ آخرين 

في ٣ جهات أخرى.

«التربية» األعلى استقطاباً للمواطنني بـ ٥٧٣٤.. تليها «الكهرباء واملاء» بـ ٣٥٦٩.. و١٣١٧ في «األوقاف» و١٠٣٧ بـ «الطيران املدني»

إلــى ١٠٨٫٢ آالف  فــي ٢٠٢١ 
مواطن ومواطنة في ٢٠٢٢، 
ثم وزارة الكهرباء واملاء التي 
زاد عدد املواطنني فيها بواقع 
٣٥٦٩ مواطنا ومواطنة ليبلغ 
عددهــم بنهايــة ٢٠٢٢ نحو 
٣١٫٤ ألــف مواطن ومواطنة 
مقارنة بـ ٢٧٫٨ ألف مواطن، 
ثم وزارة االوقاف التي وظفت 
١٣١٧ مواطنا ومواطنة ليصل 
عددهم بنهاية ٢٠٢٢ إلى نحو 
٢٥٫٥٨ ألف مواطن ومواطنة، 
ثم وزارة األشغال التي وظفت 
٧٨٣ مواطنا ومواطنة ليصل 
عددهم إلى ١٥٫٣٤ ألف مواطن 
ومواطنة، ثم وزارة الصحة 
التي وظفت ٥٨١ مواطنا في 
٢٠٢٢ ليصل عددهم إلى ٢٨٫٩٨

ألف مواطن ومواطنة. 
أما في اإلدارات احلكومية 
فجاء صافي حركة التوظيف 
للمواطنني بتعيينات لـ ١٧٩٨
مواطنــا ومواطنــة ليصبح 
عددهم نحو ٢٦٫٠٧ ألفا بنهاية 
٢٠٢٢ مقارنــة بـ ٢٤٫٢٨ ألف 
مواطن ومواطنة بنهاية ٢٠٢١، 
وذلــك بعدما مت تعيني ٢٠١٤

مواطنا ومواطنة خالل العام 
املاضي مع خروج نحو ٢١٦

آخرين من اخلدمة.
وجــاءت اإلدارة العامــة 
للطيران املدني كأعلى اجلهات 
توظيفا للمواطنني خالل ٢٠٢٢

إذ زادت أعدادهم بنهاية العام 
بواقع ١٠٣٧ مواطنا ومواطنة 
ليبلغ عددهم اإلجمالي ٧٠٢٥

مقارنة بـ ٥٩٨٨ في نهاية ٢٠٢١، 
وحلت ثانيــا اإلدارة العامة 
للجمارك التي شهدت تعيني 
نحو ٦٩٨ مواطنا ومواطنة 
ليبلغ عددهــم بنهاية ٢٠٢٢
نحو ٦٤١٦ مواطنا ومواطنة 

شـهرًا  ١٢ خـالل  احلكومـة  فـي  العمـل  تركـوا  ومواطنـة  مواطنـًا   ٢٧١٤
٥٦٣ مواطنـًا تركـوا العمـل فـي «املواصـالت».. و٣١٤ خرجـوا مـن «العـدل»

٧٧٣ وافـدًا أنهيـت خدماتهم من ٤٩ جهـة.. وتعيني ٤٨٣٥ فـي جهات أخرى
«الصحـة» األكثـر تعيينًا للمقيمني بــ ٢٣٤٣ شـخصًا.. تليها «التربيـة» بـ ١٣٢٥

بورصة الكويت تتعافى.. وحتقق 
٩٤٫٦ مليون دينار مكاسب سوقية أمس

أغلقت مؤشــرات بورصــة الكويت أمس 
علــى ارتفاع جماعي، مع اســتعادة املؤشــر 
العام تعافيه، وانحسار املخاوف حيال أزمة 
املصارف األميركية وانتعاش أسعار النفط. 
وارتفع مؤشــر السوق األول بنسبة ٠٫٢٣٪، 
وزاد املؤشــر العام ٠٫٢١٪، كما منا املؤشران 
الرئيسي والرئيسي ٥٠ بنحو ٠٫١٤٪ و٠٫١٣٪ 
على الترتيب، عن مستوى جلسة يوم اإلثنني 
املاضي. وسجلت بورصة الكويت تداوالت خالل 
اجللســة بقيمة ٣٠٫٠٩ مليون دينار، وزعت 
على ١٠١٫٣٦ مليون ســهم، بتنفيذ ٧٫٨٥ آالف 
صفقة. واقتربت القيمة السوقية الرأسمالية 
لبورصة الكويت من مستوى ٤٥ مليار دينار، 

حيث حققت القيمة الســوقية مكاسب خالل 
جلسة أمس بقيمة ٩٤٫٦ مليون دينار. وجاء 
ارتفاع بورصــة الكويت تزامنا مع انتعاش 
معظم األســواق اخلليجية األخرى وارتفاع 
أسعار النفط، لكن احلذر من انحسار املخاوف 
حيال أزمة املصارف األميركية األخيرة وكريدي 
سويس، مع تدخل احلكومات للتخفيف من 
الضغوط التي واجهت القطاع وسوق األسهم، 
لكن التزال هناك حالة من عدم اليقني حيال 
النمو االقتصــادي العاملي في ظل الضبابية 
حــول خطوة مجلس االحتياطــي الفيدرالي 
القادمة حيال رفع أو تثبيت أو خفض أسعار 

الفائدة في الفترة القادمة.

«البنك الدولي» يتوقع تباطؤ 
منو االقتصاد العاملي بنسبة 

٢٫٢٪ بحلول ٢٠٣٠

وكاالت: توقــع البنك الدولي، تباطــؤ منو االقتصاد 
العاملي بنســبة ٢٫٢٪ بحلول عام ٢٠٣٠، وبحسب تقرير 
حديث للبنك الدولي، فإن هذا التراجع في النمو يشــمل 
الدول األكثر تقدما، وتلك النامية والناشئة على حد سواء. 
وعزا البنك توقعاته السلبية إلى تبعات جائحة كورونا 
وتأثيرها على تعليم األطفال واملراهقني وعلى االقتصاد 
على املدى الطويل، باإلضافة إلى أثر احلرب الروسية- 

األوكرانية واضطرابات التعامل التجاري الدولي.
وأضـاف التـقـريــر أن االقتصادات النامية ستسجل 
انخفاضا حادا في النمو االقتصادي بنفس القدر من ٦٪ 
سنويا بني عامي ٢٠٠٠ و٢٠١٠ إلى ٤٪ سنويا خالل الفترة 

املتبقية من هذا العقد.
وتوقع البنك الدولي أن يكون هذا التراجع أشد حدة 

في حالة حدوث أزمة مالية عاملية أو ركود اقتصادي.

١٢٫٩ مليون دينار أرباح 
«اخلليج للكابالت» في ٢٠٢٢

٦٥٫٥ مليون دينار لعام ٢٠٢١، حيث حققت 
الشــركة األم مبيعات متعلقة مبنتجات 
الكابالت بقيمة ٧٧٫١ مليون دينار مقارنة 
مع ٥٠٫٣ مليون دينار لعام ٢٠٢١ وبنسبة 

منو على أساس سنوي بلغت ٥٣٫٤٪.
اجلدير بالذكــر أن القيمــة الدفترية 
حلصة ملكية املجموعة في ٣١ ديســمبر 
٢٠٢٢ بلغــت ٥٤٫٩ مليون دينار مقارنة 
مع مبلغ ٥٥٫٠ مليون دينار ٣١ ديسمبر 
٢٠٢١، فيما يشار إلى أن القيمة الدفترية 
حلصة ملكية املجموعة في ٣١ ديســمبر 
٢٠٢٢ بلغت ٥٤٫٩ مليون دينار مقارنة مع 
مبلغ ٥٥٫٠ مليون دينار ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

أعلنت شركة اخلليج 
للكابــالت والصناعات 
الكهربائيــة (كابــالت) 
املاليــة  عــن نتائجهــا 
حيــث   ،٢٠٢٢ للعــام 
أرباحــا تقدر  حققــــت 
بـــ ١٢٫٩ مليــون دينار، 
فيما أوصى مجلس إدارة 
الشركة خالل اجتماعه 
بتوزيــع أربــاح نقدية 
بواقع ٦٠ فلسا نقديا لكل 

سهم وفقا للمعايير والضوابط املنظمة 
لالستحقاق في البورصة وعقب االعتماد 
من اجلمعية العمومية واجلهات املعنية.

وسجلت الشركة منوا بإيرادتها بنسبة 
٣٩٪ لتصــل إلى ١١٣ مليــون دينار لعام 
٢٠٢٢ بنسبة منوا مقارنة بـ ٨١٫٣ مليون 
دينار محققه في العام ٢٠٢١، حيث يتألف 
إجمالي إيرادات املجموعة من ثالثة عناصر 
رئيسية وهي مبيعات الكابالت وإيرادات 

إستثمارات وإيرادات تقدمي اخلدمات.
وحسب التقرير املعتمد من قبل مجلس 
اإلدارة بلغ إجمالي االيرادات من مبيعات 
الكابــالت ٩٩٫٣ مليون دينار مقارنة مع 

توصية بتوزيع ٦٠ فلساً نقداً.. و٣٩٪ منو إيرادات الشركة إلى ١١٣ مليون دينار

٣٢ مليار دوالر مشاريع تنفذها أكبر ١٠ شركات مقاوالت باخلليج
محمود عيسى

كشــفت مجلة «ميد» أن أكبر ١٠ شركات 
مقاوالت في دول اخلليج تنفذ مشاريع بقيمة 
٣٢٫٠٧ مليار دوالر، حيث حلت شــركة ليماك 
التركية في املركز الثاني بقيمة مشروعات بلغت 
٤٫٩٧ مليارات دوالر، ويتمثل أهم مشــاريعها 
في دول مجلس التعاون اخلليجي في املشروع 
الرئيســي الذي تنفذه في الكويت وهو مبنى 

الركاب اجلديد في مطار الكويت الدولي.
وقد يكون وجود شــركة تركية في املركز 
الثاني بني الشركات األجنبية العاملة في دول 
مجلس التعاون دليال على تطورات جيوسياسية 
قادمة، فبعد تسوية اخلالفات السياسية مع اململكة 
العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة في 
عام ٢٠٢٢، بات من املتوقع أن تلعب الشركات 
التركية دورا رئيسيا في تقدمي القائمة املتزايدة 
للمملكة العربية السعودية من املشاريع الكبرى.

وبالعودة إلى القائمة، فقد حلت شركة نسما 
وشركاؤهم للمقاوالت في املركز األول بقيمة 

مشــاريع تنفذها بلغت ٥٫٣٢ مليارات دوالر، 
وباملركز الثالث شركة الفنار لإلنشاءات مبشاريع 
تبلغ قيمتها ٤٫٠٩ مليارات دوالر، ورابعا بنفس 
القيمة شركة بن الدن السعودية، وخامسا جاءت 
شركة املباني بقيمة مشاريع تبلغ ٣٫٩١ مليارات 

دوالر.
وفي املركز السادس، جاءت شركة وي بيلد 
بقيمة مشاريع تبلغ ٣٫١٣ مليارات دوالر، وسابعا 
شركة شابورجي بالوجني بقيمة مشاريع ٢٫٨٩
مليار دوالر، وثامنا الشركة الصينية للهندسة 
واالنشاءات بقيمة مشــاريع تبلغ ٢٫٧٤ مليار 
دوالر، وتاســعا شركة الصني لهندسة املوانئ 
بقيمة مشاريع ٢٫٥٤ مليار دوالر، وأخيرا باملركز 
العاشر شركة بايتور السعودية العربية لالنشاءات 

بقيمة مشاريع ٢٫٤٨ مليار دوالر.
وذكــرت مجلة «ميد» أن خمس شــركات 
مقاوالت خليجية كبرى تخلفت عن قائمة املراكز 
العشرة األولى ألكبر الشركات العامة في دول 
مجلس التعــاون اخلليجي والتي أعدتها مجلة 
ميد هذا العام منها شركتان كويتيان هما شركة 

محمد عبداحملســن اخلرافي وأوالده وشركة 
سيد حامد بهبهاني وأوالده باالضافة الى شركة 
أورباكون للتجارة واملقاوالت القطرية، وشركة 
ABV Rock في اململكة العربية السعودية، وشركة 

بناء السكك احلديدية الصينية ومقرها بكني.
في حني قالت املجلة إن التوقعات التي أصبحت 
متفائلة بشأن سوق اإلنشاءات في منطقة اخلليج 
ومع تزايد احلديث حول نشــاط الســوق، لم 
تنعكس في تصنيف شــركات املقاوالت لعام 
٢٠٢٣، وباستخدام البيانات من مجلة ميد التي 
تتتبع املشاريع اإلقليمية فقد احتفظت الشركة 
السعودية نسما وشركاؤها مبكانتها بصفتها 
املقاول األكثر نشاطا في دول مجلس التعاون 
اخلليجي، لكن القيمة اإلجمالية لعملها هذا العام 
انخفضت بنسبة ٢٢٪ عن عام ٢٠٢٢. وقد عاد 
سوق البناء في دول مجلس التعاون اخلليجي 
لنشــاطه بعد نصف عقد من انخفاض أسعار 
النفط وتخفيضات اإلنفاق الرأسمالي، كما عادت 
املنطقة بجيل جديد من املشاريع الطموحة التي 

جتذب االنتباه العاملي.

«ليماك» التركية حلت ثانياً بقيمة مشروعات ٤٫٩٧ مليارات دوالر.. أهمها مبنى الركاب اجلديد مبطار الكويت

منسا وشركاهم

ليماك

الفنار لإلنشاءات
مجموعة بن الدن السعودية

املباني
وي بيلد

شابورجي بالوجني

الشركة الصينية للهندسة واإلنشاءات

الصني لهندسة املوانئ

شركة بايتور السعودية لإلنشاءات

أكبر ١٠ شركات مقاوالت في دول اخلليج

(القيمة باملليار دوالر)
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«وربة» يعلن فائزي «السنبلة» األسبوعي
أعلن بنك وربة أسماء 
بســحوبات  الفائزيــن 
األســبوعية،  الســنبلة 
وذلك بحضور ممثل عن 
وزارة التجارة والصناعة 

وموظفي بنك وربة.
وبالنســبة للعمــالء 
الذين حالفهم احلظ خالل 
سحب السنبلة األسبوعي، 
فقد تــوج ١٠ رابحني من 
عمالء بنــك وربة حصل 
كل منهم على ١٠٠٠ دينار، 
وهم: فاطمة عوض جابر 

الشــمري، سعد حمود مقدن العازمي، عبداهللا شليويح 
العجمي، محمــد منصور ناصر الهاجــري، صالح غامن 
عرفي اخلالدي، يوسف فالح ساير الظفيري، محمد عوض 
موســى حســني، هناء أحمد عيسى، شبيب مانع شبيب 

العجمي، وطارق ماجد جاسم بورسلي.
وحول الشروط، قال أحمد املطوع مدير منطقة املجموعة 
املصرفيــة لألفراد: يتطلب اآلن وجود ١٠٠ دينار لدخول 
سحوبات السنبلة األسبوعية والسحوبات الكبرى، علما 
أن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل ١٠
دنانير في احلساب، والفرص حتتسب على حسب أدنى 
رصيد في احلساب خالل الشهر، لذلك يجب أن يكون قد 
مضى على املبلغ شهر كامل في احلساب للتأهل للسحب 
األسبوعي، وشهران كامالن للسحوبات الكبرى الحتساب 
الفرص، هذا وال توجد قيود أو حدود للسحب واإليداع، 

كلما زاد املبلغ املودع زادت فرص العميل للربح.

أحمد املطوع

«األهلي» ينّظم سحب «الفوز» األسبوعي

أعلن البنك األهلي الكويتي عن فوز سعود عبدالعزيز 
الشطي في السحب األسبوعي حلساب «الفوز» للجوائز، 
بجائزة نقدية قدرها ١٠٠٠٠ دينار والذي أقيم يوم االثنني 

املاضي حتت إشراف وزارة التجارة والصناعة.
وحساب «الفوز» للجوائز، هو حساب اجلوائز األول 
مــن نوعه والذي يتيــح لعمالء البنك األهلــي الكويتي 
فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى. ومن خالل حساب 
«الفوز»، سيحظى عمالء البنك األهلي الكويتي بفرصة 
الفــوز مببلغ ١٠٠٠٠ دينار ضمن الســحب األســبوعي، 
كذلك فرصة للفوز باجلائزة الكبرى وهي راتب شــهري 
بقيمة ٥٠٠٠ دينار ملدة ١٠ ســنوات. وجتدر اإلشارة إلى 
أنه سيكون مبقدور كل من عمالء البنك األهلي الكويتي 
اجلدد واحلاليني االستفادة من هذه الفرصة الفريدة في 

حال توافر رصيد في حسابهم مببلغ ١٠٠ دينار فقط. 
والبنــك األهلي الكويتي يشــجع اجلميــع على فتح 
حســاب الفوز أو زيادة أرصدتهم للحصول على فرص 
أكبر للفوز في السحب القادم يوم االثنني ٣ أبريل ٢٠٢٣، 

فكلما زادت املبالغ املودعة زادت فرص الفوز.
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«الوطني» مينح عمالءه خصومات مميزة في شهر رمضان
الكويــت  يحــرص بنــك 
الوطنــي على مكافــأة عمالئه 
على مدار العام مبا يتناسب مع 
أمناط حياتهم املتنوعة ومنحهم 
جتربة مصرفية مميزة، وفي 
هذا اإلطار ومبناســبة شــهر 
رمضان املبــارك، أعلن البنك 
عــن منــح عمالئــه عروضــا 
حصرية وخصومــات مميزة 
عند استخدام بطاقات الوطني 
االئتمانيــة املؤهلــة. وميكن 
للعمالء االستفادة من العرض 
خالل شــهر رمضــان الكرمي، 
وذلك عنــد الدفع باســتخدام 
بطاقــات الوطنــي االئتمانية 
املؤهلة للتسوق عبر اإلنترنت. 
ويقدم بنك الكويت الوطني 
خصما فوريا ٢٠٪ على أغراض 
اجلمعية خالل شــهر رمضان 
من «Talabat» عند اســتخدام 

الوطنــي االئتمانيــة املؤهلة، 
لــدى  العــرض  ويســري 
«سنتربوينت» و«ماكس» من 
١٥ مارس لغاية ١٩ أبريل املقبل، 
ولدى هوم سنتر لغاية ١ أبريل. 
 «VogaCloset» إضافة إلى عرض
الذي مينح العمالء خصما فوريا 

وثيقة مع كبرى املؤسسات 
القطاعــات،  بــكل  الرائــدة 
ونســعى الســتغالل هــذه 
العالقــات لتوفيــر أفضــل 
العروض احلصرية لعمالئنا 
مبــا يتناســب مــع أمنــاط 
املتنوعة، ويساهم  حياتهم 
في إثراء جتربتهم املصرفية.

وأكــد البــالم أن الوطنــي 
يحرص على أن يكون األقرب 
دائمــا لعمالئــه ويشــاركهم 
فرحتهــم في كل املناســبات، 
رمضــان  شــهر  خصوصــا 
املبارك، مشــيرا إلى أن البنك 
على تواصل مستمر مع عمالئه 
للتعــرف علــى احتياجاتهــم 
باستخدام كل القنوات لرصد 
تلك االحتياجــات وتغيراتها 
وتطوير اخلدمات واملنتجات 
مبا يتماشى مع تلك املتغيرات.

١٧٪ عند التسوق عبر التطبيق 
الوطني  باســتخدام بطاقــات 
االئتمانيــة أو مســبقة الدفــع 
 ،NBK املؤهلة والرمز الترويجي
KWT كما ميكن حلاملي بطاقة

Visa Infinite الوطني االئتمانية 
احلصول على ٣٪ نقاط KWT من 
الوطني عند استخدام البطاقة، 
ويسري هذا العرض لغاية ١٥
يونيو ٢٠٢٣. وبهذه املناسبة، 
قال مدير منتجات البطاقات في 
مجموعــة اخلدمات املصرفية 
الشــخصية في بنــك الكويت 
الوطني، أنور البالم: نســعى 
إلــى توفير أفضــل املنتجات 
والعروض التي تلبي تطلعات 
عمالئنا من مختلف الشرائح 
والتي تساهم في منحهم جتربة 

مصرفية استثنائية.
وأضاف: لدينــا عالقات 

أنور البالم

بطاقــات الوطنــي االئتمانية 
املؤهلــة والرمــز الترويجــي 
NBK٢٠ حيث تطبق الشروط 

واألحكام.
يســتمر العــرض حتى ١٩

أبريــل املقبــل، كمــا أن هناك 
حملــة مخصصــة للعمــالء 
مبناســبة عيد الفطر املبارك، 
حيث تتيــح حلاملي بطاقات 
الوطنــي االئتمانيــة املؤهلة 
احلصول على خصم ٢٠٪ على 
طلبات املطاعم من خالل الرمز 
الترويجي NBK٢٠ خالل الفترة 

من ٢٠ إلى ٢٣ أبريل ٢٠٢٣.
ويقــدم «الوطني» عروضا 
علــى مجموعــة «الندمــارك» 
باحلصــول علــى خصــم ١٠٪ 
عند التسوق عبر اإلنترنت لدى 
«هوم سنتر» و«سنتربوينت» 
و«ماكس» باســتخدام بطاقات 

«بورشه»: تصنيع اجليل الرابع من «كاين»
 الكهربائية بالكامل في «سلوڤاكيا»

تســعى شــركة بورشه 
إيــه جي إلــى حتويل مزيد 
من ســياراتها إلى سيارات 
كهربائية، حيث قررت شركة 
السيارات الرياضية تصنيع 
ســيارة كايــن الكهربائيــة 
بالكامــل املســتقبلية فــي 
مصنــع فولكــس واجــن 
العالمات  سلوڤاكيا متعدد 
التجاريــة الــذي يقــع فــي 
وســتصبح  براتيســالڤا. 
كاين الســيارة الرابعة من 
بورشه التي تطرح مبنظومة 
حركة كهربائية بالكامل بعد 
تايــكان (منذ العــام  ٢٠١٩) 
ومــكان (في العــام  ٢٠٢٤) 
العقــد).  و٧١٨ (منتصــف 
وأعلنت بورشه بالفعل عن 
طرح سيارة  SUV  كهربائية 
بالكامل إضافة إلى كاين خالل 
النصف الثاني مــن العقد، 
حيث ســيتم تصنيعها في 
مصنع بورشه في اليبزيغ .
قــرار  علــى  وتعليقــا 
ألبريشــت  قــال  الشــركة، 
راميولــد عضــو املجلــس 
التنفيذي لإلنتاج والعمليات 
اللوجستية: ستكون كاين 

في املصنــع متعدد العالمات 
التجارية في براتيسالڤا متاما، 
حيــث كان رئيــس وعضــو 
املجلس التنفيذي للتكنولوجيا 
فــي شــركة فولكــس واجن 
ســلوڤاكيا خــالل الفترة من 

٢٠١٢  إلى ٢٠١٦ .
ولطاملــا متتعــت كايــن 
مبكانــة راســخة فــي فئة 
الرياضيــة    SUV  ســيارات
على مدار أكثر من ٢٠  عاما، 
وحققت جناحات كبيرة في 
هذه الفئة. وســجلت كاين 

براتيسالڤا في العام ٢٠١٧ . 
ومنــذ ذلــك احلــني، أنتــج 
املصنع طــرازات مبحركات 
احتراق ومحركات هجينة .

يستعد مصنع سلوڤاكيا 
حاليا لبدء إنتاج سيارة كاين 
اجلديــدة التــي مت حتديثها 
بشكل موســع. فبعد إطالق 
اجليل الثالث منها في العام 
٢٠١٧ ، عملــت بورشــه على 
حتديثــه بشــكل كبيــر من 
خالل تعديــالت كبيرة على 
منظومة احلركة والشاسيه 
والتجهيــزات  والتصميــم 
وتقنيات االتصال، وباإلضافة 
إلى تعديل منظومة احلركة 
محــركات  مــع  لتتناســب 
االحتراق واحملركات الهجينة 
القويــة وعاليــة الكفاءة في 
نفس الوقت، أجرى املهندسون 
في مركز تطوير بورشه في 
فايساخ تعديالت كبيرة على 
شاسيه كاين، بهدف حتقيق 
توازن أكبر بني أداء بورشــه 
املثالي علــى الطرق املمهدة، 
والراحة خالل التنقل ملسافات 
طويلة، وقدرات القيادة على 

الطرق الوعرة .

أعلــى مبيعات بــني جميع 
سيارات بورشــه في العام 
٢٠٢٢ ، حيث بيع منها ٩٥٫٦٠٤ 

سيارات في الذكرى السنوية 
العشرين على طرحها. وقد 
ارتبطت كاين ارتباطا وثيقا 
ببراتيسالڤا منذ بدء اإلنتاج 
في العام ٢٠٠٢ ، حيث كانت 
الهيــاكل املطليــة ترســل 
مــن هناك إلــى اليبزيغ في 
بدايــة تصنيعها. ولكن مع 
طــرح اجليل الثالــث منها، 
انتقل اإلنتــاج بالكامل إلى 

مصنع براتيسالڤا قدم سيارات رائعة خالل السنوات األخيرة وحصل على العديد من اجلوائز

ســيارة  أول  املســتقبلية 
بالكامــل  كهربائيــة    SUV 
يتــم تصنيعهــا في مصنع 
براتيسالڤا، ولكني على يقني 
من أن فريق العمل سيكون 
جاهــزا متامــا لهــذه املهمة 
وسيقدم لنا اجليل اجلديد 
الفائقــة  بجــودة بورشــه 
املعهودة، حيث قدم املصنع 
ســيارات رائعة علــى مدار 
الســنوات األخيرة وحصل 

على العديد من اجلوائز.
ويعرف راميولد نقاط القوة 

«بيتك» ينبه خلطورة وسائل جديدة 
لالحتيال وسرقة احلسابات املصرفية

حذر بيت التمويل الكويتي (بيتك) من خطورة 
أشكال جديدة من النصب واالحتيال االلكتروني 
ظهــرت مؤخرا، بهدف اختراق حســابات عمالء 
املصارف وسرقة أموالهم، مشيرا في بيان صحافي 
ضمن جهوده في دعم حملة «لنكن على دراية» 
لنشر الوعي املصرفي بالتعاون مع بنك الكويت 
املركزي واحتاد مصارف الكويت، الى أن احملتالني 
ال يتوقفون عن استحداث وسائل جديدة إلحلاق 
األذى مبن يقعون في شراكهم، مستغلني التطور 
التقني الكبير في وســائل الدفع ومنو التجارة 
االلكترونية واألهمية املتزايدة للهواتف الذكية 
وشبكة اإلنترنت، وتوجه املاليني إلجناز معامالتهم 
وتعامالتهم اليومية عبر وسائل التقنية احلديثة 
التي تكون معظمها مؤمنة وعصية على االختراق 
املباشر، مما يدفع احملتالني الى استدراج العمالء 
واحلصول على املعلومات املهمة عن حساباتهم، 
ومن ثم االستيالء على أموالهم، بطرق ووسائل 

متغيرة وخبيثة.
ولفــت البيان الى أن بعــض احملتالني رمبا 
يستخدمون تقنيات الذكاء االصطناعي املتقدمة 
ويتعلمون من شبكة واسعة من البيانات مراجعة 
عمليات الشــراء عبر اإلنترنــت واألمناط التي 
تشــير إلى خصائــص العميل الــذي يطمحون 
الى ســلب أمواله واختراق خصوصيته، وهنا 
تنجــح عمليــات االحتيال ألنها تبــدو حقيقية 
وموائمة الهتمامات الشخص وممارساته، حيث 
انتشرت حيل مستحدثة مثل الطرود البريدية غير 
احلقيقية، والفوز بجوائز وهمية واالستثمار مع 
شركات غير موجودة على ارض الواقع، وحيلة 
الشخص املهم، باإلضافة الى استغالل املناسبات 
والكوارث واألحداث فــي جمع تبرعات التصل 
ملستحقيها. وأوضح البيان أن االحتيال اصبح 
عمليا يستهدف كل املستويات واألعمار، بأشكال 
مختلفة، ميكن ان تكون عرضا مغريا جدا ال يكون 
صحيحا، أو حتذيرا من مصرفك حول مشكلة في 
حســابك، أو حتى دعوة صداقة على االنترنت، 
أو اتصاال هاتفيا للمساعدة، ويستغل احملتالون 
التكنولوجيــا احلديثة، أو املنتجات واخلدمات 
اجلديدة واملناســبات الكبرى، الختالق قصص 

تسلب الشخص أمواله ومعلوماته.
ومن أبرز أشكال االحتيال الرائجة حاليا، من 

خالل الهاتف أو شبكة االنترنت:
االســتيالء علــى احلســاب: ينتحــل اللص 
شــخصية موظف في البنك الــذي يتعامل معه 
الضحية، ويطلب منه معلومات تتعلق بالبطاقة 
املصرفية بحجة إيقاف معامالت مالية مشبوهة، أو 

حتديث بياناته قبل توقيف البطاقة، وبعد حصول 
احملتال على بيانات البطاقة يقوم باســتغاللها 

لسرقة وحتويل األموال إلى حسابات تخصه.
االحتيــال عبر اإلنترنت: رســالة فيها رابط 
إلكتروني خبيث، تطلب من الضحية الضغط على 
الرابــط للوصول إلى موقع معني أو للتصويت 
على استفتاء ما، وحال الضغط على الرابط، يتم 
اختراق جهاز الضحيــة والوصول إلى بياناته 

واستغاللها ألغراض خبيثة.
الطرد البريدي: طريقة جديدة انتشرت مؤخرا، 
يرسل فيها اللصوص لضحاياهم رسائل تطلب 
منهم حتويل مبالغ مالية صغيرة ال تثير الشك، 
كرســوم اشــتراك في ســحب على جوائز ذات 
قيمة مالية كبيرة، أو بزعم أن رســالة أو طردا 
بريديا وصل باسم الضحية، ويحتاج األمر الى 
دفع رســوم زهيدة لإلفراج عنه، لكن الهدف ال 
يكون املبلغ املعلن عنه، بل املعلومات املصرفية 
املهمة التي يدخلها صاحب الطرد املزعوم، وفي 
احلال يتم اختراق حسابه بسهولة، وسحب ما 

به من رصيد.
مساعدة ضحايا الكوارث: تستغل عصابات 
االحتيال الكــوارث الطبيعية، فتقوم بإرســال 
رســائل عبر البريد اإللكترونــي تدعو للتبرع 

عبر حتويالت بنكية.
الفوز باليانصيب: يتلقى املستهدف رسالة 
عبر بريده اإللكتروني تخبره بأنه فاز مبسابقة 
يانصيب دولية، على الرغم من أنه لم يشــترك 
فيها، وتكمن اخلطورة إذا مت الرد على الرسالة. 
االستثمار عبر الهاتف: يتصل من يزعم انه 
ممثل لشــركة اســتثمارية ولديه فرص واعدة 
ويحتاج الى معلومــات عن املهتم والراغب في 
املشاركة، ومنها البيانات واملعلومات املصرفية.

١٠٧٫٦ ماليني دينار وّزعتها «اجلزيرة» نقدًا في ١٠ سنوات
عقدت شركة طيران اجلزيرة 
اجتماع اجلمعية العامة السنوية 
للعــام املالــي املنتهــي في ٣١

ديســمبر ٢٠٢٢، حيث وافقت 
علــى توصية مجلــس اإلدارة 
بتوزيع أرباح نقدية عن فترة 
النصف الثاني من العام املالي 
٢٠٢٢ بنسبة ٥٠٪ من رأس املال، 
أي مبا يعادل ٥٠ فلسا للسهم 
الواحد وبإجمالي أرباح نقدية 

تبلغ قيمتها ١١ مليون دينار.
وكانت الشــركة قد وزعت 
أرباحــا نقديــة مرحليــة عــن 
النصف األول من ٢٠٢٢ بواقع 
٣٠ فلسا للسهم الواحد، وبهذا 
يبلغ إجمالي التوزيعات النقدية 
لعــام ٢٠٢٢ بأكملــه ٨٠ فلســا 
للســهم الواحد، ليصــل بذلك 
إجمالي األرباح النقدية املوزعة 
خالل العشــر سنوات األخيرة 
ما قيمتــه ١٠٧٫٦ ماليني دينار 
على املساهمني، وهو ما يعادل 

٥ أضعاف رأسمالها املدفوع.

بإعالن وتوزيع األرباح املرحلية، 
األمر الذي سيسهل عملية توزيع 

األرباح على املساهمني.
وفي هذا السياق، قال رئيس 
مجلــس إدارة طيران اجلزيرة 
مروان بودي: «حققت الشركة 

إدارة التكاليف واستراتيجيتها 
التشــغيلية املتينــة، وكذلــك 
جناح فريق العمل الدؤوب في 
تنفيذ هذه االستراتيجية عبر 
شبكة الشركة الواسعة. نحن 
سعداء مبشــاركة املستثمرين 

عــدد  وزيــادة  التوســعية 
الوجهات التي تخدمها ضمن 
شبكة وجهاتها، باإلضافة إلى 
زيادة عدد الطائرات العاملة 
في أسطولها وستقوم الشركة 
بإطالق رحالت مباشــرة إلى 
عــدة وجهات جديــدة خالل 
موســم الصيف، أبرزها إلى 

ميونيخ وبلغراد وتيرانا.
وأضاف: «ستعمل الشركة 
على اســتئناف رحالتها إلى 
كل من براغ وسراييڤو، ومع 
إضافة هذه الوجهات اجلديدة، 
يرتفع عــدد الوجهــات التي 
تخدمها ضمن شبكتها إلى ٦٢
وجهة منتشــرة في أوروبا، 
والشــرق األوســط، ووسط 

وجنوب آسيا، وأفريقيا».
إلــى أن طيــران  وأشــار 
اجلزيــرة أعلنــت مؤخــرا، 
ضمن خططها التوسعية، عن 
عزمهما إنشاء شركة طيران 
منخفضة التكلفة في اململكة 

أرباحــا قياســية تاريخية في 
عــام ٢٠٢٢ وذلــك بالرغــم من 
ارتفاع أسعار الوقود التي متثل 
وحدها جزءا كبيرا من تكاليف 
الشركة. ويعود الفضل في ذلك 
إلى جناح سياسة الشركة في 

واملساهمني هذا النجاح ونتطلع 
إلــى مواصلــة توســعنا فــي 

املستقبل القريب». 
وأشار بودي إلى أن طيران 
اجلزيرة ســتواصل في عام 
٢٠٢٣ التركيــز على خططها 

العربية السعودية مع شركاء 
سعوديني ليكون مقرها مطار 

امللك فهد مبدينة الدمام.
وفي شهر فبراير املاضي، 
كانت شركة طيران اجلزيرة 
قد أعلنت عن أرباح قياسية 
صافيــة بلغــت ٢٠٫١ مليون 
دينار عن العام املالي ٢٠٢٢، 
حيــث بلغت ربحية الســهم 
الواحد ٩١٫٢٨ فلســا، بزيادة 
قدرهــا ١٧٤٫٤٪ مقارنة بعام 
٢٠٢١. وكان ذلك نتيجة لزيادة 
عدد الركاب خالل العام والتي 
بلغت ٣٫٦ ماليني بارتفاع قدره 
٢٤٧٫٥٪ مقارنة بعام ٢٠٢١. كما 
بلغ معدل إشغال املقاعد ٧٧٪ 
بزيادة قدرها ١٠٫٢٪، كما بلغت 
اإليرادات التشغيلية للشركة 
خالل العام ١٨٢٫١ مليون دينار، 
مرتفعة بنسبة ١٢٦٫٥٪، كما 
ارتفعت األرباح التشــغيلية 
بنســبة ١٤٨٫٤٪ حيث بلغت 

٢٦٫٨ مليون دينار.

عمومية الشركة أقرت توزيع ٥٠٪ نقداً عن النصف الثاني من ٢٠٢٢ بعد توزيع ٣٠٪ بالنصف األول.. ليصبح إجمالي توزيعات العام ٨٠٪

مروان بودي

وخــالل اجتمــاع اجلمعية 
العامــة غيــر العاديــة، وافق 
مساهمو الشــركة على تعديل 
بعض مواد النظام األساســي 
للشركة مبا يســمح للجمعية 
العامة بتفويض مجلس اإلدارة 

الفضل في حتقيق األرباح القوية يعود لنجاح سياسة إدارة التكاليف واإلستراتيجية التشغيلية املتينةمروان بودي: «اجلزيرة» حققت أرباحًا قياسية تاريخية في ٢٠٢٢.. رغم ارتفاع أسعار الوقود

٥ بنوك فرنسية متهمة باحتيال ضريبي قيمته ١٠٨ مليارات دوالر
أفاد مكتب املدعي املالي في فرنسا 
بأن محققني فرنسيني داهموا ٥ بنوك 
أمــس، وذلك في إطــار حتقيق في 

احتيال ضريبي واسع.
وقال املكتب في بيان إن نحو ١٥٠
محققا من وزارة املال الفرنسية و١٦

قاضيا فرنسيا وستة مدعني أملان 
أجروا عمليات تفتيش في باريس 
وحولهــا، فــي قضية يشــتبه في 
أنها حرمت الســلطات من عائدات 
ضريبية تزيد على ١٠٠ مليار يورو 

(١٠٨ مليارات دوالر).
وذكــرت صحيفــة «لومونــد» 
الفرنســية أن املصارف املستهدفة 
هي: «سوســيتيه جنــرال» و«بي 
إن بي باريبا» و«إكســان» (تابع لـ 
BNP) و«ناتيكسيس» و«إتش إس 

بي سي».

القائمة تضم «سوسيتيه جنرال» و«بي إن بي باريبا» و«إكسان» و«ناتيكسيس» و«إتش إس بي سي»
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«بوبيان» يطلق هويته التجارية اجلديدة

أعلن بنــك بوبيان عن إطالق هويته 
التجاريــة اجلديدة حتت شــعار «كل ما 
هــو ممكن» والتي تأتــي مواكبة لنجاح 
واجنازات البنك خالل السنوات االخيرة 
وطموحاته التي يســعى إلــى حتقيقها 

مستقبال.
وقال الرئيــس التنفيــذي للخدمات 
املصرفية اخلاصة والشخصية والرقمية 
فــي بنك بوبيان عبــداهللا التويجري إن 
عمليــة تطوير الهويــة التجارية جاءت 
تلبية الحتياجات البنك لتجســد هوية 
جديدة تواكب النمــو واالزدهار وتعبر 
عن الطموح والشغف لتكوين عالقة قوية 

بني العمالء.
وأوضح التويجري أن إطالق الهوية 
اجلديــدة جــاء بعــد عامــني مــن العمل 
والدراسات واألبحاث إضافة إلى لقاءات 
واســتبيانات موجهــة لعــدد كبيــر من 
املســاهمني واملوظفــني وكذلــك العمالء 
للوقوف على أساســيات تطوير الهوية 
التجارية الســابقة وحتديد االحتياجات 
الالزمة ملواجهــة التغييرات والتحديات 

العاملية املتجددة.
وبني أن أحــد أهم األهداف كان أيضا 
تطوير الرسائل املوجهة ملختلف شرائح 
العمالء وأصحاب املصالح، لذلك مت تطوير 
الشعار وإعادة صياغة الرسالة والرؤية 

والقيم األساسية لبوبيان.
وعــن الشــعار، أوضــح التويجري: 
ارتأينا إبراز عنصر اجلســر في الشعار 
ليعكس أيديولوجية بوبيان املبنية على 
بناء الســبل بني األشــخاص إلى جانب 
إزالة كلمة بنك من الشعار لتعزيز فكرة 
أن بوبيــان يتعدى كونه مجرد بنك إلى 
كونه «أســلوب حياة متكامل» مع ابقاء 

عبارة «نعمل بإتقان» كشعار مكتوب.
وأضاف أن رسالة البنك أصبحت تنص 
على «حتقيق حياة أفضل وأكثر ازدهارا 
للجميع» فيما نصت الرؤية اجلديدة على 
«أن يكون بوبيان هو البنك اإلسالمي الرائد 
في ابتكار أفضل احللول املالية والرقمية»، 
مضيفــا أنه قد مت تطوير واختصار قيم 

األقسام واإلدارات داخل البنك واستكشاف 
اخليارات املتاحة واختيار األنســب مبا 
يتماشــى مع جوانب الهويــة التجارية 

األخرى ويعكسها.
يذكــر انه مت إطــالق الهوية اجلديدة 
خالل حفل التكرمي الســنوي الذي أقامه 
البنك احتفاء بجهود وإجنازات موظفيه 
خالل عام وســيتم تطبيقها على مراحل 
تبدأ من شهر أبريل املقبل على أن تنتهي 
جميع مراحل التطبيق لكل قطاعات وأعمال 

البنك خالل عام ٢٠٢٤.

حتت شعار «كل ما هو ممكن»

عبداهللا التويجري خالل حفل إطالق العالمة التجارية اجلديدة

بوبيان وتكثيفها في ٣ قيم أساسية هي 
«االبتكار والتمكني والعزمية» لتكون أكثر 
مواءمة ومرونة في تطبيقها عبر أنشطتنا 
املختلفة داخليا وخارجيا لتتماشى مع 

رؤيتنا املستقبلة وتعزيز مكانتنا.
وأشــار التويجري إلــى أن النهوض 
بعناصر الهوية البصرية عبر إدخال ألوان 
أغنــى وأكثر تنوعا إلــى نظام التصميم 
الــذي يتســم باحلداثــة لتوســيع آفاق 
اإلبداع في اإلعالنــات والتصاميم وذلك 
بعد تقييم مكثــف وتعاون بني مختلف 

«املركز» ُيطلق «صندوق الزخم اخلليجي» 
لالستثمار في األسهم اخلليجية

أعلن املركز املالي الكويتي 
(املركز) عن إطالق «صندوق 
GCC) اخلليجــي»  الزخــم 
أول   ،(Momentum Fund
صندوق يستثمر في األسواق 
اخلليجية وفق منهجية الزخم، 
والتــي تقوم باالســتثمار في 
أداء  أفضل األسهم اخلليجية 
ومتابعة جميع مكونات مؤشر 
«ســتاندرد آند بورز» املركب 

للزخم اخلليجي.
الزخم  ويعــد «صنــدوق 
اخلليجي» أول صندوق خليجي 
يقوم بتطبيق آلية االستثمار 
وفق عوامل محددة، يتبع فيها 
مزود املؤشرات قواعد تتسم 
بالشــفافية في عملية اختيار 
األســهم تتماشــى مع أفضل 
املمارسات العاملية ذات نفس 
املنهجية، مع مراعاة مستويات 
السيولة وعمق السوق. ويوفر 
«صندوق الزخــم اخلليجي» 
للمســتثمرين مــن األفــراد 
واملؤسسات فرصة الوصول 
ألسهم الشــركات ذات أفضل 

عوائد معدلة وفق املخاطر.
ويعكس إطالق «صندوق 
الزخــم اخلليجــي» اجلديــد 
جهود «املركز» لتقدمي احللول 
واألدوات االستثمارية املبتكرة 
حتســني  بهــدف  لعمالئــه، 
العوائد املعدلة وفق املخاطر 
للمستثمرين. ومت تطوير آلية 
الصندوق من قبل فريق إدارة 
أسهم منطقة الشرق األوسط 
وشــمال أفريقيا، وفق أبحاث 
ودراسات استمرت على مدى 
عامني للتحقق من صالحية هذه 
االستراتيجية، وذلك بالتعاون 
مع مزود املؤشرات «ستاندرد 

آند بورز».
وفــي تعليــق لــه بهــذه 

مبؤشرات األسواق الرئيسية 
من حيث األداء واملخاطرة. وقد 
القت هذه االستراتيجية طلبا 
كبيرا من قبل املســتثمرين 
في األسواق العاملية. وخالل 
العشر سنوات السابقة، فاق 
أداء مؤشــر «ســتاندرد آند 
بورز» للزخم اخلليجي أداء 
مؤشر «ستاندرد آند بورز» 
اخلليجي املركب بنسبة ١٫٧٪ 
ســنويا. ويخدم الصندوق 
الذي يفضلون  املستثمرين 
االســتثمار فــي األســواق 
اخلليجيــة باســتراتيجية 

طويلة األمد لتحقيق عوائد 
جيدة معدلة باملخاطر، األمر 
الذي ميكنهم من االستفادة من 
تأثير العوائد املركبة. ويعد 
هذا الصندوق بوابة لدخول 
«املركــز»  اســتراتيجيات 

االستثمارية غير النشطة.
وقــال فهد الرشــيد، نائب 
اســتثمارات  إدارة  رئيــس، 
األســهم فــي منطقة الشــرق 
األوسط وشمال أفريقيا: تقوم 
منهجية الزخم فــي «املركز» 
بانتقاء األسهم حسب عوامل 
وأسس تتماشى مع املمارسات 
في األســواق العامليــة. ويتم 
انتقــاء األســهم التــي متثــل 
مجتمعة ٥٠٪ مــن رأس املال 
لألســواق اخلليجيــة، وذلك 
لتحسني مستويات والتذبذب. 
وتتم إعادة مراجعة مكونات 
املؤشر كل ستة أشهر. وميكن 
بــدء عمليــة  للمســتثمرين 
االستثمار في الصندوق عبر 
خطوات سهلة ومبعدل أتعاب 
لإلدارة أقل من صناديق األسهم 

اخلليجية األخرى. 
بابتــكار  وقــام «املركــز» 
العديد من األدوات االستثمارية 
واخلدمات املالية، وهو ما يؤكده 
إطالق بوابات استثمارية فريدة 
تالئم متطلبات املستثمرين. 
ومــن بــني هــذه املنتجــات 
االستثمارية، إطالق «صندوق 
املركز للعوائد املمتازةـ  ممتاز»، 
وهو أول صندوق أسهم محلي 
مشــترك، و«صنــدوق املركز 
العقاري»، أول صندوق مفتوح 
لالستثمار العقاري في الكويت، 
و«صندوق فرصة املالي» الذي 
أطلقه «املركز» الصندوق األول 
والوحيد للخيارات في منطقة 

اخلليج منذ العام ٢٠٠٥.

أول صندوق يستثمر في األسواق اخلليجية وفق منهجية الزخم

فهد الرشيد محمد الغنام

املناسبة، قال محمد الغنام، 
إدارة  نائــب رئيــس أول، 
استثمارات األسهم في منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا «باملركز»: يســرنا 
الزخــم  إطــالق «صنــدوق 
اخلليجــي» كأول صنــدوق 
غير نشط في اخلليج يتبع 
منهجية الزخم في أســواق 
األســهم اخلليجيــة. وقد مت 
اختيــار هــذه املنهجية بعد 
إجــراء دراســة تاريخيــة 
وحتليليــة متعمقــة لعــدة 
منهجيات استثمار ومقارنتها 

عبداهللا التويجري: تواكب النمو واالزدهار وتعبر عن الطموح والشغف لتكوين عالقة قوية بني العمالء

الدوالر يتراجع أمام العمالت الرئيسية
انخفض الدوالر لليــوم الثاني على 
التوالــي أمام العمالت الرئيســية، أمس 
الثالثــاء، إذ أدى انحســار املخاوف من 
حــدوث أزمة مصرفية شــاملة لتراجع 
الطلب على األصول اآلمنة. وارتفع الني 
بقــوة على الرغم مــن كونه تقليديا من 

عمالت املالذ اآلمن، معوضا خسائر الليلة 
قبل املاضية ويشير محللون إلى تدفقات 
مرتبطة بانتهاء السنة املالية في البالد يوم 
اجلمعة. وقفز أيضا الدوالران األسترالي 
والنيوزيلنــدي، حيــث حصــل الدوالر 
األســترالي على دعم إضافي من بيانات 

أفضل من املتوقع للمبيعات العقارية.
وانخفض مؤشر الدوالر، الذي يقيس 
أداء العملة األميركية أمام ٦ عمالت رئيسية 
من بينها الــني، ٠٫١٦٪ إلى ١٠٢٫٥٩ خالل 
التعامالت اآلســيوية مواصال خسائره 

التي بلغت ٠٫٣٥٪ يوم االثنني املاضي.

النفط يعزز مكاسبه 
بفعل مخاطر اإلمدادات 

الكردية وهدوء 
املخاوف املصرفية

رويترز: ارتفعت أســعار 
النفط خــالل تعامالت أمس، 
مواصلة مكاسبها الكبيرة من 
اجللسة املاضية بفعل مخاطر 
تعطل إمدادات إقليم كردستان 
العراقــي وآمال فــي احتواء 
االضطرابات في قطاع البنوك. 
وخالل جلسة التعامالت أمس 
ارتفعت العقود اآلجلة خلام 
برنــت ٥١ ســنتا، أي ٠٫٦٥٪، 
إلــى ٧٨٫٦٣ دوالرا للبرميل، 
وارتفع خام غرب تكســاس 
الوسيط األميركي ٤٥ سنتا، 
أي ٠٫٦٢٪، إلى ٧٣٫٢٦ دوالرا 

للبرميل.
وارتفع النفط أكثر من ٣
دوالرات يوم اإلثنني املاضي 
بعدمــا أوقفــت تركيــا ضخ 
إقليم كردســتان  اخلام مــن 
عبــر خــط أنابيب تابــع لها 
بعد حكم فــي قضية حتكيم 
أكــد أن موافقة بغــداد الزمة 
لشحن النفط. وأثار إعالن بنك 
فيرست سيتيزنز بانكشيرز، 
أنه سيســتحوذ على ودائع 
وقروض بنك سيليكون ڤالي 
املنهار، مشاعر التفاؤل حيال 
وضع القطاع املصرفي ودفعت 

األسهم األوروبية لالرتفاع.
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ليلة استثنائية بكل املقاييس.. 
ليلــة االحتفال الكبير  الذي أقامه 
الثقافــي  الشــربيني»  «ملتقــى 
بالقاهــرة.. لتكــرمي نائب رئيس 
حترير «األنباء» بعد حرب حترير 
الكويــت ومديــر حتريرهــا قبــل 
العدوان العراقي الغاشــم األستاذ 
يحيــى حمــزة، وهو تكــرمي غير 
مسبوق في مصر وإن سبقه تكرمي 
كبير ورائع في الكويت قبل سنوات 
أقامتــه «األنباء» ألبــي حامت وهو 
يختتم مســيرته في الكويت بعد 
رحلة عطــاء كانت ومازالت محط 

إعجاب وتقدير اجلميع.
تقدم حضوره مستشار رئيس 
حتريــر «األنباء» حســام فتحي، 
كممثل شــخصي لرئيس التحرير 
يوسف خالد املرزوق، وليقدم ألبي 
حامت درع «األنباء» التذكارية، في 
تكرمي جديد ومستمر البنها البار. 
كما ألقيت باالحتفالية كلمة متلفزة 
لرئيس حترير «األنباء»، أضاءت 
قاعة امللتقى بســطورها الصادقة 

الصادرة من القلب.
وكان مؤســس امللتقى  الزميل 
محمــود الشــربيني قــد اســتهل 

االحتفالية بكلمة
تكرمي أتشرف بحضوره

ثم حتدث األستاذ يحيى حمزة 
فــي ليلة تكرميــه فقــال: حديثي 
سينقســم إلى ثالثة أقسام: األول: 
هو التكرمي الذي اتشرف بحضوره، 
وأثــر فــي نفســي تأثيــرا كبيرا، 

سواء من جانب ملتقى الشربيني 
الثقافي وُمؤِسسه الزميل محمود 
الشــربيني، أو من جانب األستاذ 
حسام فتحي ممثل رئيس حترير 
«األنباء» ودرعــه التكرميية التي 
أهداها إلّي، كما تأثرت كثيرا بكلمة 
رئيس حترير «األنباء» األخ يوسف 
خالد املرزوق. وتأثرت كثيرا بلمحة 
وفاء األخ العزيز حســني الفضلي 

ودرعه التكرميية.
وأضاف: ال أخفيكم أنني تأثرت 
جدا مــن ناحية اخرى بحضوركم 
نفسه، فمنكم من لم أره منذ نحو ٢٠
سنة او يزيد، وهي محبة اعتبرها 
اكبر تكرمي، من أسرتي الصحافية 

التي عشت حياتي وسطها. 
أقّســم كالمي الى ثالثة أقسام: 
األول التكرمي، فهو ميثل لي حدثا 
مهما جــدا، وكل تكــرمي هو كذلك 
بالنسبة لي.. والثاني هو موضوع 
الندوة: صعود وتراجع الصحافة 
العربيــة.. والقســم الثالــث هــو 
جتربتي مع مطبخ «األنباء» وعملي 

مع الزمالء من كل البلدان. 
 ولنبدأ باجلزء األول: ال أخفيكم 
انني سعيد جدا بهذا التكرمي رغم أنه 
سبقته تكرميات اخرى لكنه تكرمي 
فــي بلدي مصر. ثانيا: أنه وســط 
زمالئي الذين عشت معهم أكثر مما 
عشت مع أسرتي، ووسط ظروف 
صعبــة، مليئة باألحــداث والعمل 
الصحافي.. كانت فترة خصبة جدا 

في حياتي.
تكرمي أسطوري

وقــد مت تكرميي مــن «األنباء» 
خالل فتــرة عملــي فيهــا تكرميا 

صــدري، فقــد شــعرت انــه يريد 
ان يرفــع رأســي وســط زمالئــي 
الصحافيني في بلدي، وهذا تكرمي 
ســأظل أذكره، وكان ذلــك بعد أن 
تركت الكويت بثالثة عشر عاما. 

أما التكــرمي الثاني فــكان عام 
٢٠١١، حيــث اقامت «األنباء» حفال 
لتكرمي كل مديري التحرير السابقني 
واحلاليني في ذلك الوقت، وكرموني 
بأن طلبوا مني أن ألقي كلمة احلفل 
باســم املكرمني ومنهم األســاتذة: 
ســمير عطااهللا وحامــد عز الدين 
وحســام فتحي، وقد حظيت بهذا 

الشرف تقديرا لي من «األنباء».
ثم بعــد ذلك بعامــني كرمتني 
وزارة االعالم، ممثلــة في امللتقى 
االعالمــي الذي يشــرف عليه األخ 
ماضي اخلميس، وطلب مني إلقاء 
كلمة احلفل نيابة عن رموز الثقافة 

واإلعالم والفن.
تكرمي غاٍل من رئيستي في العمل

ثمــة تكرمي غال جــدا لدي، مت 
منــذ عامني وأربعة أيام على وجه 
التحديد (نحن اآلن يوم ١٨ مارس 
٢٠٢٣) هــو تكرمي خــاص، قوامه 
موقف شــخصي مؤثــر في جانب 
وغال في جانب آخر، فقد فقدت - 
وافتقدت - شريكة عمري وحياتي، 
وهنا فوجئت بسيل من املكاملات من 
الكويت من كل من يعرفونني من 
اإلخوة والزمالء، أســماء كثيرة ال 
تعّد وال حتصى، بقيت أسماؤهم في 
القلب والذاكرة، لكن يأتي في املقدمة 
أســرة العم خالد يوسف املرزوق، 
رحمه اهللا، جميعها، رجاال ونساء، 
مكاملات منفردة من افراد األســرة، 

عشرين عاما.
والثاني: اهدي هذا التكرمي لكل 
شباب وفتيات الكويت الذين بدأوا 
مســيرتهم الصحافيــة في جريدة 
«األنباء»، وارتقوا ســلم التحرير 
الصحافي ليصبحوا من رموز العمل 
االعالمي والصحافي والديبلوماسي 
واحلكومي، وترقــوا إلى مناصب 
قيادية وكانت بداية مشوارهم في 

«األنباء» واكتساب اخلبرة.
 كمــا أهدي هــذا التكــرمي الى 
اصحاب «األنباء».. إلى روح العم 
خالد يوسف املرزوق، رحمه اهللا، 
وإلــى روح األســتاذ وليــد خالــد 
املرزوق، رحمه اهللا، وإلى األستاذ 
فواز خالد املرزوق، وإلى األستاذة 
بيبــي خالــد املــرزوق رئيســتي 
املباشــرة ورئيسة التحرير خالل 
معظم فترات عملي بـ«األنباء»، وإلى 
األستاذ يوسف خالد املرزوق رئيس 
التحريــر احلالي، وأقــول بصدق 
واخــالص لقد اكرموني وكّرموني 
وقّدروني وأنا في الكويت واآلن وأنا 
في مصر أهدي لهم هذا التكرمي ألنهم 
أصحاب الفضل فيــه حقا ويقينا 

وعرفانا ووفاًء وصدقا وأخالقا.
مشارك في مرحلة.. وأقّدر من سبقني

وحتدث االســتاذ يحيى حمزة 
عــن اجلانب العملي في مســيرته 
الصحافيــة فــي «األنبــاء» فقال: 
شــاركت فــي مرحلة مــن مراحل 
«األنباء»، وأقّدر من سبقوني ومن 
حلقوني. لقد كلفت مبسؤولية إدارة 
حتريــر «األنباء» وهي مؤسســة، 
وتعلمت من أساتذتي الذين عملوا 
بها وكتبــوا فيها وهم األســاتذة: 

أسطوريا غير مســبوق، في بيت 
مؤسس «األنباء» وصاحبها واألب 
احلقيقي لهــا العم خالد يوســف 
املــرزوق، رحمه اهللا. كل اقســام 
«األنبــاء» كانــت حاضرة: أســرة 
التحرير واملطابــع واملالية و....، 
وقد نشرت «األنباء» تفاصيله على 
صفحتني بعنوان أتذكره  جيدا وأنا 
ممنت ملا كتب عني فيه.. لكنني لن 
أذكره.. هو محفور في ذاكرتي. وقد 
عقــب ذلك تكرمي آخر من األســرة 
الصحافية بالكويــت كلها، ممثلة 
في جمعية الصحافيني الكويتية.

.. مازلت أذكر ياعم خالد

 وروى األســتاذ يحيى واقعة 
مهمة في تاريخه عندما قال: تصادف 
وأنا بالقاهرة أن الكاتب الصحافي 
جمال بدوي رئيس حترير «الوفد» 
أصيب بوعكة صحية، وكان العم 
خالد يوسف املرزوق، رحمه اهللا، 
موجــودا بالقاهرة آنذاك، فهاتفني 
طالبــا منــي زيارتــه  فرتبت مع 
الزميل عبــاس الطرابيلي للزيارة 
وشــرفني العــم خالــد، مبرافقتي 
له ..  وقــد  حضر يرافقه صديقه 
وزير اإلســكان والتعمير املصري 
املهنــدس حســب اهللا الكفــراوي 
ودخلنا منزل جمــال بدوي وكان 
معه  نخبة من رموز الصحافة في 
مصر آنــذاك، وخالل اللقاء توالت 
األحاديث عن مصر والكويت، ولكني 
أُخْذت وفوجئت متاما عندما وجدت 
العم خالد يوسف املرزوق يتحدث 
عني بإسهاب، ويشيد بي وبأدائي 
الصحافــي، واعتبرتــه تكرميا لي 
وشهادة تقدير منه، ووساما على 

اإلخــوة واألخــوات فــواز وبيبي 
ويوسف ونوف والعنود والسيدة 
اجلليلة والدتهم، المست كلماتهم 
ومواساتهم وجداني ومست قلبي، 
كان تقديرهم لــي عاليا في محنة 
فقداني لزوجتي، التي رحلت بزمن 
الكورونا، ولكنها لم ترحل بسبب 
الكورونا، واملفاجأة املذهلة أنه رغم 
قيود الســفر واالجراءات ومعاناة 
الســفر، فاجأتني األســتاذة بيبي 
خالد املرزوق باحلضور إلى القاهرة 
لتقدم واجب العزاء لي وألسرتي، 
في زيارة اســتغرقت ٢٤ ســاعة.. 
ملسة إنســانية يندر وجودها، من 
األستاذة بيبي خالد املرزوق كانت 
«بلسم».. كل مواســاتهم بلسمت 
جرحــي وحزني على شــريكتي.. 
فقد كنت اشــعر باحلزن الشديد، 
لكن هذا الوفاء االنســاني والرقي 
األخالقــي جعلني أغالــب أحزاني 

وخفف عني الكثير.
إهداء التكرمي

تكرميي اليوم أنا سعيد جدا جدا 
به، فمجرد أن التقي بكم اليوم، وأن 
تكون ثمرة عملي الصحافي هي هذا 
التالقــي وهذا التجمــع بعد غياب 
طويــل وبعد كل هــذا العمر، فهذا 
تكرمي كبير، واتوجه بالشكر حملمود 
الشــربيني وملتقاه الذي أتاح لي 
ولكم هذه الفرصة، وبالطبع هو عمل 
معي كثيرا، وهو مهني الى جانب 

أنه يتحلى بالوفاء واالخالص.
وقــال ابو حامت إنــه يهدي هذا 
التكرمي في ثالثة اجتاهات، األول: 
لكل من شــرفت بالعمــل معه في 
«األنباء» لفترة جتاوزت أكتر من 

محمد خالد قطمة، وسمير عطااهللا 
فارس الصحافة اللبنانية والعربية 
وصالح الشايجي، وصالح الساير 
وعبد اهللا حســني وأحمد السقاف 
وســامي النصــف، وهــو «ذواق» 
للصحافة وقارئ نهم، كان يسافر 
كثيرا وكان يحضر معارض الكتب، 
فكنت أطلب منه أن يأتي باإلصدارات 
اجلديدة لـ«األنباء»، وغيرهم وأنا 

هنا أرّد الفضل إلى أصحابه. 
كمــا تعلمت الكثيــر من الذين 
تولوا إدارة حتريــر «األنباء» من 
بعــدي ولكن هذه املــرة من موقع 

القارئ واملتابع جلهودهم. 
وأضاف: إدارة جريدة «األنباء» 
رحبــت بكل املقترحــات واألفكار، 
ودعمت العمل التحريري بكل قوة 
ومنحتهــا كل الدعم، ولوال اقتناع 
اإلدارة وأصحاب اجلريدة بهذا كله 

ما كنا لنحقق شيئا.
وتطرق األستاذ يحيى للحديث 
عــن ســمات أصحــاب «األنباء»، 
واســتذكر تاريخ املؤســس، العم 
خالد يوسف املرزوق، رحمه اهللا، 
فوصفه بأنه من رموز رجال االعمال 
بالكويــت وهــو مؤســس احلركة 
العقارية ومؤسس البنك العقاري 
وكان، رحمه اهللا، يحب الصحافة 
جدا، وكان قارئا نهما، و كان يطرح 
علينا بعض االفكار ويتابعها أيضا.

األستاذة بيبي خالد املرزوق - 
رئيستي املباشرة ورئيسة التحرير 
خالل معظم فترة عملي ـ درســت 
اإلعالم بالواليات املتحدة األميركية، 
وكانت تسعى إلى تطبيق ما درسته، 
وكان لديها فكر متطور دائما، وهذا 
ما أعطى العمل قوة في الصحيفة، 

يحيى حمزة في أول تكرمي له بالقاهرة: «األنباء» حياتي.. وربيع عمري الصحافي

يوماً لتكرميك واالحتفاء بك، فإن ذلك لك 
حقاً، وعليهم واجباً، فما أعظم أن يتحدث 
املرء بفضل أســاتذته عليه، وما أعظم أن 
يسعى اإلنسان إلى من مّد إليه يديه، معيناً 
ومسانداً، ليقول له شكراً أيها املعلم، وشكراً 
أيها القائد الفذُّ الكبير. ونحن في الكويت 
ال نقل عن زمالئنا وفاءً لك، وتواصالً معك، 
وإذا كانت األيام واملســؤوليات قد فّرقت 
اجلمع، فأنت في قلوبنا تعيش، وفي أفئدتنا 
حتيا، وعلى ألسنتنا دائماً نعطرها بذكرك، 
وبذكرياتنا معك، حيث يفوح منها العطر 

وينتشر األريج.
إن تلــك الرســالة التــي أخطها إليك 
أن يكتب  مبشاعري وأحاسيســي، قبل 
حروفها قلمي، ليســت لذكر فضائلك، أو 
ســرد عطائك، ولكنها كلمات تخرج من 
أعماق كّل احملبني الذين أمثلهم، وهم في 
احلقيقة كثر، أجمعوا على حبّك، وتتلمذوا 

على يديك.
حتية عاطرة إليك يا صانع النجوم.

حتية عاطرة إليــك يا هرماً في مجال 
الصحافة، وعلماً في الدقة واألمانة والنزاهة 

واإلتقان.

والكل ميثلون أسرة صحافية واحدة، وإن 
اختلفت األدوار وتنوعت املسؤوليات.

أبا حامت: لعلــك تذكر، ومن املؤكد أنك 
التحرير األخت  تذكر، كم كانت رئيــس 
الفاضلة بيبي خالد املرزوق عوناً وسنداً 
لزمالئها العاملني معها تتفقدهم وتســأل 
عن أسرهم، وتتواصل بنفسها مع أبنائهم 
رعاية وعناية وعطاء ال يتوقف وتشجيعاً 

ليس له مثيل.
وهكذا كان كلُّ أبناء العم خالد يوسف 

املرزوق ـ طيب اهللا ثراه.
أّما أنت أيها القائد النبيل فقد وصلت 
بـ«األنباء» وقتمــا كنت مديراً لتحريرها 
ونائباً لرئيس التحرير إلى ذروة النجاح، 
وقمة التميز بأفكارك التي سبقت العصر، 
التي تفتق عنها ذهنك،  املهنية  وإبداعاتك 
وجادت بها قريحتك، فأوصلت الصحيفة 
إلى مكانة تطلع إلى بعضها بقية الصحف 
ولو كانت سابقة عليها في املولد واملنشأ 

أو تالية لها في الصدور والظهور.
أستاذي ومعلمي يحيى حمزة:

إذا كان الزمالء فــي القاهرة قد التأم 
شملهم وتســاندت عزائمهم فخصصوا 

تعلمت من العم خالد - رحمه اهللا- ومن 
أبنائه جميعاً أّن إنســانية القيادة تصنع 
التفوق، وأّن حــق الزمالة مكفول للكبير 
والصغير، فما عهدت منهم جميعاً إال عناية 
ورعاية لكل احملررين، ولكل العاملني، ال فرق 
في ذلك بني مواطن ومقيم، وال بني كويتي 
أو خليجي أو عربي، فالكل أبناء «األنباء»، 

مدرسة «األنباء» تلك الصحيفة املتفردة التي 
ضمت بني جنباتها إدارة حاذقة واعية بدءاً 
مبؤسسها املغفور له بإذن اهللا العم خالد 
يوسف املرزوق - طيب اهللا ثراه- ومروراً 
بقادتها األساتذة وليد وبيبي وفواز ونوف 
ويوسف أبناء وبنات هذا الرجل الذي سيظل 
شامخاً وحاضراً رغم وفاته قبل بضع سنني.

رسالٌة إليك..
النجوم، ومورِّد  إليك يا صانع  رسالة 
الكوادر الصحافية املتميزة إلى الصحف 

الكويتية ونظيرتها املصرية.
رسالة إليك أيها الصحافي املهني البارز، 
الذي يقطر قلمه صدقاً، وتشــيع كلماته 
نبالً، وال يعرف قلبه سوى البذل والعطاء.
رســالة إليك يا أبا حامت، يا من تتلمذ 
على يديك عشرات وعشرات ممن أصبحوا 
اآلن قادة ورواداً في مجال اإلعالم املقروء 

واملنظور على حد سواء.
رسالة إلى األســتاذ الذي آمن بأهمية 
الكلمة، وبضــرورة تواصل األجيال، فلم 
تبخل علــى أحد بنصيحة أو توجيه، ولم 
تزل ترشد وتصّوب وتصحح حتى غدوت 
بشهادة اجلميع أستاذاً وإنساناً قلَّ نظيره، 

وصعب أن يكون له مثيل أو قرين.
رســالة إلى املُعلِّم يحيــى حمزة «أبو 
حامت» تعجز حروفها عن وصف فضائله 
وذكر مناقبه، وعدِّ إســهاماته الصحافية 
اإليجابية التي تســتعصي على احلصر 

والذكر والتدوين.
لقد تتلمذت على يديك يا أبا حامت داخل 

رســـــالة 
إلى «أبو حامت»

بقلم: حسني الفضلي

درع تكرميية من الزميل حسني الفضلي للمكرم يحيى حمزة

نائب رئيس التحرير السابق أهداه إلى روح نائب رئيس التحرير السابق أهداه إلى روح 
مؤسس «األنباء» العم خالد يوسف املرزوق ـ رحمه اهللا.. مؤسس «األنباء» العم خالد يوسف املرزوق ـ رحمه اهللا.. 

وتأثر بلفتة رئيس التحرير يوسف خالد املرزوقوتأثر بلفتة رئيس التحرير يوسف خالد املرزوق

نائب رئيس التحرير السابق أهداه إلى روح 
مؤسس «األنباء» العم خالد يوسف املرزوق ـ رحمه اهللا.. 

وتأثر بلفتة رئيس التحرير يوسف خالد املرزوق

تكرمي يحيى حمزةتكرمي يحيى حمزة

ليلة استثنائيـةليلة استثنائيـة
تكرمي يحيى حمزة

ليلة استثنائيـة
ملشاهدة الڤيديو
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فقد كنا جنلس معا وأطرح أفكاري 
وافكار الزمالء  ونتناقش ونتدارس، 
وأيضا كانت لديها افكار، فكنا جنمع 
كل األفكار ونتدارســها، وأذكر ان 
مــن لزمات الــكالم عندها جملتني 
تقولهمــا باإلجنليزيــة، إحداهمــا 
هــي go ahead  عندمــا نتفق على 
الفكرة وكنت احب دائما أن اسمع 
fair منها هذه الكلمة، والثانية هي

enough وتستخدمها في حالة عدم 
االتفاق النهائــي وتأجيل النقاش 

لوقت الحق.
االنتشار وإنشاء املكاتب اخلارجية

 واســتعرض أبو حــامت العمل 
في املكاتــب العربية لـــ «األنباء» 
وقال: املكاتب اخلارجية والعربية 
فــي قلبهــا ســاهمت في انتشــار 
«األنبــاء» كصحيفة كبــرى وكان 
افتتاح مكتب لـ «األنباء» باخلارج 
مكلفــا جدا ماديا، كان لدينا مكتب 
رئيســي بالقاهرة كان على رأسه 
االســتاذ جميل الباجوري، رحمه 
اهللا، وكان به صحافيون محترفون، 
ومكتب مرموق  في بيروت يديره 
األســتاذ عمر حبنجــر،  ومكاتب 
فى السعودية واألردن ومراسلون 
في سورية و البحرين والسودان 
وتونــس ونيويــورك وباريــس 
وموسكو .. وأذكر أن عائدات مكتب 
القاهرة من اإلعالنات بلغت في أحد 
األعوام مليون جنيه. كما ســاهم 
في انتشــارنا انه كان لدينا جهاز 
توزيع متميز وكنا نرسل «األنباء» 
للمراكز الصحافية وبعض اجلهات 
الرســمية في البلدان العربية. في 
فترة الســبعينيات والثمانينيات 

الشــكل واملضمــون، وكانت تهتم 
جــدا باإلخــراج والشــكل والبنط 
الكثيــرة  واللوجــو والتفاصيــل 
كانت تهتم بهــا جدا لذا كان هناك 
تكامل بيننا خلروج اجلريدة بهذا 
الشكل. ولألمانة «األسرة الصحافية 
األنبائيــة» كانــت تعمــل بتناغم 
وتكامــل وذلك من خالل التواصل 
املستمر بني املركز الرئيسي واملكاتب 
اخلارجية. أما «األنباء» كمنبر للرأي 
فقــد توصلنا لصيغة ان «األنباء» 
لها رأيها الذي تعبر عنه في مقالها 
االفتتاحــي، وتعبر عــن اجتاهات 
الــرأي العــام فــي مقــاالت كتابها 
املتنوعــني. كما أنه لتحقيق البعد 
العربي للصحيفة مت استكتاب عدد 
من الكتاب العرب الكبار مثل فتحي 
غامن ولطفي اخلولي ومحمود عوض 

وأحمد حمروش.
وثمــة نقطة أخــرى مهمة هي 
التجديد املستمر، ألن التنافس كان 
شرسا جدا مع خمس صحف يومية، 
تقدمت «األنباء»  الى املركز االول ألن 
التنافس كان يحتاج دائما إلى التميز 
وهذا يحتاج الي االنفرادات، والقارئ 
ذكي ويشعر بالتميز ويقدره، وكنا 
نقوم بذلك بشكل يومي وأسبوعي 
وشــهري وكل محــاوالت التجديد 

كنت أبرزها.
كنــا جنمــع اجلديــد وننشــر 
على الصفحــة األخيرة إعالنا عما 
سنقدمه، وفي هذا االطار فكرنا في 
جتربة املالحق اليومية، فأصدرنا 
ملحق «وراء األنباء» يوميا، وكان 
إصدارا مكلفا جدا، وكنا نتميز به. 
ومن بني األبواب التي استحدثناها 
باب عنوانه «عزيزي الوزير» افتخر 

كانت الكويت بها تيارات سياسية 
متعــددة وجتربة برملانيــة قوية  
وجاليات مــن كل الدول، وبالتالي 
كان علينا مواكبة كل هذا ومخاطبة 
كل هذه الشرائح واجتذابها، ومن 
هنا ايضا استحدثنا صفحات أنباء 
مصر وأنباء سورية. وأنباء لبنان 
وأنباء السودان فأصبح لـ «األنباء» 

قراء من جنسيات مختلفة. 
 العنصــر الثالث الذي ســاهم 
فــي قــوة «األنبــاء» هــو العمــل 
اجلماعي واملؤسسي كما ذكرت ان 
قوة «األنبــاء» كانت نتاجا للعمل 
اجلماعي، بداية من مالك الصحيفة 
الى اصغر عامل فيها، واستطعنا أن 
نقدم للقراء وجبة صحافية شاملة، 
وأيضا العمل املؤسسي كان له دور 
كبير وتعلمت ذلك في «األنباء» فقد 

كان مييزها منذ نشأتها.
وحتدث يحيى حمزة عن أسلوب 
عمله فقــال: ال افضل االجتماعات 
التحريرية اليومية، واحب العمل 
بيدي.. بنفسي، مباشرة مع الزمالء 
كافة، وأرى رئيس التحرير ومدير 
التحريــر الناجــح هو مــن يكون 
مكتبــه مفتوحا للجميع ويســمع 
لهم ويعطيهم مســاحة من الوقت 

للحوار والنقاش.
وحتدث بشــكل عام عن معيار 
الصحيفة املفضلة للقارئ، وأهمية 
ان تكون على مائدة الصحيفة كل 
األصناف األساسية، فال تكون جافة 

جدا وال خفيفة متاما.
انــه كان يهتــم  الــى  وأشــار 
باملضمون على حســاب الشــكل، 
لكن األســتاذة بيبي خالد املرزوق 
معــا:  االهتمامــان  لديهــا  كان 

بأنني كنت اكتبه كل اسبوع، وهو 
عبارة عن نقد خفيف بناء متوازن، 
واذكــر أن أول موضــوع كان عن 
وزير املواصالت عيســى املزيدي 
ونال اعجابا شديدا، ويتحدث عن 

اإليجابيات والسلبيات. 
اســتحدثنا أيضا فكــرة «قبل 
النشر» لننشر كتبا للكتاب ال تزال 
مخطوطة لديهم، فنشــرنا لفتحي 
غامن رواية، ولعادل حمودة «النكتة 
السياسية» وكتابه عن يحيى املشد 
وموسى صبري «خمسون عاما في 
قطــار الصحافــة» كان ذلك متيزا 
دفعــت فيه االدارة مبالــغ كبيرة. 
وحدث ذلك مع باقي حلقات مسلسل 
رأفت الهجان، فبعــد إذاعة اجلزء 
األول وجناحه التلفزيوني تعاقدت 
«األنباء» مع صالح مرســي لنشر 
األجزاء التالية باجلريدة وأصبح 
صالح مرسي من كتاب «األنباء»، 
وكذلك فعلنا مع حلقات ألف ليلة 
وليلة للكاتب طاهر ابو فاشا، الذي 
كتب لنــا ألف يوم ويــوم، وكتب 
في «األنبــاء» الصحافــي املرهف 
الصديــق صاحب القلم الرشــيق 
صاحب «البيوت اســرار» محمود 
صالح، رحمــه اهللا، وكلها قضايا 
اجتماعية وكان الناس ينتظرونها.
وصفحــة األســتاذ درويــش 
اجلميل الــذي كان يقدم  برنامجا 
اذاعيــا بالكويت بعنــوان (نافذة 
على التاريخ) .. ثم أعاد كتابة  تلك 
القصــص لـ «األنبــاء» في صفحة 
يومية بعنوان «مسافر مع األيام».

كنــا نوفد صحافيــني للخارج 
مثل أســامة صبري لتغطية كأس 
العالم وعبدالستار ناجي ليغطي 

مهرجانــات الســينما. وأذكــر ان 
األســتاذ يوســف عبدالرحمن قام 
بتغطية احلــرب في أفغانســتان 
واألحداث في جنوب الفلبني وفي 
البوسنة والهرسك، ومنحته جريدة 
«الشــرق األوســط» آنذاك جائزة 
احســن عمل صحافــي عربي. كما 
قام الزميل شوقي محمود بتغطية 

الوضع في إريتريا.
وكذلك اليمن عندما وقع انقالب 
هناك وذهب األستاذ عدنان الراشد 
واملصور ناصر عبدالسيد وكانت 
مخاطــرة كبيرة ألنهمــا دخال عن 
طريق الصومال في رحلة صعبة 
جــدا، كانــت «األنبــاء» اجلريــدة 
الوحيدة التي حققت هذا االنفراد.
واختتم األستاذ يحيى حديثه 
بالقول: كنا نقــوم بعمل صحافي 
متكامل، وال نتقيد بالقيود، واحلقيقة 
انني أعتز مبكتب «األنباء» بالقاهرة 
جدا.. فقد  كان زاخرا بالصحافيني 
احملترفني، وقد ارتبطنا معا ارتباطا 
وثيقا بعيــد وقوع الغزو العراقي 
الغاشــم، حيــث كان لــدى اإلدارة 
اصرار على الصــدور من القاهرة 
وأال نتوقف، وجاءت األستاذة بيبي 
خالد املــرزوق إلى القاهرة وقادت 
العمل من مؤسسة األهرام وسخرت 
كل شيء من أجل اصدار «األنباء» 
مــن القاهرة، و لــم تتوقف دقيقة 
واحــده.. حتى زمالئــي من لبنان 
وسورية احضرتهم ووفرت لهم كل 
شيء، وكانت «األنباء» توزع مجانا 
ملدة شهور طويلة الى ان استقرت 
األمور حلكومة الكويت في مدينة 
الطائف الســعودية، وبدأت تسهم 

ماليا في إصدار الصحف.

عّطر األمسية حديث مسجل من القلب لرئيس التحرير يوسف خالد املرزوق قال فيه: األخ العزيز 
يحيى حمزة نبارك لك التكرمي املستحق ونتمنى لك التكرمي أكثر من جميع جهات الصحافة في 
العالم العربي، ونحن مازلنا نذكرك، ومازالت بصماتك موجودة، وتعلمنا منك الكثير، وكنت أمتنى 
أن أحضر هذا امللتقى والتكرمي املستحق لك في بلدنا العزيز مصر، ولكن أبت الظروف أن أحضرها، 
واليوم نبارك لك هذا التكرمي وإلى تكرميات أكبر وأكبر إن شاء اهللا، وأشكر اإلخوة القائمني على ملتقى 
الشربيني الثقافي، على هذه اللفتة الكرمية، ونأمل جلميع الصحافيني املبدعني مثلك أستاذ يحيى 
أن يتم تكرميهم في جميع أنحاء الوطن العربي، وإلى أن نلقاك قريبا نقول لك: مبروك مبروك مبروك..

يوسف خالد املرزوق: 
بصمـاتك موجــودة 
وتعلمنـا منـك الكثير

«حبوا بعض» إهداء للمكّرم  من الفنان أحمد سمير
أحيا الفنــان امللحن واملؤدي 
املوهوب أحمد ســمير سكرتير 
حتريــر االقتصاد ســابقا في 
العود  «األنباء» وامللحن وعازف 
حاليــا، ليلــة التكرمي لألســتاذ 
يحيى حمزة بامللتقى. وقد اعرب 
الفنان املوسيقي أحمد سمير عن 
رغبته في  تقدمي برنامج متكامل 
يشمل اعماالً غنائية ومقطوعات 
موسيقية وموسيقى لفنانني آخرين 
مثل عبدالوهاب والسنباطي وأم 
كلثوم. وقدم مؤلفاته املوسيقية: 
خير وشــر، فوق السحاب، قلب 
بيتألم، ومن اعمالي الغنائية كلمات 
وحلن وغناء «وقف يازمان، مش 

هي دي دنيتي، وأخيرا حبوا بعض 
يا كل الناس» وكلها أعمال اجتماعيه 
ذات هدف ومغزى اجتماعي بحت.

على صعيد متصــل قدم الفنان 
املهاجر  الصافي  السوري صافي 
الى بلجيكا قبل اربعني عاما واملقيم 
حاليا في مصر مجموعة من اغانيه 
املستلهمة من فن القدود احللبية. 
كما قدم عددا من االغاني القدمية 

التي نالت إعجاب احلضور.

.. والفنان صافي الصافي  
قدم «القدود احللبية» 

أصحاب «األنباء» أكرموني وكّرموني وقّدروني وأنا في الكويت واآلن وأنا في مصر أهدي لهم هذا التكرمي  ألنهم 
أصحاب الفضل فيه حقًا ويقينًا وعرفانًا وصدقًا ووفاًء وإخالصًا.. و«األنباء» مؤسسة كبرى وأصحابها لم يبخلوا عليها

كّرمتني األستاذة بيبي خالد املرزوق وكل عائلة العم خالد يوسف املرزوق ـ رحمه اهللا ـ مبواساتهم لي 
هاتفيًا  في وفاة شريكتي لكن حضورها لتعزيتي في بيتي أنا وأسرتي رغم قيود السفر بلسم أحزاني 

العم خالد ـ رحمه اهللا ـ كان محبًا للصحافة وقارئًا نهمًا وكان يقترح علينا أفكارًا ويتابعها معنا

بدوي..   جمال  الكاتب  منزل  في  بي  بإشادته  كبيرًا  تكرميًا  ـ  اهللا  رحمه  ـ  املرزوق  يوسف  خالد  العم  كّرمني 
شعرت به يرفع رأسي وسط زمالئي الصحافيني في مصر

شهادة تقدير بتوقيع الزمالء جانب من الزمالء خالل األمسية

الزميل أحمد سمير أهدى أغنية للمكرم

الفنان صافي الصافي

رئيس التحرير يوسف خالد املرزوق موجهاً كلمة لالستاذ يحيى حمزة في ليلة تكرميه

احلديث عن «األستاذ» يحيى حمزة ذو شجون، وعالقتي 
مع الرجل متتد لقرابة ٣٣ عاماً إذ تعود لعام ١٩٨٩ عندما جئت 
الــى الكويت قادما من دوحة قطر ألنضم ألســرة صحيفة 
«األنباء» الغراء، ولم متر أيام إال وأوفدني «األستاذ» في مهمة 
صحفية خارج الكويت، ولم يكن قرار تعييني قد صدر بعد!!، 
وعندما عدت حامال عدة حوارات منفردة مع وزراء من البلد 
الذي أوفدت إليه، فوجئت به يحمل موضوعاتي ويدخل بها 
إلى رئيسة التحرير األستاذة بيبي خالد املرزوق، ويخرج من 
مكتبها حامال قرارها بتعييني «محرراً في قسم االقتصاد».

هذا هو «األستاذ» يحيى حمزة، املهني الذي يعرف تفاصيل 
«مطبــخ» الصحافة ويجيد صنع «روائع» وجباتها، ويعرف 
كيف يتعامل مع أدواتها، وكيف يوظف عناصرها.. ليصنع 

في النهاية جناحاً تلو جناح.
وكان يعطي معشوقته «األنباء» جّل وقته، يدخل مكتبه قبل 
الظهر، وال يعلم متى يعود إلى زوجته - رحمها اهللا - وأبنائه، 
وكان أثناء عمله يهرول حامالً صفحات اجلريدة، مســتحثاً 
الصحفيني ورؤســاء األقسام والفنيني بعبارة ينطقها وهو 
«يأكل» طرف سيجارته.. «شــد معايا».. شد معايا علشان 

نلحق نطبع!
وعندما قرر «األستاذ» العودة الى مصر أقام له العم خالد 
يوســف املرزوق - رحمه اهللا - تكرميا في منزله اخلاص لم 
يتكرر لصحفي حتى اليوم.. حتدث عنه شــارع الصحافة 

الكويتي كثيراً.
ويأتي التكرمي املستحق في القاهرة ليذكرنا بأمجاد صنعها 
«األســتاذ» مع «األنباء» وبوفاء منــه ألصحابها، وآخر من 

تالميذه له.
حفظ اهللا «األستاذ» يحيى حمزة من كل شر.

ِشْد معايا
طيب!!!

h.fathy@alanba.com.kw
Twitter: @hossamfathy٦٦
Facebook: hossamfathy٦٦

بقلم: حسام فتحي 

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

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

دولة آسيوية من ٧ أحرف

عموديًا:

SudokuSudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

الفلبني

نور الشريف

لاناااسااا

علرللليللا

اسجكغزبقخل

صمسباريالب

ماةيبارديو

ةحيرافيرلا

اابةتةاةاخ

للطيبلفرلر

عبقدمرساعش

ررلةغلنمرا

بدالحاسيفم

يةيقابلايل

البحر - قاتل، ٢ - مالح - عكس حرام  ١ - في 
(معكوسة)، ٣ - منخفض - علم مذكر، ٤ - في اليد - 
شرطهم، ٥ - عكس عطشى، ٦ - الوعاء (معكوسة)، 
٧ - نسل - ارق، ٨ - أحد األصغرين (معكوسة) - 
منطقة كويتية، ٩ - من احليوانات - كشفا االعماق 

(معكوسة)، ١٠ - نحمي ونؤمن - ذكاء حاد.

السماح 
الباقية
القادرة
ساحل

سيبيريا
سرمد

الكبيرة
اخلليل

رامي
عاصمة
القطبية
نرجس

البواخر
الغابات
العرفي

البرد

العربي
شامل

لغة
الزرافة

١ - والدك - أصل - في الفم، ٢ - غطاء النوم - املخدر، ٣
- اهتز - يبجالنه (معكوسة)، ٤ - من االقمشة - االسفلت، 
الصعوبات، ٧ ٥ - لالستفهام (معكوسة)، ٦ - قاسى 

- نرشده (معكوسة) - خيال، ٨ - من املجاري املائية - 
للكتابة (معكوسة)، ٩ - حتيتي - عكس ذكاء (معكوسة)، 

١٠ - شدائد - يصنع من العنب أو التمر.

أفقياً: عموديًا:
١ - احملارة - سم، ٢ - بحار حالل (معكوسة)، ٣ - وادي - 
عدنان، ٤ - كف - رهانهم، ٥ - ريا، ٦ - اإلناء (معكوسة)، 
٧ - ساللة - سهاد، ٨ - قلب (معكوسة) - مرقاب، 

٩ - سنجاب - سبرا (معكوسة)، ١٠ - جنير - نبوغ.

١ - أبوك - اس - سن، ٢ - حلاف - البنج، ٣ - ماد - يجالنه 
(معكوسة)، ٤ - حرير - ألقار، ٥ - هل (معكوسة)، ٦ - عانى، 
٧ - ندله (معكوسة) - سراب، ٨ - أنهر - ورقة (معكوسة)، 

٩ - سالمي - غباء (معكوسة)، ١٠ - محن - الدبس.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم التغذية

مشروبات متنع اجلسم من امتصاص الڤيتامينات

بعض املشروبات الواسعة االنتشار متنع اجلسم 
من امتصاص الڤيتامينات أو تكبح امتصاصها. 
فالڤيتامينات تهضم أوال في املعدة خالل ٤٠-
٩٠ دقيقة ومن ثم تنتقل إلى األمعاء الدقيقة، 

حيث جتري العملية الرئيسية المتصاصها.
ووفقا للدكتورة آنا بيلوسوفا تؤخذ املستحضرات 
احملتوية على هذه املواد املغذية عادة أثناء تناول 
الطعام وخاصة في النصف األول من النهار. 
القهوة  لذلك يجب أن يؤخذ في االعتبار أن 
والشاي اللذين يفضل الكثيرون تناولهما في 
الصباح، ميكن أن يبطئا كثيرا عملية معاجلة 

الڤيتامينات في األمعاء الدقيقة.
وتقول: «إذا شرب الشخص الشاي أو القهوة 
غير مركزة قبل ١٠-١٥ دقيقة من تناول وجبة 
الفطور فلن يكون لها تأثير ملموس. ولكن 
إذا كان املشروب مركزا ويتناوله الشخص مع 
الطعام والڤيتامينات فإنهما سيصالن إلى األمعاء 
الدقيقة معا، ما يخلق مشكلة في امتصاص 
الطعام  الڤيتامينات. لذلك من األفضل تناول 
والڤيتامينات أوال وبعد ٤٠ دقيقة تناول الشاي 
أو القهوة». ووفقا لها، متنع املواد الدباغية في 
الشاي والقهوة امتصاص الڤيتامينات. وللنشاء 

نفس هذا التأثير أيضا.

هل هناك عواقب خطيرة لكتم العطسة؟

يعد العطس رد فعل مناعيا حيث يعتمده 
اجلسم إلزالة املواد املهيجة في جتويف األنف 
وإعادة ضبط البيئة داخل األنف، لكن رد الفعل 
التنفسي هذا ال يخلو من املخاطر. ووفقا ألحد 
اخلبراء، فإن اإلمساك بالعطس ميكن أن يزيد 
من خطر حدوث ثالثة مضاعفات خطيرة. فأثناء 
العطس، يعاني اجلسم من ارتفاع حاد في 
الضغط في اجليوب األنفية وجتويف األنف 
واحلنجرة. ومع ذلك، فإن االحتفاظ بردود 
الفعل التنفسية يؤدي إلى زيادة هذا الضغط، 

ما يعرض األوعية الدموية للخطر.
ووفقا للدكتور ستيوارت ساندرز، قد يكون 
العطس قويا مبا يكفي للتسبب في متزق متدد 
األوعية الدموية في الدماغ. وأوضح اخلبير: 
الدماغ هو بالون  الدموية في  «متدد األوعية 
دقيق بسبب ضعف موضعي في جدار شريان 
إنها تشوهات خلقية، عادة ما تكون  الدماغ. 
موجودة منذ الوالدة، ومعظم الناس ال يعرفون 
أنهم ميلكونها حتى تنفجر بشكل غير عادي».
وشرح: «الضعف في جدار الشريان و/ أو 
في متدد األوعية الدموية ميكن أن ينفجر إذا 
ارتفع ضغط الدم الشرياني وأدى إلى حدوث 
نزيف ضار بالدماغ». وعندما سئل عما إذا كان 
اإلمساك بالعطس «خطيرا»، ذكر د.ساندرز 
ثالثة أسباب وراء ذلك: «أوال، كما هو موضح 
أعاله، ميكن أن يؤدي العطس إلى ارتفاع حاد 
في ضغط الدم مع عواقب محتملة. ثانيا، مع 
ارتفاع ضغط الهواء في اجلزء اخللفي من األنف 
عند العطس، هناك خطر دفع املخاط والعدوى 

إلى األذن الوسطى».
وأشار د.ساندرز إلى أن هذا ميكن أن يسبب 
الصمم احلاد، والتهاب األذن الوسطى، أو حتى 
متزق طبلة األذن في ظروف مفرطة. والسبب في 
ذلك أن أنبوب معادلة الضغط يقع بني مؤخرة 
األنف واألذن الوسطى، واملعروف باسم أنبوب 

استاكيوس، يفتح أثناء العطس املتفجر.
الثالث لتجنب إمساك  الرئيسي  والسبب 
العطس هو خطر اإلصابة بالتهاب اجليوب األنفية 
احلاد. وقد يحدث هذا إذا أدت زيادة الضغط إلى 
إصابة اجليوب األنفية بالعدوى ما قد يؤدي إلى 
حدوث عدوى. وأوضح د.ساندرز أن «اجليوب 
األنفية تقع بالقرب من األنف، وعادة ما حتتوي 
على جتاويف حتتوي على الهواء مع اتصال 
مفتوح باألنف». وأفضل ممارسة لتجنب أي 
من النتائج املذكورة أعاله هي السماح بتحرير 

الضغط أثناء العطس.

املصدر: «إكسبريس»

املصدر: «نوفوستي»
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فرنسا تشهد يومًا عاشرًا من اإلضرابات 
واحلكومة تتعهد بعدم تأجيل «إصالح التقاعد»

باريس - وكاالت: شهدت فرنسا أمس جولة 
جديــدة من املواجهة بــني احملتجني الرافضني 
إلصالح قانون التقاعد والساعني إلجبار الرئيس 
إميانويل ماكرون على التراجع عن املشروع.

وتعهدت احلكومة الفرنسية بعدم تأجيل 
تطبيــق إصالح نظام التقاعــد. ودعت جميع 
األطــراف إلدانــة العنــف وألن يبقى اخلطاب 

السياسي منضبطا.
وفي عاشر يوم من االحتجاجات، جتددت 
االشتباكات بني الشرطة التي استخدمت الغاز 
املسيل للدموع واملتظاهرين الذين أحرقوا فروع 
بنوك في نانت، وحمل آخرون في باريس نعشا 
كتب عليه «صندوق تقاعدكم اجلديد» في إشارة 
إلى القانون الذي يرفع ســن التقاعد إلى ٦٤. 
كما تعطلت خدمات القطار والرحالت اجلوية 
وأغلقت بعض املدارس أبوابها مثلما كان احلال 
في أيام اإلضرابات السابقة منذ منتصف يناير. 
وألقت النقابات العمالية باللوم على احلكومة 
في هذا الوضع القابل لالنفجار، على غرار أعمال 
العنــف والفوضى التي انتهت اليها تظاهرات 
اخلميس املاضــي، حيث اشــتبكت العناصر 

املتشــددة مع قوات شــرطة مكافحة الشــغب 
وتخلل ذلك وقوع إصابات واعتقال العشرات. 
وأعلنت اإلدارة العامة للطيران املدني أنها طلبت 
مجددا من شركات الطيران خفض ٢٠ إلى ٢٥٪ 
من جــدول رحالتها اجلويــة يومي اخلميس 
واجلمعة القادمني، وذلك بسبب مواصلة إضراب 
مراقبي احلركة اجلوية. وإضافة إلى الغضب 
من إصرار احلكومة على تأخير ســن التقاعد 
عامني ليصبح ٦٤ عاما، فإن إقرار القانون دون 
تصويت البرملان وعنف الشرطة ضد احملتجني 

اخلميس املاضي، ساهم في تأجيج الغضب.
وحذر وزير الداخلية جيرالد دارمانان من 
«مخاطر حقيقية للغاية» من أن يندلع املزيد 
من العنف في العاصمة وخارجها. ولذلك نشر 
نحو ١٣ ألفا من أفراد الشرطة أقل من نصفهم 

في باريس.
وقال الوزير الفرنسي خالل مؤمتر صحافي 
إن جماعات تنتمي ألقصى اليسار تريد «إحراق 
فرنسا» وإن بعضها جاء من اخلارج. ونصحت 
الشرطة أصحاب احملالت الواقعة في خط سير 

االحتجاج بإغالقها أمس.

اتهام  احملتجني مبحاولة إحراق البالد ونشر ١٣ ألف شرطي

(أ.ف.پ) حشود من احملتجني في نانت  

محمد بن سلمان يؤكد جلينبينغ أهمية العالقات بني البلدين
وُيقّدر دور بكني في تطوير التقارب بني اململكة وإيران

عواصم - وكاالت: أجرى 
صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن سلمان ولي العهد 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
الســعودي أمــس، اتصــاال 
هاتفيــا بالرئيــس الصيني 

شي جينبينغ.
وقالــت وكالــة االنبــاء 
السعودية الرسمية «واس» 
انــه جــرى خــالل االتصال 
التأكيد على أهمية العالقات 
االستراتيجية التي جتمع بني 

اململكة والصني.
وقــد أعــرب ولــي العهد 
السعودي عن تقدير اململكة 
للمبادرة الصينية لدعم جهود 
تطوير عالقات حسن اجلوار 
بــني اململكــة واجلمهوريــة 

اإلسالمية اإليرانية.
من جانبه، أشاد الرئيس 
الصينــي بــدور اململكة في 
تعزيز تطوير عالقات بالده 
مــع دول مجلــس التعــاون 
ودول منطقة الشرق األوسط.
كمــا مت خــالل االتصــال 
الشراكة  اســتعراض أوجه 
بني اململكة والصني، واجلهود 
التنسيقية املشتركة لتعزيز 
التعــاون بــني البلديــن في 

مختلف املجاالت.
من جهته، أشاد الرئيس 
الصيني بالتحســن األخير 
فــي العالقــات بــني إيــران 
والسعودية. ونقلت وسائل 
إعالم رسمية صينية عنه قوله 
إن احلوار «سيضطلع بدور 
رئيســي في تعزيز الوحدة 

أن بــالده مســتعدة للعمــل 
مع السعودية لتنفيذ نتائج 
زيارة الدولة التي قام بها إلى 
السعودية والقمة الصينية 
العربية األولى وقمة الصني 
ومجلس التعاون اخلليجي 
العام املاضي، ومواصلة دعم 
بعضهمــا بعضــا بقــوة في 
القضايــا التي تنطوي على 

مصاحلهما اجلوهرية.
بــأن  وأفــاد جينبينــغ 
اجلانــب الصيني مســتعد 

وذكــرت «واس» أن ذلك 
مت خالل ثاني اتصال هاتفي 

بينهما خالل أسبوع.
وقالــت: «جــرت خــالل 
االتصــال مناقشــة عدد من 
املوضوعــات املشــتركة في 
ضوء االتفــاق الثالثي الذي 
مت التوقيع عليه في جمهورية 
الصني الشــعبية، كما اتفق 
الوزيران على عقد لقاء ثنائي 
بينهما خالل شــهر رمضان 

اجلاري».

التعــاون  أيضــا لتوســيع 
العملي والتبادالت الشعبية 
مع السعودية، ودفع تنمية 
أكبر للشراكة اإلستراتيجية 

الشاملة بني البلدين.
يذكر أن وزير اخلارجية 
السعودي األمير فيصل بن 
فرحان، أعلن انــه اتفق مع 
وزير خارجية إيران حسني 
أميــر عبداللهيان، على عقد 
لقاء ثنائي بينهما خالل شهر 

رمضان احلالي.

الرئيس الصيني أكد في اتصال هاتفي أن احلوار سيعزز الوحدة والتضامن اإلقليميني

صورة أرشيفية لصاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مستقبالً الرئيس الصيني شي جينبينغ

والتضامن اإلقليميني».
وأكد جينبينــغ أن بكني 
مستعدة للعمل مع الرياض 
لبــذل جهــود شــاملة لبناء 
مجتمع صيني - عربي ذي 
مستقبل مشترك في العصر 
اجلديد واملســاهمة بشــكل 
أكبر في السالم واالستقرار 
والتنمية في الشرق األوسط، 
بحسب ما نقلت عنه وكالة 

«شينخوا» الرسمية.
وذكر الرئيــس الصيني 

أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

حترك جديد ملاكرون رئاسيًا.. ومواجهة كالمية بني حسن خليل واجلميل
بيروت ـ عمر حبنجر  - أحمد عز الدين

لــم تعــد قضيــة «تقــدمي 
الســاعة» موضوع الساعة في 
لبنــان، بعدما ســحب رئيس 
حكومة تصريف األعمال جنيب 
ميقاتــي صاعق التفجير، عبر 
إلغــاء قــرار تأجيــل االنتقال 
إلــى التوقيــت الصيفــي، مع 
تأكيــده أن املشــكلة ليســت 
ساعة شتوية أو صيفية، إمنا 
مشــكلة فراغ رئاسي، تتحمل 
القيادات السياسية والروحية 
مســؤوليته، خصوصــا تلــك 
القيــادات التي فضت النصاب 
خــالل اجللســات االنتخابيــة 
السابقة. وأعلن ميقاتي العودة 
إلى التوقيت الصيفي بتشجيع 
من رئيسي احلكومة السابقني 
فؤاد الســنيورة ومتام سالم، 
وكذلــك مــن رئيــس احلــزب 
التقدمــي االشــتراكي وليــد 
جنبالط، الذي وقف ضد تأخير 
التوقيت الصيفي، وقد عبر عن 
رفضه باالمتناع عن الرد على 
اتصالني من الرئيسني نبيه بري 
وجنيب ميقاتــي، وأوكل هذه 
املهمة للنائب هادي أبواحلسن 
ولوزير التربية عباس احللبي. 
قناة «إم تي ڤي» التي تقود 
حملة إعالمية ضد ميقاتي، لم 
تتردد في إنصافه، حيث قالت 
فــي نشــرتها املســائية ليوم 

جنبالط وجنله تيمور رئيس 
اللقــاء النيابــي الدميوقراطي 
والنائــب وائــل أبوفاعور في 
باريس، حيث أجروا مباحثات 
تتصل بالوضع اللبناني الراهن 
مع مديــر املخابرات اخلارجية 
الفرنسية برنار اميييه بحسب 
اذاعــة «صــوت لبنــان»، التي 
حتدثت عن «شيء ما يتحّضر».
وقــد عــاد جنبــالط ومــن 
معه إلى بيروت أمس، وتشير 

الصــراخ مــن «اخلبــط» على 
الطاوالت إلى استعمال تعابير 
تتجاوز ســقف النقــاش، كما 
النبرة  تخللها ســجال مرتفع 
بني النائبني سامي اجلميل وعلي 

حسن خليل.
وقــال اجلميل ان ما حصل 
ميكــن ان يأخذ البلد إلى مكان 
آخر، ومتنى على رئيس املجلس 
نبيــه بــري ان يطلــع على ما 
حصل، وأضاف: «إذا قبل بذلك 

املعلومات إلى انه شرح إلميييه 
وجهة نظره القائلة بطرح اسمي 
مرشــحني من خارج األســماء 
املطروحة والتي ال حظوظ لها، 
ومن بينها ســليمان فرجنية، 
الذي جرى تسويقه من خالل 

معادلة أخفقت.
االنقسام السياسي احملتقن 
حــط امس في جلســة اللجان 
النيابية حول إجراء االنتخابات 
البلديــة، حيــث ارتفعت حدة 

  إشادة بقرار ميقاتي العودة إلى التوقيت الصيفي.. وتراشق بني «القوات» و«التغييريني»

(محمود الطويل) وقفة احتجاجية لسائقي مرفأ بيروت  

االثنني: الرجل هو الذي يعرف 
كيف يعود عن خطئه، حتى ال 
يتحول خطأه إلى خطيئة، وهذا 
ما فعله ميقاتي، وكانت عودته 

عن اخلطأ فضيلة.
املاروني بشارة  البطريرك 
الراعي قدر موقف ميقاتي هو 
اآلخر، وقد سارع إلى االتصال 
به بعــد اعالنه ســحب القرار 
حول الساعة الشتوية، مبديا 
لـ «القــرار احلكيم»،  ارتياحه 
مشددا على عدم اعطاء موضوع 
«التوقيــت الصيفــي» أي بعد 
طائفــي او فئــوي، والتوافــق 
علــى ان املدخــل النتظام عمل 
الدســتورية، هو  املؤسســات 

انتخاب الرئيس.
بدوره، اتصل شيخ العقل 
الــدروز  لطائفــة املوحديــن 
د.ســامي ابي املنــى بالرئيس 
إيــاه علــى  ميقاتــي، محييــا 
«تفهمه وإقدامه»، مقدرا جتاوبه 
مع مبــادرة جنبــالط. وكانت 
السفيرة الفرنسية في بيروت 
آن غريــو أول زائرة للســراي 
الكبير بعد اعالن ميقاتي سحب 
مذكرة تأجيل التوقيت الصيفي، 
وجاءت في وقت يلوح في االفق 
حترك جديد للرئيس الفرنسي 
اميانويل ماكرون في اجتاه حل 

األزمة الرئاسية في لبنان.
وتزامن ذلك مع وجود رئيس 
احلزب التقدمي االشتراكي وليد 

واشنطن تؤكد بقاء قواتها شرق سورية رغم 
تعرضها لهجمات ميليشيات موالية إليران

وكاالت: أكــد البيت األبيــض أن الواليات 
املتحدة لن تنسحب من سورية، على الرغم من 
الهجمات غير املسبوقة التي شنتها ميليشيات 
موالية إليران على القوات األميركية املتمركزة 
شــرق البالد اخلميس املاضي، وتســببت في 

قصف متبادل استمر عدة أيام.
وقال املتحدث باســم البيت األبيض جون 
كيربي إن واشنطن لم تشهد أي هجمات أو ردود 
فعــل أخرى خالل الســاعات املاضية، مضيفا 

«سنظل يقظني».
وأشار كيربي أيضا إلى تصريحات الرئيس 
األميركي جــو بايدن يوم اجلمعة والتي حذر 
فيها إيــران من أن الواليات املتحدة ســتتخذ 

إجراءات قوية حلماية األميركيني.
وقال كيربي «لم يطرأ أي تغيير على الوجود 
األميركي في سورية نتيجة ما حدث في األيام 

القليلة املاضية»، مضيفا أن املهمة ضد تنظيم 
داعش ستستمر. وأضاف «لن تردعنا.. هجمات 

تلك اجلماعات املسلحة».
من جهتها، كشفت صحيفة نيويورك تاميز 
نقال عن مسؤول أميركي كبير أن إدارة بايدن 
تدخلت وأوقفــت جولة ثانية مــن الضربات 
االنتقامية على مواقع احلرس الثوري اإليراني 
في ســورية، في وقت متأخر من يوم اجلمعة 
الفائت، بعد عدة غارات شنتها على مواقع تابعة 
للحــرس الثوري اإليراني فــي مدن البوكمال 
وامليادين ودير الزور، ردا على قصف امليليشيات 
املواليــة لطهران للقاعدة األميركية املتواجدة 
في الرميالن ما تسبب مبقتل متعاقد أميركي. 
وقالت الصحيفة األميركية: «جتنبت إدارة 
بايدن أن تتحول الضربات اجلوية إلى حرب 

أوسع مع إيران ووكالئها».

سياسية ولكن ليست دستورية.
وقال خليل: نحن ال نقبل أن 
توجه الينا االتهامات وأال يرد 
عليها بصــوت عال ألن بعض 
النواب جتاوزوا حدود الزمالة 
ونحــن ال نقبــل أن يقال «لكم 
لبنانكم ولنا لبناننا»، نحن ال 

نعترف إال بلبنان واحد.
ونفى النائب ياسني ياسني 
وقــوع تضارب كما أشــيع بل 
مجرد ارتفاع لألصوات وقال: 

«القلوب مليانة».
بــوال  النائبــة  بدورهــا، 
يعقوبيان قالت: البعض يريد ان 
يذهب إلى حرب أهلية صغيرة 

لتطيير االنتخابات البلدية.
وكانــت اللجــان انعقــدت 
برئاســة نائب رئيس مجلس 
أبوصعــب  إليــاس  النــواب 
الداخلية  وبحضــور وزيــري 
واملالية وعدد كبير من النواب 
لبحث جدول أعمال من ٨ بنود 
أبرزهــا تأمني األمــوال إلجراء 
االنتخابات البلدية واالختيارية 

التي طيرت االجتماع.
وبعــد االجتمــاع حتــدث 
أبوصعــب فعــرض ألجــواء 
التشــنج التي ســادت، وقال: 
يجــب على اجلميــع أن ينظر 
كيف جنتمع وإلى كيف نفترق، 
وكل يوم الشرخ يزيد وكل كالم 
يحرف أو يفهــم بطريقة خطا 

يؤدي إلى شرخ طائفي.

فــي غضــون ذلــك، احتدم 
النقــاش بــني رئيــس «حزب 
القوات اللبنانية» سمير جعجع 
والنواب التغييريني الذين حمل 
انقسامهم وضياعهم مسؤولية 
عدم توحد مواقفهم، في موضوع 
رئاسة اجلمهورية، وقد غردت 
نائبة الشــوف حليمة قعقور، 
عبــر تويتــر، قائلة: لســت يا 
جعجع من يحدد شكل املعارضة 
وال دورها وال نهجها وسلوكها.

بدوره، نائب بيروت ابراهيم 
منيمنــة قــال عبــر تلفزيون 
«اجلديد» متوجها إلى جعجع: 
«جربناكم في كل املراحل، ومن 
جرب املجرب كان عقله مخرب، 
ومعاييركم السياســية بلوها 

واشربوا ميتها».
وكان جعجع قال في حديث 
صحافــي: «إن كل أملنا هو في 
توحيد املعارضة، وكل الوقت 
نعمل علــى ذلك، لكــن العمل 
صعــب والتقدم بطــيء جدا»، 
ووصــف منيمنــة والنائبــة 
وحليمة القعقور بأنهما «جيدان 
جدا كأشــخاص، ولكــن بغير 
دنــي. يريدان إلغــاء الطائفية 
السياســية ويريــدان الوحدة 
العربية وحترير فلســطني في 
الوقت نفسه، ولديهما حساسية 
مفرطة على كل ما كان موجودا 
في السابق، ومن بينها القوات 

اللبنانية».

فهناك مشــكلة كبيرة، وإذا لم 
يعالــج األمر فتكون الرســالة 
وصلت ونتشاور مع آخرين».

في املقابل رد النائب خليل 
فقــال ان البعض يرفع شــعار 
الشعبوية لكن ال ميكن إجراء 
االنتخابــات البلديــة إال بعــد 
تأمني التمويل فلتنجزه اللجان 
ونذهــب إلــى الهيئــة العامة، 
معتبــرا أن البعض مصر على 
تعطيل املجلس من وجهة نظر 

«املالية»: مّد مظلة التأمني الصحي الشامل إلى محافظات 
املرحلة األولى قبل نهاية السنة املالية احلالية

القاهرة - ناهد إمام

قال وزيــر املالية د.محمد 
معيط إنه من املقرر مد مظلة 
التأمــني الصحي الشــامل إلى 
باقي محافظات املرحلة األولى 
«السويس، وأسوان، وجنوب 
ســيناء» قبــل نهاية الســنة 
املالية احلالية، واستكمال باقي 

احملافظات تباعا.
جــاء ذلــك خــالل توقيع 
وزير املاليــة، ورئيس مكتب 
هيئة التعاون الدولي اليابانية 
(جايــكا) مبصــر كاتــو كني، 
التنفيــذي  بتوقيــع االتفــاق 

للتمويل اإلمنائي امليسر الذي 
يبلغ نحو ٤٤ مليار ين ياباني، 
مبا يدعم جهود الدولة لتحقيق 
التغطية الصحية الشاملة لكل 
أفراد األســرة املصرية، ويعد 
هــذا االتفاق منوذجا تطبيقيا 
لعالقات الصداقــة والتعاون 
البلديــن،  االقتصــادي بــني 
ولتعزيــز جهــود التنمية في 

مصر.
وأضافــت الوزيــر أن هذا 
االتفــاق يعــد دفعــة جديــدة 
ملسيرة التعاون التنموي بني 
اجلانبني املصــري والياباني، 
تسهم في تعزيز جهود استكمال 

مــد مظلــة املشــروع القومي 
للتأمني الصحي الشــامل بكل 
ربوع مصر، باعتبــاره األداة 
الرئيســية إلصــالح القطــاع 
الرعايــة  الصحــي، وتوفيــر 
الصحية الشاملة واملتكاملة لكل 
املواطنني، بجودة عالية وتكلفة 
مناســبة، علــى نحــو يعــزز 
اإلمكانات التشــغيلية للهيئة 
العامة للتأمني الصحي الشامل، 
ويرفع جودة اخلدمات الطبية 
املقدمة للمواطنني، ويساعدنا 
في االنتهاء من تطبيق املنظومة 
اجلديدة خالل السنوات السبع 
املقبلة، وحتقيق املستهدفات 

املرجوة وفقا للجدول الزمني 
احملدد.

وتابــع: «إننــا حريصون 
على االســتفادة مــن التجربة 
اليابانيــة في شــتى املجاالت 
خاصــة القطــاع الصحي، في 
إطار التوجه املصري لتعزيز 
التعاون مع شركاء التنمية من 
الدول الصديقة، مبا يتسق مع 
احلراك التنموي غير املسبوق 
فــي مصر، الــذي يهــدف إلى 
إرســاء دعائم احلياة الكرمية 
مبختلف روافدها للمواطنني مع 
إعطاء أولوية متقدمة لقطاعات 
التنمية البشــرية مبحوريها: 

الصحــة والتعليــم، تنفيــذا 
الســتراتيجية بناء اإلنســان 

املصري».
من جانبها، أشارت مي فريد، 
القائم بأعمال املدير التنفيذي 
للهيئة العامة للتأمني الصحي 
الشامل معاون الوزير للعدالة 
االقتصادية، إلى أننا حريصون 
على التعاون مع شركاء التنمية 
في تطبيق التغطية الصحية 
املتكاملة، على نحو يسهم في 
توطني أحدث اخلبرات الدولية، 
واســتدامة جــودة اخلدمــة، 
وتوفير رعاية صحية متميزة 

وشاملة لكل املصريني.
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عــن  «زيــن»  أعلنــت 
تتويــج  فــي  مشــاركتها 
القادســية بطــال للنســخة 
الـــ ٢٠ مــن كأس االحتــاد 
الكويتي لكرة القدم «كأس 
زين»، وذلك بعد تغلبه على 
الساملية بركالت الترجيح في 
املباراة النهائية التي أقيمت 
على أرض ســتاد الصداقة 
والسالم بنادي كاظمة ٤-٣
بعد انتهــاء الوقت األصلي 

بالتعادل ٢-٢.
التتويج،  وخالل حفــل 
قامــت زيــن بتقــدمي كأس 
البطولة إلى قائد «األصفر» 
بدر املطوع، وذلك بحضور 
رئيس احتاد الكرة عبداهللا 
الشاهني والرئيس التنفيذي 
والشــؤون  للعالقــات 
املؤسسية في زين الكويت 
وليد اخلشتي، اللذين قدما 
التهنئــة لالعبي وعشــاق 
القادسية على اإلجناز الذي 
حققه النادي بانفراده بلقب 
األكثــر تتويجــا بالبطولة 

املمتاز «دوري زين» ودوري 
الدرجة األولى، باإلضافة إلى 
دعمها لـــ «أغلى الكؤوس» 
كأس صاحب السمو األمير 
وكأس ســمو ولــي العهــد 
وكأس االحتاد الكويتي لكرة 

القدم «كأس زين».
ويرتكز دور زين حول ٣

محاور رئيسية، هي الدعم 
املــادي الذي تقدمه لالعبني 
والرياضيــني، وتواجدهــا 
على الساحة خالل املباريات 
وتفاعلهــا مــع اجلماهيــر، 
باإلضافــة إلــى أول لعبــة 
«فانتسي» في تاريخ الدوري 
الكويتي، وهي األنشطة التي 

تتماشــى مع رؤية االحتاد 
الكويتية  الكــرة  لتطويــر 
والرفــع من شــأنها كونها 
الرياضة األكثر شعبية في 

الدولة.
وتقدم زين جوائز نقدية 
وعينية لالعبني واجلماهير 
تصــل قيمتها إلــى ٥٠ ألف 

آالف دينــار جائــزة أفضل 
حارس في املوسم، و٣ اآلف 
دينار جائزة أفضل مدرب في 
املوسم، و٢٠٠٠ دينار جائزة 
أفضل جنم صاعد في املوسم.
ومت تشكيل جلنة تضم 
العبني دوليني ســابقني من 
أصحــاب اخلبــرة لوضــع 

الواحد،  دينار في املوســم 
وهي أعلى قيمة جوائز في 
تاريــخ الدوري على النحو 
التالي: ١٠ آالف جائزة أفضل 
العــب فــي املوســم، و٥٠٠

دينار جائــزة أفضل العب 
في اجلولة، و٥ اآلف دينار 
جائــزة هداف املوســم، و٥

املعايير واألسس التي يتم 
اختيــار الفائزين باجلوائز 
التشــجيعية بنــاء عليها، 
وذلك بالتنسيق مع االحتاد 
الكويتــي لكرة القدم، وهم: 
سعد احلوطي رئيسا للجنة، 
وائل سليمان، أسامة حسني، 

ومحمد بنيان.

امتداداً لشراكتها اإلستراتيجية مع احتاد الكرة

فرحة العبي القادسية بكأس زين التنشيطيةعبداهللا الشاهني ووليد اخلشتي يقدمان كأس زين إلى بدر املطوع

برصيد ٦ ألقاب في تاريخه، 
كما كرمت الساملية وصيفا 

للبطولة.
وتعتبر «زيــن» الراعي 
الرســمي ألنشــطة االحتاد 
الكويتي لكــرة القدم خالل 
 (٢٠٢٢-٢٠٢٦) املواســم 
الكويتــي  الــدوري  وهــي 

اخلالدي: «السماوي» اجتهد.. ولكن!الشاهني: منافسة قوية على الدوري الفهد: «األصفر» ال يفقد هيبته.. وبونياك: نسعى ملواصلة التميز
عبد العزيز جاسم

هنأ رئيس احتاد الكرة عبداهللا الشاهني القادسية، مشيرا إلى 
أن من شاهد املباراة يظن أنها إحدى جوالت الدوري احلاسمة.

وأضاف: «من الواضح أن جميع الفرق تســتعد بقوة من أجل 
املنافسة على لقب دوري زين هذا املوسم، السيما أن هناك ٣ فرق 
وهي العربي والكويت والقادسية يتنافسون على دوري الزعامة»، 
الفتــا إلى أن احتاد الكرة خطط من أجل الظهور بهذا املســتوى 
والتنافس الكبير، وخير دليل أن ذلك األمر انعكس على مستوى 

«األزرق» و«األوملبي».
وتقدم الشــاهني بالشكر إلدارة شركة زين على الدعم الكبير 

الذي تقدمه في جميع منافسات بطوالت احتاد الكرة.

هادي العنزي

أكد مدير الفريق األول لكرة القدم بنادي الساملية بدر اخلالدي، 
أن فريقه قدم مباراة رائعة أمام القادســية في نهائي كأس االحتاد 
التي خســرها بركالت الترجيح.  وقال لـــ «األنباء»: «لم يحالفنا 
احلظ في اخلروج فائزين والظفر بالكأس، لكننا راضون عما قدمه 
الالعبــني طوال املباراة. لعب الفريقــان بأفضل العناصر املتاحة، 
باستثناء العبي األزرق، وعليه جاءت املباراة متكافئة ومثيرة في 
أغلب فتراتها». وأشار بدر اخلالدي إلى أن «السماوي» اطمأن على 
جاهزية جميع الالعبني، من خالل األداء املتميز لالعبني في نهائي 
كأس زين، مضيفا بالقول: تنتظرنا مواجهات مهمة بالدوري املمتاز، 

وسوف نخوضها بطريقة النهائيات في كل مباراة.

عبدالعزيز جاسم

أكد رئيس نادي القادسية الشيخ خالد الفهد، أن الالعبني 
قدموا مباراة كبيرة وهو ما أســهم في حصولهم على لقب 
كأس زيــن، وقال: على الرغم من فرحتنــا بتحقيق اللقب 
والظهور بهذا املســتوى فإن اجلميع حزين على إصابة بدر 
املطوع ونتمنى أن تكون أخف مما نتوقع. وأشار الفهد الى 
ان«الفريــق ال يفقد هيبته والنتائج ال تعكس معدن الفريق، 
وخير دليل أن من كان يظن أن «األصفر» لن يقدم مستوى 

هذا املوسم فقد رد عليه الالعبون في امللعب».
من جهته، أبدى مدرب القادسية الصربي بوريس بونياك 
سعادته بتحقيق لقب «كأس زين»، وقال «هذا ما نعمل ألجله 

ونحلم به، ونسعى ملواصلة التميز وتقدمي مستويات تنافسية 
عالية في األدوار املقبلة للدوري املمتاز، مبا يضمن منافسة 
األصفر على املراكز املتقدمة». وأشار بونياك إلى أن فريقه 
كان جيــدا وصلبا بالشــوط األول، مضيفا «ارتكبنا بعض 
األخطاء مبرور الوقت، وتكبدنا ركلة جزاء لم يكن لها داع، 
لكن مثل هذه األمور حتدث فهذه طبيعة كرة القدم، ولعل أكثر 
ما يقلقني اإلصابة التي يعاني منها بدر املطوع فهو عنصر 
مهم للفريق على املستويني الفني والشخصي». وأكد بونياك 
أن مواجهة العربي املقبلة في الدوري ستكون محل اهتمام 
جميع أعضاء الفريق. وقال«سنبدأ التحضير سريعا للديربي، 
وعلينا أن نكون في أمت جاهزية لتحقيق هدفنا باملباراة وهو 

الفوز وحتقيق النقاط الثالثة».

القادسية بطًال لـ «كأس زين»

القرين مع اليرموك.. صراع البقاء في «ممتاز» اليد«سلة» كاظمة يهزم املنامة في «اآلسيوية»

«األخضر» بطًال لدوري الواعدين
«امللكي» مع «العميد».. 

لقاء العمالقة في «ذهبي الطائرة»

هادي العنزي

وضع الفريق األول لكرة 
السلة بنادي كاظمة قدما في 
الدور ربع النهائي لتصفيات 
منطقــة اخلليج املؤهلة إلى 
كأس األندية اآلسيوية، وذلك 
بتغلبه علــى نظيره املنامة 
البحريني ٨٣-٦٩ في مواجهة 
الذهاب التي جمعت الفريقني 

أمس األول في البحرين.
وقد استطاع «البرتقالي» 
اخلروج متعادال في النصف 

األول للمبــاراة، رغم تأخره بفارق ١٣ نقطة 
(٣٠-١٧) في نهاية الربع األول، وفي النصف 
الثانــي مــن املبــاراة واصل كاظمة بســط 
أفضليته، مستفيدا من حالة التألق الكبيرة 
للعمالق التونســي صالح املاجري، ليخرج 

فائزا بفارق ١٤ نقطة.
وسيسعى كاظمة لفوز ثان يحسم تأهله 

يعقوب العوضي

تشهد صالة مجمع الشيخ 
ســعد العبداهللا في ضاحية 
صبــاح الســالم مواجهتــني 
ضمــن منافســات اجلولة ١٧

مــن الــدوري املمتــاز لكــرة 
اليــد، فيلتقــي في الـــ ٩:٠٠

مساء القرين برصيد ٤ نقاط 
(املركز األخير) مع اليرموك بـ 
٥ نقاط (املركز قبل األخير)، 
فيما يلعب باملباراة الثانية كل 
من كاظمة بـ ١٤ نقطة (سابع 
الترتيــب) مــع برقــان بـ ١٥

نقطة (خامس الترتيب) في الـ ١١:٠٠ مســاء. 
ويســلط الضوء على صراع الهروب من قاع 
الترتيب في لقــاء القرين واليرموك، فمدرب 
القرين عمرو اجليوشــي يثق فــي إمكانيات 
وقدرات العبيه على تقدمي املســتوى املأمول 
واخلروج بنقطتني اللقاء خاصة أنه ال سبيل 
للبقاء في الدوري املمتاز إال عبر الفوز اليوم 
لضمنا فرصة في لعــب املباراة الفاصلة مع 
صاحب املركز الثاني في دوري الدرجة األولى 
والذي يحتله النصر حاليا برصيد ٢٣ نقطة، 

مبارك اخلالدي

قرر رئيس مجلس إدارة 
العربــي عبدالعزيز  النادي 
عاشــور منــح كل العب من 
العبي فريق حتت ١٤ ســنة 
٣٠٠ دينار مكافأة مبناســبة 
الفوز بلقب دوري الواعدين 
لكرة القدم من مواليد ٢٠٠٨-
الرياضــي  ٢٠٠٩ للموســم 

.٢٠٢٢-٢٠٢٣
وكان «األخضر» قد تغلب 
فــي املبــاراة اخلتامية على 

الكويت بهدف نظيف بعد مباراة جماهيرية 
مثيــرة، رافعــا رصيده إلــى ٤٣ نقطة تاله 
الكويــت ثانيا بـ ٤١ نقطة والقادســية ثالثا 

بـ ٣٢ نقطة.
وقال عاشور «الف مبروك لالعبني وذويهم 
وجلماهيــر النادي على هذا الفوز من فريق 
واعد وهم إضافة وجنوم املســتقبل للقلعة 

يعقوب العوضي

حقق الكويت فوزا صعبا لكنه مستحقا على 
العربي بنتيجة ٣-٢ في اللقاء الذي دار بينهما 
مساء أول من أمس على صالة االحتاد في مجمع 
الشيخ سعد العبداهللا في ضاحية صباح السالم 
ضمن منافسات اجلولة االفتتاحية من املربع 
الذهبي للدوري املمتاز للكرة الطائرة، وبذلك 
خطف «األبيض» نقطتني ثمينتني وضعته في 
املركز الثاني برصيد نقطتني خلف القادســية 
املتصــدر برصيــد ٥ نقاط، فيما جــاء العربي 
ثالثا برصيد نقطتني وبفارق نقاط األشــواط 

عن الكويت. 

إلــى ذلك، يتطلع القادســية فــي لقائه مع 
الكويت في الـ ٩٫٠٠ مســاء اليــوم إلى تعزيز 
موقفهما في املنافسة على اللقب، حيث يلتقيان 
ضمن منافسات اجلولة الثانية، إذ يطمح الكويت 
في خطف ٣ نقاط عبر فوز نظيف على «األصفر» 

الذي ال يقل طموحا في حصد نقاط اللقاء.
ولكن املواجهة لن تكون سهلة على الطرفني 
ومن يتمكن من الســيطرة على التوتر والشد 
العصبي ويلعب على املضمون سيضمن الفوز.

إلى ذلك، فاز اجلهراء على الشباب بنتيجة 
٣-٠ فــي اللقاء الذي جمعهما مســاء أول من 
أمس في إطار مباريات «البالي أوف» املؤهلة 

إلى الدوري املمتاز.

إلــى الدور الثاني ملنافســات «ســوبر ليغ» 
عن منطقة اخلليج العربي، وضمان التأهل 
إلى نصف النهائي ومالقاة الهالل السعودي 
عندما يستضيف «املنامة» في ٣ أبريل املقبل، 
فيما يأمــل الفريق البحريني حتقيق الفوز 
مــن جهته ومعادلة النتيجــة، والذهاب إلى 
مواجهة فاصلة تقام في العاصمة البحرينية.

وفــي املقابل فــإن مدرب اليرمــوك خالد املال 
ميلك فرصتي الفوز والتعادل للمنافسة على 
البقاء في املمتاز ويتطلع اليوم خلطف نقطتي 
املباراة بهــدف تعزيز موقفه وزيادة فرصته 
لالســتمرار بدوري األضــواء. ويقضي نظام 
البطولة بهبوط صاحب املركز األخير مباشرة 
إلى دوري الدرجة األولى بينما يتأهل بطلها 
إلى املمتاز، فيما يلعب وصيفها مباراة ملحقة 
فاصلة مع صاحب املركز قبل األخير من الدوري 

املمتاز والفائز بينهما يتأهل إليه.

اخلضــراء»، مضيفا «جنح هــذا الفريق في 
حتقيق لقب الدوري للمرة الثانية على التوالي 
وأمتنــى أن يكــون ذلك حافزا لهــم لتعزيز 
ثقافة الفوز مستقبال في جميع البطوالت»، 
مشــيرا إلى تقديره جلهــود األجهزة الفنية 
والطبية واإلدارية وأولياء أمور الالعبني مع 

هذا اجليل من الالعبني.

عاشور: ٣٠٠ دينار لكل العب

تتويج العربي بلقب دوري الواعدين

اجتماع تشاوري لألندية الليلة

إسقاط جميع اإلنذارات 
قبل انطالق القسم الثالث

٦٤ فريقًا في دورة 
«التميمي» الرمضانية األولى

مبارك اخلالدي

تعقد األندية الرياضية مساء اليوم األربعاء اجتماعا 
تشــاوريا بنادي الصليبخات، وذلك من أجل تنسيق 
املواقف حول انتخابات االحتادات الرياضية. ويعتبر 
االجتماع هو األول لألندية في هذا اإلطار، إذ من املقرر 
أن يعقبه اجتماعات الحقة ليتم التوافق على الشخصيات 
املتوقع ترشحها عبر األندية لشغل املناصب التنفيذية 

لالحتادات للدورة االنتخابية املقبلة ٢٠٢٣-٢٠٢٧.

أصدر احتاد الكرة قرارا بإسقاط جميع اإلنذارات 
التي مت توقيعها علــى العبي الدوري املمتاز، حيث 
أعلن نائب رئيس مجلس إدارة االحتاد للشؤون الفنية 
هايف املطيري أن اللجنة التنفيذية قررت إســقاط 
جميع اإلنذارات التي مت توقيعها على العبي الســن 
العام في مسابقة دوري زين للدرجة املمتازة، فيما مت 
إبقاء اإليقافات املفروضة على الالعبني بسبب عقوبة 
اإلنذار الثالث أو الطرد املباشــر، وكذلك اإلبقاء على 
العقوبات الصادرة عن جلنة االنضباط والغرامات املالية.

وأضاف «القرار جاء بناء على رغبة مجلس اإلدارة 
في إتاحة الفرصة جلميع األندية لدخول القسم الثالث 
الذي ينطلق السبت املقبل بسجل نظيف من اإلنذارات، 

ما يساعد على زيادة حدة التنافس».

اللجنة  أعلنــت 
املنظمة لدورة سعد 
الرمضانية  التميمي 
األولى لكرة القدم عن 
زيادة الفرق املشاركة 
في الدورة من ٣٢ إلى 
٦٤ فريقا، وذلك نزوال 
عند رغبة العديد من 
الراغبة في  الفــرق 
بالدورة  املشــاركة 
التي تنطلق منافساتها 
التاســعة مساء  في 

اخلميس املقبل. كما رصدت اللجنة املنظمة للدورة، 
وبتوجيهات من سعد التميمي زيادة عدد الفرق الفائزة 
باجلوائز املالية، حيث أضيفت جائزة مالية تقدر بـ ١٠٠٠
دينار لصاحب املركز الثالث، وذلك إلى جانب اجلوائز 
املرصودة مسبقا، حيث سيحصل الفريق الفائز باملركز 
األول على ٥ آالف دينار، فيما ينال الوصيف ٣ آالف 
دينار، باإلضافة إلى تقدمي العديد من اجلوائز يوميا 

للجماهير التي ستحضر مباريات الدورة.
وتقام مباريات دورة ســعد التميمي الرمضانية 
األولى لكرة القدم، على ٥ مالعب مكشــوفة، بنظام 
خروج املغلوب من مرة واحدة، على أن تكون املباراة 
الواحدة من ٢٠ دقيقة موزعة على شوطني، كما ستشهد 
الدورة العديد من الفعاليات املتنوعة، واملفاجآت التي 

أعدتها اللجنة املنظمة جلماهير الدورة.

تواصل منافسات كرة صاالت «التعليم العالي»
يدخل دوري كرة القدم للصاالت للرجال 
ضمن منافســات دورة األلعــاب الرياضية 
الثانية للتعليم العالي املرحلة الثالثة بإقامة 
مواجهتني، جتمع األولى جامعة الكويت في 
أول ظهــور لهــا مع الهيئة العامــة للتعليم 
التطبيقي صاحبة الصدارة برصيد ٣ نقاط 
بعد الفوز على كلية القانون ضمن املجموعة 
D، وتلتقي في املباراة الثانية اجلامعة العربية 
املفتوحة برصيد نقطة واحدة مع اجلامعة 
األميركية في الكويت بالرصيد نفسه ضمن 
املجموعة األولى، بينما حتتل كلية الكويت 
للعلــوم والتكنولوجيا صــدارة املجموعة 
برصيــد نقطتني وينتظر مواجهة اليوم في 
حال التعادل اإليجابي بنتيجة بعيدة ٤ أهداف 

لــكل فريق أو فوز أحدهما يتأهل إلى الدور 
املقبل.

هــذا، واكد رئيــس اللجنــة الفنية لكرة 
القدم للصاالت وليد نصار أن اللجنة تطبق 
كافــة الشــروط واملعايير التــي مت وضعها 
من خالل الالئحة في كل األمور حتى تكون 
هناك عدالة في القرارات التي يتم اتخاذها، 
مضيفا: «متيزت النســخة احلالية باإلثارة 
خاصة في املواجهــات األولي كون بطاقات 
احلســم في التأهل لدور الـ ٨ ستظهر عقب 
انتهاء اجلولة الثالثة واألخيرة للمجموعات 
األولى والثالثة والرابعة التي تضم ٣ فرق، 
بينما األمور ســتكون واضحــة في الثانية 

عقب اجلولة الثالثة».

«جمباز الفتيات» يحقق ٦ ميداليات في «جورجيا»
حصد املنتخب الكويتي للجمباز اإليقاعي 
للفتيات ٦ ميداليات ملونة (بواقع ٣ ذهبيات 
وفضيتني وبرونزيــة) في بطولة جورجيا 
الدولية التي اختتمت أمس األول في العاصمة 
تبليســي، حيث تقاســمت البطلتان نبيلة 
اخلرافي وسارة البناي الغلة بواقع ٣ ميداليات 
لكل العبــة، إذ انتزعت نبيلــة (من مواليد 
٢٠١٣) ذهبيتني في مســابقتي الفردي العام 
واألداء بالكرة وفضية األداء احلر وذلك ضمن 
املستوى األول، في حني أحرزت سارة (من 
مواليــد ٢٠١٢) ذهبية مســابقة الصوجلان 

وفضيــة األداء بالطــوق وبرونزية الفردي 
العام في املستوى األول للمحترفات، بينما 
لم يحالف احلظ العبة املنتخب راية القصار 
في حتقيق أي ميدالية رغم تقدميها مستوى 
جيدا في البطولة التي شهدت مشاركة ٣٠٠

العبة متثل منتخبات وفرقا من دول جورجيا 
املضيفة وكازاخستان والعراق وتركمانستان 
واإلمــارات ومصــر وأوكرانيــا وأذربيجان 

وأرمينيا.
وأشــاد املديــر الفني في االحتــاد محمد 
عبدالرسول باإلجناز اجلديد لفتيات الكويت.

لقاء سابق بني القرين واليرموك
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(محمد هاشم) نائب رئيس مجلس األمة أحمد خليفة الشحومي يتوسط املشاركني في املباراة االستعراضية مع «الطموح» 

تألق عجب واخلالدي و«الطموح» في دورة «الشحومي» الرمضانية

هادي العنزي

بنجاح باهر وحضور جماهيري 
كبيــر ومتابعــة مــن نائــب رئيس 
مجلس األمة أحمد خليفة الشحومي، 
واصلت دورة الشحومي الرمضانية 
فــي نســختها اخلامســة فعالياتها 
املتنوعــة، وشــهدت الــدورة أولى 
مبارياتها االستعراضية بلقاء جمع 
فريق املهاجم الدولي الســابق أحمد 
عجب، واحلــارس الدولي الســابق 
نواف اخلالدي املعروف بـ «اجلسور» 
مبشاركة العبي فريق نادي الطموح 
الرياضي، وجــاءت املباراة متكافئة 
بني الفريقني لتنتهي بالتعادل ٢-٢. 
وفي منافسات أمس األول للدورة، 
تغلب فريــق الفردان علــى نظيره 
٢-٠ وجــاءت املبــاراة الثانية  PDF
بأفضلية واضحة لفريق DDR على 
نظيــره «زيــدان» وفــاز ٣-٠، وفي 
ثالــث املباريات، تأهــل فريق بوكا 
جونيــورز إلى دور الـــ ٣٢ دون أن 
يلعب بعدما انسحب نظيره «الشهر 

الكــرمي»، وفي رابع املباريات تغلب 
«فيقور» على نظيره اليونان بثالثية 
نظيفة، وفي خامس املباريات متكن 
«ديوانيــة النواخــذة» مــن التفوق 
على «بايــرن» ٣-١، وجاءت املباراة 
السادسة واألخيرة متكافئة بدرجة 
كبيرة بني «ديوانية مشاري العازمي 
و«ڤياريال»، ودانت األفضلية ملصلحة 
األول الــذي لعــب معــه الدوليــان 
السابقان حسني حاكم وعلى مقصيد، 

ليخرج فائزا ٢-٠.
السهلي: مشاركة تعني الكثير 

من جانبه، أشــاد عضو مجلس 
إدارة نــادي الطمــوح الرياضي فهد 
الســهلي باللجنــة املنظمــة للدورة 
على حسن االســتضافة والتنظيم، 
موضحــا: «ســعدنا باملشــاركة مع 
جنــوم منتخبنا الوطني الســابقني 
مــع العبي «الطمــوح»، والتي تأتي 
مبنزلة دمــج لذوي اإلعاقة الذهنية 
من أبنــاء الكويت مع أقرانهم، وهذا 
األمر يحظى بتقدير عال لدى مجلس 

اإلدارة وجميع منتسبي النادي»، الفتا 
إلى أن املشاركة في دورة الشحومي 
الرمضانية أعطت العبي نادي الطموح 

دفعة معنوية عالية.
اخلالدي: سعدنا باملبادرة

من جهته، أبدى حارس منتخبنا 
الوطنــي الســابق نــواف اخلالدي 
سعادته باملشاركة إلى جانب إخوانه 
العبي «الطموح»، مضيفا: «نشــكر 
نائــب رئيــس مجلس األمــة أحمد 
الشــحومي علــى الدعــوة الكرمية، 
ومنحنا الفرصة باللعب إلى جانب 
إخواننا بنادي الطموح الذين قدموا 
ملســات فنية رائعة خــالل املباراة، 
ونأمل استمرار هذه املباراة في النسخ 
املقبلة للدورة التي حتظى باهتمام 

ومتابعة الكثيرين».
عجب: مبادرة رائعة 

إلى ذلك، أكد مهاجم األزرق السابق 
د.أحمد عجب أن دورة «الشحومي» 
تسجل جناحا مطردا عاما بعد آخر، 

مضيفــا: «التنظيــم املتميــز للجنة 
املنظمــة، واإلقبال الكبير من الفرق 
املشــاركة دليل على التقدير الكبير 
الذي حتظى به الدورة لدى الشباب 
التوفيق  الكويتي الرياضي، ونأمل 

والسداد في السنوات املقبلة».
منافسات اليوم الرابع

هذا، وتســتكمل اليوم منافسات 
دور الـــ ٦٤ فــي رابــع أيــام دورة 
«الشــحومي» بـ ٦ مواجهات، حيث 
يلتقي «بالنكو» مــع االحتاد في الـ 
٨:٤٠ مســاء، ثــم مبــاراة جتمع بني 
احملرق البحرينــي والكويت في الـ 
٩:١٠ مســاء، بينما يواجه «سوكر» 
نظيره ديوانية املســاعيد في ثالث 
مباريات اليوم في الـ ٩:٤٠ مساء، وفي 
رابع املباريات يلعب عيال مشرف مع 
فريق «بو طاهر» في الـ ١٠:١٠ مساء، 
ويتبعها لقاء يجمع بني «أحمد عايد» 
و«األبطال» في الـ ١٠:٤٠ مساء، وفي 
آخر املباريات يلتقي فريق «السيقا» 

مع «اخلالدية» في الـ ١١:١٠ مساء.

جانب من منافسات دورة الشحومي الرمضانيةأحمد خليفة الشحومي يتوسط نواف اخلالدي ود.أحمد عجب

«stc» راٍع رئيسي لبادل «القبس» الرمضانية

للبادل لعام ٢٠٢٣. حيث تعكس مشاركتنا مدى 
دعم الشركة للرياضة بشكل عام ضمن ركائزنا 
االستراتيجية للمسؤولية املجتمعية والتي دأبنا 
على تعزيزها من خالل مساهمتها في فعاليات 
متنوعة، ملا للرياضة من دور في تعزيز أسلوب 
حياة صحي ودور مهم في تشجيع الرياضيني 
الشباب على التركيز على األنشطة العقلية والبدنية 
التي تبني املهارات احليوية مثل العمل اجلماعي 

والتفكير االستراتيجي».
وأضافت اجلاســم: «نتطلــع إلى بطولة 
حماسية خالل شهر رمضان وسط حضور 
جماهيــري ضمن أجواء عائليــة وترفيهية 
لتشــجيع فرقهم والعبيهم املفضلني، حيث 
إن هدفنا هو نشر الثقافة الرياضية والصحية 
بني أوساط املجتمع. باإلضافة إلى مشاركتنا 
املستمرة في العديد من املبادرات، سنواصل 
دعم األنشطة والفعاليات الهادفة التي تشجع 
على املمارسات اإليجابية من خالل املنصات 

واملجاالت املختلفة واملتنوعة».

أعلنت شــركة االتصاالت 
الكويتية stc، عن رعايتها لبطولة 
القبس الرمضانية لرياضة البادل، 
وذلك للعام الثاني على التوالي، 
حيث تعتبــر البطولة من أكبر 
البطوالت من نوعها التي تنطلق 

في الكويــت خالل رمضان والتي تأتي مبادرة 
إضافية ضمن حملة stc الرمضانية ٢٠٢٣ حتت 
شــعار «اخلير بني يديك» التي تندرج في إطار 
برنامجنا الشامل واملتكامل للمسؤولية االجتماعية.

وتقام البطولــة خالل الفترة من ٢٨ مارس 
حتــى ٥ أبريل فــي مالعــب Padel Time في 
العارضية، وتتميز بطولة هذا العام مبشــاركة 
العب البــادل احملتــرف األرجنتيني فرناندو 
بيالســتيجوين، أحد أفضل العبي البادل في 
العالم، والذي سيشارك باللعب ضد الفريق الفائز 
فــي مباراة ودية خالل حفل اخلتام. وبصفتها 
الراعي الرئيسي، ستستقبل stc جميع املشاركني 
واحلضور في البطولة في «قرية stc» وستقوم 
بتوزيع جوائز قيمة على الالعبني الفائزين مع 
عرض مجموعتها املتنوعة من عروض احللول 
الرقمية واالتصاالت املتطورة. وفي هذا الصدد، 
قالت مدير عام اتصاالت الشركات في stc دانة 
اجلاسم: «سعداء بالتعاون مع القبس مرة أخرى 
واملشاركة كراع رئيسي لبطولة القبس الرمضانية 

ديشان: ٦ نقاط مثالية لـ «الديوك»
عادت فرنسا من دبلن بفوزها الثاني في 
منافسات املجموعة الثانية من تصفيات كأس 

أوروبا ٢٠٢٤ على حساب إيرلندا ١-٠.
وسجل بافار هدفا من مسافة ١٨ مترا ليرفع 
رصيد «الديوك» إلى ٦ نقاط من مباراتني بعد 
فوزها الساحق على هولندا ٤-٠ يوم اجلمعة.
وقال مدرب فرنســا ديدييه ديشان «لم 
يكن األمر ســهال أبدا ضد فريق بهذا القدر 
من الشراسة. ٦ نقاط مثالية. مبروك للفريق».

وفي املباراة األخرى ضمن املجموعة ذاتها، 
ســجل أهداف «الطواحني» كل من ممفيس 

ديباي (٢٣) وناثان آكي (٥٠ و٨٢).
وفي املجموعة السابعة جددت صربيا تفوقها 
على مضيفتها مونتينيغرو ٢-٠، واســتهلت 
املجر مشوارها في التصفيات بفوز كبير على 

ضيفتها بلغاريا ٣-٠.
وضمن املجموعة السادسة، قلبت النمسا 
الطاولة على ضيفتها إستونيا عندما تغلبت 
عليها ٢-١، وتغلبت السويد على أذربيجان ٥-٠.

أما باملجموعة اخلامسة، فقد استعادت پولندا 
توازنها بفوز صعب على ضيفتها ألبانيا ١-٠، 

وتعادلت مولدافيا مع التشيك سلبا.

دانة اجلاسم

«السر اخلفي» لنادي األلعاب الشتوية!
أعرف أن القاعدة األولى 
واألخيرة لـ «الســر» هي 
أال يفشى، ولكن سر نادي 
األلعاب الشتوية يجب أن 
يعرفه اجلميع، وان يعملوا 
على تطبيقــه، ألن االمر 
وببساطة هو من سيصنع 
الذي  النجاح والتميز  لكم 
تســعون إليه، ولكن قبل 
«السر»..  أن أطلعكم على 
دعوني أهنئ منتخب هوكي 
اجلليد على إحرازه امليدالية 
البرونزيــة ببطولة كأس 
العالم (املســتوى الرابع)، 
الفوز واقتناص  فتحقيق 

املراكــز املتقدمة ليــس باألمر اجلديد على 
منتخبنا، بل إنه امتداد لسلسلة من النجاحات 

التي ال أمتنى لها أن تنتهي أبدا.
اجلميع يعرف أن العمل واالجتهاد هما 
أول عاملني لتحقيــق النجاح، واحلقيقة أن 
العبي النادي يعملون على تطوير مهاراتهم 
بــكل جد واجتهاد، وأنهــم يحصلون على 
تدريباتهم علــى أيدي أفضل املدربني، وأن 
النادي يدفع بجهود كبير لتوفير كل احتياجات 
الالعبني، ولكن تلــك األمور من املمكن أن 
جندها متوافرة بأي مكان أخر، وميكن لها 
أن حتقق الفوز أو ال، وهنا سأكشــف لكم 
«الســر» وراء جناحات النادي والتي باتت 
متيزه عن أي منشأة رياضية أخرى، وصار 
النادي جاذبا للمواهب الرياضية، ومشجعا 

على ممارسة رياضة الهوكي.
«الســر» يكمن في أمر يتلخص بكلمة 
واحدة وهي «القيادة».. فالقائد اجليد يصنع 
جناحا، ولكن القائد املتميز يصنع جناحات 
ويحافظ عليها، وهنا أقصد على وجه التحديد 

رئيس مجلس إدارة نادي 
األلعــاب الشــتوية فهيد 
العجمي، فاإلدارة بالنسبة له 
ال تقتصر على أمور إدارية 
فقط وتوقيع أوراق، بل إنها 
ملحمة تســعى القتناص 
ثاقبة وعقل  الفوز، وعني 
ال يتوقف عن التفكير، دائما 
في سباق وحتد مع نفسه، 
ودائما ما يراوده ســؤال 
بعد كل فوز، مفاده: «أين 
ســيكون الفوز القادم؟»، 
أعرف أن هذا اجلهد الكبير 
يحمله قدر كبير من التعب، 
ولكني أعرف أيضا أن رفع 
علم الكويت عاليا عقب كل فوز، سرعان ما 

يزيل عنه التعب واإلرهاق.
واحلقيقة أن النادي ال يبخل على أبنائه 
بشــيء أبدا، ويوفر لهــم كل احتياجاتهم 
لهم معســكرات تدريبية  للتدريب، ويقيم 
على مســتوى عال من التجهيزات، إال أن 
شــيئا بدونه لن يستطيعوا الفوز، وهو ما 
يفعلــه فهيد العجمي وهو ما يتعلق بغرس 
الثقة في نفوس الالعبني، والتشجيع املستمر 
لهم، واحلرص على مصاحبة املنتخب في كل 

لقاءاته الرياضية.
واآلن اعتقد أنكم أطلعتم على «الســر» 
الذي يســعدنا أن يعرفه اجلميع، ولتعرفوا 
أن إدارتنا القويــة املتميزة صنعت النجاح 

من خالل املزج بني عوامله.
كنت ومازلت وسأكون دائما فخورا مبا 
يحدث في نادي األلعاب الشتوية، ذلك الكيان 
الذي تفرد وجنــح ومتيز، واقتنص الفوز، 
وتشرف بأن أضاف لتاريخ الكويت الرياضي 

سطورا من أحداث وبطوالت لن تنسى.

بقلم ـ صباح النصر
مدير نادي األلعاب الشتوية

انطالق رمضانية «املكاتب الهندسية»
انطلقــت بطولة احتاد املكاتب الهندســية 
والدور االستشارية الكويتية الرمضانية الثانية 
لكرة القدم مساء االثنني وذلك على ملعب الهيئة 
العامة للشباب والرياضة مبنطقة السرة، بعد 
أن تأجلت بسبب سوء األحوال اجلوية حيث 

كان من املقرر اقامتها مساء األحد.
وشهد اليوم األول حضورا كثيفا واهتماما 
من قبل رئيس احتاد املكاتب الهندسية والدور 
االستشــارية م.بدر السلمان وأمني الصندوق 
د.عادل املشري وعدد من أعضاء االحتاد وحضور 
جماهيري جتاوز ٣٠٠ شخص، حيث أقيمت ١٢

مباراة مبشاركة ٢٤ فريقا من مكاتب هندسية 

ودور استشــارية كويتية بعــد دمج مباريات 
اليومني األول والثاني، وقام بالتحكيم احلكمان 
الدوليان سالم اجلبان وعلي عوض من احتاد 
الكرة كما تواجد فريق من مســعفي الطوارئ 

الطبية.
ومن ابرز نتائج اليوم االول فوز فريق دار 
املشاريع ١ على فريق دار عوهه ٢ بنتيجة ٤-٠، 
كما فاز فريق دار املكتب العربي ٣ على زميله 
فريق دار املكتب العربي ٤ بنتيجة ٤-١، وفوز 
فريق دار نزار العنجري ٢ على دار مستشارو 
اخلليــج بركالت الترجيح، وفوز فريق مكتب 
م.بدر السلمان ود.عادل املشري يتوسطان فريق م. أسامة الصديمرمي بشارة على فريق مكتب سارة صادق ٣-١.

«النخبة الرمضانية» تدخل دور الـ ١٦
تنطلق اليوم منافسات دور الـ ١٦ لبطولة 
النخبة الرمضانيــة األولى لكرة القدم مواليد 
١٩٧٨ وما قبلها التي تنظمها الشركة الكويتية 
لالستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، 
وذلك حتت رعاية وزير اإلعالم والثقافة ووزير 
الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن املطيري، 
بإقامة مباراتني يلتقي فيهما فريق أسامة حسني 
مع فريق عبداهللا معيوف، وفريق حمد بوحمد 

مع فريق آدم مرجان.
وشــهد اليوم الرابع للبطولة، تواجد جنم 
املنتخــب الوطنــي والنادي العربي األســبق 
سامي احلشاس، الذي قام مدير أول العالقات 
العامة واإلعالم بالشركة الكويتية لالستثمار 
طالل الرشدان بتكرميه، حيث شكر احلشاش 

«الكويتية لالستثمار» واللجنة املنظمة للبطولة 
على تكرمي جنوم العصر الذهبي للكرة الكويتية.

وشــهد ختام الدور األول فوز فريق ناصر 
الغامن على فريق فتحي كميل ٥-١، وفوز فريق 
محبوب جمعة على فريق سعد احلوطي ٣-٠، 
وأيضا فوز فريق مؤيد احلداد على فريق سامي 
احلشــاش ٤-٠، ليتأهل الفائــزون إلى الدور 
السادس عشر للبطولة، وقد وقع اختيار جنم 
نادي اجلهراء واملنتخب الوطني السابق وائل 
ســليمان على هشام خليل العب فريق ناصر 
الغامن، وهيثم الشــحات العب فريق محبوب 
جمعة، ومحمد صباح العب فريق مؤيد احلداد 
لتتويجهم بجائــزة أفضل العب في املباريات 

الثالث. جانب من منافسات بطولة النخبة الرمضانية

ملشاهدة الڤيديو
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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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األربعاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«الداخلية» حتظر استقبال
٢٦ خدمة متاحة أونالين.

٥ أسباب جعلت فنلندا الدولة 
األسعد في العالم.

ال يوجد أي منها في الشرق 
األوسط!

أحسن عشان تخف الزحمة.

«ثقفي نفسك عن حقوق املعاقني»
كريستينا أبلغيت، املمثلة األميركية، 
ترد على كانداس أوينز، السياســية 
األميركية احملافظة، بعد انتقاد األخيرة 
إلعالن يظهر فتاة معاقة ترتدي منتجات 
املوديل كيم كارديشــيان، وتضيف: 
شكرا لكيم وأمثالها ممن يرون جمال 

املعاقني.

«املشاهير ليسوا فئة خاصة»
إيلون ماسك، رئيس تويتر، يرد 
على مطالبة املمثــل األميركي وليام 
شاتنر بإعفاء املشاهير من رسوم تأكيد 
حساباتهم في تويتر بداية أبريل املقبل.

«أنا ألعب أفضل عندما يكرهني اجلمهور»
غلينا أوستابنكو، العبة التنس من 
التڤيا، تنتقــد جمهور بطولة ميامي 
للتنــس، وتضيف: كانوا  املفتوحة 
يهللون لكل نقطة أخســرها لصالح 

منافستي.

«شمس املكسيك أحرقت بشرتي»
شون منديز، املغني الكندي، يعلن 
تعرض كتفيه حلروق شمس املكسيك 
أثناء زيارته األهرامات املكسيكية، حيث 

ارتدى قميصا داخليا دون أكمام.

أبعد من الكلمات

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

البقاء هللا

نداء عبداحملسن مسلم الزامل: (زوجة مسلم عبدالعزيز مسلم 
الزامل) ٦٣ عامــا ـ الرجال: العزاء فــي املقبرة فقط ـ ت: 
٩٩٠٨٠٢٠٤ - النســاء: السرة ـ ق٥ ـ شارع حمد الرومي ـ 

م٤ (الثالثاء واألربعاء بعد صالة التراويح) ـ ُشيِّعت.
٤٨ عاما ـ الرجال: مسجد الوزان  تهاني خضير جنم بوعباس:

ـ مشرف ـ ت: ٩٩٨٤٤٦٥٧ ـ ُشيِّعت.
٦١ عاما ـ الرجال: عبداهللا املبارك  محمد كاظم جواد العيسى:
ـ ق٣ـ  ش٣٢٦ـ  م٧ـ  ت: ٦٦٦٥١١١٠ - النساء: عبداهللا املبارك 

ـ ق٣ ـ ش٣٢٥ ـ م١٤ ـ ُشيِّع.

أمن

العظمى: ٢٧ - الصغرى: ١٥

٤:٢٢الفجر
٥:٤٢الشروق

١١:٥٣الظهر
٣:٢٣العصر

٦:٠٤املغرب
٧:٢٢العشاء

أعلى مد: ٦:٤٧ ص ـ ٣:٥٤ م
أدنى جزر: ١٠:٣٧ ص

«الداخلية»: سرقة
١٢ مليون دينار 

بوسائل نصب في الربع 
األول من ٢٠٢٣

أمير زكي

كشــف تقريــر إلدارة 
اجلرائم اإللكترونية التابعة 
لقطــاع األمن اجلنائي عن 
ان املســروقات بأســاليب 
اخلداع عبر اإلنترنت بلغت 
١٢ مليــون دينار في الربع 
األول مــن ٢٠٢٣. وحذرت 
فــي مقطــع بثتــه ويحمل 
جملــة مــن التنبيهات من 
االنســياق وراء إعالنــات 
زائفة أو استدراج لتزويد 
أشخاص مجهولني بتفاصيل 
احلســابات البنكية وعدم 
إعطــاء أرقام الـــ pot ألي 
شخص أو إعادة إرساله ألن 
ذلك مينح العصابات الضوء 
األخضر لسرقة األرصدة.

التقرير أيضا  وتضمن 
صــورا للنصــب وكيفية 
التأكد من صحة رمز التأكد 
البنكــي، وصــورا أخــرى 
للنصب سواء كانت مباشرة 
أو عبــر احلصــول علــى 

تبرعات بأشكال مختلفة.

انقالب رافعة يتلف 
مركبة في حولي

سعود عبدالعزيز

ُكتبت النجاة لقائد رافعة 
بعد أن انقلبت على نفســها 
من احلمل الزائد على األرجح، 
ومت إخراج قائد الرافعة، فيما 
تسببت بإتالف مركبة كانت 

متوقفة بقربها في حولي.

الرافعة املنقلبة

مصادرة ٤ مسدسات وكالش و«رشاش إم ١٦» 
وبندقية وذخيرة وحشيش من منزل مواطن

وفاة شاب تركه أصدقاؤه فجرًا أمام منزل عائلته
عبداهللا قنيص

شرع رجال مباحث الفروانية في البحث 
عن مجهولني ألقوا بصديقهم مقابل منزل 
أسرته في منطقة اشبيلية وهربوا الى جهة 
مجهولة، إال أن الشاب لفظ أنفاسه داخل 
مستشفى الفروانية، فيما رجح األطباء 
أن تكون الوفاة ناجتة عن شبهة جنائية.

وقال مصدر أمني إن أربعينيا من غير 
محددي اجلنسية، قال إنه فوجئ بشقيقه 
(٢٤ عاما) ملقى مقابل منزل األسرة فجر 

أمس األول وكان في حالة إعياء شــديد، 
ولدى نقله إلى املستشفى أبلغه األطباء 

بوفاة شقيقه «البدون».
وذكر املبّلغ أن املجني عليه خرج بعد 
اإلفطار برفقة أصدقاء شقيقه، تاركا مهمة 
حتديد هوية األصدقاء إلى رجال املباحث.
وأضاف املصدر: ســيتم االســتعالم 
عــن هوية من كانوا برفقة املتوفى بعدة 
أســاليب، منهــا الهاتف النقــال اخلاص 
بالشاب، مؤكدا أن حتقيقات سوف جتري 

مع املوقوفني.

منصور السلطان - مبارك التنيب 

األمــن  أحــال قطــاع 
اجلنائي الى النيابة العامة 
مواطنــا (٤٣ عاما) على 
خلفية ُتهم متعلقة بحيازة 
أسلحة نارية ومخدرات 
بقصد االجتار، وأرفق في 
ملف اإلحالة ٤ مسدسات 
ورشاش كالش ورشاش 
ام ١٦ وبندقية وذخيرة الى 
جانب ٢٠٠ غرام من مادة 
احلشيش وحبوب وأدوات 
لتعاطي املخدرات وعدد 
٢ ميزان حســاس. وقال 
مصدر أمني لـ«األنباء»، إن 

معلومات وردت الى رجال «إدارة املكافحة 
احمللية» عن مواطن يتخذ من مسكنه مبنطقة 
كيفان مخزنا لألسلحة واملخدرات، وعليه 

مت استصدار إذن نيابي ودهم املسكن فجر 
اليوم الرابع من شــهر رمضــان وضبطه 

واألسلحة والذخيرة واملخدرات. 

املواطن وأمامه املضبوطات قبل اإلحالة إلى النيابة

إحباط تهريب ١٠ كيلو «قرطوم» بأدوات جتميل
محمد اجلالهمة ـ أحمد خميس

أحبط مفتش في اجلمرك اجلوي 
محاولة ضخ ١٠ كيلوغرامات من مادة 

القرطوم املخدرة إلى البالد.
وقــال مصدر إن أحد املفتشــني 
شك في طرد بريدي قادم من إحدى 
الدول اآلســيوية، بوصف «أدوات 
جتميل»، وذلك للتمويه. وبناء عليه، 
قام بفحصه بدقة ليتم العثور على 
١٠ كيلوغرامــات من مادة القرطوم 
املخدرة مخبأة في داخله، وبناء عليه 
متت إحالة املضبوطات إلى جهات 
املضبوطات إلى «مكافحة املخدرات»االختصاص متهيدا لعمل التحريات.

«ديفا أفريقيا» تفوز بجائزة موسيقى الدول القطبية
ستوكهولم - أ.ف.پ: فازت 
البنينية  الفرنســية  املغنية 
األصل أجنيليك كيدجو امس 
باجلائزة الدولية ملوســيقى 
الدول القطبية، متقاسمة اياها 
مع مؤســس شــركة اإلنتاج 
«آيلند ريكوردز» البريطاني 
كريــس بالكويــل واملؤلــف 
أرفو  املوســيقي اإلســتوني 

بارت.
وكيدجو املولودة عام ١٩٦٠

قبيل شــهر من حصول بنني 
علــى اســتقاللها، تغني منذ 
أكثر من ٣٠ عاما بلغتي والدها 
ووالدتها (الفون واليوروبا)، 
وبالفرنســية واإلجنليزيــة 

كذلك.
وأكد أعضاء جلنة التحكيم 
السويديون أن «كيدجو هي 
مصدر إلهام، ومن بني أفضل 
مؤلفي املوســيقى واملغنيني 

في العالم».
التــي  وســبق للمغنيــة 
أطلقــت عليها مجلــة «تامي» 

التي باتت من أبرز الشركات 
بعدمــا تعاملــت مــع بــوب 
مارلي وكات ستيفنز وفرقتي 
«روكسي ميوزيك» و«يو تو». 
وأشارت جلنة التحكيم إلى أن 
الفائز أرفو بارت (٨٧ عاما) هو 

«أكثر مؤلف موسيقي على قيد 
احلياة تعزف مقطوعات له في 
العالم»، وينسب إليه ابتكاره 
في سبعينيات القرن الفائت 
تقنية في الكتابة املوسيقية 

هي «تينتينابولي».

املغنية الفرنسية البنينية األصل أجنيليك كيدجو

لقــب «ديفا أفريقيا»، بعد أن 
نالت خمسا من جوائز غرامي 

املوسيقية األميركية.
أمــا البريطانــي كريــس 
بالكويل (٨٥ عاما) فأنشأ عام 
١٩٥٩ شركة «آيلند ريكوردز» 

سيارات ذاتية القيادة 
للتأجير في بكني

شينخوا: ذكرت صحيفة «تشاينا ديلي» أن سيارات 
أجــرة ذاتية القيــادة متاحة اآلن للتأجيــر في ضواحي 
العاصمة الصينية بكني، ما ميثل فصال جديدا في النقل 

الذكي.
ومنحت بكني في وقت سابق من الشهر اجلاري تراخيص 
لشركة التكنولوجيا الصينية العمالقة «بايدو» وشركة 
«بوني. ايه آي» لبدء تشغيل خدمات التاكسي اآللي الذاتي 

القيادة بالكامل.
وأشــارت الصحيفة إلى أن هذه هي املرة األولى التي 
مينح فيها أسطول من السيارات الذاتية القيادة بالكامل، 

اإلذن للعمل في مدينة ذات مستوى عاملي.
ونشرت كلتا الشــركتني، وهما من الشركات الرائدة 
في صناعــة القيادة الذاتية بالصني، ١٠ ســيارات ذاتية 
القيــادة في منطقة تبلغ مســاحتها ٦٠ كيلومترا مربعا 

في ييتشوانغ الواقعة في الضاحية اجلنوبية لبكني.
«جيمس ويب» يقيس حرارة كوكب مشابه لألرض

أ.ف.پ: جنح تلســكوب 
جيمس ويــب الفضائي في 
قيــاس درجة حرارة كوكب 
صخري يقع على بعد أربعني 
ســنة ضوئية مــن نظامنا 
الشمسي، في عملية جترى 
للمرة األولى على اإلطالق. 
ويضم نظام «ترابيست-١» 
الــذي اكتشــف فــي العــام 
٢٠١٧، ســبعة كواكب تدور 
حول جنم قــزم أحمر فائق 
البرودة، ويبعث حرارة أقل 
مما توفره الشمس مبرتني.

ويعد هذا النظام الكوكبي 
هدفــا رئيســا لتلســكوب 
جيمس ويــب الذي طورته 
وكالــة الفضــاء األميركيــة 
(ناسا) وأدخلته في اخلدمة 
فــي يوليــو ٢٠٢٢. وتتمثل 

للسكن.
وأوضحت ناسا في بيان 
أن «ترابيست-١ هو كوكب 
ممتاز لالختبار»، فهو قريب 

من النظام الشمسي وال يضم 
سوى كواكب صخرية مماثلة 
في احلجــم والكتلة لكوكب 

األرض.

إحدى مهام التلســكوب في 
استكشــاف الغالف اجلوي 
التي  للكواكــب اخلارجيــة 
يحتمــل أن تكــون صاحلة 
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