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  إلدارة اجلودة

غير مخصص للبيع

٤ بدائل إلنعاش الدوام املرن
مرمي بندق

أكدت مصادر حكومية لـ «األنباء»  مواصلة جهود دراسة تفكيك 
االزدحامات املرورية ورفع مقترحات للمعاجلة والتخفيف منها إلى 
متخذي القرار، آملة التوصل إلى تصور إلجناح الدوام املرن في تخفيف 
االزدحامات التي حدثت بعد تطبيق الفترات الزمنية احلالية، الفتة 
إلى بعض الثغرات التي حتتاج إلى مزيد من التنســيق مع مختلف 
اجلهات احلكومية. وقالت إنه يتم رصد مختلف املقترحات من اجلهات 
املختصة لبلورة تصور يحقق املرونة في انسيابية احلركة املرورية، 
مستدركة بقولها «وبصفة خاصة اجلهات احلكومية واجلهات التعليمية 
مثل وزارة التربية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريــب ذات الكثافــة العالية في أعداد املوظفني». وأشــارت إلى
٤ بدائل يتم التنسيق والتداول بشأنها، البديل األول: تقسيم الدوام 
إلى صباحي ومســائي لتكــون فترة العمل صباحيــة كما هي اآلن، 
وتضاف لها فترة مسائية وتاليا يتم تقسيم املوظفني إلى مجموعتني. 
وبينت ان البديل الثاني يطرح تقسيم اجلهات احلكومية إلى قسمني، 
كما كان يطبق في شهر رمضان قبل تطبيق الدوام املرن احلالي مع 
فارق زمني بينهما ســاعة أو ســاعة ونصف الســاعة، واألفضل ان 
يكون ساعة ونصف الساعة عند بدء الدوام. أما البديل الثالث فيتم 
مــن خالل الفصل زمنيا بني بــدء دوام املدارس واجلامعات واملعاهد 
التطبيقية وبــدء دوام الوزارات واجلهات واملؤسســات احلكومية. 
وأشــارت إلى البديل الرابع الــذي ينص على اختصار فترات العمل 
إلى اثنتني فقط بدال من ثالث، وإطالة الفترة الزمنية بينهما لتكون 
ســاعة على األقل أو ســاعة ونصف الساعة، مع العمل على حتقيق 
التوازن في أعداد املوظفني لكل فترة وعدم جتمعهم في فترة واحدة 
بحيــث تتم تلبيــة رغبات املوظفني بقدر اإلمكان على مســتوى كل 

جهة من خالل التناوب.

أحدها الفصل زمنياً بني بدء دوام اجلهات التعليمية ومثيلتها احلكومية أو العودة لتقسيم الوزارات إلى قسمني

ودائع األجانب بالكويت ترتفع إلى ١٠ مليارات دينار
أحمد مغربي

كشفت بيانات رسمية أن 
األجانب غير املقيمني بالبالد 
يزيدون من حجم ودائعهم في 
البنوك الكويتية، إذ ارتفعت 
قيمتهــا بنســبة ١٢٫٥٪ مبا 

قيمته ١٫١ مليار دينار خالل 
عام لتصل قيمتها اإلجمالية 
إلى أكثر من ١٠ مليارات دينار 
فــي نهايــة فبرايــر ٢٠٢٣، 
مقارنــة بقيمتها في فبراير 
٢٠٢٢ البالغــة ٨٫٩ مليارات 
دينار. وتظهــر تلك األرقام 

القطــاع املصرفي  جاذبيــة 
الكويتــي، علــى الرغــم من 
التأني من قبل البنك املركزي 
فــي رفــع معــدالت الفائدة 
وعدم مالحقته «الفيدرالي» 
األميركي لتظل الفائدة على 
الدينار في الكويت عند ٤٪ 

مقارنة بـــ ٥٪ على الدوالر، 
إال أن قــوة الدينار الكويتي 
واستقرار سعر صرفه يعدان 
عامال داعما بقوة الستقطاب 
الودائــع في ظــل التقلبات 
االقتصاديــة التي يشــهدها 

العالم حاليا.

١٨٫٥ مليون دينار «الصحة»: حّل ٧٠٪ من مشكلة نقص األدوية
لتشغيل وتطوير املالحة 

اجلوية في املطار

عبدالكرمي العبداهللا

أكد مدير إدارة املستودعات الطبية في 
وزارة الصحة د.عادل السالم أن الوزارة 
معنية بتسعيرة الدواء واحلفاظ على عدم 
التالعب باألسعار، الفتا إلى أنه تتم مراجعة 
األسعار بشكل دوري ضمن ضوابط محددة، 
مع احلرص على تخفيض األسعار للعديد 
من األدوية. وأضاف الســالم أن األسعار 

في الكويت متقاربة مع مثيالتها في دول 
اخلليج، بل إن هناك بعض األدوية قد تقل 
أسعارها في الكويت. وذكر أن وزارة الصحة 
تعمل بشكل متواصل على توفير األدوية، 
إال أن هنــاك أمورا قد تكــون خارجة عن 
اإلرادة، الفتا إلى أن املخزون االستراتيجي 
آمــن ومطمئــن، واســتطعنا فــي الفترة 
املاضية حل نحو ٧٠٪ من مشــكلة نقص 

األدوية.

علي إبراهيم

علمت «األنباء» أن تكلفة 
تشــغيل وإدارة وحتسني 
وتطوير خدمــات املالحة 
اجلويــة في مطار الكويت 
الدولــي تصل إلــى ١٨٫٤٩

مليون دينار. 
وفي هذا الصدد، خاطبت 
العامــة للطيــران  اإلدارة 
املدني اجلهات الرقابية من 
أجل احلصول على موافقتها 
في إطار عمليــات الرقابة 
املســبقة بشــأن املمارسة 
احملدودة رقــم (٦-٢٠٢٠/ 
٢٠٢١) اخلاصة بالتشغيل 
واإلدارة والتدريب واملراقبة
والتحكــــم بالصيـــانــــة 
والتحســينات والتطويــر 
بخدمــات املالحــة اجلوية 
مبطــار الكويــت الدولــي 
بتكلفة تصــل إلى ١٨٫٤٩٣

مليون دينار.

٩ دول متلك ٩٥٧٦ رأسًا نوويًا جاهزًا..
قوتها تساوي ١٣٥ ألف قنبلة «هيروشيما»

أوســلو - أ.ف.پ: زاد عــدد 
اجلاهــزة  النوويــة  الــرؤوس 
لالســتخدام فــي العالــم خــالل 
٢٠٢٢ بتأثير من روسيا والصني 
خصوصا، على ما جاء في تقرير 
«مرصد حظر األسلحة النووية» 
الذي نشرته منظمة «املساعدات 
غيــر  النرويجيــة»  الشــعبية 
احلكومية أمس.  وقال التقرير، انه 
في مطلع ٢٠٢٣، كانت لدى الدول 

التسع التي متلك السالح النووي 
بشكل رسمي أو غير رسمي ٩٥٧٦
رأســا نوويا جاهزا لالســتخدام 
بقوة تــوازي «أكثر من ١٣٥ ألف 
قنبلــة كتلــك التي ألقيــت على 
هيروشــيما». وأضاف أن «هناك 
٢٩٣٦ رأسا خارج اخلدمة وينتظر 
تفكيكها». وتأتي هذه األرقام بينما 
تلوح موسكو باستمرار بالتهديد 
النووي خالل غزوها ألوكرانيا.

وترجع إضافة ١٣٦ رأســا حربيا 
إلى املخزون النووي العاملي العام 
املاضي إلى روســيا التي متتلك 
أكبر ترســانة فــي العالم (٥٨٨٩
رأســا حربيا جاهزا)، فضال عن 
الصني والهند وكوريا الشــمالية 
وباكســتان. وقالت مسؤولة عن 
التقرير غريتي لوغلو إيســترن 
إن «هذه الزيادة مقلقة ومستمرة 

في االجتاه الذي بدأ في ٢٠١٧».

(أ.ف.پ) صواريخ يارس الباليستية الروسية بالساحة احلمراء في موسكو  

ملك بريطانيا يزور أملانيا لطّي صفحة «بريكست»
برلني ـ وكاالت: اســتقبلت أملانيا بإجراءات أمنية 
مشددة ملك بريطانيا تشالز الثالث وقرينته كاميال في 
أول زيارة دولة يقوم بها إلى اخلارج منذ اعتالئه عرش 
بريطانيا خلفا لوالدته امللكة اليزابيث. وأصبحت أملانيا 
وجهة امللك اخلارجية األولى بعد تأجيل زيارته التي 
كان يفترض ان يجريها لفرنسا، بسبب االحتجاجات 
واالضرابات التي تشهدها رفضا إلصالح قانون التقاعد. 
وقال قصر باكنغهام إن الزيارة امللكية ألملانيا تستمر 
ثالثة أيام وتشمل العاصمة برلني ووالية براندنبورغ 
شرق البالد ومدينة هامبورغ الساحلية الشمالية، وإنه 
ســيتطرق إلى قضايا تواجه البلدين مثل االســتدامة 
واألزمة األوكرانية، كما سيحيي ذكرى أحداث تاريخية. 
وتأتي الزيارة في إطار جهود لطي صفحة سنوات من 
العالقــات املضطربة بني بريطانيا واالحتاد األوروبي 
بعد خروج لندن من التكتل «البريكست». من جهته، 
قال الرئيس األملاني فرانك فالتر شتاينماير إن اختيار 
تشالز فرنسا وأملانيا ألول زيارة دولة يقوم بها حتى 
قبل تتويجــه املقرر في مايو ميثل «إمياءة أوروبية» 
مهمة. وشــدد الرئيس األملاني الذي وجه الدعوة إلى 
تشــالز الثالث خالل مراســم جنازة امللكــة إليزابيث 
الثانية في سبتمبر بالقول «أريد أن أقول له وبالتأكيد 
لــكل البريطانيني: نحن في أملانيــا وفي أوروبا نريد 
عالقــات وثيقة وودية مع اململكــة املتحدة حتى بعد 

بريكست».

في أول رحلة خارجية له بعد تأجيل زيارته لفرنسا بسبب االحتجاجات

(أ.ف.پ) ملك بريطانيا تشالز الثالث وقرينته كاميال لدى وصولهما إلى برلني   
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اخلالد: ترقية ٣٧١٣ من ضباط الصف واألفراد 
املستحقني مبختلف الرتب حتى ٣١ مارس

منصور السلطان ـ عبداهللا قنيص

وّجه النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طالل 
اخلالد بترقية ٣٧١٣ من ضباط الصف 
واألفراد املستحقني من مختلف الرتب 

حتى ٢٠٢٣/٣/٣١.
وبحســب بيان وزارة الداخلية، 
فــإن توجيهــات اخلالد تأتــي لدعم 
رجال األمــن وحتفيزهــم ملزيد من 
العمــل والعطــاء وحرصا على دعم 
الكفاءات من منتسبيها والسعي الى 
رفع روحهم املعنويــة ومنحهم كل 
حقوقهم وفقا لإلجراءات القانونية 

الشيخ طالل اخلالداملعمول بها.

التفاصيل ص٣

اقتصاد

عصام الصقر وفيصل احلمد ومالك خليفة وأعضاء مجلس اإلدارة 
ومسؤولو البنك في سويسرا خالل افتتاح املقر اجلديد

أسامة جواد بوخمسني مترئسا عمومية الشركة      (ريليش كومار)

«الوطني ـ سويسرا» ينتقل 
إلى مقره اجلديد في «جنيڤ»

 «KIB Takaful» :أسامة بوخمسني
تواصل النمو رغم التحديات.. 

وعمومية الشركة أقّرت توزيع ٧٪ نقدًا 

إمساكية رمضان

اإلفطار: ٠٥: ٦اإلمساك: ١٨: ٤

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت PDF الصفحة

التفاصيل ص ٢٢

التفاصيل ص ٢٥

«الداخلية والدفاع» تستعجل إحالة «التشريعية» 
«املفوضية العليا لالنتخابات» 

عبدالعزيز املطيري 

طالبت جلنة الشؤون الداخلية والدفاع 
البرملانيــة خالل اجتماعهــا، أمس، جلنة 
الشؤون التشريعية والقانونية باستعجال 
إحالــة االقتراح بقانون في شــأن إنشــاء 
املفوضية العليا لالنتخابات إلى اللجنة.

وقــال رئيس اللجنة النائب ســعدون 
حماد في تصريح باملركز اإلعالمي ملجلس 
األمة إن اللجنة ناقشت جميع االقتراحات 
بقوانني املدرجة على جدول أعمالها واتخذت 
قرارا بوجوب استدعاء اجلهات املختصة 

ألخذ آرائهم في هذه القوانني.
وبــّني أن اللجنة رأت ضــرورة إعطاء 
صفة االستعجال لالقتراح بقانون بشأن 
إنشاء املفوضية العليا لالنتخابات، نظرا 

ألهميته في تالفي األخطاء التي شــهدتها 
االنتخابــات األخيرة. وأوضــح حماد أن 
احلكومة ســبق أن قدمت مشروع قانون 
بإنشاء املفوضية العليا لالنتخابات وأحيل 
إلــى اللجنة بتاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٠، ثم 
سحبته احلكومة بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢١.

ولفت إلى أنه نظرا ألهمية املوضوع، 
فقد مت تقدمي اقتــراح نيابي، محال حاليا 
إلى اللجنة التشريعية، مضيفا أن اللجنة 
طلبت من اللجنة التشريعية االستعجال 
بإحالــة االقتــراح إليها علــى اعتبار أنها 
اللجنة املختصــة. وقال حماد إن املقترح 
سيتم إدخال بعض التعديالت عليه لضمان 
نزاهة االنتخابــات املقبلة، وعدم الوقوع 
في اخلطأ نفســه الــذي مت الوقوع به في 

انتخابات عام ٢٠٢٢.

د. أحمد العوضي يتسلم هدية تذكارية من محسن الشمري بحضور عبداهللا العنزي وعلي هادي
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أنغام.. نوبات غضب!أنغام.. نوبات غضب!
16الغامن..  «ساحر الكرة الكويتية»

أبو عبيدة بن اجلراح ےنزل فيهم قرآن

الظفيري: فلترّص الصفوف طاعًة هللا 
ولتتضافر اجلهود على البر والتقوى

شوربة البوالبيس (فواكه البحر) 
سلطة الطماطم باملوزاريال

أم علي باجلرانش
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ديوان دار جابر استقبل املهنئني بالشهر الفضيل
ثامر السليم

اســتقبل أبناء املغفــور له بإذن اهللا 
تعالى، األمير الراحل الشيخ جابر األحمد، 
طيب اهللا ثراه، املهنئني بشــهر رمضان 
املبــارك، وذلك مســاء أول من أمس في 
ديوان «دار جابر» الكائن مبنطقة الزهراء 
بحضور جمع غفير من الشيوخ والوزراء 
وأعضاء مجلسي األمة والبلدي، إضافة 
إلى عدد من الســفراء وأعضاء الهيئات 
الديبلوماســية املعتمدين لــدى البالد، 
وجمع غفيــر من املواطنني الذين قدموا 
املباركة والتهاني بهذه املناسبة، وتبادلوا 
األحاديث الودية حول عدد من القضايا 

املجتمعية. الشيخ فواز اخلالد وفيصل الدويشالشيخ ثامر العلي يقدم التهاني للشيخ مبارك اجلابر

(قاسم باشا) الشيخ مبارك اجلابر والشيخ د.سالم اجلابر والشيخ علي اجلابر والشيخ بندر اجلابر والشيخ فهد اجلابر وعدد من أبناء األسرة 

تبادل التهاني بالشهر الكرميعدد من املهنئني

الشيخ أحمد اجلابر والشيخ فهد اجلابر خالل االستقبال     

الشيخ مبارك اجلابر وعدد من املهنئني

انطالق فعاليات نظام إدارة اجلودة
في إدارة املشاريع بـ«الطيران املدني» الهولي: جمعية املعلمني أبوابها مفتوحة لكل معلم

انطلقت فعاليات تأهيل ومنح إدارة 
املشاريع في قطاع التخطيط واملشاريع 
باإلدارة العامة للطيران املدني، شهادة 
٩٠٠١:٢٠١٥ الذي  ISO نظام إدارة اجلودة
يهدف إلى حتسني العمليات واألنشطة 
وزيادة القدرة في ضبط معايير اجلودة.
وانطالقا من اهتمام اإلدارة العامة 
للطيران املدني على تطوير العمل في 
كافة القطاعات املختلفة للطيران املدني 
ورفع مستوى أداء العاملني وحتقيق 
أعلى مستويات اجلودة، فقد قام نائب 
املدير العام لشؤون التخطيط واملشاريع 
م.سعد العتيبي وبحضور كل من مدير 
إدارة املشاريع م.علي املعيلي ومراقب 
املشاريع م.محمد احلافظ ورئيس قسم 
التطوير والتنســيق ومدير مشــروع 
نظام إدارة اجلودة ISO م.علي حسني 
الصائغ، بتكرمي مجموعة من املشاركني 
احلاصلني على شــهادتي دورة املدقق 
الداخلــي والـ«kpi» في كافة االقســام 
العاملــة في قطاع شــؤون التخطيط 
واملشاريع في اإلدارة العامة للطيران 
املدني املشاركني في الدورات التدريبية 
ضمن تأهيل ومنح ادارة املشاريع شهادة 
٩٠٠١:٢٠١٥ والتي  ISO نظم ادارة اجلودة
شملت تدريب عدد ٢٣٠ من العاملني.

وقد أشاد نائب املدير العام لشؤون 
التخطيط واملشاريع بجهود املشاركني 
في الــدورات التدريبيــة وحثهم على 
بذل املزيد من اجلهد والعطاء من اجل 
االرتقاء مبستوى األداء في اإلدارة مبا 
يعود في النهاية بتحقيق ما تصبو اليه 
الدولة من تطوير العمل في جميع قطاع 
اخلدمــات في كافة الوزارات واجلهات 

احلكومية.
واكد حرص القطاع على تنظيم هذا 
البرنامج الــذي يأتي ضمن العمليات 
التي يشملها برنامج ادارة اجلودة من 
اجــل االرتقاء بخدمات الطيران املدني 
ومواكبة كافة التغيــرات والتطورات 

املســتمرة التي حتدث على مســتوى 
اخلدمات في أرقى مطارات العالم.

وفي اخلتام، تقدم نائب املدير العام 
لشؤون التخطيط واملشاريع م.سعد 
محمد العتيبي بالشكر والتقدير لشركة 

دار اخللف لالستشارات والتدريب على 
تنفيذ هذه الدورات والقيام بكافة أعمال 
التأهيل التي يتضمنها املشروع الذي 
مدته ٨ أشــهر للحصول على شــهادة 

.٩٠٠١:٢٠١٥ ISO نظام إدارة اجلودة

عبدالعزيز الفضلي

أكد رئيــس مجلس ادارة 
جمعية املعلمني حمد الهولي 
ان اجلمعيــة تخــدم القضايا 
التربوية للمعلمني الكويتيني 
وغير الكويتيني، مشيرا الى 
اننا نعمل علــى الوقوف مع 
املعلم فــي امليــدان التربوي 
ايا كانــت جنســيته ونعمل 
على توفير االجواء املناسبة 
لــه واملطالبــة بحقوقه حتى 
يــؤدي دوره على أكمل وجه 

في العملية التعليمية.
جــاء ذلــك فــي تصريح 
أدلى بــه الهولي للصحافيني 
الذي  خالل حفل االســتقبال 
أقامته اجلمعية مبناسبة شهر 
رمضان املبارك وحضره عدد 
من القيادات التربوية وحشد 
من اهل امليدان التربوي. واشار 
الى ان اجلمعية اعتادت على 
اقامــة مثل هذا اللقاء بشــكل 
سنوي واستقبال املهنئني في 
الشــهر الكرمي، الفتا الى اننا 
نوليه خصوصيــة ونحاول 
ان نعزز هذه العادات الطيبة.

واضاف الهولي ان هذا اللقاء 
الشــراكة املجتمعية  يعكس 
ويحقق نوعا من التكامل بني 
القيادات في الوزارة من خالل 
لقاء مباشــر مع اهــل امليدان 
التربوي مــن ناحية التهاني 
وتبادل وجهــات النظر فيما 
يخص املنظومة التربوية في 
جو اخــوي، موضحا ان ذلك 
يبني مــدى الترابــط ومكانة 
العالقة وأهميتها بني القيادات 

وأهل امليدان.
وذكر ان جمعية املعلمني 

من غيــر حق االنتخاب ولهم 
احلــق ان يتمتعــوا مبزايــا 
وخدمات املعلمني بشكل عام، 
الفتا الى اننا نعمل لنقل هموم 
امليدان للقيــادات املعنية من 

خالل االقتراحات التي تقدمها 
اجلمعية وتتبناهــا وتنقلها 
بشــكل مباشــر الى أصحاب 
القرار والتنســيق عن طريق 

الوزارة.

خالل حفل استقبال املهنئني بشهر رمضان املبارك

م.سعد العتيبي خالل تكرمي أحد املشاركني احلاصلني على شهادتي دورة املدقق الداخلي

شهادة تقدير إلحدى املشاركات

تكرمي أحد املشاركني

(متني غوزال) تهنئة بالشهر الفضيل 

(متني غوزال) حمد الهولي متوسطاً عدداً من احلضور خالل االستقبال 

هي جمعية نفع عام ودورها 
املطالبــات بحقــوق املعلمني 
واالرتقاء بهم سواء كانوا من 
الكويتيني او الوافدين والذين 
مفتوح لهم املجال لالنتساب 

«التربية»: بدء تسجيل املستجدين في «االبتدائية» األحد
عبدالعزيز الفضلي

حددت وزارة التربية يوم األحد ٢ من 
أبريل املقبل موعدا لتسجيل التالميذ 
املستجدين في املرحلة االبتدائية للعام 

الدراسي املقبل ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤. 
وكشفت مصادر مطلعة لـ«األنباء» عن 
ان طريقة التسجيل تكون حسب العنوان 
التابع للمنطقة التعليمية، على أن يتم 
اصطحاب املستندات واألوراق املطلوبة 

لتســجيل الطلبــة اجلــدد فــي املدارس 
االبتدائية، وهي شهادة اجلنسية األصلية 
للوالد، والبطاقة املدنية، وصورتان عن 
كل منهما، وشهادة امليالد للتلميذ املستجد، 
وصورتان عنها، وأربع صور شخصية 
حديثة مقاس الصورة ٤ في ٦، والبطاقة 
املدنية األصلية للتلميذ وصورتان عنها، 
مشــددة علــى أهميــة إحضــار البطاقة 
الصحيــة وهي نتيجــة الفحص الطبي 

للتلميذ الذي يثبت لياقته الصحية.
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«الصحة»: حّل ٧٠٪ من مشكلة نقص األدوية.. واملخزون آمن

وزير األوقاف: املراكز الرمضانية جنحت في استقطاب املصلني

نقابة «األوقاف» تستنكر عدم تعديل ساعات عمل «املراكز» خالل رمضان
أسامة أبوالسعود

اســتنكر مجلس إدارة نقابة العاملني في 
وزارة األوقاف والشــؤون اإلســالمية تأخر 
وزارة األوقاف في إصدار تعديل قرار ساعات 
العمـــــــل في مراكــــــز القرآن الكرمي خالل 
شهـــــر رمضــان حلــل مشكلــــــة الدخول 
وإنهـــــاء تضارب الوقت بني الدوام الصباحي 

واملسائي.
وتابعت النقابة أنه من املعلوم أن املراكز 
التابعة لوزارة األوقاف مشتركة، ففي الدوام 

الصباحي تكــون بعض املراكــز مخصصة 
للنساء، وفي الدوام املسائي تخصص للرجال، 
بينما البعض اآلخر يكون مشتركا مع مدارس 
وزارة التربية، األمر الذي يستحيل معه تطبيق 
ساعات العمل لتضارب مواعيد الدخول بني 
الفترتني وبسبب الزحام واالختناق املروري 
خلــروج الطلبة والتأثير الســلبي لتطبيق 
الدوام املرن الــذي زاد من فترة االختناقات 

املروريــــة.
واســتغربت النقابة مــن التأخر بإصدار 
التعديل، بالرغم من مضي ٧ أيام على بداية 

شهر رمضان، مع العلم أن النقابة قامت بعمل 
تقرير ميداني يضم كال من املدارس املشتركة 
بني وزارة األوقاف والتربية وتسليمها للجهات 

املختصة. 
ومن جهة أخرى، استغرب مجلس إدارة 
النقابة التعسف مع املوظفني املعاقني أو ممن 
كلف برعاية معاق، حيث ان تعميم الوزارة 
األخير بتحديد ســاعات العمل خالل شــهر 
رمضــان ألغى جميع حــاالت اإلعفاء، وبهذا 
اإللغاء مت ســلبهم حقهم الذي أقر بالقانون 

رقم ٨ لسنة ٢٠١٠.

عبدالكرمي العبداهللا

أكــد وزيــر الصحــة د. أحمــد 
العوضي أن الصيادلة يضطلعون 
بدور أساســي ومهم في املنظومة 
الصحية، الفتا إلى أنهم يتمتعون 
بكفــاءة عاليــة جتعلهــم عنصرا 

أساسيا في سلسلة العالجات.
وشــدد العوضي فــي تصريح 
للصحافيــني على هامــش الغبقة 
الرمضانية التي أقامتها اجلمعية 
الصيدلية على الــدور املهم الذي 
يقــوم بــه العاملــون فــي قطــاع 
الصيدلة، مشيرا إلى أن هناك جلانا 
وزارية مخصصة لهذا القطاع وهو 

أكبر دليل على أهميته.
ودعا وزير الصحة العاملني في 
قطاع الصيدلة سواء في الوزارة أو 
القطاع اخلاص إلى تقدمي مقترحات 
ميكن أن تساهم في إصدار القرارات 

والقوانني التي تعزز التكامل بني 
القطاعني احلكومي واخلاص.

وثمن د.أحمد العوضي اجلهود 
املتميزة للصيادلة في املستشفيات 
واملراكــز التخصصيــة والرعاية 
األولية وفي اإلدارات املركزية، الفتا 
إلى التحديات التي يواجهونها في 
التدقيق وصرف األدوية والكثير 
من املهام األخرى التي يقومون بها.

مــن جانبــه، أكــد مديــر إدارة 
املســتودعات الطبية فــي وزارة 
الصحة د. عادل السالم أن الوزارة 
معنية بتسعيرة الدواء واحلفاظ 
على عدم التالعب باألسعار، الفتا 
إلى أنه يتم مراجعة األسعار بشكل 
دوري ضمــن ضوابط محددة مع 
احلــرص على تخفيض األســعار 

للعديد من األدوية.
وأضاف السالم أن األسعار في 
الكويــت متقاربة مع مثيالتها في 

دول اخلليــج بــل ان هناك بعض 
األدوية قد تقل أسعارها في الكويت، 
مشيرا إلى أن الوزارة حترص دائما 
على توفير مختلف أنواع األدوية 
وأن قضية نقص بعض األنواع ال 
يقتصر على الكويت فحســب بل 
هي قضية عاملية ولها العديد من 
األســباب، منها عــدم توافر املواد 
اخلام وزيادة األســعار ووســائل 

النقل.
وذكر د.عادل السالم أن وزارة 
الصحة تعمل بشكل متواصل على 
توفيــر األدوية، إال أن هناك أمورا 
قد تكون خارجة عن اإلرادة، الفتا 
إلى أن املخزون االستراتيجي آمن 
ومطمئن واســتطعنا فــي الفترة 
املاضية حل نحو ٧٠٪ من مشكلة 

النقص.
وأوضح أن قانون مزاولة مهنة 
الصيدلة وصل إلى مرحلة املسودة 

األخيرة وسيتم تقدميه خالل األيام 
القليلــة املقبلة إلى وكيل الوزارة 

التخاذ اإلجراءات الالزمة.
من جانبه، قال رئيس اجلمعية 
الصيدليــة عبــداهللا العنــزي إن 
اجلمعية تواصل مســيرة عطائها 
الزاخرة باإلجنازات واملشروعات 
الهادفة إلــى تعزيــز مكانة مهنة 
الصيدلة والصيادلة مع مواصلة 
العمــل اجلاد واملخلــص لالرتقاء 
مبســتوى األداء الصيدلي املتميز 
املعهود ضمن املنظومة الصحية 

املتطورة.
وأضــاف أن هنــاك طموحــات 
ال حــدود لها لتحقيــق املزيد من 
اآلمال التي يتطلع إليها كل صيدلي 
مهنيــا وحياتيا مع احملافظة على 
املكتســبات التي حققهــا إخواننا 
الذين تعاقبوا على حمل أمانة إدارة 
هذا الصرح الوطني منذ تأسيسه.

أسامة أبوالسعود

أكد وزير العدل وزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية وزير الدولة 
لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز 
املاجد أن املراكز الرمضانية جنحت 

في استقطاب جموع املصلني.
املاجــد فــي تصريــح  وقــال 

صحافي عقب جولته في مســجد 
دعيج الســلمان الصباح مبنطقة 
الصباحية في محافظة األحمدي إن 
االوقاف جنحت مبشاركة الوزارات 
واجلهــات األخرى في تنظيم هذه 

الليالي املباركة.
املراكــز  وأضــاف أن زيــارة 
الرمضانية مدعاة للفخر واالعتزاز.

وبــني أن هــذا النجــاح الــذي 
وصلــت إليــه وزارة األوقاف في 
املراكــز الرمضانيـــــة هــو ثمرة 
جهـــد مشترك بني وزارة األوقاف 
والوزارات واجلهـــــات األخـــرى 
التــي اشتركــــــت مـــــع وزارة 
االوقـــاف في تنظيم هذه الليالي 

املباركة.

ودعا املاجد العاملني في مركز 
مســجد دعيج الســلمان الصباح 
الرمضاني إلى االســتمرار في هذا 
النجاح واملرتبة التي وصلت اليها 
اخلدمة التي تقدمها إدارة محافظة 
األحمدي، فهــذا احلجم من العمل 
يجــب أن يبقى ويســتمر خلدمة 

املصلني.

وزير الصحة ثّمن خالل حضور غبقة اجلمعية الصيدلية اجلهود املتميزة للصيادلة في مختلف املرافق الصحية

عقب زيارة مركز مسجد دعيج السلمان الصباح الرمضاني

أكدت أن بعض املراكز مشتركة ومخصصة صباحاً للنساء ومساًء للرجال

د.أحمد العوضي ود.عبداهللا السند مع قيادات اجلمعية الصيدلية

الوزير عبدالعزيز املاجد خالل زيارته مسجد دعيج السلمان الصباح مبنطقة الصباحية

جانب من احلضور

الوزير املاجد خالل زيارته للمسجد

السـالم: قانـون مزاولـة مهنـة الصيدلة فـي املسـودة األخيـرة.. وتقدميه إلـى وكيـل الوزارة خـالل أيام
العنـزي: هنـاك طموحـات ال حـدود لها لتحقيـق املزيد مـن اآلمال التـي يتطلع إليهـا كل صيدلـي مهنيًا

ولي العهد استقبل صباح اخلالد
استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، بقصر بيان صباح أمس، سمو 

الشيخ صباح اخلالد.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

نائب وزير اخلارجية استقبل سفير البرازيل

الكويت: تعزيز عالقات التعاون 
مع أملانيا في مجال الطاقة

برلنيـ  كونا: أكد سفيرنا لدى جمهورية 
أملانيا االحتادية جنيب البدر أهمية توسيع 
نطــاق عالقات التعاون فــي مجال الطاقة 
بني الكويت وأملانيا بشكل يخدم املصالح 
املتبادلــة ويعــزز الشــراكة االقتصاديــة 

واالستثمارية بني البلدين.
جاء ذلك في تصريح للســفير البدر لـ 
«كونا» إثر مشاركة الكويت في أعمال الدورة 
التاسعة من مؤمتر «حتول الطاقة» املنعقد 
فــي العاصمة االملانية برلني حتت شــعار 
«حتــول الطاقة ـ تأمني مســتقبل أخضر» 
واملتخصص في بحث سبل وآليات االنتقال 
من االعتمــاد على الطاقات األحفورية إلى 

الطاقات املتجددة.
وأكد البدر أهمية مشــاركة الكويت في 
أعمال املؤمتر الســيما «انه يعد واحدا من 
أهم التجمعات الدوليــة املعنية بالتحول 

العاملي للطاقة».
وأشــار إلى أن الوفد الكويتي اســتغل 
مشاركته في املؤمتر للدخول في مناقشات 
حول ســبل حتول الطاقــة وتبادل األفكار 
واخلبرات والوقوف على التحديات امللحة 
املتعلقــة بالقضايا املناخيــة وطرق حلها 
وإقامة شــراكات في مجال الطاقة ســعيا 
لتحقيق انتقال عاملي للطاقة يحقق السالمة 

البيئية اآلمنة.
وأضــاف البــدر أنه من بــني املواضيع 
التــي متت مناقشــتها كذلك أزمــة الطاقة 
ودعــم االنتقال «العادل» لهــا وطرح عدد 
مــن احللول املتعلقة باســتخدام الطاقات 
املتجددة واقتصــاد الهيدروجني األخضر 

والتحديات ذات الصلة.

اســتقبل نائــب وزيــر اخلارجيــة 
السفيــــــر منصور العتيبي في ديوان 
عام الوزارة صباح أمس سفير جمهورية 
الكويــت  لــدى  البرازيــل االحتاديــة 
فرانسيســكو ماورو برازيل دي اوالند 
مبناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبالده 

لدى الكويت.
وأشــاد العتيبي خــالل اللقاء بدور 
السفير دي اوالند وإسهاماتــــــه خالل 
فترة عمله في تعزيز العالقات الكويتية- 
البرازيلية، متمنيا له كل التوفيق والسداد 

في حياته املهنية القادمة.

ولفت الى التعاون الكويتيـ  األملاني من 
خالل مشاركة عدد من الشركات واملؤسسات 
العلمية األملانية في عدد من مشاريع الطاقة 
اخلضراء التي تأتــي ضمن رؤية الكويت 
٢٠٣٥ السيما مشروع مجمع الشقايا للطاقة 
املتجددة الذي يجسد أيضا توجه الكويت 

نحو استخدام الطاقة النظيفة.
كمــا أكد الســفير البدر حــرص البالد 
واهتمامها مبواكبة جهود املجتمع الدولي 
املعنية بقضايا التغير املناخي واحلد من 

تداعياتها السلبية.
ويشــارك في مؤمتر «حتــول الطاقة» 
وفود من أكثر من ١٣٠ دولة وعدد من وزراء 
اخلارجيــة واالقتصــاد والبيئــة والطاقة 
وممثلون حكوميون وقادة أعمال عامليون 
وعدد مــن العلماء ومنظمات دولية وغير 

حكومية.

شارك في أعمال الدورة التاسعة من مؤمتر «حتول الطاقة ـ تأمني مستقبل أخضر»

السفير منصور العتيبي مستقبال سفير البرازيل فرانسيسكو ماورو برازيل دي اوالند

السفير جنيب البدر

الكويت تستضيف احلوار اإلستراتيجي 
مع أميركا الربع الثالث من العام احلالي

تلقى وزير اخلارجية 
الشــيخ ســالم العبداهللا 
اتصاال هاتفيــا من وزير 
خارجية الواليات املتحدة 
األميركيــة الصديقــــــة 
أنتونــي بلينكــن، حيث 
نقل في مستهل االتصال 
حتيات وتبريكات القيادة 
بالواليــات  السياســية 
املتحــدة األميركيــة إلــى 
الكويت قيادة وحكومـــة 
وشعبا وخالـص التهاني 
مبناســبة حلــول شــهر 

رمضان املبارك، معربا عن صادق متنياته 
للعالقات التاريخية بني البلدين الصديقني 

املزيد من التطور واالزدهار.
تناول اجلانبان خالل االتصال مجمل 
العالقــات الثنائية الوثيقــة التي تربط 
الكويــت والواليات املتحــدة األميركية، 

عمــق  علــى  مؤكديــن 
هــذه العالقــات ومتيزها 
إلى استضافة  وتطلعهما 
الكويــت ألعمــال اجلولة 
السادســة مــن احلــوار 
االستراتيجي بني البلدين 
الربع  الصديقــني خــالل 
الثالث مــن العام احلالي 
دعمــا وتعزيزا ملســيرة 
التاريخيــــــة  الشــراكة 
الوثيقة التي تربط البلدين 

الصديقني.
كما مت بحث التطورات 
األخيرة على الساحتني اإلقليمية والدولية 
وأطر التنســيق املشــترك بــني البلدين 
الصديقني حيالها ومناقشة عدد من القضايا 
التي تشهدها املنطقة، والتأكيد على االلتزام 
والتعاون املشترك نحو صون أمن املنطقة 

وتعزيز استقرارها.

وزير اخلارجية بحث مع نظيره األميركي التطورات اإلقليمية والدولية

الشيخ سالم العبداهللا

نائب رئيس مجلس األمة يستقبل وفد اجلمعية الكويتية للمهرجانات
اســتقبل نائــب رئيس 
مجلس األمــــــة أحمــــــد 
خليفــة الشــحومي فــي 
مكتبه أمــــس وفدا مـــــن 
الكويتيــــــة  اجلمعيـــــة 

للمهرجانات.
وضــــم الوفــــد كـــــال 
مـــــن رئيــس مجلـــــس 
إدارة اجلمعيــة د.طــارق 
العبيد، وعضــــو مجلــس 
اإلدارة عادل املــــال، ومدير 
اجلمعيــة محمد الكندري، 
املديــر عبــداهللا  ونائــب 

نائب رئيس مجلس األمة أحمد الشحومي مستقبال د.طارق العبيد وعادل املال ومحمد الكندري وعبداهللا الهاجري بحضور م. أحمد احلمدالهاجري.
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لقاء بالطلبة العمانيني في اجلامعة

نظمــت إدارة اإلســكان 
الطلبة  الطالبي وشــؤون 
الوافديــن بعمادة شــؤون 
«طالبيــا  لقــاء  الطلبــة 
تنويريا» بني ممثلي سفارة 
ســلطنة عمــان والطلبــة 
العمانيني بجامعة الكويت 
في سكن الطالبات بكيفان، 
حيــث أقيم اللقــاء الودي 
بهــدف االســتماع الى آراء 
الطلبة، ولتوضيح عدد من 
اللوائح والنظم اجلامعية 
بجامعــة الكويت وســكن 
الطلبة والطالبات وأهمية 
االلتــزام بهــا، إضافة إلى 
تقدمي نبذة عــن اخلدمات 
«املقدمة» للطلبة في عمادة 
شؤون الطلبة والسكن مع 
االســتماع وتبادل األفكار 
واالقتراحــات املختلفــة، 
كمــا مت فتح باب األســئلة 

واالستفسارات.
هذا، وأقيم اللقاء بحضور 
ممثل ســفارة سلطنة عمان 
الرواس،  املستشار شــهاب 
البعثــة  رئيــس  ونائــب 
ماجــدة  أول  والســكرتير 
الراشــدي مســؤولة القسم 
الثقافي بالســفارة، والقائم 
بأعمال عميد شؤون الطلبة 
د.ضاري احلويــل، والقائم 
العميــد املســاعد  بأعمــال 
لألنشــطة الطالبية د.محمد 
اخلضــر، والقائمــة بأعمال 
مراقب إدارة اإلسكان الطالبي 
وشــؤون الطلبــة الوافدين 
بسكن الطالبات مي العتيبي.

جانب من اللقاء

«الشؤون»: رصد أكثر من ١٣٠ مخالفة جلمع التبرعات
بشرى شعبان

أكــد مصــدر خــاص فــي وزارة 
الشؤون االجتماعية ان فرق التفتيش 
امليداني على العمل اخليري رصدت 
خالل األســبوع األول مــن رمضان 
ما يقــارب ١٣٠ مخالفــة تتنوع بني 

جمع تبرعات نقدية وإعالنات غير 
مرخصة، باإلضافة إلى رصد أكثر من 
١١٠ أكشاك جلمع املالبس، باإلضافة 
إلى حاالت فردية جمع تبرعات دون 

ترخيص.
وأوضح املصدر انــه بالتعاون مع 
اجلهــات املعنية متت إزالة األكشــاك، 

باإلضافة إلى رفع املخالفات إلى اإلعالم 
والتجارة. وقال املصدر ان الوزارة أطلقت 
خالل األسبوع الثاني من رمضان حملة 
توعية حلث املتبرعني على التأكد من أن 
اجلمعية مشهرة من قبل وزارة الشؤون 
وان لديها موافقة على جمع التبرعات 

من قبل اإلدارة املعنية.

دعيج وفيصل اخلليفة املالك استقبال املهنئني برمضان
دعيــج  الشــيخ  اســتقبل 
اخلليفة املالك والشــيخ فيصل 
املالــك املهنئــني بالشــهر الكرمي 
في ديوانهمــا باجلابرية، حيث 
تبــادل احلضــور من الشــيوخ 
والشخصيـــــات والسفـــــراء 
واملواطنني الذيــن توافدوا على 
الديوان التهاني واملباركة بشهر 

رمضان.
وبعــد الترحيــب باجلميــع 
توجــه الشــيخ دعيــج اخلليفة 
والشــيخ فيصل املالك بالتهنئة 
إلى صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد، وإلى ســمو ولي 
العهــد الشــيخ مشــعل األحمد، 
وإلــى رئيــس مجلس الــوزراء 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح، وإلى جميع أبناء الشعب 
الكويتــي واملقيمني على أرضها 
العربية واإلســالمية،  ولألمتني 
داعيا اهللا تعالى أن يعيده على 
الشيخ دعيج اخلليفة يتلقى التهاني اجلميع باخلير واليمن والبركات.

أنس الصالح يقدم التهاني بالشهر الكرمي  (متني غوزال)السفير عبدالعزيز الشارخ ويعقوب الصانع يهنئان الشيخ دعيج اخلليفة املالك والشيخ فيصل املالك

جانب من املهنئني في الديوان

تهنئة بالشهر الفضيل

جانب من املهنئني بشهر رمضان الشيخ دعيج اخلليفة متوسطاً عدداً من املهنئني من أبناء اجلاليات
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جمعية سند ومركز اخلرافي للطفل 
املعاق كّرما متطوعي جائزة األم 

املثالية لإلعاقات الذهنية

القريفة: صرف كيس «شوار» 
مجانًا أول يوليو من «املطاحن» 

على كل ١٠ أكياس ومضاعفاتها

إزالة ١٢٩ مخيمًا باملنطقتني 
الشمالية واجلنوبية

بشرى شعبان

نظمــت جائــزة األم 
املثالية لإلعاقات الذهنية 
التي ينظمها جمعية سند 
ومركز اخلرافي لألطفال 
املعاقني، غبقة مساء أمس 
األول ملتطوعــي اجلائزة 
بعد مرور ١٠ سنوات على 
انطالقتهــا كرمت خاللها 

فريق املتطوعني.
واســتهلت املناســبة 
بعرض فيلم وثائقي عن 

أعمال اجلائزة منذ انطالقتها األولى. وألقت األمينة العامة 
للجائزة كلمة وجدانية شكرت فيها املتطوعني وحتدثت 
عن تطور اجلائزة وبلوغها ما وصلت إليه بفضل جهود 

املتطوعني الذي واصلوا الليل بالنهار.
وأعلنت السالم أن جمعية سند ومركز اخلرافي يتجهان 
حاليــا للعمل على جائزة جديدة مشــابهة للجائزة األم 
املثاليــة بعد مــا بلغته مــن متيز وكانت نســخة العام 
اخلتامية، متمنية على املتطوعني اللقاء معهم في العمل 

التطوعي اجلديد.
بدوره، ألقى املسؤول عن عمل املتطوعني فواز القبان 
كلمة شكر فيها جهود املتطوعني على مدار عمل اجلائزة 
منذ بدايتها، مستعرضا البدايات والعقبات التي واجهت 
العمل ومثابرة املتطوعني لبلوغ اجلائزة املستوى العاملي، 
مؤكــدا ان امللتقــى قريب مع عمل تطوعي جديد ســيتم 

اإلعالن عنه الحقا.
وفــي اخلتام مت تكــرمي جميع املتطوعــني والعاملني 

باجلائزة.

محمد راتب

أعلن مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية م.مشعل القريفة أن شركة مطاحن الدقيق واملخابز 
الكويتية ستقوم بصرف كيس «شوار» مجاني على كل 
١٠ أكياس ومضاعفاتها من جميع أنواع األعالف املدعومة 
وغير املدعومة، وذلك اعتبارا من أول أبريل املقبل حتى 
إشعار آخر، وذلك مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك.

وتقدم القريفة بالشــكر إلى شركة املطاحن على هذه 
املبادرة التي تدل على حرص الشركة على تعزيز األمن 
الغذائي واحملافظة على استدامته، وتعزيز مسيرة دعم 
الثروة احليوانية على النحو الذي يرضي تطلعات املربني، 

وتقدمي خدمة أفضل لهم.

قالــت بلدية الكويت إن احلمالت التــي تنفذها إدارة 
النظافة العامة وإشــغاالت الطــرق مبحافظتي اجلهراء 
واألحمدي مبشاركة العديد من اآلليات أسفرت عن إزالة 

١٢٩ مخيما باملنطقتني الشمالية واجلنوبية.
وأكــدت البلدية في بيان صحافي اســتمرار احلمالت 
امليدانية التي تشنها جلنة املخيمات الربيعية مبحافظتي 
اجلهراء واألحمدي إلزالة املخيمات تزامنا مع انتهاء موسم 
التخييم في ١٥ مارس اجلاري. ودعت اجلميع إلى االلتزام 
بإزالة املخيمات قبل أن تصلها آليات البلدية إلزالتها ومن 

ثم يتم عمل (بلوك) للتأمني ألصحاب املخيمات.

عائشة السالم وعبداهللا الشمري وعدد من احلضور م.مشعل القريفة خالل اجتماعه مع طراد العنزي بحضور مسؤولي إدارة 
التأهيل والتقومي

إزالة مخيمات مخالفة

مجموعة من املتطوعني

عائشة السالم

نائب رئيس مجلس األمة أحمد الشحومي وجنله خليفة يباركان للشيخ حمد اجلابر

الشيخ علي اخلالد مهنئا

سعدون حماد مهنئا

ناصر الروضان وعبداللطيف الروضان والسفير علي الهيفي ود.سلمان الهيفي مع الشيخ حمد اجلابر

الشيخ أحمد جابر العبداهللا مهنئا الشيخ ثامر العلي وفهد امليع وخليفة اخلرافي ضاري العجران والشيخ مشعل اجلابر

أحمد احلمد والشيخ حمد اجلابر عبدالهادي العجمي مهنئا

السفير السعودي سمو األمير سلطان بن سعد يهنئ الشيخ حمد اجلابر

فيصل الشايع والسفير اليوناني والشيخ سلمان الدعيج مع الشيخ حمد اجلابر سمو الشيخ صباح اخلالد ومبارك احلريص وغدير أسيري يهنئون الشيخ حمد جابر العلي

حمد اجلابر استقبل 
املهنئني بالشهر الفضيل

اســتقبل الشــيخ حمد جابــر العلي املهنئني بشــهر رمضان 
املبارك، حيث تبادل احلضور من الشيوخ والشخصيات والسفراء 
واملواطنني الذين توافدوا على ديوان الشامية التهاني واملباركة 
بشهر رمضان. وتوجه الشيخ حمد اجلابر بالتهنئة إلى صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف األحمد وإلى سمو ولي عهده األمني 
الشــيخ مشــعل األحمد وإلى  رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح وإلى جميع أبناء الشعب الكويتي واملقيمني 
على أرضها ولألمتني العربية واإلســالمية، داعيا اهللا تعالى أن 

يعيد هذا الشهر الكرمي على اجلميع باخلير واليمن والبركات.

فيصل احلليلة وولداه محمد وجاسم يهنئوناملستشار جمال اجلالوي مباركا الشيخ حمد اجلابر يتلقى تهنئة من م. أحمد احلمد 
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تربويون لـ «األنباء»: تعطيل العشر األواخر غير منطقي وكارثي للطلبة
عبدالعزيز الفضلي

اعترض عدد من التربويين 
على المقترح الخاص بتعطيل 
العشــر األواخر لشهر رمضان 
باألمــر  ووصفــوه  المبــارك 
الكارثي بالنسبة للطلبة لو تم 
اتخــاذه. وقالوا ان الطالب فقد 
العديد من المهارات خالل فترة 
جائحــة كورونا والتــي مازال 
يعانــي منها الميــدان التربوي 
على جميع المراحل التعليمية 
إلى يومنــا هذا، ونأتــي اليوم 
لنطالــب بتعطيل المدارس في 

العشر األواخر.
واضافوا ان المقترح به عدة 
سلبيات، منها تعطيل المناهج 
لعدم التخطيط المســبق لهذه 
العطلة، وتأثر مستوى الطالب 
التعليمي، ألنه ســيقضي وقتا 
طويال دون دراسة، ناهيك عن 
اعتيــاد الطالــب علــى الراحة 
والعطل فال ينمو لديه حب العمل 
واالنتــاج وهذا امر خطير على 

المجتمع.
وأوضحوا: إن كانت العطلة 
تخص فقط طلبة المدارس فهذا 

للبنــات د.خيــال االبراهيم إن 
تعطيــل الدراســة في العشــر 
األواخر من رمضان المبارك أمر 
كارثي بالنسبة للطلبة السيما 
أننا للتو عدنا من اجازة منتصف 
العام والمعلم لم يتبق له المزيد 
من الوقت إلنهاء الخطة الدراسية 
المعدة من قبل التواجيه الفنية، 
متسائلة لماذا تتم إثارة مثل هذه 
األمور والمقترحات التي ستترك 
الشــعور الســلبي لدى أبنائنا 
الطلبــة بأن يكون هذا الشــهر 
شهر كسل. واضافت االبراهيم 
«ألم نع ونتعلم الى اآلن كم فقد 
الطالب من مهارات خالل جائحة 
كورونا والتي مازال يعاني منها 
الميــدان التربــوي على جميع 
المراحــل التعليمية الى يومنا 
هذا؟ قائلة انني ال أرى أي مبرر 
لمثــل هذا المقترح فنحن دولة 
أيام العمل بها محدودة مقارنة 
بأيام العطل، العمل عبادة وهناك 
خطط دراســية وضعت فليتنا 
نلتزم بها وخصوصا أن الفصل 
الدراسي الثاني قصير جدا.. فأي 
منهج سيعطى خالل هذه الفترة 
القصيرة؟! أم سنحتاج إلى دمج 
المفاهيم العلمية للطالب وتكون 
الحصيلة فاقدا تعليميا كارثيا 

ثانيا.
إرباك للعمل

من جانبه، قال مدير ثانوية 
الراعي النميري للبنين صالح 
الصانع إن أي تعطيل للعشــر 
األواخــر غير مــدروس يعتبر 
إربــاكا للعمــل، علمــا أن هــذه 
المناســبات معلومــة مســبقا 

التربوية سهام حمد السهيل إن 
قرارا بمثل هذه األهمية ال يتم 
اتخاذه بين ليلة وضحاها، وال 
يجب طرحه بصورة مفاجئة، 
خاصــة أن له جوانــب عديدة، 
فاألمر ال يتوقف على أنها مجرد 
عطلة لعشــرة أيــام، موضحة 
أنه ســبق وكانــت هناك عطل 
رســمية لكافــة وزارات الدولة 
لمدة تصل إلى ٩ أيام، كما حدث 
في عطلة عيد األضحى المبارك 
أو في المناسبات الوطنية ولكن 
ذلــك األمر حدث مرة أو مرتين 
أما  الماضية،  الســنوات  خالل 
عندما تقرر الدولة اتخاذ قرار 
العشــر األواخر في  لتعطيــل 
رمضان كإجازة رسمية من كل 
عام، ويضاف إليها ٣ أيام لعيد 
الفطر الســعيد أي مــا يقارب 
إجازة رسمية لمدة أسبوعين، 
فهو ليس باألمر السهل اتخاذه 
دون دراسة وافية وكافية آللية 
التطبيق واالستعداد الكافي لذلك 
من كافة الــوزارات وباألخص 
وزارة التربية واآلثار المترتبة 

على ذلك.
واضافت: كما أن هذا المطلب 
ليس بجديد وقد ســبق وتمت 
المطالبة به منذ سنوات عديدة، 
وباعتقادي أن هناك مشــاريع 
قدمت بهذا الشأن خالل مجلس 
األمة في دورات سابقة ووضعت 
عدة مقترحات لالســتفادة من 
الهدف األساســي لهذه العطلة 
وهو تعزيز الجانب الديني في 
شــهر رمضان المبارك، وأذكر 
أنــه قد تم األخذ برأينا كميدان 
تربــوي في ذلــك الوقت ورأت 

في ظروف طارئة تربك وتسبب 
الخلل في سير العمل، مشيرة 
الــى أننــا ال ننكــر أن المعلــم 
يســتطيع إنهاء المناهج خالل 
أسبوع لو أراد ذلك ولكن سيكون 
ذلك بشكل مضغوط ودون فهم 

من الطالب.
وقالت: نحن بحاجة لزيادة 
الوعي الشعبي ألهمية الدراسة 
والتعليم، والعودة إلى الجدية 
التامة من المعلم والطالب وولي 
األمر في مســألة التعليم وقبل 
ذلك ضــرورة إشــراك الميدان 
التربــوي باتخــاذ مثــل هــذه 
القــرارات؛ فمن الخطأ تهميش 
الميدان في قرارات هو صاحب 
الشأن األول واألخير فيها، لذا 
نأمل أال يفاجأ الميدان التربوي 
بقرار التعطيل في العشر األواخر 
من شهر رمضان، داعية القائمين 
على اتخاذ القرار لدراسته من 
اآلن فــي حال ضــرورة إقراره 
للعام القادم بمشيئة اهللا تعالى.

قرار مفاجئ 

مــن جهتهــا، قالــت مديرة 
ثانويــة جمانة بنت أبي طالب 
للبنات اســماء اليحيى: بما ان 
األمر غير مدروس ومفاجئ فإننا 
نرى ان هذا االمر مربك للمعلمات 
انه يعطل  والطالبات، مبينــة 
الخطة الدراسية خاصة انه ال 
يوجد تحديث او مقترح من قبل 
التوجيه الفني لتعليق دروس 
او دمجها، وايضا في حال دمجها 
يشــكل هذا االمــر ضغطا على 
المعلمات والطلبة، موضحة  ان 
الدوام طوال شهر رمضان قصير 

وكان مــن األجدر درجها بخطة 
العطل الرسمية، وال يخفى أمر 
إيجابياتها وسلبياتها، فمن ابرز 
إيجابياتها تعزيز الجانب الديني 
ورفع تقدير هذه األيام لما خصها 
اهللا بفضائــل كثيــرة فيتفرغ 
الجميع للعبادة وكذلك األســر 
عند إقرارها عطلة تأخذ قسطا 
من الراحة من مجهود توصيل 
األبناء للمدارس واالستعدادات 
لالختبارات القصيرة والتكليفات 
وغيرها، مشيرا الى أنها تتفرغ 
للعبادة وهذا أمر محبب للجميع 
فهذا الشهر يطل علينا مرة في 
كل العــام، واضاف الصانع انه 
من جانب آخر هناك ســلبيات 
عدة يبرز منها تعطيل المناهج 
لعدم التخطيط المســبق لهذه 
العطلــة، ومنها تأثر مســتوى 
الطالب التعليمي ألنه سيقضي 
وقتا طويال دون دراسة، ناهيك 
عن اعتياد الطالب على الراحة 
والعطــل فال ينمــو حب العمل 
واإلنتــاج وهذا أمر خطير على 
المجتمــع، فنحــن نتحدث عن 
ثقافة تؤثــر على الوطن، الفتا 
الى انه لهذا التناول واالندماج 
البد من المناســب ان تنحصر 
ايام الراحة على يوم او يومين 
قبل الليلة ٢٩ من رمضان يحقق 
بها المجتمع أهدافا كثيرة وبها 
قيمــة يتعلمهــا النــشء إال أن 
العشــرة أيام طويلــة ومؤثرة 
للخطط التعليمية والمستويات 

الدراسية.
جوانب عديدة 

من جانبها، قالت المستشارة 

اللجــان التعليميــة فــي كافة 
مجالــس مديــري المدارس في 
المناطق التعليمية، الفتة الى انه 
لو جئنا ألثر أبعاد هذه العطلة 
لوجدنا لها إيجابيات وسلبيات 
وقد تنصب إيجابياتها لكل من 
يســتثمر فعال الليالي العشــر 
األخيرة في الطاعات والعبادات، 
حيث ال يأتي هذا الشهر الفضيل 
إال مرة واحدة كل عام ونتحرى 
جميعا ليلة القدر في تلك الليالي 
وهي خير من ألف شــهر، ومن 
الواجــب علينا رفع مســتوى 
الوعي الديني وتعزيز الجانب 
الروحي لــدى الجميع في تلك 

الليالي المباركة.
وتابعت الســهيل قائلة: أما 
السلبيات فتنحصر في آلية سير 
العمل على جميع المستويات 
فلو كانت العطلة لجميع موظفي 
الدولة كافة فهو أمر غير منطقي 
وغير مقبول من النظرة العامة 
والوهلــة األولى حيث تتوقف 
مصالح ومراجعات العديد من 
الناس، ولكــن عند وضع آلية 
خاصة لسير العمل وخاصة مع 
وجود التقدم التقني الحالي في 
تسهيل المعامالت اإللكترونية 
فسيكون األمر حينها أكثر قبوال، 
أمــا إن كانــت العطلــة تخص 
فقط طلبة المدارس فهذا األمر 
يحتاج لدراسة مسبقة وكافية 
قبل تحديد التقويم الدراســي 
السنوي لوزارة التربية ووضع 
الخطط الدراسية، لتكون األمور 
واضحة ومحسوبة ومخططا لها 
لما فيه مصلحة الطلبة وجودة 
التعليم، فيجب أال نضع أنفسنا 

وخفيف وهو امر تعودنا عليه 
منذ بداية التعليم.

وذكرت انه بشكل عام مقترح 
تعطيل الدراســة خالل العشر 
االواخــر أمر ســلبي من جميع 
النواحي وعلى جميع االطراف، 
موضحــة انــه مــن الممكن ان 
يتــم اقرار هذه االجــازة اذا تم 
التنسيق والترتيب المسبق لها 
في المســتقبل بحيث ال تشكل 
إرباكا للمنهــج أو ضغطا على 

المعلمين والطلبة.
افتقاد الدميومة التعليمية

مــن جانبــه، قــال رئيــس 
قســم مادة االجتماعيات نايف 
الســبيعي» مما ال شك فيه أن 
تعطيــل العشــر األواخــر من 
رمضان سيســهم فــي التفرغ 
الدينيــة للطالــب  للواجبــات 
والمعلم على وجه سواء، مشيرا 
إلــى أن مــن ســلبيات تعطيل 
العشــر األواخــر مــن رمضان 
فتبرز بالنواحي الفنية، حيث 
إن الخطــط التي تــم إعطاؤها 
للميدان بداية العام الدراســي 
وضعت في ضــوء القرار رقم 
١ الخاص بمواعيد العمل وهو 
التقويم الدراسي. وبين أن أي 
تعديل على القرار سيتم تغيير 
مواعيد اإلجازة الصيفية، وأيضا 
تظهر أزمــة عــدم االنتهاء من 
المناهج بقدر كاف، منوها بأن 
ذلك سيؤثر على الطالب والمعلم 
في افتقاد الديمومة التعليمية 

والمهارية.
أمــا المعلــم حســين علي 
فأكد ان تعطيل العشر األواخر 
سيؤثر بشكل كبير على العملية 
التعليمية والخطة الدراســية، 
مشــيرا الى ان العام الدراســي 
عندنا قصير مقارنة بدول العالم 
خاصة العــام الحالي الذي بدأ 
متأخرا في بداية شــهر اكتوبر 
اضافــة الــى ايام العطــل التي 

منحت فيه للطلبة.
واضــاف علــي: ال يوجد ما 
يســتدعي التعطيل السيما ان 
االجواء تساعد على الدوام، الفتا 
الى انه في عز الصيف وال يوجد 
تكييف كان آباؤنا واجدادنا طلبة 
وملتزمين في الدوام المدرسي 
فــال اري اي ســبب لتعطيــل 

الدراسة بالعشر األواخر.

أكدوا أن الفصل الدراسي الثاني قصير جداً والفترة املتبقية غير كافية لالنتهاء من املنهج الدراسي

األمر يحتاج الى دراسة مسبقة 
وكافيــة قبــل تحديــد التقويم 
الدراسي السنوي لوزارة التربية 
ووضع الخطط الدراسية، لتكون 
األمــور واضحــة ومحســوبة 
ومخططا لهــا لما فيه مصلحة 
الطلبة وجودة التعليم، فيجب أال 
نضع أنفسنا في ظروف طارئة 
تربك وتســبب الخلل في سير 

العمل، وفيما يلي التفاصيل:
فــي البدايــة، قالــت مديرة 
ثانويــة العصماء بنت الحارث 

صالح الصانعخيال اإلبراهيم أسماء اليحيىسهام حمد السهيلنايف السبيعي
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العتل: تطوير بنيتنا التحتية يحتاج 
لفزعة شعبية حتفز اجلهات املعنية للقيام بواجباتها

«Night Calm» اجلمارك» متنع إدخال أقراص»
مع القادمني إلى البالد دون وصفة طبية

حــذرت اإلدارة العامة للجمارك من 
 (Night Calm) حيــازة أو جلب أقراص
بغير األحوال املرخص لها قانونيا وفق 
الوصفــة الطبية اخلاصــة باملؤثرات 

العقلية.
وقالت اإلدارة في بيان صحافي إن 

عقــار (Night Calm) هو أحد األســماء 
 (Zopiclone زوبيكلون) التجارية ملادة
التي مت إدراجهــا في اجلدول رقم (٤) 
بقانون مكافحة املؤثرات العقلية رقم 
(٤٨) لسنة ١٩٨٧ وذلك بناء على قرار 
وزير الصحة رقم (٣٧٦) لســنة ٢٠٢٢

بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٦ الذي نشر في اجلريدة 
الرســمية (الكويت اليوم) العدد رقم 

(١٦١٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١١.
وأكدت «أنه يحظر حيازة هذا العقار 
أو دخولــه إلى البــالد من دون وصفة 

طبية».

دعــــا رئيــــس جمعيــة 
املهندسني الكويتية م.فيصل 
دويح العتل احلكومة واجلهات 
العالقــــة مبشـــــاريع  ذات 
البنيــة التحتيــة إلى حتمل 
مســؤولياتها، مضيفــا أننــا 
بحاجة ماسة فزعة حكومية- 
شعبية لالرتقاء بحالة بنيتنا 
التحتية وتطويرها وفق أفضل 
املواصفات واملقاييس العاملية، 
فالكويت متتلك كافة املقومات 
املالية والبشــرية لكي تعيد 
تخطيط وتنفيذ خارطة عملها 
إلعادة تأهيل الطرق واملشاريع 
اإلنشائية للبنية التحتية في 

القطاعني العام واخلاص.
وقــال العتــل إن احلالــة 
املزرية التي تشهدها مختلف 
الطرق في البالد وآخرها غرقة 
مســاء يــوم االثنــني املاضي 
تعكــس واقعــا مريــرا يؤكد 
أن أجهزة اجلهات احلكومية 
املعنية، وفي مقدمتها وزارة 
األشغال العامة، لم تعد قادرة 
على القيام بواجباتها الفنية 
ـ الهندســية وإصالح شــبكة 
الطرق بشكل خاص في املناطق 
التي تعاني من نكبات متكررة 
في كل مرة تشهد فيها البالد 
موجة من األمطار، مضيفا أن 

مؤهلة في موقع تنفيذ إحدى 
القسائم بالعارضية في الوقت 
الذي بدت كافة أجهزة الوزارة 
عاجزة عن مواجهة األمطار. 
وأضاف العتل أن جمعية 
املهندسني تدعو إلى محاسبة 
املقصرين واستبعاد املقاولني 
الذيــن تســببوا فــي رداءة 
وتدهــور بنيتنــا التحتيــة، 
مضيفا أن العمالة الهندسية 
املؤهلة واحدة من الضروريات 
امللحة للتنفيذ وفق األصول 

املهنية. 
وأشار إلى مطالبة اجلمعية 
ومشــروعها العتماد العمالة 
املشــرفة واملنفــذة لألعمــال 
الهندســية واإلنشــائية لدى 
املقاولني واملكاتب االستشارية 
الهندسية على حد سواء، أسوة 
ببرنامج اعتماد مزاولة املهنة 
الهندسية الذي نفذته اجلمعية 
بكل اقتدار ودون أي كلفة مالية 

على الدولة. 
وذكر العتل أن تعاون بعض 
اجلهــات احلكومية كاحلرس 
الوطني ووزارة الداخلية في 
إنقاذ ما ميكن إنقاذه يشكرون 
عليه، مستدركا أنه على كافة 
اجلهــات املعنية فــي حاالت 
الطوارئ التنســيق بدءا من 

األرصاد اجلوية مرورا بأجهزة 
الدفاع املدني واإلطفاء ووزارة 
الداخليــة ومن قبــل كل هذه 
اجلهات تفعيل خطط الطوارئ 
بشكل مسبق من قبل أجهزة 
وزارة األشغال العامة وقيامها 
بالدور املنوط بها قبل حدوث 
األزمــات مــن أعمــال صيانة 
للمناهيل والطــرق وجتهيز 
معدات سحب املياه واإلسراع 
إلــى وضــع خارطــة طريق 

إلصالح الوضع القائم. 
ودعــا رئيــس جمعيــة 
املهندسني، بلدية الكويت إلى 
تشــديد الرقابة على عمليات 
تنفيذ املشــاريع اإلنشــائية 
العامــة واخلاصــة التــي مت 
ترخيص بنائها، وعليها أيضا 
حماية شبكة مناهيل الصرف 
من محالت تبديل الزيوت في 
األحيــاء واملناطق الصناعية 
على حد سواء، مضيفا أنه من 
غير املقبول أن تكتفي البلدية 
مبخالفة مقاول أو محل لتبديل 
زيوت السيارات أو مطعم قام 
بانتهاك وإتالف حرمة شبكات 
الصرف أو غيرها وأن عليها 
محاسبته وتغرميه بإصالح 
األضرار وإلزامه بوجود عمالة 

فنية معتمدة.

دعا إلى إحياء مشروع اعتماد العمالة الهندسية في املشاريع

مت إدراجها في جدول مكافحة املؤثرات العقلية

م.فيصل العتل

الوزارة فشلت أكثر من مرة في 
مواجهة الغرقات التي تشهدها 

شوارعنا بشكل متكرر.
وأوضــح أن األمر لم يعد 
مواجهة األمطــار، فالغرقات 
املتكــررة كشــفت املســتور 
وعــرت احلالــة التي وصلت 
إليهــا بنيتنــا التحتية كاملة 
والطرق جزء رئيســي منها، 
مضيفا: بات من الواضح أنه 
على احلكومة القيام بواجباتها 
وتصفية قوائم الشركات التي 
تعتمد عليها وتعيد تصنيفها 
وتوقفها عن العمل، فمن غير 
املقبــول أن يتم التعدي على 
شــبكات الصرف فــي البالد 
لإلهمال ولعدم وجود عمالة 

«األشـغال» فشـلت في االمتحـان أكثر من مـرة.. وقـد أتيحت فـرص كثيرة إلصـالح الوضع
على البلدية تشديد الرقابة على املشاريع اإلنشائية وعدم االكتفاء مبخالفة من يتلف البنية التحتية

ديوان «البابطني» استقبل املهنئني بالشهر الفضيل
استقبل ديوان البابطني املهنئني 
مبناسبة شهر رمضان املبارك، وذلك 

مساء اإلثنني املاضي.
وقد توافد على الديوان عدد من 
الشــيوخ والنواب والشــخصيات 
العامة إضافة إلى جموع من املواطنني 
لتقدمي التهاني بشهر رمضان املبارك.

هذا، ورحب الشاعر د.عبدالعزير 
البابطــني باحلضــور، موضحا أن 
اللقاءات خالل هذا الشــهر املبارك 

تعزز الترابط بني أبناء املجتمع. 
ورفع البابطني التهاني إلى مقام 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، وســمو ولي عهــده األمني 
الشــيخ مشــعل األحمد والشــعب 
الكويتــي واملقيمــني علــى أرض 
الكويت، متمنيا أن يعيد املولى عز 
وجل هذه املناســبة علــى اجلميع 

(ريليش كومار)باخلير والبركات. الشيخ محمد اخلالد والشيخ خالد محمد اخلالد قدما التهاني 

سعود البابطني وعدد من احلضور

عدد من املهنئني في ديوان البابطني

أحمد السريع يقدم التهاني

عبدالوهاب البابطني وعدد من احلضور

يوسف اجلاسم ومحمد الرميحي

خالد اجلاراهللا مباركا

رياض العدساني يقدم التهاني

الشيخ مبارك اجلابر والشيخ د.سالم اجلابر ود.عبدالعزيز البابطني
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محمد أمان ومحسن اشتيل  (زين عالم) الفريق م.عماد أمان وبورائد احلربي

ديوان أمان استقبل املباركني بشهر رمضان
اســتقبل ديوان 
املهنئني بشهر  أمان 
املبــارك،  رمضــان 
حيث تبادل احلضور 
التهاني بقدوم الشهر 
الفضيــل داعني اهللا 
تعالــى أن يتقبــل 
من اجلميــع صالح 
األعمــال وأن يــدمي 
على الكويت وشعبها 
بقيادة صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف 
األحمد وســمو ولي 
عهده األمني الشيخ 
مشعل األحمد نعمة 
األمن واألمان واخلير 

تبادل التهاني بالشهر الفضيل في ديوان أمانالوفير.

من احلضور

د.محمد خليل وحمد الريش يقدمان التهاني

سالم احلربي والفريق م.عماد أمان وفوزي ابراهيم وزايد العبيد واخوانه وابراهيم املسعود وصالح أمان ومحمد أمان وزهير عبداخلالق

جمع من احلضور في ديوان أمان

من اليسار صالح أمان وإبراهيم املسعود ويوسف التميمي عبدالرحمن السمحان واللواء م.أحمد خلف مع أحد املهنئني

ديوان الدرباس استقبل املهنئني بالشهر الفضيل
أقام ديوان الدرباس حفل استقبال 
للمهنئني بشهر رمضان املبارك مساء 

أمس األول مبنطقة حطني.
وتقدم احلضور عدد من النواب 
والشــخصيات وجمــع كبيــر مــن 
املواطنــني الذين تبادلــوا التهاني 
واألحاديــث الودية حــول عدد من 

القضايا املجتمعية.
وبهذه املناســبة، قــال م.جمال 
الدرباس: نتقدم بأطيب التهاني إلى 
مقام صاحب الســمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، حفظــه اهللا ورعاه، 
وسمو ولي عهده األمني الشيخ مشعل 
األحمد، حفظه اهللا، كما نهنئ الشعب 
الكويتي واألمة اإلســالمية جمعاء 
مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك.
وأعــرب الدرباس عــن متنياته 
بأن ينعم اهللا على الكويت باملزيد 
من األمــن واألمان والرخاء في ظل 

م. جمال الدرباس ود.فيصل مندني وم. طارق الدرباس والنائب السابق عبداهللا الكندريقيادتها احلكيمة.

(زين عالم) م. جمال الدرباس وم. طارق الدرباس وعدد من احلضور  

خالد مبارك الهاجري وجاسم الدرباس ويوسف حجي

أحمد الراشد وناصر الراشد

م. وليد الفهد وبدر الياقوت

م. طارق الدرباس وابنه جمال وجاسم الدرباس

د. عارف الدرباس وراشد الراشد

عادل الزعابي مقدما التهاني

م. عبدالعزيز العبيد ود. محمد الشايجي وم. وليد الفهد

احلضور تبادلوا التهاني واألحاديث الودية

جانب من احلضور
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ديوان الصالح استقبل املهنئني بشهر رمضان
استقبل ديوان الصالح بالنزهة 
املهنئني بشهر رمضان املبارك مساء 

امس األول.
وقد توافد على الديوان عدد من 
الشــيوخ والنواب والشــخصيات 
العامــة، إضافــة إلــى جمــوع مــن 
املواطنــني لتقــدمي التهاني بشــهر 

رمضان املبارك.
هذا، ورحب وزير الداخلية السابق 
أنس الصالــح باحلضور، موضحا 
أن اللقاءات خالل هذا الشهر املبارك 

تعزز الترابط بني أبناء املجتمع. 
ورفع الصالح التهاني إلى مقام 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد، وســمو ولي عهــده األمني 
الشــيخ مشــعل األحمــد، ورئيس 
الوزراء ســمو الشــيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح والشــعب الكويتي 
واملقيمني على أرض الكويت، متمنيا 
أن يعيد املولى عز وجل هذه املناسبة 

(ريليش كومار)على اجلميع باخلير والبركات. الشيخ حمد جابر العلي مهنئا أنس الصالح  

الشيخ فهد جابر العلي يقدم التهاني إلى أنس الصالح

حضور كبير في الديوان

تهنئة بالشهر الفضيل

جانب من احلضور في ديوان الصالح

مبارك عليكم الشهر الصالح متحدثا إلى أحد املهنئني

صالح عاشور مهنئا أحمد فهد املتروك

(متني غوزال) املستشار محمد أبواحلسن مع أحمد علي املتروك  

خليل الصالح يبارك بالشهر الفضيل

أحمد علي املتروك ود.عبدالرسول بهبهاني والفريق م.ثابت املهنا وفاروق املتروك

ديوان املتروك استقبل املهنئني برمضان
استقبل ديوان املتروك الكائن في املنصورية املهنئني 

بشهر رمضان الفضيل.
وقد رحب أحمد علي املتروك باحلضور من الشخصيات 
واألهل واألصدقاء الذين تبادلوا املباركة بشهر رمضان.

وتوجه املتروك بالتهنئة واملباركة إلى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح، وإلى جميع أبناء الشــعب 
الكويتي واملقيمني، سائال املولى عز وجل أن يكون شهر 

خير وبركة على اجلميع.
وأكــد املتروك أن تبــادل الزيارات بني أبناء الكويت 
خالل الشــهر الفضيل من العادات احلميدة التي جبلوا 
عليهــا، والتي تؤكد مدى تالحمهم وتواصلهم كأســرة 

واحدة في بلد اخلير.

محمد فهد املتروك ومحمد الواوان وناصر املتروك وحسني العماري

علي فؤاد املتروك وناصر اجليماز وحسني عبدالغفور وبشارة حمداني وجعفر اجلنديل

فاروق املتروك وعامر العماري والفريق ركن م.فهد املتروك ومحمد الغريب أحمد علي املتروك

منصور اخلالدي وفيصل الوقيان وفؤاد املتروك وأحمد علي املتروك والفريق ركن م.فهد املتروك

العقيد عبداحملسن املتروك متوسطا الرائد حسني املتروك ويوسف القالفاللواء وليد الشهاب وأحمد علي املتروك ومحمد الواوان وأحمد فهد املتروك
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فالح السبيعي استقبل املباركني بالشهر الفضيل
استقبل فالح السبيعي املباركني 
بشهر رمضان الفضيل في ديوانه، 
حيث أعرب احلضور عن تهانيهم 
باملناسبة الطيبة وتبادلوا األحاديث 
الودية والتبريكات بالشهر الفضيل، 
مؤكدين أن ارتياد الدواوين وتبادل 
التهاني جبل عليه الشعب الكويتي 

وهي سنة حميدة.
وخالل االستقبال، أكد احلضور أن 
الكويت في ظل أجواء الشهر الكرمي 
تعيش أجواء مفعمة بالروحانيات 
وترفل بنعــم كثيــرة، منها األمن 
واألمان والتــواد والتواصل، الذي 
جبل عليه الكويتيون في مختلف 
املناسبات، وأن رمضان املبارك هو 
شهر اخلير حيث يجتمع فيه الناس 

فالح السبيعي متوسطاً عدداً من املهنئني بالشهر الفضيلعلى الطاعات وفعل اخليرات.

فالح السبيعي مع م.خالد الطاحوس وعدد من املهنئني  (متني غوزال)

مباركون بقدوم شهر رمضان

فالح السبيعي مع عدد من املباركني برمضان

عدد من املهنئني بشهر رمضان

السبيعي يتلقى التهاني مهنئون بالشهر الفضيل

جانب من احلضور

جسار اجلسار استقبل املهنئني بالشهر الفضيل

اســتقبل نائــب رئيــس املجلس 
البلدي األسبق جسار اجلسار املهنئني 
مبناسبة شهر رمضان املبارك، وذلك 
مساء أمس األول في ديوانه مبنطقة 

إشبيلية.

وعلى هامش حفل االستقبال، رفع 
اجلسار التهنئة بهذا الشهر الكرمي إلى 
مقام صاحب الســمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، حفظه اهللا، وسمو ولي 
عهده األمني الشــيخ مشعل األحمد، 

حفظه اهللا، وشعب الكويت واملقيمني 
على أرضها الطيبة، متمنيا أن يعيد 
املولى عز وجل هذه املناســبة على 
الكويــت واألمة اإلســالمية باخلير 

واالزدهار والتقدم.

م. بخيت الرشيدي مقدما التهاني

(أحمد علي) الشيخ دعيج جابر العلي وعدد من املهنئني مع جسار اجلسار  

تبادل التهاني بشهر رمضان

اجلسار وعدد من املهنئني

جانب من االستقبال

نواف البراك مهنئا

اجلسار في حديث مع أحد املهنئني

مباركة بالشهر الكرمي
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سعود أبوصليب متوسطاً احلضور في ديوانه

سعود أبوصليب احتفل بحلول شهر رمضان 
احتفل النائب ســعود 
أبوصليب مبناسبة حلول 
شهر رمضان املبارك بإقامة 
حفل اســتقبال للمهنئني 
الفضيل،  الشــهر  بحلول 
حيــث تبــادل احلضــور 

التهاني باملناسبة.
وخاطــب أبــو صليب 
احلضور مقدمــا للجميع 
التهاني، عساكم من عواده، 
ونسأل اهللا أن يعيده على 
الكويت وشعبها باخلير، 
ونبارك للجميـــع حلول 
شــهر رمضــان املبــارك. 
واســتذكر اجلميع عادات 
الكويــت والتراحم  أهــل 
والتواصــل بــني أهلهــا 
وعوائـلـهـــا وعـاداتـــهم 
االجتماعية األصيلة التي 
سعود أبوصليب مع بعض املباركنيتقوم على املودة واحملبة.

مباركة بالشهر الفضيل

مباركة بالشهر الفضيل تهنئة رمضانية

مباركة

(أحمد علي) سعود أبوصليب متوسطاً املهنئني بالشهر الفضيل 

تهنئة برمضان

سعود أبوصليب مستقبالً احلضور

(أحمد علي) شعيب املويزري خالل استقباله املهنئني 

شعيب املويزري استقبل املهنئني برمضان 
أقام النائب شــعيب 
املويزري حفل استقبال 
للمهنئني مبناسبة حلول 

شهر رمضان املبارك.
وتبــادل احلضــور 
خالل االستقبال التهاني 
مبناسبة الشهر الفضيل، 
مجســدين عــادات أهل 
الكويــت فــي التواصل 
باملناسبات االجتماعية 
الوحدة  واحلرص على 
الوطنية وروح األسرة 
التــي جبــل  الواحــدة 
عليهــا أهــل الكويــت، 
داعني اهللا أن يعيد شهر 
رمضــان علــى الكويت 
وأهلهــا باخلير واليمن 
والبركات، وأن يحفظها 
وشعبها وقيادتها من كل 

جانب من املباركني خالل استقبال شعيب املويزريسوء.

شعيب املويزري مع بعض املباركني

شعيب املويزري خالل استقباله املهنئني بالشهر الفضيل

حديث بني املويزري وبعض احلضور

شعيب املويزري متوسطاً املباركني

شعيب املويزري متوسطاً بعض املهنئني
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د.خليل أبل متوسطاً املباركني

خليل أبل استقبل املباركني بالشهر الفضيل 
اســتقبل النائــب خليل 
أبــل املهنئني بحلول شــهر 
رمضان املبارك، في ديوانه 
مبنطقــة اجلابريــة، حيث 
تبادل احلضــور األحاديث 
الودية والتهاني والتبريكات 
الشــهر  مبناســبة حلــول 

الفضيل.
أكد  وخالل االســتقبال، 
احلضــور متيــز املجتمــع 
الكويتي في أجواء رمضان 
ونعم األمن واألمان واخلير 
الــذي  الوفيــر والتواصــل 
جبــل عليــه املجتمــع فــي 
جميع املناسبات، وأن شهر 
رمضان شهر اخلير يجتمع 
فيه النــاس على طاعة اهللا 
سبحانه وتعالى، داعني اهللا 
أن يــدمي األمن واألمان على 

الكويت وشعبها الكرمي.

(متني غوزال) د.خليل أبل خالل استقباله املهنئني 

تهنئة رمضانية

د.خليل أبل مع بعض احلضور

جانب من احلضور

املباركون في ديوان د.خليل أبل

د.خليل أبل مع بعض احلضور

املباركون في ديوان عبدالصمد

(متني غوزال) عدنان عبدالصمد مع املهنئني بالشهر الفضيل 

عدنان عبدالصمد يتلقى التهاني تهنئة

عدنان عبدالصمد استقبل املباركني برمضان
النائــب عدنــان  أقــام 
عبدالصمــد فــي ديوانــه 
مبنطقــة مشــرف حفــل 
استقبال مبناســبة حلول 
شهر رمضان املبارك. وخالل 
احلفل تضرع احلضور إلى 
اهللا أن يحفظ الكويت وأهلها 
من كل ســوء ويدمي عليها 
اخلير واألمن واألمان وان 
تبقى املودة السمة التي متيز 

الشعب الكويتي.
االســتقبال  وخــالل 
التهاني  تبــادل احلضــور 
والتبريكات بالشهر الفضيل، 
مستذكرين العادات والتقاليد 
الكويتية في التواصل مبثل 
هــذه املناســبات الدينيــة 
واالجتماعية التي جتســد 
احملبة واإلخاء، داعني اهللا أن 
يعيده على الكويت وأهلها 
أحمد احلمد مهنئاً عدنان عبدالصمدباخلير واليمن والبركات.

جانب من احلضور

تهنئة بالشهر الفضيل عبدالصمد متوسطاً احلضور

مباركة رمضانية
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(زين عالم) حمد املدلج خالل استقبال املباركني بشهر رمضان 

جانب من املهنئني

احلضور في ديوان املدلج

حمد املدلج يتلقى التهاني

حمد املدلج  استقبل املهنئني بالشهر الفضيل
استقبل عضو مجلس 
٢٠٢٢ املبطل حمد املدلج 
واملباركــني  املهنئــني 
بحلــول شــهر رمضان 
املبارك.وخالل االستقبال 
تبادل احلضور التهاني 
والتبريكات باملناسبة 
الكرمية، داعني اهللا أن 
يعيد الشهر الفضيل على 
الكويت وشعبها باخلير 
واليمن والبركات. كما 
استذكر اجلميع عادات 
أهل الكويت في التراحم 
والتواصــل بــني أهلها 
التي تقــوم على املودة 
والتآخــي،  واحملبــة 
اآلباء  مستذكرين مآثر 
واألجــداد الذيــن بذلوا 
الغالــي والنفيــس من 
جانب من املهنئنياجل الكويت وشعبها. 

مباركة بالشهر الفضيل

املدلج مرحباً باحلضورحمد املدلج مع أحد املباركني

أ.د.حمد املطر متوسطاً املهنئني

حمد املطر: التواصل من عادات أهل الكويت 
أقــام النائــب أ.د.حمــد 
املطــر فــي قاعة الشــيخة 
مرمي في منطقة القادسية 
حفل اســتقبال مبناســبة 
حلول شهر رمضان املبارك، 
متضرعا إلى اهللا أن يحفظ 
الكويت وأهلها من كل سوء، 
ويدمي عليها اخلير واألمن 
واألمان، وأن متر مثل هذه 
املناسبات على أهل الكويت 
باخلير واليمن والبركات.

االســتقبال  وخــالل 
تبــادل احلضــور التهاني 
بالشــهر  والتبريــكات 
الفضيل، مستذكرين عادات 
الكويــت وتقاليدهم  أهــل 
فــي التواصــل مبثــل هذه 
املناسبات االجتماعية التي 
جتسد اإلخاء واحملبة بني 

الشعب. 

مباركة رمضانية

مباركة بالشهر الفضيل

ً فهد املسعود مباركا

(ريليش كومار) أ.د.حمد املطر يتلقى التهاني من مهلهل املضف وبعض املباركني 

أ.د.حمد املطر يتلقى التهاني

د.عبداحملسن اخلرافي وبعض احلضور خالل حفل االستقبال

تهنئة برمضان

أ.د.حمد املطر مع أحد املهنئني
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إعداد/ ليلي الشافعي

دروس نبوية

رسالة من

القرآن

بقلم: د.عمر الشايجي

نزل فيهم قرآن

لم تصم الكثير

امرأة عليها ايام كثيرة من صوم منذ 
سنوات بسبب احلمل والرضاعة، ولكنها 

لم تصمها وقت صحتها، وهي اآلن 
عاجزة عن الصيام بسبب كبر السن، فما 

هو الوجب عليها؟
٭ املسلم إذا عجز عن اداء ما وجب عليه، 
فإمــا ان يكــون له بــدل، او ال يكون له 
بدل، فإن كان له بدل انتقل اليه ان كان 
قادرا على البدل، وان لم يكن له بدل، او 
عجز عن البدل سقط عنه، وهذه السيدة 
عجزت عن الصيام فيجب عليها االطعام 
مع تقصيرها في التأخير، فعليها طلب 
الغفران والعفو عما قصرت فيه، وعليها 

عن كل يوم مقدار دينار او ما يعادله.

املبالغة في املضمضة

ما احلكم إذا وصل املاء الى اجلوف عند 
الوضوء بسبب املضمضة وحدث ذلك 

دون قصد؟
٭ يكره للصائم املبالغة في املضمضة، 
وكذلك االستنشــاق، وبالنسبة للحكم 
فإن العبرة بوصــول املاء إلى اجلوف، 
فإذا وصل للجوف خطأ دون قصد فإنه 
يفطر مطلقا بالغ او لم يبالغ في املضمضة 
وهــذا عند احلنفيــة واملالكية، وقال به 
الشافعي واحمد اذا بالغ في املضمضة، 
فإن لم يبالغ في املضمضة فإنه ال يفطر.

حكم احملتلم

األخ س.ع.م يقول في رسالته: ما 
حكم الدين في اجلنب (احملتلم)، وإذا 

كان صائما فهل صيامه جائز وإذا أدى 
الصالة بعدما غسل موضع اجلنابة فقط، 

ولم يغسل بدنه كله هل تصح صالته؟
٭ أخي الكــرمي، احملتلم يجب عليه 
الغســل إذا رأى علــى ثوبــه بلــال بعد 
اســتيقاظه من نومه، أمــا إذا لم ير في 
ثوبه شيئا، فال غسل عليه ملا رواه أبو 
داود وابن ماجه عن عائشــة رضي اهللا 
عنها، قالت: ســئل رســول اهللا ژ عن 
الرجل يجد البلل وال يذكر احتالما، قال 
يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم 
وال يجــد بلال فقال: ال غســل عليه، كما 
روت أم ســلمة في احلديث املتفق عليه 
«ان أم ســليم قالت: يا رسول اهللا، هل 
علــى املرأة من غســل إذا هي احتلمت؟ 
قال: نعــم، اذا رأت املــاء. كما روي عن 
عمــر بن اخلطاب ے أنه  صلى الفجر 
باملســلمني، ثم خرج إلى اجلرف، فرأى 
فــي ثوبه احتالما فقــال: ما أراني إال قد 
احتلمت فاغتسل وغسل ثوبه وصلى.

د.خالد املذكور

تأمالت رمضانية

شهر التغيير
يقدم اليوم الشيخ رائد احلزميي رسالة إلى الصائمني الطامعني في تطهير 
قلوبهم ونفوسهم وعقولهم وأجســادهم، الراغبني في التغيير من العادات 
املذمومة الى العادات والســلوكيات احملمودة، ومن هذه الســلوكيات والتي 
زادت في السنوات األخيرة سلوكيات التبذير في شتى املجاالت، تبذير في 
الوقت وتبذير في األكل وامللبس، والتفاخر مبوائد الطعام مما يسمى بالغبقات 

والتي تكون بعد صالة التراويح عادة.
فرمضان منحة ربانية الكتســاب 
العبادات احلميدة والتخلص من العادات 
السيئة، وقد اضحت سلوكياتنا تتسم 
بالتعقيــد والتصعيب ومجــاراة الغير 
والتنافس في غير العبادة، بل ما هي اال 
مظهرية جوفاء ربطناها برمضان فأصبح 
القلب يتعلق بها ويحب رمضان ملا فيه 
من هذه املظاهر حتى انه ال يشعر بطعم 
رمضان اال بها، وكم من مرة سمعنا الناس 
وهم يصفون رمضان بهذه املظهرية التي 
ال تســمن وال تغني من جوع، ويتلذذ 
بذكرياتها ويرقبها في كل رمضان، بل 
ويســتنكر على من ال يعيش مثل هذه 

االجواء اجلوفاء، ولم يعرف أهل هذه البالد مثل هذا االســراف في أزمنتهم 
السابقة بل كانوا متواضعني بسطاء ويستغلون اوقاتهم في العبادة والطاعة. 
والناظر الى حقيقة رمضان يجد انه شهر يدعوك الى اغتنامه للتغيير وترك ما 
تعودت من عادات غير حميدة، وما ليلة القدر إال مثال للتغيير فهل استعددت 
لألفضل؟ هذه رسالة مني للمسلمني ودعوة الى التغيير من اخلارج بكسب 
العادات التي يحبها اهللا من العبادة، ومن الداخل بتوحيد اهللا والتمسك باالسالم 

واالخالص له. وفقنا اهللا وإياكم للخير.

الشيخ رائد احلزميي

أبو عبيدة بن اجلراح ے
قال ابن مسعود: قتل أبو عبيدة بن اجلراح أباه عبداهللا بن اجلراح 
يوم أحد وقيل يوم بدر، وكان اجلراح يتصدى ألبي عبيدة وأبو عبيدة 
يحيد عنه فلما أكثر قصد اليه أبوعبيدة فقتله، فأنزل اهللا حني قتل 
 َ وَن َمْن َحادَّ اهللاَّ ِ َواْلَيْوِم اْآلِخِر ُيَوادُّ ُد َقْوًما ُيْؤِمُنوَن بِاهللاَّ أباه: (الَّ َجتِ
َوَرُسوَلُه َوَلْو َكاُنوا آَباَءُهْم أَْو أَْبَناَءُهْم أَْو إِْخَواَنُهْم أَْو َعِشيَرَتُهْم أُولئَك 
ِري  اٍت َجتْ ْنُه َوُيْدِخُلُهْم َجنَّ َدُهــم بُِروٍح مِّ َكَتــَب ِفي ُقُلوبِِهُم اْإلَِمياَن َوأَيَّ
ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه أُولئَك  ِتَها اْألَْنَهاُر َخالِِديَن ِفيَها-َرِضَي اهللاَّ ِمن َحتْ

ِ ُهُم اْملُْفلُِحوَن) سورة املجادلة: اية ٢٢. ِ أََال إِنَّ ِحْزَب اهللاَّ ِحْزُب اهللاَّ
وكان أبوعبيدة بن اجلراح أحب الناس إلى رســول اهللا ژ، فقد 
روي أن أم املؤمنني عائشةـ  رضي اهللا عنهاـ  سئلت عن أحب الناس 
إلى رســول اهللا ژ فقالت: «أبوبكر ثــم عمر ثم أبوعبيدة» وانتهت 

إلى ذلك.

الظفيري: فلترّص الصفوف طاعًة هللا ولتتضافر اجلهود على البر والتقوى
قــال اهللا عــز وجــل: (يا 
أيهــا الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيــام كما كتب على الذين 
من قبلكم لعلكم تتقون) وقال 
رســول اهللا ژ فيمــا يرويه 
عن ربه عــز وجل في حديث 
قدســي «كل عمل ابــن آدم له 
إال الصوم فإنه لي وأنا أجزي 
به والصيام جنة»، وللصوم 
فضائل عظيمة وجليلة، فيجب 
على كل مســلم اغتنامها وما 
التأسي برسول  أحوجنا إلى 
اإلنســانية. حــول فضائــل 
هذا الشــهر العظيم، يحدثنا 

د.عيسى الظفيري.
أهًال رمضان

يعدد د. الظفيري فضائل 
رمضان املتعددة فيقول: شهر 
رمضان شهر اصطفاه اهللا عز 
وجل من بني الشهور واختصه 
بفضائل كبيرة وهي رحمات 
مــن اهللا عــز وجــل بالعباد، 
فهو شهر جعل اهللا سبحانه 
وتعالــى فيــه اخليــر وفيرا 
وكثيــرا واألجر كبيــرا، قال 
ژ في احلديث القدسي الذي 
يرويــه عن ربه عــز وجل: « 
كل عمل ابن آدم له إال الصيام 
فإنــه لي وأنا أجــزي به». إن 
هذا االصطفاء والتفضيل من 
اهللا عز وجل لرمضان وللعمل 
الصالح فيه، رحمة من رحمات 
اهللا عز وجل الكثيرة بالعباد، 
فهذا الشــهر بأيامه املعدودة 
فضلت فيه األعمال، بل ان اهللا 

فضائل الشهر الكرمي : بل ان 
النبــي ژ يزيدنا اقباال على 
رمضان بالعمل الصالح فيقول 
ژ: «إن هللا تبــارك وتعالــى 
عتقاء في كل يوم وليلة» عتقاء 
من النار فــي كل يوم وليلة، 
ياله من فوز يالها من سعادة 
ان يستشــعر العبد في يومه 
وليلــه، انه قد اعتق من النار 
بفضل اهللا عز وجل؛ ألنه كان 

عبدا طائعا هللا تعالى.
ونــادى الظفيري قائال: يا 
أيهــا املســلم، أيتها املســلمة 
بهــذه  جميعــا  لنستبشــر 

وحقق مفهوم العبودية هللا عز 
وجل، فتجده صائما ممسكا عن 
الطعام والشراب، اال ان اخالقه 
ال تتناسب مع الصيام فيشتم 
ويلعن ويتعدى ويظلم ويكذب 
ويغتاب ويسخر ويستهزئ 
ويتجرأ على شــهادة الزور، 
مؤكــدا ان رمضــان مدرســة 
لالخــالق الفاضلة، فإمســاك 
عــن الطعــام والشــراب بــل 
إمســاك عن مواجهة اإلساءة 
الظلــم  باإلســاءة، ومقابلــة 
الواقــع على املســلم الصائم 
بالعفو والصفح، وهذا التحلي 

عز وجل هيــأ الزمان واملكان 
إلقبــال العبــد علــى طاعته 
ســبحانه وتعالــى، قال ژ: 
«إذا جاء رمضان فتحت أبواب 
اجلنــة وغلقت أبــواب النار 
وصفدت الشياطني» فاجلنان 
تفتح أبوابها والنيران تغلق 
أبوابها ومردة الشياطني تصفد 
لتندفع النفوس وتقبل القلوب 
الســواعد وتــرص  وتشــمر 
الصفوف طاعة هللا عز وجل 
ولتتضافر اجلهود تعاونا على 

البر والتقوى.
وأضاف د. الظفيري معددا 

الفضائل ولنستعد لهذا النور، 
ولننهل من هذا الكرم العظيم.

وأكد د. الظفيري ان شهر 
رمضــان هــو شــهر التربية 
االخالقيــة، موضحــا ذلــك 
بقوله: قال ژ: «إذا كان يوم 
صــوم أحدكم فــال يرفث وال 
يصخــب فــإن ســابه أحد أو 
قاتله فليقل إني صائم» متفق 
عليه. ورســولنا ژ يصحح 
مفهوم العبادة عند املسلمني، 
فالبعــض يتمســك ببعــض 
الشــعائر التعبديــة، ويظهر 
بذلك انه قد استكمل العبادة 

باألخالق احلســنة والصفات 
الكرميــة هو انتصــار للقيم 
واملبــادئ واشــاعة للفضائل 
واألخالق وارغام للشــيطان 
وتربية للنفس طوال السنة، 
وكظــم  باحللــم  والتحلــي 
الغيــظ واستشــعار لألجــر 
والثــواب عــن اهللا عز وجل؛ 
ألن املسلم يستطيع ان يقابل 
الكلمة بكلمات والفعل بأفعال، 
ولكــن ابتغاء وجــه اهللا في 
هذه األخالق يلزمه اإلمســاك 
وااللتــزام بأخــالق املســلم 
الصائم الطائع لربه واملدرك 
ملفهوم العبادة الشــاملة. قال 
تعالــى: (يا أيهــا الذين آمنوا 
ادخلــوا فــي الســلم كافــة)، 
مشــيرا الى ان هــذه االخالق 
الفاضلة فــي رمضان تتمثل 
في التسامي على اجلراح ونبذ 
اخلــالف وإصــالح ذات البني 
وإنهاء اخلالفات بني اجليران 
واالصحــاب واالرحــام. قال 
تعالى: (فاتقوا اهللا وأصلحوا 
ذات بينكــم) وقال النبي ژ: 
ُه أَْن ُيْشــِرَف َلــُه  « َمــْن َســرَّ
َرَجاُت  اْلُبْنَياُن ، َوُتْرَفَع َلُه الدَّ
ْن َظَلَمُه، َوْلُيْعِط  ، َفْلَيْعُف َعمَّ
َمُه َوَيِصــْل َمْن َقَطَعُه  َمْن َحرَّ
». وأكــد د.الظفيــري ان هذه 
هي االخالق التي جتعل املسلم 
يتجاوز اخلالفات ويقبل على 
الطاعة في االصالح، بل يكون 
هو املبادر ليكون هو األفضل، 
كما جاء في احلديث الشريف 
«وخيرهما الذي يبدأ بالسالم».

الشيخ د.عيسى الظفيري

الدنيا حلوة خضرة
عــن أبي ســعيد اخلدري عــن النبي 
صلى اهللا عليه وســلم قــال: «ان الدنيا 
حلوة خضرة، وان اهللا مستخلفكم فيها، 
فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا 
النساء، فإن أول فتنة بني اسرائيل كانت 

في النساء».
الدنيا حتمد وتــذم ال باعتبار الزمن، 
ولكن باعتبار العمل الذي يقوم به اهلها، 
فإن منهم من يعمل لها فحسب، وال يعمل 
لآلخرة شــيئا، ومنهم من يعمل لآلخرة 
عمــال ال يبلغه املنزل الذي يســعى اليه 

االبرار ويجعل الدنيا مبلغ همه ومنتهى 
أمله، ومنهم من يســعى لها ســعيها وال 
يبالي بالدنيا اقبلت عليه ام ادبرت عنه.

شبه النبي ژ الدنيا بالفاكهة احللوة 
اخلضرة للرغبة فيها وامليل إليها، وأخبر 
ان اهللا جعلنا خلفاء يخلف بعضنا بعضا 
فيها، فينظر اهللا تعالى كيف نعمل فيها 
هــل نقوم بطاعتــه أم ال، ثم أمرنا النبي 
ژ بــأن نحذر فتنة الدنيا وأال نغتر بها 
وأال نتــرك اوامر اهللا تعالــى واجتناب 

نواهيه منها.

احفظ صومك
شــرع اهللا عز وجل صيام رمضان لتهذيب النفوس املؤمنة 
واالرتقاء بهــا، وتزكيتها، فهو نعمة ومنحــة ربانية، فيه تكفر 
السيئات، وترفع الدرجات، فمن بلغه اهللا عز وجل رمضان البد 
عليه ان يشــكر هذه النعمة، وذلك بحفظ صيامه حفظا حقيقيا، 
واالعتناء به عناية عظيمة، وحفظه مما ينقص أجره، ويذهب ثوابه.

الصيام  الغاية من  فليســت 
الطعام والشــراب  االمتناع عن 
وسائر املفطرات، لكن ذلك وسيلة 
لتحصيل تقــوى اهللا عز وجل، 
وليكون هذا االمتناع قائدا لسائر 
اجلوارح في كفها عن احملرمات 

واآلثام والشرور.
فينبغــي ان يحفــظ الصائم 
جوارحه عن احملرمات، فيحفظ 
بصــره عن كل مــا يغضب اهللا 
تعالى من النظــر الى احملرمات، 
ويغضه عن النظر الى النساء في 
الطرقات واملقاهي واالسواق، أو 
في الشاشات واملواقع اإللكترونية، 

فإن ذلك يفسد القلب، وينافي حقيقة الصوم، ويخالف قوله تعالى: 
(قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم) النور: ٣٠.

ومن حفظ الصوم حفظ األذن عن ســماع ما ال يحل سماعه 
من لهو وغيبة، وســماع الزور والفجور مع عدم انكاره، وكذلك 
حفظ اليدين من البطش فيما حرمه اهللا تعالى من الغش في البيع 

والشراء.

د. محمد البراك

تقوى اهللا
(ومن يتق اهللا يجعل له 
مخرجاً ويرزقه من حيث ال 

يحتسب) «الطالق: ٢ و٣»
اعلم أرشدك اهللا لطاعته 
ان تقوى اهللا تعالى واخلوف 
الكروب  لتفريج  منه سبب 
وفتح باب الرزق احلالل من 

حيث ال حتتسب.
فإذا حققت الشرط االول 
للمعادلة بتحقيق التقوى في 
نفسك، حقق اهللا لك الشطر 
الثاني من املعادلة، بأن يجعل 
لك مخرجا، ويرزقك من حيث 
ال حتتسب، فإذا كنت متقيا 
وفقت وسددت في كل شأن 
دقيق أو جليل، صغيرا او 
كبيــرا، خاصا او عاما، فيا 
من فقد ولدا، ومن فقد ماال، 
وفقد صحة وعافية، وفقد 
عزيزا، ووقع في كرب، اتق 

اهللا واصبر.
فخذها قاعدة في حياتك، 
انه مــن يتق اهللا في كل ما 
له  يأتي وما يــذر، يجعل 
مخرجا ومخلصا من غموم 
الدنيا واآلخرة ويرزقه من 

حيث ال يحتسب.
ومن مفاتيح قبول العمل، 
قال اهللا تعالى: «امنا يتقبل 

اهللا من املتقني».
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إعداد/  چيهان داوود

طريقة التحضير:                       

٭ نضــع ٣ أكــواب من املاء فــي قدر كبير حتى الغليــان ثم نضيف أم 
الربيان ونتركه يغلي حتى يصبح لونه ورديا.

٭ نطفــئ احلرارة ونقوم بإزالة زيــول أم الربيان في وعاء حتى تبرد 
مع مراعاة عدم التخلص من ماء الطبخ.

٭ نقوم بإزالة هيكل أم الربيان ونقطع اللحم الداخلي إلى قطع كبيرة.
٭ فــي قــدر كبير على النار، نقوم بتســخني ٣ مالعــق كبيرة من زيت 
الزيتون على درجة حرارة متوسطة ثم نضيف الزبدة ثم البصل املقطع 

ويقلب ملدة دقيقتني.
٭ يضاف األرز ويطهى ملدة ثالث دقائق مع التقليب املستمر، ثم نضيف 

الثوم املفروم وماء طبخ ام الربيان والزعفران ويقلب جيدا.
٭ نضيف الفلفل والفلفل احلار وامللح والطماطم املفرومة والفاصوليا اخلضراء.

٭ يغلى املزيج حتى ينخفض السائل قليال ثم يغطى بإحكام على نار 
هادية ملدة ٢٠ دقيقة.

٭ نضــع الربيان فوق األرز وندفعه داخــل األرز قليال (مع إضافة ماء 
إذا لزم االمر). 

٭ يغلى املزيج ويطهى ملدة عشر دقائق أخرى حتى يتحول لون الربيان 
إلى الوردي، ثم نضع حلم الكركند املطبوخ وعندما يسخن نطفئ النار.

٭ توضع في طبق التقدمي وتزين بالبقدونس والليمون. 

طريقة التحضير:   

٭ تقطــع الطماطم إلى شــرائح مع امللــح والفلفل 
وزيت الزيتون.

٭ فــي طبق مســطح ترص املقادير ثــم نضع كرة 
املوزاريال في الوسط.

٭ فــي برطمان بغطاء محكم، ميــزج الزيت واخلل 
البلســمي واخلــل والفلفل ويرج جيــدا ثم يوضع 
فوق الطماطــم واجلنب املوزاريال ويــرش الريحان 

وباقي املكونات. 

املقادير:
٢ كيلو جرام الكركند الصغير (أم الربيان)

٢٠٠ جرام من الربيان الكبير 
ربع كوب زيت زيتون بكر 

حبة بصل كبيرة مفروم 
٢٠٠ جرام أرز إسباني منقوع ومصفى 

٤ فصوص ثوم مهروس 
ملعقة صغيرة من الزعفران 

حبة فلفل حلو 
حبة فلفل حار 

٢ شرائح فلفل حار 
ملح 

٢ حبة طماطم كبيرة مفرومة فرما ناعما
ربع كوب فاصوليا خضراء

ربع كوب بقدونس مفروم طازج

طريقة التحضير:  
٭ في صينية فرن، توضع عظام 
السمك مع معجون الطماطم مع 
إضافة ربع كوب زيت الزيتون 
وامللــح والفلفــل ويقلــب جيدا 
ويوضع في الفرن ملدة ١٥ دقيقة 

حتى يصبح لونه بنيا غامقا.
٭ نقسم اجلزر والشمر والكرفس 
والثــوم  والكــراث  والبصــل 
بالتساوي بني صينيتني للخبز، 
مــع رش ربع املتبقــي من زيت 
الزيتون وامللح والفلفل ونقوم 
بوضعه للشــواء في الفرن ملدة 

٢٠ دقيقة.

٭ يرش الزعفران فوق اخلضار 
ونقــوم بوضعــه في قــدر كبير 
مع العظام احملمصة بالتساوي، 
ويصــب عليه املرق مــع اضافة 
الطماطم املهروسة وامللح والفلفل 
ويغلــى املزيج ملدة ســاعة على 

نار هادئة.
٭ يوضع مزيج السوائل والعظام 
في اخلالط الكهربائي على دفعات، 
ميــزج حتــى يصبح سلســا ثم 
يصفــى مبصفاة شــبكية دقيقة 

للتخلص من املواد الصلبة. 
٭ يؤخــذ أربعة أكواب من املرق 

املصفى ويترك جانبا.

٭ فــي قدر كبيــر، يضاف زيت 
الزيتون ثم نضــع فواكه البحر 
وشرائح البصل والشمر على نار 
متوسطة مع التقليب حتى تنضج 

املكونات ويصبح لونها بنيا.
٭ يضاف املاء وامللح ويقلب حتى 
يطهى جيدا، ثــم نضيف املقدار 
اآلخر من اخلضراوات املشــوية 
ويقلب على حرارة متوسطة الى 

عالية حوالي عشر دقائق.
٭ نضيف ٤ أكواب من مرق السمك 
التي مت حفظها عشر دقائق على 

النار حتى يكتمل النضج.
تزين األطباق بقشر البرتقال.  ٭

طريقة التحضير: 

٭ ضعي عجني البيف بيستري في وعاء.
٭ ميزج الزبيب ورقائق اللوز والفستق مع البيف بيستري.

٭ نضع احلليب على النار حتى يغلى، ثم نضيفه للمكسرات 
والبيف بيستري ونضع السكر.

٭ تخفــق كرمية اخلفق حتى تصبح رقيقة، وتوزع فوق 
املكونات بالتساوي.

٭ تخبز ملدة ١٠ دقائق على درج حرارة ١٨٠ مئوية.
٭ يقدم ساخنا.

املقادير: 
١٢٥ جرام مكعب موزاريال بوفاال 

٣ حبات طماطم طازجة 
ملعقتان من معجون الزيتون

ملعقة من اخلل البلسمي 
٤ مالعق من صلصة البيستو 

٢ فص ثوم 
ربع كوب صغير من بذور الصنوبر

حبات من الشيري توميتوا 
٥٠ جراما من خبز الفوكشيا 

١٠ جرامات ريحان طازج
زيت زيتون

ملح 
فلفل 

شوربة البوالبيس (فواكه البحر) 
املقادير: 

كيلو سمك النهاش 
٢ كوب معجون طماطم 
نص كوب زيت زيتون 

ملح 
فلفل 

٤ حبات جزر مقطع شرائح 
٢ حبة شمر مقطعة شرائح 

حزمة كرافس مقطعة 

بصل مقطع شرائح 
٣ حبات كراث شرائح (اجلزء االبيض فقط) 

٦ فصوص ثوم شرائح 
٢ ملعقة كبيرة زعفران طازج 

مرق سمك 
٢ كوب معجون طماطم 

فواكه البحر (ربيان، حبار، اسماك فيليه، حلم 
قبقب) الكمية والنوع حب الرغبة. 

سلطة الطماطم باملوزاريال

أم علي باجلرانش
املقادير:

١٥٠ جراما من البيف بيستري
٣٣٠ جراما من احلليب

سكر 
١٥ مل ماء ورد 

١٠٠ مل كرمي خفق 
١٥ جم زبيب

١٥ جم لوز
١٥ جم رقائق الفستق 

بفواكه البحر الشيف حميد يونسي - أطباق اليوم  من فندق مارينا
أرز البايالأرز البايال

بفواكه البحر بفواكه البحر 
أرز البايالأرز البايال
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«أسعد الوراق».. حقق حضورًا طيبًا 
بفضل قصته اإلنسانية املؤثرة

دمشق - هدى العبود

تبنت شركة «عاج لإلنتاج الفني» إعادة إنتاج سباعية «أسعد الوراق»، وهي 
من أهم األعمال الدرامية التي انتجها التلفزيون السوري، وقدمت في فترة بواكير 

اإلنتاج الدرامي السوري وحققت حضورا طيبا عند عرضها.
كتب املسلســل بنســخته القدمية الكاتب عبدالعزيز هــالل عن قصة لألديب 
الســوري صدقي إســماعيل بعنوان «اهللا والفقر» مــن مجموعة قصصية حتمل 
االسم ذاته، وأخرجه عالء الدين كوكش في العام ١٩٧٥، وروى قصة حب جريئة 
تدور في حواري دمشــق القدمية بني أســعد (هاني الروماني) الذي يعامله أهل 
حارته كمجنون لكن شــخصيته تنطوي على هامش من البطولة كمتمرد وثائر 

على العسكر، وبني صبية شقراء خرساء (منى واصف).
حتفظ الذاكرة للمسلسل القدمي تقدميه واحدا من أشهر املشاهد األكثر رسوخا 
في الدراما الســورية، حني تعلم العاشقة اخلرســاء مبوت حبيبها «أسعد» على 
يد العسكر فتنطق حزنا وقهرا صارخة بأعلى صوتها: «أسعد..» ليكتمل املشهد 
مع األغنية الدمشقية القدمية: «يلبألك شك األملاس آه يا عيني أخذوك يا حبيب 

قلبي يا ويل ويلي أخذوك.. يا حبيب قلبي يا ويل ويلي..».
قام بكتابة سيناريو املسلسل بحلته اجلديدة، والذي أدرج في خطة الشركة 

املنتجة للموسم الرمضاني ٢٠١٠، السيناريست الشاب هوازن عكو في ٣٠ حلقة 
استنادا الى حكاية املسلسل القدمي مع بعض اإلضافات التي اقتضاها فارق عدد 
احللقات. وتصدت لإلخراج رشا شربتجي معتمدة أدوار البطولة الرئيسيني فيه، 
للفنان تيم حسن دور شخصية «أسعد» بينما تتصدى الفنانة أمل عرفة لدور 

العاشقة اخلرساء في املسلسل، عوضا عن الفنانني هاني الروماني ومنى واصف 
في النسخة القدمية لعام ١٩٧٥، وكانت الفنانة منى واصف قد أكدت مشاركتها في 
النســخة اجلديدة من املسلســل، لكن بالطبع بغير الدور الذي ظهرت به، مؤكدة 
حرصها على املشاركة في هذا العمل الذي حظي مبشاهدة محلية وعربية كبيرة 

وما زالت احملطات تقوم بعرضه.
وللعلم فقد اجتمع النجمان تيم حسن وأمل عرفة مع اسعد فضة، امين رضا، 
طلحت حمدي، مها املصري، ناهد حلبي، فاتن شاهني، دمية بياعة، دمية اجلندي، 
أمانة والي، كندة حنا، رنا شميس، مع عدد من أبطال الدراما السورية على شاشة 

أبوظبي األولى ليستعيدا مسلسل «أسعد الوراق» بنسخته احلديثة املنتجة 
عام ٢٠١٠، ودبي والفضائيات الســورية واخلليجية، كما حظي املسلســل 

بالترجمة للغات األجنبية.
و«أسعد الوراق» مسلسل اشتهر في منتصف السبعينيات، حيث لعبت 

بطولتــه آنذاك الفنانة القديرة منــى واصف والفنان الراحل هاني الروماني 
عن قصة «اهللا والفقر» لصدقي إســماعيل، ونال املسلسل نصيبا واسعا من 

الشهرة واملتابعة اجلماهيرية بفضل قصته اإلنسانية املؤثرة.

الغامن.. 
«ساحر الكرة الكويتية»

مباراة امتدت إلى ١١ ساعة
تكاد تكون «قوة التحمل» السمة املميزة 
في جميع الرياضات، ومن بينها لعبة التنس 
التــي تعتمد على اللياقــة البدنية واملهارة 
والذكاء، لذلك تشهد منافسات قوية ومثيرة 
بــني الالعبني، وندية كبيــرة، خصوصا إذا 
كانت املواجهة بني اثنني من جنوم اللعبة، 
إلى درجة ان املباراة الواحدة قد تســتغرق 
ساعات طويلة، خاصة في البطوالت الكبرى 

«غراند سالم».
وقد شــهد تاريخ لعبة التنس مباريات 
كبيرة امتدت لساعات، وكانت أشهر وأطول 
مباراة في التاريخ تلك التي جمعت الالعب 
الفرنسي نيكوالس ماهوت واالميركي جون 
إيسنر في بطولة وميبلدون في العام ٢٠١٠. 
وتنص القوانني في هــذه البطولة على 
أن املباريــات يجب أن تلعب حتت األضواء 
الطبيعية، حيث تتوقف مع حلول الظالم ثم 
تستأنف في اليوم التالي، وهذا األمر حدث 

في تلك املباراة مرتني.
وقد انطلقت املباراة عند الساعة السادسة 
مساء واســتغرقت املجموعات األربع نحو 
ثالث ساعات، وتعادل الالعبان مبجموعتني 
لــكل منهمــا بواقــع ٦-٤،٣-٦،٦-٧ و٧-٦
وبســبب حلــول الظالم قــرر احلكم إيقاف 
املباراة واســتئناف املجموعة اخلامسة في 

اليوم التالي. 
وفي املجموعة اخلامسة حافظ كل العب 
على إرســاله علــى نحو غير مســبوق في 
اشارة واضحة الى رغبتهما في احلفاظ على 

األفضلية على أمل الكسر.
مت استئناف املباراة يوم األربعاء ونتيجة 
لتعادلهما في املجموعة اخلامسة، كان على 
أحدهما التقدم بشوطني بدال من شوط واحد 
ليفوز، وهو ما لم يحدث، ففي كل مرة كان 
أحدهما يتقدم بشــوط، وكان اآلخر يعادل 
النتيجة، إلى درجة أن لوحة النتائج توقفت 
عن العمل لفترة بسبب عدد األشواط الكبيرة 

التي لعبت.
ولم ينجح أي العب في حسم املباراة ومع 
حلول الظالم مرة أخرى قرر احلكم إيقافها 
مجددا، لتســتأنف في اليــوم التالي، وبعد 
نحو ٦٧ دقيقــة من اللعب، متكن االميركي 
إيسنر أخيرا من الفوز بعد ان تقدم بشوطني 
محققا الفوز في املجموعة اخلامسة بواقع 
٧٠ شــوطا مقابــل ٦٨ شــوطا ملاهوت. وقد 
اســتغرقت املواجهة (٦٥٥ دقيقة) ١١ ساعة 
و٥ دقائق توزعت على ثالثة أيام، وشهدت 
عددا من األرقام القياسية فهي أطول مباراة، 
كما سجلت خاللها أطول مجموعة (املجموعة 
اخلامســة استغرقت ٨ ساعات و١١ دقيقة)، 
وأكبر عدد من إرساالت آيس (إيسنر، ١١٣)، 
وأكبــر عدد مــن النقاط في مبــاراة واحدة 

(٩٨٠ نقطة).
وبعــد تلك املباراة قــرر االحتاد الدولي 
للعبة اعتماد مبدأ شــوط كسر التعادل بني 
الالعبني في املجموعة االخيرة، منعا حلدوث 
هذا االمر مجددا، مما يعني أن الرقم القياسي 

املسجل في هذه املباراة لن يكسر مجددا.

يحيى حميدان 

جتــود الرياضة الكويتيــة بالكثير من 
النجوم الذيــن صالوا وجالوا في املالعب، 
وتألقوا سواء في أنديتهم أو مع املنتخبات 
الوطنية، وحققوا العديد من اإلجنازات التي 
لن تســقط من ذاكرة التاريخ، ومن هؤالء 
جنــم نادي كاظمة واملنتخب الوطني لكرة 

القدم سابقا ناصر الغامن.
يعتبر الغامن من أســاطير «البرتقالي» 
و«األزرق»، كيف ال وهو من ترك بصمة في 
حلظات تاريخية خالدة سواء مع ناديه أو 
املنتخب الوطني، كان أحد العبي الوســط 
املميزين، يجيد املراوغة والتمرير وصناعة 
األهداف وتسجيلها إن دعت احلاجة لذلك.
الغــامن ميتلك أهدافا كثيــرة خالدة في 
الذاكرة مع ناديه كاظمة، ومنها في نهائيات 
كأس األمير أعوام ٧٩ و٨٢ و٨٣ و٨٤، وحصل 
على لقــب هداف كأس األمير ١٩٨٤ وهداف 
الــدوري ١٩٨٧، عندمــا قــاد كاظمــة للفوز 

بأول ألقابه في هذه املسابقة، كما كان أحد 
املساهمني في إجنازات «البرتقالي» في تلك 

الفترة. 
ولم يتــرك «ســاحر الكــرة الكويتية» 
مســيرته مــع «األزرق» مــن دون ملســات 
وبصمــات تاريخية، فقد ســاهم بوصول 
منتخبنا الوطني إلى أوملبياد موسكو ١٩٨٠، 

وكأس العالم ١٩٨٢ في إسبانيا.
وكانــت انطالقة الغــامن للنجومية في 
سن مبكرة وفي مباراة تاريخية أقيمت في 
بغداد خالل مواجهة «األزرق» مع منتخب 
العــراق ضمن تصفيات أوملبياد موســكو 
١٩٨٠، حيث شــارك، وهو أصغر العب في 
امللعب، في الشــوط الثاني رغم حساسية 
املباراة واحلضــور اجلماهيري الكبير في 
ملعب الشــعب، اال أنه فور نزوله بدال من 
القائد ســعد احلوطي إلصابته، كشف عن 
إمكانياته الكبيرة وجنح في تسجيل هدف 
التعادل ٢-٢ برأسية جميلة، قبل أن يسجل 

جاسم يعقوب هدف الفوز ٣-٢.

وبدأ الغامن مشواره الرياضي مع كاظمة 
مع فريق حتت ١٤ سنة بعدما كان ميارس 

هوايته في مالعب «الفرجان».
والنضمام «ساحر الكرة الكويتية» إلى 
كاظمــة قصة، حيث لعب مــع فريق يضم 
أصدقاءه ضد أشبال «البرتقالي»، وأعجب به 
مدرب تلك املرحلة آنذاك فيصل الدعيجاني 
فضمه لصفوف الفريق الكظماوي بســبب 
امكانياته العالية وإعجابه مبا قدمه خالل 
املباراة الوديــة، ورفض الغامن في البداية 
لرغبته في اللعب للقادسية أو العربي، اال 
أن تدخل والده ساهم في تسجيله بكشوفات 
«البرتقالــي» ليكتب بعد ذلك فصال جميال 
في تاريخــه، قبل أن يعتزل في عام ١٩٩٢، 

ويتجه للتدريب واإلدارة بعد ذلك. 
وســاعد الغامن منتخبنــا الوطني على 
حتقيــق لقــب كأس اخلليج فــي اعوام ٨٢

و٨٦ و٩٠، وكأس آســيا ٨٠، كما حصل مع 
منتخبنا العكسري على بطولتي كأس العالم 

في عامي ٨٢ و٨٣.

أنغام.. نوبات غضب!
القاهرة - محمد صالح

كثير من الفنانني والفنانات ال يستطيعون كبح جماح تصريحاتهم 
اجلريئة أحيانا والصادمة أحيانا أخرى مما يتسبب في حدوث أزمات 
واختــالق خالفــات وإثارة املشــاكل، مما يترك آثــارا كبيرة ويخلق 
حالة من الشــد واجلذب في الوســط الفني وتردده مواقع التواصل 
االجتماعــي. «األنبــاء» ترصد أكثر التصريحــات التي أطلقها جنوم 

الفن وأشعلت األزمات.
رغــم هــدوء الفنانة أنغام وطيبــة قلبها إال انهــا تصاب بنوبات 
غضب أحيانا أو عدم التعامل بديبلوماسية جتعلها تدخل في مشاكل 
وصراعــات مع بعض األشــخاص وهــي عنيدة ترفــض التنازل عن 
حقها ملن أخطأ فيها أو حتدث عنها بكلمات غير مناسبة وتختار الرد 

بالتجاهل الشديد.
كلمات أطلقتها املطربة أنغام بحســن نية وحب شــديد تســببت 
في أزمة شــديدة وتصدرها التريند من شــدة النقد املوجه لها من كل 
االجتاهات.. ففي حفل Joy Awards الذي أقيم في العاصمة السعودية 
الرياض. قالت أنغام التي حصلت على جائزة الفنانة املفضلة، حيث 
سلمها اجلائزة كل من الفنان السوري سامر املصري والفنانة السورية 
دميا قندلفت، ولكن عند صعود أنغام إلى املسرح، للحصول على درع 
م اجلائزة من أبوناصر..  التكرمي، قالت أمام اجلميع: كنت أنتظر تســلّ
لكن ليس هناك مشكلة» لتواجه بعدها حملة شديدة من النقد تتهمها 
باإلساءة لزمالئها والتقليل منهم واالستهانة بهم.. لترد عليها الفنانة 
قندلفت عبر حسابها اخلاص على موقع التدوين تويتر: تعلمنا احترام 
املسرح، خشبة وجمهورا وشركاء، لكن البعض بسبب االرتباك، تخونه 
الكلمــات بالتعبير عن الذات. ومن شــدة النقد ألنغام اضطرت إلغالق 

حسابها الشخصي عبر تويتر.
أزمة شديدة دبت بني كل من أنغام واملطربة اإلماراتية أحالم بسبب 
تصريح األخيرة عن إلغائها متابعتها ألنغام على تويتر بسبب زواجها 
من امللحن أحمد إبراهيم زوج ياسمني عيسى ابنة شقيقة طارق العريان، 
مؤكدة أنها ليســت منافقة وأزمتها معها واضحــة للجميع، وما فعلته 
انعكس سلبا على األسرة واألبناء وأن الصداقة عندما يدخلها الشك ال 

تعود بنفس القوة وردت أنغام باملثل وقامت بإلغاء متابعتها.
دخلت املطربة املوهوبة في أزمة شديدة مع الداعية اإلسالمي مبروك 
عطية رغم انها ليســت طرفا في األزمة، فقــد صبت أنغام غضبها على 
الداعية على خلفية تصريحاته عن قضية مقتل طالبة جامعة املنصورة 
نيرة أشرف ونصحه للفتيات بارتداء (سلة) على رأسها أثناء اخلروج 
من املنزل لتجنب مصيرها.. لترد أنغام عليه من املؤسف ان تكون عاملا 

أزهريا مصريا.
دبت أزمة شــديدة بني الشــاعر بهاء الدين محمد واملطربة أنغام 
بســبب كواليس أغنية «أكتبلك تعهد» التي أعلنت سميرة سعيد 
أنها كانت معروضة عليها ولم تقم بغنائها، وأن كلمات أنغام حول 
هذه األغنية التي قدمتها في ألبومها ليست دقيقة... وهي الكلمات 
التي أغضبت أنغام من الشاعر ألنه كذب كالمها وأشار لصحة كلمات 

سميرة سعيدة، ونشبت أزمة بني الصديقني بهاء وأنغام.
فاجأت الفنانة املصرية أنغام جمهورها بتصريح أثار موجة كبيرة 
من التفاعل، حيث اتهمت الرجال انهم مصابون باجلنون أثناء مداعبتها 
جلمهور حفلها بدار األوبرا املصرية، وأكدت انها قصدت إغضاب الرجال 
باحلفل إرضاء للسيدات الزوجات، ولم تتوقع أنغام كم النقد والهجوم 

الشرس، فردت انها كانت متزح فقط!
تســبب تتر مسلسل «غمضة عني» في أزمة كبيرة جدا بني بطلتي 
املسلســل أنغام وداليا البحيري تناولها اإلعالم لشــهور طويلة، ونشــب 
اخلالف بسبب إصرار كل منهما على وضع اسمها في مقدمة تتر املسلسل 
قبل األخرى.. وتبادال الهجوم عن أيهما األكثر جنومية واستحقاق لتصدر 
أسماء املسلسل.. وتسببت تلك التصريحات املتبادلة في فشله فشال كبيرا.
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«املسرح الكويتي» تكّرم الشطي لفوزه بجائزة الشارقة
مفرح الشمري 

كعادتها، كّرمت فرقة املسرح الكويتي الكاتب 
املسرحي عثمان الشطي مبناسبة فوزه بجائزة 
الشارقة للتأليف املسرحي للكبار، وذلك دعما 
منها لشباب الفرقة الذين يحرصون كل احلرص 
على رفعة اسم الكويت في احملافل االقليمية.
وفي هذه املناســبة، أعرب رئيس مجلس 
ادارة الفرقــة الفنــان القدير احمد الســلمان 
عن ســعادته الغامرة بفوز احد ابناء الفرقة 
بهذه اجلائزة املتميــزة والتي تنافس عليها 
كتاب من انحاء العالم العربي، مؤكدا أن فرقة 
املسرح الكويتي تظل دائما احلاضنة االساسية 
للمبدعني الشباب وكل التخصصات واملجاالت 
الفنية واملسرحية واالبداعية، كاشفا عن ان 
الفرقة دخلت التحضيرات من اجل تقدمي احد 
نصــوص الكاتب عثمان الشــطي في الدورة 
املقبلة ملهرجان الكويت املسرحي في اكتوبر 

املقبل.
مــن جهته، قال الكاتب املســرحي عثمان 

الشــطي: أشــعر بالفخر واالعتزاز لالنتماء 
لهذه الفرقة العريقة التي ميتد تاريخها ألكثر 
من خمسة عقود، وقدمت للساحة املسرحية 

الكثير من املبدعني عبر اجيال متعددة.
وتابع الشــطي: كمــا اجدها فرصة إلهداء 
هذا الفــوز الذي أفتخر وأعتــز به الى بلدي 
احلبيــب الكويت الغاليــة وإلى فرقتي فرقة 
املسرح الكويتي وايضا جيل الكتاب الشباب 
في الكويت ودول مجلس التعاون اخلليجي. 
كمــا أهنــئ زميالئي الذين شــاركوني الفوز 
وهما الكاتب العماني اسامة بن زايد الشقصي 

ومواطنه ناصر محمد الكندي.
من جانبه، أشــار الفنــان القدير عبداهللا 
غلوم نائب رئيس مجلس ادارة فرقة املسرح 
الكويتي عن تقديره للمسؤوليات التي يتحرك 
من خاللها جيل من املبدعني الكويتيني ومن 
بينهم الكاتب عثمان الشطي عضو اجلمعية 
العموميــة لفرقــة املســرح الكويتــي، حيث 
استطاعت نصوصه ان حتقق حضورها في 

أحمد السلمان وعبداهللا غلوم يكرمان عثمان الشطيالعديد من دول مجلس التعاون اخلليجي.

«Crowella» منصور البلوشي ينضم إلى فريق
عبداحلميد اخلطيب

كشــف الفنان الشــاب منصور البلوشــي 
عن انضمامه الى فريق مسرحية Crowella او 
«كرويال»، من اخراج شمالن النصار،  وانتاج 
شركة كتويل لالنتاج الفني، والتي سيتم تقدميها 
على خشــبة صالــة اليد بنــادي الصليبخات 
الرياضي اعتبارا من أول أيام عيد الفطر السعيد.

ويشارك منصور في بطولة املسرحية مع 
نخبة من الفنانني، منهم: شجون، زهرة اخلرجي، 

عبداهللا عبدالرضا، وآخرون.
وتتناول مسرحية Crowella حكاية «ستيال» 
الشابة الذكية التي تصمم على صنع اسم لنفسها 
في مجالها اخلاص، وسرعان ما تلتقي بزوج 
من اللصوص، يبنون معا حياة ألنفســهم في 
شوارع لندن في حقبة الثمانينيات، ومع ذلك 
عندما تلتقي بأسطورة املوضة «مادلني»، فإنها 

حتتضن جانبها املختلف لتصبح «كرويال».
يذكر أن الفنان منصور البلوشي يشارك في 
السباق الرمضاني اجلاري من خالل مسلسل 
«النكران» والذي يتصدى لبطولته عدد كبير 
مــن النجوم مثــل: داود حســني، علي جمعة، 

باسمة حمادة، عبير اجلندي، منصور الفيلي، 
عبداحملسن القفاص، هاني الطباخ، أمل محمد، 
محمد األنصاري، وآخرين، والعمل من تأليف 
محمــد جمال، اخــراج خالد جمــال، ويناقش 
النكران بكل أشكاله من جحود وعقوق وقضايا 

اجتماعية شائكة.

تبدأ العروض أول أيام «الفطر» بنادي الصليبخات

منصور البلوشي والفنان داود حسني في «النكران»

ورشة «صمت» سليمان البسام في تونس
انطلقت في العاصمة التونسية 
بالتعــاون مــع املســرح الوطنــي 
التونسي واملؤلف واملخرج العاملي 
سليمان البسام ورشة نص عمله 
اجلديد «صمت» (MUTE)، وتتواصل 
على مدى األسبوع اجلاري، بالتزامن 
مع مهرجان تونس مسارح العالم 
الذي انطلق يوم أمس األول ويستمر 
حتــى الرابــع مــن ابريــل املقبــل 
مبشــاركة متابعي الفن الرابع من 

مختلف أنحاء العالم.
يعد «صمت» (MUTE) مرحلة 
جديدة في بحث البسام القائم على 

التوليفات العربية - العربية لبناء لغة مسرحية 
معاصرة جديدة، ويعتبر البســام التعاون مع 
املســرح الوطني التونســي «خطــوة في غاية 

األهمية.
نص البسام اجلديد «صمت» (MUTE) شاعري 

سياسي، يتناول تفجير مرفأ بيروت في أغسطس 
٢٠٢٢، ويحاول مقاربة أشكال املقاومة احملتملة 
في وجه العنف غير املسبوق، كما ميثل استعارة 
شخصية للمفكر والفنان واإلنسان الذي يختار 

الصمت املطلق كشكل سيادي للتعبير.

سليمان البسام في الورشة

مفاوضات مع رزان.. ونانسي للتمثيل!

بيروت - بولني فاضل

جتري حاليا مفاوضات بني شركة الصباح 
لإلنتاج بشخص رئيسها صادق الصباح وجنمة 
«الثمن» رزان جمــال متهيدا لتقدميها في دور 
بطولة في مسلسل درامي جديد. وبحسب املنتج 
صادق الصباح، فإن رزان تستحق أن تكون في 
مكان أفضل، السيما أنها وبعد إثبات ذاتها في 
أوروبــا والواليات املتحدة ترغب في احلضور 
أكثر في عالم اإلنتاج العربي، مؤكدا أنها متلك 
اإلمكانات. ولفت الى إنه ال يريد أن يحكم على 
رزان في مسلسل «الثمن» لكنه أعجب بها كثيرا 
في «إمبراطورية ميم» الى جانب هند صبري.
مــن جانب آخــر، وخالفا ملــا مت تداوله عن 
مسلســل درامي تستعد النجمة نانسي عجرم 

لبطولتــه فــي أول جتربة متثيليــة لها، نفت 
نانســي هذا األمــر، مؤكــدة أن األحاديث حول 
دخولها التمثيل قائمة دائما لكن الفكرة التزال 
مؤجلة. وكان املنتج صادق الصباح حتدث عن 
اتصاالت أجراها مع نانسي لكي تخوض جتربة 
التمثيل في عمل من إنتاجه. ويقول الصباح إنه 
يجد في نانســي موهبة متثيلية وهو يدعوها 
الى خوض هذه التجربة، وقد ســبق أن حتدث 
مــع مديــر أعمالها جيجي المارا مــرارا في هذا 
املوضوع. وفي موازاة ذلك، تخوض نانسي من 
جديد جتربة أداء تتر فيلم سينمائي إذ تتحضر 
إلطالق األغنية الدعائية لفيلم «شوغر دادي»، 
تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كرمي، ومن 
بطولــة النجمة ليلى علوي، والذي يخرج إلى 

الصاالت في عيد الفطر.
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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
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 ق٦الثالثاءالرفاعي
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 ٧الثالثاءالشيخ 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 ج٣٣األربعاءعيسى 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 التراويحالشامية – ق ٢ – شارع حمد صالح احلميضي مقابل مسجد العتيقي رقم ٢اخلميسد.بدر اخلليفة
بعد صالة التراويحاخلالدية – ق ١ – شارع حضرموت – م ٦D رقم ١األربعاءاخلليفة

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 التراويحالزهراء – ق ٤ – ش ٤٢٠ م ٢٠الثالثاءصالح الزايد 

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 النوري٢٩ و٣٠ مارس وكل اثننيآل النوري 

من ٨ حتى ١٠٫٣٠ مساًءالعديلية ـ ق٢ ـ مقابل جامع امليلماألثننيامليلم
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
٧ – ١٠ مس اءالشعب – ق ٥ – ش ٥٧ – م ١٠األحدالقطان

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
بعد صالة العشاءالقصور – ق ٢ – ش ١٠ – م ٩األربعاءفهد عماش اجلبري

الجبرييوميًاالشريد بعد صالة التراويحخیطان – ق ٥ – ش ناصر
بعد صالة املغرب حتى ١٢ ليًالجابر األحمد – ق ٦ – ش ٦٥٨ – م ٣١٨يوميًاالعواض
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«زين» تقدم ما يقارب ٤٠ ألف  وجبة إفطار صائم 
على مدار الشهر الكرمي

املــزود  أعلنــت «زيــن» 
الرائد للخدمــات الرقمية في 
الكويت عن تقدميها ما يقارب
٤٠ ألف وجبــة إفطار صائم 
على مدار شهر رمضان املبارك 
الرمضانية  ضمــن حملتهــا 
«زين الشــهور» حتت شعار 
«شهر مثمر بالعطاء»، وذلك 
عبر صالة اإلفطــار مبنطقة 
العارضية، باإلضافة إلى تقدمي 
الوجبات فــي مختلف أنحاء 
البالد بالتعاون مع شــريكها 
االستراتيجي البنك الكويتي 

للطعام واإلغاثة.
وقامــت «زيــن» مؤخــرا 
بزيارة سوق املباركية التراثي 
في قلب مدينة الكويت لتقدمي 
وجبات إفطار الصائم، وذلك 
بتواجــد الرئيــس التنفيذي 
للعالقات والشؤون املؤسسية 
وليد اخلشتي، ونائب رئيس 
مجلس إدارة البنك الكويتي 
للطعــام واإلغاثــة مشــعل 
األنصــاري، باإلضافــة إلــى 
مســؤولي ومتطوعــي زيــن 

وبنك الطعام.
وتعود مبادرة زين إلفطار 
الصائــم هــذا العام للســنة 
السادسة عشرة، وهي تعتبر 

بتقدمي الوجبات بالتعاون مع 
البنك  شريكها االستراتيجي 
الكويتي للطعام واإلغاثة من 
خالل عدد من الشاحنات التي 
تنطلق يوميا في مختلف أنحاء 
البالد، والتــي تزور املناطق 
األكثــر اكتظاظــا بالســكان 
فــي جميــع أنحــاء البــالد، 
وذلك لتؤمــن وجبة اإلفطار 
اليوميــة فــي األماكــن التي 
تشــهد تواجدا سكانيا كثيفا 
من العمال واألفراد واألســر 
املتعففة الذيــن يكونون في 
أمس احلاجة لوجبة اإلفطار 

بعد يوم العمل الشاق.

وتعتبــر مبــادرة إفطــار 
الصائم مــن أبــرز املبادرات 
الســنوية التي تتبناها زين 
خالل شــهر رمضــان املبارك 
من كل عام، حيث يقوم فريق 
الشركة باإلشراف على تنظيم 
هذه املبادرة الرمضانية كجزء 
من التزامها املســتمر بتقدمي 
قيمة مضافــة للمجتمع، هو 
مــا يجعلهــا حتــرص علــى 
تناول القضايا األكثر تأثيرا 

في احلياة.
زيــن  حملــة  وتأتــي 
الشــهور»  الرمضانية «زين 
لتترجم هــذا التوجه، حيث 
حتمل معها رسالة حتث على 
التقارب والتراحم واملشاركة 
فــي احلياة ونشــر الســالم، 
وبصفتها املزود الرقمي الرائد 
في الكويت، تسعى زين جاهدة 
خلدمة مجتمعها وأفراده من 
خالل تنظيم ودعم املبادرات 
اإلنســانية القيمة على مدار 
الســنة بشكل عام وفي شهر 
رمضان املبارك بشكل خاص، 
ملا يحمله هذا الشهر من معان 
وقيــم تعــزز ثقافــة العطاء 
والبذل لــدى أطياف املجتمع 

املختلفة.

الشركة زارت سوق املباركية لتقدمي الوجبات بالتعاون مع «بنك الطعام»

زين «تخدم الصائمني طوال الشهر الفضيل»

إحــدى ركائــز برنامــج زين 
الرمضاني السنوي حتت مظلة 
اســتراتيجيتها للمسؤولية 
االجتماعية واالستدامة، مما 
يضعها في مقدمة الشــركات 
الوطنية الرائــدة التي تفعل 
جهودها في املجاالت اخليرية 
والتطوعية علــى مدار العام 
الشــهر  وباألخــص خــالل 

الفضيل.
وتقــوم «زيــن» بتقــدمي 
وجبــات اإلفطــار يوميا عبر 
التــي خصصتهــا  الصالــة 
مبنطقــة العارضيــة خلدمة 
الصائمــني، كما تقــوم أيضا 

اخلشتي واألنصاري يتوسطان متطوعي «زين» وبنك الطعام باملباركية

 «AUS» برقان» يستضيف طالب مدرسة»

استكماًال جلهوده الهادفة إلى املساهمة 
في حتقيق النمو األكادميي واملهني للشباب 
الكويتي، اســتضاف بنك برقان ٣٧ طالبا 
وطالبة من املدرسة املتحدة األميركية في 
الكويــت (AUS)، في رحلة ميدانية تهدف 
إلــى إثراء معرفــة الطالب بعالــم البنوك 
والقطــاع املصرفي. وتأتي هــذه املبادرة 
كجزء من برنامج البنك الشامل للمسؤولية 
االجتماعية، والذي يتبنى تطوير ومتكني 
الشباب ونشر الوعي املصرفي كأولويات 

قصوى في طليعة أهدافه.
وتعرف الطالب خــالل اجلولة، حتت 
إشراف مجموعة متميزة من موظفي بنك 
برقان، إلى طريقــة العمل في أفرع البنك 

واخلدمات املتنوعة التي يقدمها لعمالئه. 
كما مت تقدمي جتربة مميزة لهم لتكون قيمة 
أكادميية مضافة ترتبط بدوراتهم التعليمية، 
ملساعدتهم على ربط املواد الدراسية باحلياة 
العملية وكيفية تطبيقها على أرض الواقع. 
كما تأتي هذه الزيارة أيضا كجزء من دعم 
البنك املســتمر حلملة «لنكن على دراية» 
الوطنيــة للتوعية املصرفية، إذ يســعى 
البنك إلى تعزيز الثقافة املالية لدى كافة 
أفراد املجتمع واإلسهام بشكل أكبر في رفع 

مستوى الذكاء املالي ألجيال املستقبل.
وفي معرض تعقيبها على هذه الزيارة، 
قالت حصة النجادة، مدير أول االتصاالت 
واملسؤولية االجتماعية للشركات في بنك 

برقــان: إننــا نؤمن بأهميــة احلفاظ على 
مكانتنا الرائدة في قطاع التعليم واالستثمار 
في املواهب الطالبية الشــابة والطموحة، 
كجزء أساسي ومهم من برنامج املسؤولية 
االجتماعية للشــركات، كما نحرص على 
مواصلــة جهودنا في محــو األمية املالية 
من خالل تنظيم واملشــاركة في املبادرات 
والفعاليات التي حتمل هذا التوجه، خاصة 
حملــة «لنكن على دراية» وغيرها، والتي 
تعتبر حاليا إحدى أكثر حمالت املسؤولية 
االجتماعيــة أهميــة من حيــث مضمونها 
وتأثيرهــا. وبصفتنا مؤسســة مصرفية 
رائــدة، فإن هدفنا يكمن في تعزيز الوعي 
املالي والثقافة املصرفية بني شرائح املجتمع. 

استقبلهم في فرعه الرئيسي بهدف إثراء معرفة الطالب بعالم البنوك والقطاع املصرفي

الطلبة خالل جولتهم في البنك فريق بنك برقان مع الطلبة الزائرين

بنك اخلليج ينظم «نقصة اخلميس».. للعام الثالث
للعــام الثالث على التوالي، 
وضمن حزمــة مــن الفعاليات 
املتنوعة  واملبادرات املجتمعية 
خالل شــهر رمضــان الفضيل، 
ينظــم بنــك اخلليــج «نقصــة 
اخلميس»، بالتعاون مع العديد 
من املطاعم واملخابز الكويتية.

وقال مساعد مدير االتصاالت 
املليفــي:  املؤسســية عبــداهللا 
نحــرص ســنويا علــى تنظيم 
«نقصة اخلميــس» إحياء لهذه 
الكويتيــة األصيلــة،  العــادة 
ولتعزيــز تواصلنا مع املجتمع 
طوال شهر رمضان الكرمي، وفي 
الوقت نفســه دعم املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة ومساعدتهم 

على تسويق منتجاتهم.
وأضــاف: قمنــا بتطويــر 
«نقصــة اخلميس» من شــكلها 
البســيط القائــم علــى توزيع 
أطباق بســيطة من أكل البيت، 

وذكر أن بنك اخلليج يساعد 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
على توزيع منتجاتهم بشــكل 
أكبر علــى اجلمهور، ما يحقق 
الكويتية  للمطاعــم واملخابــز 
املزيد من االنتشــار والوصول 
إلى شرائح جديدة من العمالء، 
ويزيــد قدرتهــم علــى النمــو 

والتوسع.
إلــى أن «نقصــة  وأشــار 
اخلميس» تعد إحدى الفعاليات 
اخليريــة التــي ينظمهــا بنك 
اخلليــج خالل الشــهر الكرمي، 
ما يعكس انخراط البنك داخل 
املجتمع على مدى ٦٠ عاما، كان 
خاللها جزءا ال يتجزأ من تاريخ 
الكويت االقتصادي واالجتماعي.

ولفت أن بنك اخلليج يواصل 
التزامه القوي ببرنامج االستدامة، 
علــى املســتويات املجتمعيــة 
واالقتصاديــة والبيئيــة، عبر 

العديد من املبــادرات التي يتم 
انتقاؤها بعناية لتعود بالنفع 
على البنك واملجتمع، مبا يتوافق 
مع أهداف األمم املتحدة للتنمية 
املستدامة ورؤية الكويت ٢٠٣٥.

تتمثل رؤية بنك اخلليج أن 
يكون البنك الرائد في الكويت، 
مــن خــالل مشــاركة موظفيه 
فــي العمل خالل بيئة شــاملة 
ومتنوعــة لتقدمي خدمة عمالء 

مميزة.
وفي إطار دعمه لرؤية «كويت 
جديدة»، وحرصه على التعاون 
مع مختلف األطراف لتحقيقها، 
يلتزم «اخلليــج» بالعمل على 
إحداث تطورات قوية في مجال 
االستدامة، على كل املستويات 
البيئية واالجتماعية واحلوكمة 
عبر مبادرات متنوعة، ومختارة 
بشكل استراتيجي داخل البنك 

وخارجه.

حفاظاً على العادات الكويتية األصيلة ودعماً للمشروعات الصغيرة واملتوسطة

عبداهللا املليفي

إلى األهل واجليران واألصدقاء، 
جتســيدا لروح األخوة واحملبة 
والتعاون في املجتمع، إلى نوع 
من الدعم الذي تقدمه مؤسسات 
املجتمع الكبرى وفي مقدمتها بنك 
اخلليج للمشروعات الصغيرة 
واملتوسطة من مطاعم ومخابز 

كويتية.

مجموعة املال توزع سالت غذائية
على ٥٠٠ أسرة في الشهر الفضيل

كجزء من اســتراتيجية 
املســؤولية املجتمعية في 
الكويت، جتدد مجموعة املال، 
وهي مجموعة أعمال رائدة 
ومتنوعــة االختصاصــات 
تعمل في القطــاع اخلاص 
وتتخذ مــن الكويــت مقرا 
لها، التزامها بدعم املبادرات 
املجتمعيــة التــي تنظمهــا 
املؤسسات غير احلكومية.

قبل حلول شهر رمضان 
املبــارك، تطوعت مجموعة 
من موظفي املكتب الرئيسي 
فــي مجموعة املال للتعاون 
مع فريق مؤسســة ريفود 
لفرز وتعبئة وتوزيع سالت 
غذائية تبرعت بها مجموعة 
املال لريفود لدعم جهودهم 
في الشهر الفضيل. وستقوم 
مؤسسة ريفود بتوزيع هذه 
السالت على ٥٠٠ من األسر 
املتعففة تلبية الحتياجاتهم 
من السلع واملواد الغذائية 
خالل شهر رمضان املبارك.
املبــــــــادرة  وتضمنت 
التطوعية ملوظفي مجموعة 
املال مع أعضاء فريق مؤسسة 

ومــواد متوينية، واملبادرة 
التطوعية من قبل موظفينا 
من املكتب الرئيسي، عملنا 
معا يدا بيد لنشر اخلير في 

جميع أنحاء الكويت».
وأضاف قربي: «انطالقا 
من التزامنا مببادئ مجموعة 
مســؤوليتنا  نحــو  املــال 
املجتمعيــة نحــن نؤمــن 
باملســاهمة بدعــم جهــود 
العمل اخليري  ومبــادرات 
جتاه مجتمعنــا أينما كنا. 
ونأمــل أن نــرى املزيد من 
املســاهمات ألكبــر عدد من 
شركات القطاع اخلاص في 

دعم مثل هذه املبادرات».
من جانبها، قالت الرئيس 
التنفيذي ملؤسســة ريفود 
مــرمي العيســى: «ممتنون 
للمساهمة املالية التي قدمتها 
لنا مجموعة املال من خالل 
رعاية ٥٠٠ سلة غذائية لدعم 
مبادراتنا الرمضانية. تبنت 
شــراكتنا هــذا العــام بعدا 
التعاونية  جديدا للجهــود 
والتي ساهمت بفعالية في 
مساعدتنا على فرز وتغليف 

وتوزيع وتســليم السالت 
الغذائية على األسر املتعففة 
خالل شهر رمضان املبارك».

وأضافــت: «يعكس هذا 
التعاون التزامنا املشــترك 
فــي تقدمي العمــل اخليري 
واإليجابي للمجتمع ودعم 
مســاعي الكويت كشــركاء 
ومســاهمني فــي احلــد من 
الهدر وحماية البيئة واملناخ. 
نحن فخورون بشركائنا مثل 
مجموعة املال الذين يؤمنون 
باستثمار الوقت واجلهد في 
ســبيل تطوير دولتنا على 
مختلف املستويات البيئية 
واالجتماعيــة واإلنســانية 
واالقتصادية ونتطلع للمزيد 
من املبادرات املشــتركة مع 

مجموعة املال مستقبال».
تنبع مبادرة املسؤولية 
االجتماعية ملجموعة املال من 
إميانها بأهمية دعم القطاع 
اخلاص ملختلــف مبادرات 
ومســاعي املؤسسات غير 
الكويــت  احلكوميــة فــي 
ومســاعدتهم على حتقيق 

أهدافهم اإلستراتيجية.

بالتعاون مع مؤسسة ريفود.. نعمل معاً من أجل نشر اخلير في الكويت

جانب من جتهيز وترتيب السالل الغذائية جتهيز السالل الغذائية قبل توزيعها على األسر املتعففة

ريفــود، مشــاركة فريقــي 
الشــركتني في فرز وتعبئة 
وتوزيع ٥٠٠ ســلة شملت 
الســلع واملــواد  مختلــف 
الغذائية التي حتتاج اليها كل 
أسرة في شهر رمضان. وفي 
عملية لوجستية مشتركة 
ســيتم توزيع هذه السالت 
على ٥٠٠ أسرة متعففة في 
مختلــف مناطــق الكويــت 
بواســطة شــاحنة مبــردة 
مخصصــة مــن مجموعــة 
املال قدمتها مسبقا ملؤسسة 
ريفود ملساعدتهم بعمليات 
توصيل الســالت الغذائية 

لكل مناطق الكويت.
وفي تعليق له على هذه 
املبادرة، قال مدير االتصاالت 
املؤسسية في مجموعة املال 
حــامت قربي: «يســعدنا أن 
جندد دعمنا جتاه مؤسسة 
ريفود ومد يــد العون لهم 
ملســاعدتهم فــي حملتهــم 
الرمضانية لتوزيع ســالت 
غذائية على األسر املتعففة 
من خالل رعاية مجموعة املال 
املالية بتوفير ٥٠٠ سلة غذاء 

«املركز» يجدد رعايته ملركز سرطان األطفال في لبنان
جــدد املركز املالي الكويتي 
«املركــز» رعايته كــراع ذهبي 
ملركــز ســرطان األطفــال فــي 
لبنــان، وهــو مؤسســة غيــر 
ربحية تدعم األطفال املصابني 
بالسرطان وعائالتهم من خالل 
توفير العالج املجاني واخلدمات 
النفسية واالجتماعية ملكافحة 
املــرض. ويأتي دعم الشــركة 
ملركــز ســرطان األطفــال فــي 
لبنان على مدى ١٣ عاما كجزء 
من استراتيجيتها للمسؤولية 
االجتماعية، والتي ساهمت بدعم 
العديــد من املنظمــات الفاعلة 
احمللية والدولية. وتقوم هذه 
االستراتيجية على ٣ ركائز، هي: 
بناء القدرات البشرية، ومواءمة 
بيئة األعمال مع مبادئ التنمية 
املســتدامة، وتعزيز احلوكمة 

الرشيدة في بيئة األعمال.
وأقام مركز سرطان األطفال 

وقال العضو املنتدب إلدارة 
الثــروات وتطوير األعمال في 
النصف:  «املركز» عبداللطيف 
يفخــر «املركــز» بدعــم الدور 
احليــوي الــذي لعبــه مركــز 
ســرطان األطفال في لبنان في 
حياة ما يزيد على ٥٠٠٠ طفل من 
لبنان واملنطقة دون أي متييز 
على مــدى أكثر مــن ٢٠ عاما، 
حيث يعد التزامه بتقدمي خدمات 
رعاية صحية عاملية املستوى 
للمحتاجني مبنزلة منارة أمل في 
جميع أنحاء املنطقة، وسنواصل 

دعم وتعزيز تطور هذه اخلدمات 
ومنوها، إميانا منا بأهمية دور 
القطــاع اخلاص فــي دعم مثل 
هذه املنظمات لتحقيق األهداف 
املجتمعية، وهو ما يعكس أحد 
أهداف األمم املتحــدة للتنمية 
املستدامة واملتمثل في الصحة 
اجليدة والرفاه». جتدر اإلشارة 
إلى أن مركز سرطان األطفال في 
لبنان أسس في عام ٢٠٠٢، وقدم 
العالج إلى قرابة ٥٠٪ من مرضى 
سرطان األطفال في لبنان، مبا 
في ذلك املقيمون غير اللبنانيني 
والالجئون من منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، وشهد 
النطاق بصفته  اعترافا واسع 
منظمة غيــر حكومية وطنية 
وإقليمية رائدة. ويشرف مركز 
سرطان األطفال في لبنان حاليا 
على عالج أكثر من ٥٠٠ مريض، 
مبعدل شفاء متوسط يبلغ ٨٠٪.

في إطار جهوده املستمرة مبجال التوعية اإلنسانية

فــي لبنــان حفــال خيريــا في 
فندق سانت ريجيس الكويت 
فــي ١٥ مــارس، حتــت رعاية 
وزير اخلارجية الشــيخ سالم 
العبداهللا، وذلك لتسليط الضوء 
علــى جهود املركز اإلنســانية 
وحشــد الدعم. وحضر احلفل 
أكثر من ٤٥٠ شــخصا وشركة 
ومســؤولني رفيعي املستوى، 
الذيــن شــاركوا للتعبيــر عن 
دعمهم حلصــول األطفال على 
العالج الطبي املجاني في مركز 

سرطان األطفال في لبنان.

«األشغال»: إجراء املقابالت لـ «اإلشرافية» قريبًا
عاطف رمضان

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة أن 
وزارة األشــغال انتهت مــن اعتماد خطة 
آللية إجراء املقابالت الشخصية للمتقدمني 
للوظائف اإلشرافية. وأضافت املصادر أن 
عدد الذين تقدموا للوظائف االشرافية ١٣٧

موظفا، وأنه سيتم إجراء مقابالت شخصية 
ملن اجتاز االختبارات التحريرية بجامعة 

الكويت خالل الفترة القريبة املقبلة. ولفتت 
املصادر الى ان اجراء املقابالت الشخصية 
كان مقــررا قبــل اســتقالة احلكومة، وأن 
الوزارة تسعى لتحديد موعد املقابالت قريبا 
وذلك حتى يتم فرز املوظفني الذين اجتازوا 
االختبار وإجراء املقابالت الشخصية معهم 
لسد الشواغر الوظيفية في الوزارة. ومن 
الشروط التي وضعتها الوزارة للمتقدم الى 
الوظيفة اإلشرافية أن يتم اختباره حتريريا 

بجامعة الكويت، وذلك بناء على عقد مبرم 
بني الوزارة واجلامعة في هذا الشأن، وأنه 
مت حتديد نسب معينة للنجاح، وفي حال 
اجتازها املتقدم للوظيفة اإلشرافية يتم فرز 
ملف املتقدم للنظر فيما إذا اجتاز االختبار أو 
ال، ويتم عرضه على جلنة شؤون املوظفني 
الختياره للوظيفة اإلشــرافية، وفي حال 
اجتاز جلنة شــؤون املوظفــني يتم ندبه 

للوظيفة اإلشرافية املتقدم لها.

ندوة مخرجات التعليم: ربط التخصصات بسوق العمل
أكــد رئيس رابطــة أعضاء 
هيئة التدريس في الهيئة العامة 
للتعليــم التطبيقي والتدريب 
د.خالــد الصيفــي أهمية قيام 
الدولة على االقتصاد املعرفي 
وربــط جميــع التخصصــات 
العمل لضمان توفير  بســوق 
وظيفة للطالب في مجال دراسته 
مع وجود حاجة ملجال الدراسة 
في سوق العمل ويظهر للطالب 
مســاره التعليمــي والوظيفي 
املستقبلي ما يدفعه حلب املجال 
الذي يقوم بدراســته. وأشــار 
الصيفي خالل حضوره حلقة 
نقاشية حول مناقشة مخرجات 
التعليم في الكويت في مكتبة 
طروس مبنطقة الري أن الكويت 
فــي املرتبة الـ ٩٥ مــا بني ١٣٥

دولــة في التعليم رغم اإلنفاق 
الكبير على التعليم. وناقشت 
اجللسة محورين، احملور األول 
ضم ســؤاال وهو: هل مستوى 
التعليــم في الكويت ضعيف؟ 
وإن كان كذلك ما أسباب ضعفه؟ 
واحملور الثاني ضم سبل رفع 
مستوى التعليم في الكويت. 

وفي هذا السياق، أكد رئيس 
جمعية أعضاء هيئة التدريس 

مرحلــة تعليمية لوضع خطة 
عالج.

بدوره، قال أستاذ التاريخ 
بجامعة الكويت د.ذياب احلامد 
إن مستوى التعليم في الكويت 
الســادس إقليميــا وال يعكس 
مستوى الطالب احلقيقي واجلهد 
العالي املبذول في التعليم سواء 
من الطلبة أو األسرة واإلدارة 
التعليميــة أو التعليم وهو ما 
يشــير إلى وجود خلل ســواء 
مجتمعي أو مؤسســي وهو ما 
يجب التركيــز عليه من خالل 
الدراســات واحللول املقترحة 
التي وضعها متخصصون في 
مجال التعليم لتعادل النتائج 
اجلهود املبذولة وتتناسب مع 

املخرجات التعليمية، مبينا أن 
عدم ترابط وتنسيق املؤسسات 
املهتمة بالتعليم للوصول إلى 

النتائج املستهدفة.
بــدوره، أكــد أســتاذ كلية 
الشــريعة في جامعة الكويت 
أهميــة  اجلعفــري  د.علــي 
االعتراف مبشكلة تدني مستوى 
التعليم كحقيقة والتشخيص 
يعتبر نصف العالج، وأشــار 
اجلعفري إلى أن تفشي الدروس 
اخلصوصيــة ســببها غيــاب 
الرقابة ســواء في اجلامعة أو 
فــي املــدارس وإهمــال بعض 
املعلمني فــي تدريس الدروس 
بالشكل املطلوب سواء بقصد 

أو دون قصد.

املشاركون بالندوة أكدوا تدني مستوى التعليم في الكويت

املشاركون في الندوة

ســابقا واألســتاذ فــي جامعة 
الــذروة أن  الكويــت د.فــالح 
املستوى التعليمي في الكويت 
بحاجة إلى مصارحة املؤسسة 
لنفسها حول معرفة املستوى 
من خالل تشــخيص مشكالته 

للنهوض به.
وأشــار إلــى أن مســتوى 
التعليم في الكويت متدن جدا 
وأن اجلامعــة قيمــت نفســها 
بدرجــة ٢ مــن ٥ وفق دراســة 
شاملة، رغم أن أساتذة جامعة 
الكويــت خريجون مــن أرقى 
اجلامعات وميزانيتها السنوية 
تصل لـ ٥٠٠ مليون دينار، مؤكدا 
على أهمية اإلجابة عن السؤال 
عن حتديد مكان اخللل وفي أي 
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أفقياً:

جزيرة كويتية من ٩ 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

أم املرادم

سلوى العمري

اععةمسابلا

مارااةريحب

اليلللجورب

لينرويببنا

قسبحااردجل

للعيسليرمم

اايبعيقعلم

ئلدةةاراار

دمبرغلاربو

ديلابلاشجج

الشمسفصاوع

دعاومدهـعلا

١ـ  وسائل اإلعدامـ  متشابهان، ٢ـ  متشابهان 
ـ  الكتابة  اترك، ٣ ـ خطوط  ـ  ـ غاية وأرب 
ساند، ٤ ـ أهتم، ٥ ـ رثان ـ مكابرة، ٦ ـ نوى 
ـ املشتاق، ٧ ـ فنان كوميدي مصري، ٨ ـ 
مذيعة لبنانية، ٩ ـ بقايا مخلفات ـ أصل، ١٠ ـ 

أرجوحات ـ ظلم.

البالي
عالي
العهد

عواصف

عرين
بدر

جبال
واعد

شراع
الشمس
 الباسمة

ليالي

بحيرة
بعيد

الغرب
بروج

ساللم
بريق

القالئد
الواسعة

الرحيبة
جنم

مروج

١ ـ مجموعة طائرات ـ عدد، ٢ ـ أثر بائد (معكوسة) ـ عكس 
اهتم، ٣ ـ نظرا بطرف العني، ٤ ـ جرم سماوي ـ مفرح، 
للمساحة ـ متشابهان ـ يرى (معكوسة)، ٦ ـ عكس  ـ   ٥
خاصمن ـ اوانه (معكوسة)، ٧ ـ أرشد (معكوسة) ـ أرقد، ٨

ـ ذو العلم الغزير، ٩ ـ جوابي ـ نواجه ـ للعطف، ١٠ ـ قبل 
املطر ـ إمارة خليجية ـ مجهول.

أفقياً: عموديًا:
١ ـ املقاصل ـ رر، ٢ ـ ل ل ـ مراد ـ دع، ٣

ـ سطورـ  ايد، ٤ـ  احفل، ٥ـ  باليانـ  عند، 
٦ـ  همـ  الصب، ٧ـ  محمد هنيدي، ٨ـ  رال 
بهنام، ٩ـ  هشيمـ  اس، ١٠ـ  مراجيحـ  جور.

١ـ  السربـ  رقم، ٢ـ  طلل (معكوسة)ـ  أهمل، ٣ـ  حملا، 
٤ ـ قمر ـ مبهج، ٥ ـ آر ـ اا ـ يشهد (معكوسة)، ٦ ـ 
صاحلن ـ حينه (معكوسة)، ٧ ـ دَل (معكوسة) ـ انام، ٨
ـ العليم، ٩ ـ ردي ـ نصد ـ أو، ١٠ ـ رعد ـ دبي ـ سر.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم الصحة

الرئتان والسجائر اإللكترونية

الطبيعية بعد  الرئتني حلالتهما  استعادة 
 (IQOS) تدخني السجائر اإللكترونية واأليكوس
يستغرق سنة وأكثر. وتشير النتائج التي حصل 
عليها الباحثون من دراستهم لتأثير السجائر 
اإللكترونية التي تستخدم مرة واحدة في اجلسم، 
إلى أنه ميكن معادلة عواقبها السلبية بعواقب 
تدخني السجائر التقليدية. ولم يتضح متاما 
ما تأثير الغليسرين والبروبيلني في الرئتني، 

ولكن بالتأكيد تأثيرهما سلبي.
الرئتني  «على األرجح، سيستغرق تعافي 
بعد اإلقالع عن تدخني السجائر اإللكترونية 
نفس الوقت املطلوب بعد اإلقالع عن السجائر 
العادية - من عدة أشهر إلى سنة، وأحيانا أكثر. 
ولكن هذا فقط إذا لم يسبب استنشاق أبخرة 
اجلليسرين والبروبيلني جليكول أي ضرر ال 

ميكن إصالحه».
و«تعتبر أيكوس وغيرها أقل ضررا من 
السجائر التقليدية ألن درجة احلرارة فيها أقل 
من ٣٥٠ مئوية. ولكن نتائج الدراسات أظهرت 
أن عواقب تأثيرها السلبي تبقى قائمة، لذلك 
فإن استعادة وظائف الرئتني واجلهاز الهضمي 
والقلب واألوعية الدموية يستغرق نفس الفترة 

أي حتى سنة وأكثر».

هل هناك عواقب سلبية لإلفراط في تناول الشاي؟

يحتوي الشاي على مواد مفيدة، بيد أن اإلفراط 
في تناوله له عواقب سلبية. وعموما ميكن تناول 
٢-٦ أكواب صغيرة من الشاي املعتاد في اليوم دون 

أي إضرار بالصحة.
وتشير الطبيبة سفيتالنا بافليتشينكو اخصائية 
أمراض القلب إلى أن اإلفراط في تناول الشاي يؤدي إلى 
األرق والقلق والصداع ونقص عنصر احلديد. ووفقا 
لها يحتوي الشاي على عدد كبير من األحماض األمينية 
والڤيتامينات والعناصر املعدنية والبوليفينول- وهي 
مستقلبات نشطة مفيدة لصحة اإلنسان. وهي أيضا 
مضادات أكسدة قوية، حتمي النباتات من األشعة 
فوق البنفسجية، وحتارب الكائنات احلية الدقيقة.

وتقول: «حتمي خصائص البوليفينول املضادة 
لألكسدة خاليا اجلسم من اجلذور احلرة. كما أنها 
ُتخفض خطر تطور أمراض القلب واألوعية الدموية 
وبعض األمراض املزمنة مبا فيها باركنسون والزهامير 
والنوع الثاني من السكري وبعض أنواع السرطان». 
ووفقا لها، يعتبر الشاي األخضر أكثر فائدة ألنه 
البوليفينول مقارنة  اكبر من  يحتوي على نسبة 
ببقية األنواع. كما أن الشاي األخضر والشاي الصيني 
األسود يحتويان على كمية كبيرة من مجموعة 

البوليفينول.
وتتابع: «لـ EGCG تأثير إيجابي في وزن اجلسم 
والدهون، ألنه يخفض مستويات الدهون الثالثية 
في الدم، حتى أنه توجد في بعض البلدان مشروبات 
وظيفية حتتوي على نسبة عالية من EGCG. ومع 
ذلك، فإن استخدامها مقيد بالتوصية بعدم استهالك 
أكثر من زجاجة واحدة يوميا، ألن اجلرعات العالية 
من EGCG ميكن أن تؤدي إلى تلف الكبد، وتؤثر سلبا 
في وظائف الكلى وتزيد من خطر اإلصابة باألورام».
وتضيف: أما الشاي األسود، فإنه يحتوي على 
نسبة أقل من البوليفينول، ومع ذلك يخفض خطر 
تسوس األسنان الحتوائه على الفلور. وباإلضافة إلى 
ذلك يحتوي على نسبة من الثيوفيلني - مستقلب 
الكافيني. وهذه املادة حتسن حالة القصبات الهوائية 
واألوعية الدموية وتستخدم في عالج عدد من األمراض 

وخاصة أمراض الرئة.
وتقول: «يحتوي الشاي على الكافيني الذي ميكن 
أن يشكل خطورة على الصحة، ألن له تأثيرا محفزا 
للجهاز العصبي وميكن عند اإلفراط في تناوله أن 
يسبب األرق والقلق ويؤثر سلبا في القلب واألوعية 
الدموية. كما قد يسبب نقص عنصر احلديد، ألن 
الشاي ميكن أن تعرقل  التانني املوجودة في  مادة 
الطعام». وتنصح اخلبيرة  امتصاص احلديد من 
بعدم تناول الشاي املركز ألنه يحتوي على نسبة 
الكافيني، ما قد يسبب الصداع وارتفاع  أعلى من 

مستوى ضغط الدم لدى البعض.

«Gazeta.Ru» :املصدر

املصدر: صحيفة «إزفيستيا»
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رمضان مثابة
للناس وأمنًا

وقفة

عبداهللا الشهاب

نستكمل ما بدأناه حول شخصية الشاعر د.عبدالعزيز سعود 
البابطني، وما قدمه من مجهودات يصعب على بعض املؤسسات 
الرســمية حتمل مســؤوليتها، ولكن مبثابرته وتصميمه على 
املضي قدما نحو أهدافه، حتقق املأمول، وها هي منجزاته تطوف 
العالم، وتثري الثقافة العربية والعاملية مبزيد من التطور والرقي.

وسنخصص هذه املســاحة ملنجزه املهم، الذي يعد عالمة 
فارقة في تاريخ الشعر العربي، إنه «معاجم البابطني الشعرية»، 
الــذي أضاف قيمة حقيقية ملجموعة اإلصدارات التي أصبحت 
مرجعا مهما في املكتبات العربية، للدارسني والباحثني واملهتمني 

بالشأن الشعري.
وخلــص الباحث ماجد احلكواتي فــي كتابه «قصة معاجم 
البابطني الشــعرية»، إلى العديد من املفاهيم واألهداف التي من 
أجلها سعى البابطني إلى إصدار تلك املعاجم، والتي بدأها مبعجم 
البابطني للشعراء العرب املعاصرين والذي أجنز عام ١٩٩٥م، في 
ستة مجلدات، وفي عام ٢٠٠٢م أصدرت املؤسسة طبعة ثانية منه، 
مزيدة بنسختني ورقية وإلكترونية، والطبعة الثالثة صدرت عام 
٢٠١٤م، كي يصبح العدد عشرة مجلدات بعد إضافة شعراء جدد.

باإلضافة إلى املعجم الثاني «معجم البابطني لشعراء العربية 
في القرنني التاســع عشر والعشرين»، واستغرق العمل فيه ١١

عاما من اجلهد والبحث املتواصل، حيث صدر كامال عام ٢٠٠٨م، 
في ١٥ مجلدا شامال تراجم أكثر من ثمانية آالف شاعر.

باإلضافة إلى «معجم البابطني لشعراء العربية في عصر الدول 
واإلمارات»، الذي احتفت مؤسســة البابطني الثقافية بإصداره 
خالل دورتها األخيرة التي أقيمت منذ أيام في مكتبة البابطني 

املركزية للشعر العربي.
ومن خالل هذه اإلجنازات التي قدمها البابطني، مبجهود فردي 
عبر مؤسســته الثقافية - وما تتضمنه من باحثني وأكادمييني 
ومبدعني ومثقفني متميزين على مستوى العالم العربي - ميكننا 
القول: إن هذه املعاجم كان لها األثر الفعال والفاعل، في حتريك 
سكون الشــعر العربي، الذي كان مهددا باألفول نتيجة ملا كان 
يحيق به من حتديات صعبة وخطرة، لعل من أهمها انشــغال 
اجلمهور بأجناس أدبية أخرى من أبرزها الرواية، التي جعلها 
البعض ديوان العرب، ساحبا من الشعر هذه الصفة، ولقد استمر 
األمر ساريا إلى أن جاءت تلك اخلطوات التي أعادت للشعر مكانته 

واعتباره، ليصبح له منابر مهمة على مستوى العالم أجمع.
ومــن التحديات التي واجهت وتواجه الشــعر - خصوصا 
العمودي منه الذي يلتزم بالوزن والقافية - اجنذاب الشــعراء 
املعاصرين بأشكال شــعرية أخرى تخلو من الوزن والقافية، 
مع إهمال الشكل الذي توارثناه من األقدمني، والذي يحتاج إلى 
التطوير وليس اإلهمال، والبابطني جنح في أن يكون للشــعر 
العربي األصيل موقعه املتميز، وأن يعود مرة أخرى إلى ساحة 

املنافسة.
إن هذه اإلصدارات التي تتصدى لنشرها مؤسسة البابطني 
الثقافيــة، تتوافق متاما مع ما حتتاج إليــه الثقافة العربية من 
انتشار، من أجل اإلســهام في تأكيد املفاهيم والرؤى املتعلقة 

بالثقافة في أجمل صورها.

يستبشر املســلمون كل عام بقدوم شهر رمضان، شهر 
الصيام الذي يتميز بفضائل كثيرة عضوية ونفســية متيزه 

عن باقي شهور السنة، فقد جاء في األثر «صوموا تصحوا».
فهناك العديد من الفوائــد الصحية التي تعود على اجلهاز 
الهضمي والقولون، فالصيام يسهم في حتسني عملية الهضم 
ويؤثر بشــكل ايجابي على البكتيريــا النافعة، مما يعزز قوة 

اجلهاز املناعي.
ولكن هناك بعض الصائمني يشكون من مشاكل وآالم في 
اجلهاز الهضمي خالل رمضان، وهذه الشكوى ليست بسبب 
الصيام، بل بســبب اتباعهم عادات صحية خاطئة، تؤدي الى 
العديد من املشكالت الصحية املتعلقة باجلهاز الهضمي، ما قد 

يتسبب في عدم الراحة أو الشعور باحلرج.
ورغم نصائح االطباء املستمرة قبل بداية شهر رمضان باتباع 
العادات الصحية، اال ان شكاوى اجلهاز الهضمي تكثر في هذا 
الشهر الكرمي، ويرجع ذلك الى التغير املفاجئ الذي يحدث في 

نوعية التغذية ومواعيدها.
كما ان هناك اضطرابات شائعة للجهاز الهضمي تكثر خالل 
شهر رمضان املبارك، مثل حرقة املعدة وارجتاع املريء وعسر 
الهضم، وهذه املشكالت عادة حتدث بسبب االفراط في تناول 
الطعام، وملء املعدة بكميات كبيرة ومتنوعة من الطعام بشكل 
سريع ومفاجئ في وجبة اإلفطار بعد انقضاء ساعات طويلة من 
الصيام تسببت في خمول اجلهاز الهضمي خالل تلك الفترة، 
كذلك قد حتدث هذه املشــكالت بسبب التغير الذي يحدث في 
مواعيد الوجبات والعــادات الغذائية، وتناول كميات كبيرة من 
الطعام دفعة واحدة، الســيما االطعمة الدهنيــة او احلارة ما 
يتسبب في حدوث صدمة للمعدة ويجعلها ال تتمكن من هضم 

الطعام بكفاءة.
ولكي نتجنب هذه املشــكالت التي تتسبب في اضطرابات 
اجلهاز الهضمي خالل شهر الصيام، سوف أقدم لكم مجموعة من 
النصائح الطبية املهمة التي تسهم في تعزيز الصحة العامة وهي:

٭ تناول جرعات متكررة من املاء والسوائل طوال فترة اإلفطار، 
ألن تناول املاء بكثرة يحافظ على اجلســم رطبا ويساعد على 
جتنب املشكالت الصحية األخرى املرتبطة بالبقاء لفترات طويلة 

دون طعام، مثل االمساك او الصداع او آالم الظهر.
٭ جتنب املشروبات الغازية ألنها حتتوي على نسبة عالية من 
الســكر، وميكن ان تتسبب الغازات املتكونة من تخمر السكر 

في االصابة باالنتفاخ.
٭ جتنب متاما االفراط في تناول الطعام، فتناول كميات كبيرة 
من الطعام فجأة قد يؤدي إلى تقلصات باملعدة وارجتاع شديد 

للمريء.
٭ جتنب االطعمة الغنية بالدهون، فاألطعمة التي حتتوي على 
نســبة عالية من الدهون تســتغرق وقتا اطول للهضم، وهو 
االمر الذي ميكن ان يتســبب في اضطراب املعدة ويؤدي الى 

الشعور بالغثيان.
٭ تناول السلطة واخلضار الورقية واملزيد من األلياف في كل 

وجبة والتي حتسن عملية الهضم.
٭ ممارسة الرياضة وكثرة احلركة لزيادة نشاط حركة االمعاء 

وخروج الغازات.
٭ تناول وجبة سحور صحية وغنية بالسوائل واملواد الغذائية 

السهلة الهضم، مثل الروب والفاكهة والشوربة اخلفيفة.
وأريد أن أوضح ان هذه النصائح تشــمل جميع الصائمني 
السيما مرضى اجلهاز الهضمي، اما الذين يعانون من مشاكل 
في القولون فنضيف الى ما سبق: جتنب تناول الفلفل والشطة 
والبهارات والتوابل احلارة، وكذلك االطعمة املقلية والزيت والسمن 

واملواد الدسمة والثوم والبقوليات.
متنياتنا لكم صياما مقبوال وإفطارا شهيا،، وكل عام وأنتم بخير.

شــرع في رمضان ما لم 
يشــرع في غيره من األعمال 
الصاحلات، فدلت اآليات الكرمي 
النبوية  صراحــة، واألحاديث 
الشــريفة، على عظــم األجر 
الذي ينتظر  الثــواب  وجزيل 
صاحبــه، وإن من اخلصائص 
اإلسالمية الشريفة، التي وجب 
على األمــة متثلها، وإعطاؤها 
احلــق من االتبــاع واالقتداء 
البــذل والعطاء، فقد  صفات 
البخاري عن عبداهللا  ورد في 
بن عباس ے، قال: «كان رسول 
اهللا ژ أجــود الناس باخلير، 
وكان أجود ما يكون في شهر 
رمضان حتى ينسلخ، فيأتيه 
القرآن،  جبريل فيعرض عليه 
فإذا لقيه جبريل كان رسول اهللا 
أجود باخلير من الريح املرسلة».

وهكذا ليعلــم الناس حال 
نبيهم في رمضان استئناســا 
بخالله الكرمية، وقبسا إميانيا 
يستمدون منه الدافعية ملعالي 
لبذل  األمور، وطريــق رحب 
الوسع، ونشر اخلير بني الناس 
في رمضان، وإن من عظيم ما 
أمنت به على هذه األمة، أن جعل 
فعــل اخلير من املروءات التي 
توصل ملرضاة الرب املنان، وفي 
ذلك مظهر جلــي لرقي األمة، 
وفرصة عملية لبث ثقافة اخلير 
التي حتفز قريحة القادر، فيمد 
يده عونــا لغيره، ومما يحمد 
ملسيرة اخلير في أمتنا املباركة 
أنها سارت مترعة باألمل، تدعو 
إلشاعة املعروف وتوخي املنفعة، 
فكانت كالغيث يحي األرض بعد 
موات، فما خمدت لها رغبة، وال 
همدت فيها نية، فالتف الناس 
من حولها تــؤازر، عندما رأوا 
من نشاطها ودأبها، فتعلقوا بها 
وصدقوا مبادئها، ليتسع البر في 
حاضرها كما اتسع في ماضيها.
ولرمضان مــذاق مغاير، 
عندما تتبارى الكيانات اخليرية 
الكويتيــة في ســباق اخلير 
احملمــود، تعيره مــن روحها 
الفقراء  اخلالصــة، فتحيــط 
واملساكني بسياج من رعايتها، 
وتطرح بني أيديهم من مشاريعها 
النافعة، التي تعينهم على حتمل 
أشد العســف، وتفتح أمامهم 
موائد عامــرة بأطايب اخلير، 
ولذائذ املعروف، وهي مع هذا 
ال تريد جزاء وال شكورا، فتنوع 
أوعية اخلير فضل عظيم، وجهد 
حق له أن يأخذ حظه من الرعاية 
والتشجيع، وبارقة أمل تنشر 
الرحمــة، حني حتفــز الهمم، 
املطبق حول  الفقــر  وجترف 
أعناق أهل احلاجــة، وتقذف 
به إلى غير رجعة، إن املدرسة 
الرمضانية فرصة لتوفير حياة 
كرميــة، ألولئك الذين ضربت 
الذلة واملسكنة، خاصة  عليهم 
ممــن ال يجد عمال ميســك 
من ورائــه رمقه، وال تقتصر 
الكفاالت  نفحات رمضان في 
املادية املمنوحة، وتوفير أسباب 
املعيشة ببسط الكف، بقدر ما 
هي دعوة للمسلم كي يجاري 
طبيعة اخلير التي ركبت فيه، 
فيمأل قريحته بعواطفه السامية، 
ويوقظ في نفسه الرغبة فيشعر 
الغني بالفقير، في مران أخالقي 
يربي املجتمع على قيم التكافل، 

ويبعث فيه روح األلفة.
 يشق العمل اخليري الكويتي 
طريقا يرفل في ثيابه الزاهية في 
رمضان خاصة، مواسيا للفقير، 
مؤنسا لليتيم، ومعينا للمتعفف، 
ومحسنا لذوي احلاجة املعيل، 
فله في كل بلد راية، وفي كل 
مجتمع مائدة عطاء، تبشر مبيالد 
خيري جديد، جاعال من اإلحسان 
وســيلة إلعمار األرض، وبناء 
اإلنســان السعيد، في مجتمع 
صحي ســليم يــؤازر بعضه 
بعضا، لتصبح مشاريع الكويت 
موجودة في العالم وجود الروح 

في اجلسد.

التفاعل مع الطالب.
 كذلك ومن اخلطورة في األمر املتاجرة في العلم اليوم من 
خــالل تأليف الكتب املنهجية للطلبــة (وال أجمع املناهج كلها 
وإمنا الكثير الذي ال يســتهان به)، حيــث يجبر الطالب على 
شرائها بأسعار تفوق املعدل املسموح له في اقتناء الكتاب، مع 
العلم أن هناك كتبا محتواها ليس بالعلم اجلديد، بل في غالبه 
منقول ورخيص الطباعة وعليه ال يســتحق القيمة الشرائية 
التي غرضها نهب إعانة الطالــب، وذلك يرجع لغياب القانون 
الذي يجرم ذلك الســلوك وغياب الرقابة، فلما ال تشكل جلنة 
رقابية صارمة تراقب مبيعات املناهج للطلبة هدفها رفع إنتاج 

ال شك أننا نواجه معضلة صعبة في أمرين: مناهج وإعداد 
املعلم، حيث األمر األكثر خطورة هو ما يدور في املؤسســات 
التعليمية الكبرى، حيث الشــك يوجــد فئات طالبية متنوعة 
ومختلفة في توجهها املستقبلي، سواء كان اخلريج معلما، أو 
إداريا، أو فنيا، أو ذا وظيفة حساسة.. إلخ، واملعضلة احلقيقية 
التي تكمن وراء تراجع جودة التعليم هي املادية كثقافة، والتي 
سيطرت كفكر عام على كل من األستاذ والطالب إلى أن أصبح 
التعليم مجرد عملية جتارية تــدور حول هدف - كم الربح؟، 
فالطالب هدفه شهادة ألغراض وظيفية ال أكثر، واألستاذ هدفه 

العائد املادي من وراء علمه (إال من رحم ربي).
أصبحت هناك فئة كبيرة هدفها املادية قبل الثقافة وجودة 
التعليم الذي يســير على منط لم يتغير منذ نصف قرن، فقد 
تأصلت املادية وأهملت صناعة اإلنسانية باألخالقيات والقيم 
واملبادئ التي هي أصل التنمية ال غير، عن طريق املناهج العلمية 
املتطورة واملهارات العلمية والسلوكية واألدبية لألستاذ املعلم، 
فيجب أن جتتمع تلك املهارات كلها في أسلوب صياغة املنهج 
املقرر بشــكل ذكي وأخالقي، والذي هو أصل جودة مستوى 
التعليم ومن ثم مهارة األســتاذ املعلم التربوية والتعليمية في 

املؤسسات التعليمية الكبرى؟
وإلى جانب آخر، إعداد املناهج وال أعمم في ذلك أيضا - وإمنا 
أركز على املناهج األدبية واإلنسانيةـ  حيث هناك بعض الفئات 
من األســاتذة يفتقر إلى الرؤية التعليمية في مجال تخصصه 
سواء كان مواد عامة أو تخصصا، حيث ال يستطيعون التفرقة 
بني طالب الدبلوم وطالب البكالوريوس وطالب الدراسات العليا 
(إال من رحم ربي)، فعلى ســبيل املثال يجب أال أشرك طالب 
الدبلــوم مبحتوى متقدم في هدفــه وعلمه مخصص لطالب 
البكالوريوس أو الدراســات العليا، فأين النظرة في الفوارق 
االستيعابية واالحتياجية من وراء املادة التعليمية، وملاذا أجبر 
الطالب على محتوى دراسي عقيم وممل وصعب يدفع الطالب 

للغش بدال من تنمية الفكر اإلبداعي له، (نظرة تأملية).
إن التعليم يحتاج إلى انتفاضة قوية من أجل رفع مخرجات 
التعليم التي تنعكس على اإلنتاجية في التنمية الوطنية بشراكة 
مجتمعية وتضافر مختلف التخصصات للنهوض ورفع انتاج 
سوق العمل مبا يكفل األمن واالســتقرار االجتماعي ألفراد 
املجتمع، فأساس نهوض أي أمة هو التعليم اجليد، فإذا أردت 

أن تهدم أمة فابدأ بالتعليم.

وقف عند هذا احلد، لقبلنا ولو على 
مضض، لكن األمر جتاوز ذلك بكثير، 
فصرنا نرى أعماال تعلم أبناءنا عادات 
بعيدة كل البعد عن قيم وعادات وتقاليد 

املجتمع الكويتي.
أسفي على الفن الكويتي الذي كان 
شامخا، الفن الكويتي الذي كان يشار 
إليه بالبنان، أصبح اليوم ال يغني وال 
يسمن من جوع، وليت وزارة األعالم 
تقوم مشكورة بتشكيل جلنة مختصة 
تعالج أسباب انحدار الفن عندنا وتضع 
النقاط على احلروف وتبحث األسباب 
واملسببات وجتد لهذه املشكلة الكبيرة 
حال جذريا، وليت الفنان نفسه يفهم 
رسالة الفن احلقيقية ويضعها أمام 
عينيه قبل أن يقبل العمل بأي مسلسل 
ويطرح املــادة خلف ظهره ويجعل 
املصلحة العامة في اعتباره، رحم اهللا 

الفن الكويتي، ودمتم ساملني.

واالنتباه وقد تستمر هذه املشكالت 
حتى سن املراهقة. 

ويرتبط تعاطي املخدرات بالعديد 
املدمن  من املشاكل األسرية ويشكل 
عبئا عاطفيا واقتصاديا على األسرة 
ألنه يشعر بالغضب واإلحباط واخلوف 
ويعتمد على املســاعدات من األسرة 
للتعاطي بسبب فقدان وظيفته. وقد 
تنتج عن ذلك مشاكل لدى أبناء املدمنني 
الكثير من املشــكالت  ويعانون من 
النفسية والشــعور بالوحدة وفقدان 

احترام الذات. 
وتؤثــر املخــدرات علــى األداء 
االجتماعــي لألفــراد وعلى املجتمع 
ككل وتؤدي إلى عدم االســتقرار في 
السكن والتشرد األسري وزيادة حوادث 
الســيارات نتيجة القيادة حتت تأثير 
املخدر مما يعرض الســائق والركاب 
وغيرهم في الطريق للخطر. إن طريق 
املخدرات هو طريق مظلم ليس له نهاية 
ويجب اإلقالع عن املخدرات بأسرع 
وقت ممكن ومساعدة كل من يتعاطى 
أن يقلع عنها بسبب أخطارها اجلسيمة 
الشاملة والستقرار  التنمية  لتحقيق 

األسرة ولزيادة إنتاجية املجتمعات.

عدم صحة التصريحات وكشفت لنا 
مدى الوهن في بعض األجهزة وعجزها 

عن مواجهة أي طارئ.
يا أيها املســؤولون، اتقوا اهللا في 
بلدكم وشــعبكم وأعيــدوا مراجعة 
حساباتكم وخطط الطوارئ وأول ما 
تراجعونه القائمون على هذه اخلطط، 
هل هم قادرون على السمو فوق آالمهم 
والنزول إلى الشارع ليتأكدوا بأنفسهم 
من صالحيات كل شيء ويفرضوا رقابة 
صارمة على كل مسؤول حتقيقا لألمن 
واألمان ألمنا الغالية الكويت، فمراجعة 
شاملة نطالب بها كل خطط الطوارئ من 
األلف إلى الياء بكل تفاصيلها وتدارك 
القصور الذي يتكشــف لنا عند أول 
محك يواجهنا هذه األيام، قال تعالى 
(إن اهللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا 

ما بأنفسهم).
قال الشاعر:

لقد أســمعت لو ناديت حيا
ولكــن ال حياة ملــن تنادي
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها 
لها وسائر بالد  وشعبها واملخلصني 

املسلمني، اللهم آمني.

عبدالرضا وزمــالء دربه من رواد 
الفن، ورأوا ما نراه من إسفاف لبكوا 
حرقة على الفن، شطحات وهيستيرات 
وخياالت وأوهام ال متت للواقع بصلة 
ويسمونها أعماال فنية وال عزاء للفن.

إن الفن اليوم جسد بال روح، أعمال 
ال تتعدى حتصيل حاصل، وليت األمر 

اإلصابة باألمراض املعدية مثل اإليدز 
والتهاب الكبد الڤيروسي اللذين ينتقالن 
عن طريق مشاركة استخدام اإلبر مع 
اآلخرين عند التعاطي. إن الوطن بحاجة 
إلى التنمية الشاملة وتطويره بواسطة 
سواعد أبنائه الشباب ولكن املخدرات 
تؤثر على طاقتهم الفكرية وعلى أدائهم 
وسلوكياتهم الشخصية مما يجعلهم 
غير منتجني. وال يخفى على اجلميع 
أضرار املخدرات خالل احلمل والرضاعة 
حيث إنها تسبب تشوهات في اجلنني 
ويعاني األطفــال حديثي الوالدة من 
مشــكالت النمو والتغذية والسلوك 

الصرف جاهزة الستقبال الشتاء فالتنبؤ 
باحلالة اجلوية وهطول األمطار لم يعد 
شيئا مستحيال في زمن التقدم العلمي 
واألقمار االصطناعية، شبكة صرف 
بالية ومناسيب الشوارع خاصة الداخلية 
يجب معاجلتها بتعديل املنسوب وزيادة 
عدد املناهيل الفرعية وعدد املضخات ال 
تعمل بكفاءة وعددها ال يفي بالتوسع 
العمراني في البالد وزيادة عدد السكان 

فأين االستعدادات؟!
غرقت أكثر مناطق الكويت وأوقفت 
حركة السير وحوادث كثيرة كشفت لنا 

ذاكرة األجيال عشرات السنني؟ أين 
األعمال الداعيــة لتصحيح األخطاء 
بالعقل  املجتمع  ومعاجلة ســلبيات 

واملنطق، أين كنا وإلى أين وصلنا؟
إن كنت ال تدري فتلك مصيبة

وإن كنت تدري فاملصيبة أعظم
لــو رفع رأســه عبداحلســني 

النفسية واالضطرابات  إلى األمراض 
العقلية واالكتئاب والقلق والهلوســة 
ومييل املدمن إلى العزلة واالنسحاب 
االجتماعي وفقدان االهتمام بأي نشاط. 
وكذلك تؤدي املخدرات إلى تغيرات في 
الشهية لألكل وفقدان الوزن الشديد 
الوظيفي  أو  الدراسي  األداء  وضعف 
وإلى الصعوبة فــي التذكر والتركيز 
والهلع وزيادة السلوك العدواني وجنون 

العظمة. 
ويعاني املدمن من مشكالت صحية 
تشمل أمراض القلب أو أمراض اجلهاز 
التنفسي أو السرطان أو زيادة خطر 

وحتولت إلى مســتنقعات كأنها تابعة 
جلزر «الوقواق»، وكيف تغلق املضخات 
في شوارع وتفتح في شوارع أخرى؟!
اسألوا من كان حظه عاثرا وفاجأه 

املطر ماذا حدث له وكيف مت إنقاذه؟
إن األمم يقاس حتضرها بأسلوب 
تعاملها مع األزمات، ونحن ولألسف 
الشديد ال نتعظ، فكل فترة وأخرى منر 
بأزمة لكننا ال نستفيد منها وال نترجم 
دروسها إلى عظات وعبر، فليقل لنا 
املسؤولون ماذا كانوا يفعلون خالل 
األشهر الثالثة املاضية لتكون شبكة 

كنا نظن واهمني أن الفن الكويتي 
يرقد في العناية الفائقة، ولدينا بصيص 
أمل بشفائه، إال أنه ومع بالغ األسى 
واألســف، لفظ أنفاسه األخيرة عن 
عمر جتاوز الستني عاما بقليل، نعم 
أيها السادة لقد توفي الفن قوال وفعال، 
واحلق انه لم ميت موتة طبيعية، وإمنا 
الوريد، وبفعل  إلى  الوريد  نحر من 
فاعل ومع سبق اإلصرار والترصد، 
وبأيدي أناس يدعــون الفن والفن 

منهم براء.
لقد بتنا نرى أعماال ال متثل البيئة 
الكويتية وال متت ملجتمعنا بصلة، حتى 
لهجتنا الكويتية اجلميلة وئدت وأدا 
ودخلت علينا لهجة غريبة ال نعرفها 
ولم نعهدها، بل إنها لهجة تشكل خطرا 
على أبنائنا، إن الفن الكويتي كان ثم 
بان، وصار في خبر كان، أين األعمال 
الفنية الكويتية التي ظلت عالقة في 

تعاطي أو إدمان املخدرات آفة تعانيها 
املجتمعات وتنعكس سلبا على الفرد 
واألسرة واملجتمع حيث تصدر عنها 
أضرار صحية واجتماعية ونفســية 
واقتصادية وقد يبدأ اإلدمان بتناول 
بعض األدوية املتاحــة فقط بوصفة 
طبية أو أنها تؤخذ من أشخاص آخرين 
يصرف لهم تلك األدوية. ومن يتعاطى 
املخدرات قد يتحول إلى مدمن مع الوقت 
ويحتاج إلى جرعات أكبر من العقار الذي 
يتعاطاه للحصول على الشعور اجليد 
الذي يحسه عند التعاطي مما يجعله ال 

يستطيع مواصلة احلياة بدونه.
ولتعاطي املخدرات العديد من اآلثار 
الســلبية، حيث جتعل املدمن يرفض 
القيم واملبادئ األخالقيــة والدينية 
للوالديــن وللمجتمع  التحدي  وإلى 
وإلى انحرافه السلوكي وامليل لالنتحار 
والقتل أو السرقة للحصول على املال 

لتعاطي املخدرات أو االغتصاب. 
ويصبــح املدمن فاقدا للشــعور 
بالذنب جتاه اآلخرين وفقدان طاقته 
للعمــل واإلنتــاج وإلــى العديد من 
املشاكل األســرية كالطالق والتفكك 
األسري. وكذلك فإن املخدرات تؤدي 

هطلت األمطار يومي السبت واألحد، 
وشهدت البالد غرق عدد من الطرق 
واملناطق السكنية، وفاضت الشوارع 
بكمية كبيرة من األمطار وفيضانات 
شبكات الصرف التي لفظت مخزونها 
وحتولت طرق كثيرة إلى أنهار تسبح 
فيها املركبات وتساقطت أشجار في 
منتصــف الطريق، ما أدى إلى تعطل 

حركة السير في املناطق.
وشهدت كثير من املناطق تسرب 
املياه إلى ســراديبها وتضررت طرق 
في مناطق كثيرة مــن الكويت، كان 
من املفترض على وزارة األشغال قبل 
دخول الشتاء أن تتخذ إجراءات الصيانة 
الشاملة في جميع املناطق والشوارع، 
لكن لعدم وجود الرقابة الصارمة من 
لنا  الوزارة جاءت األمطار لتكشــف 
أن هذه اإلجــراءات مجرد كالم على 
ورق ال تنفــع ألن «مــن أمن العقوبة 
أســاء األدب»، وحتولت بعض مناطق 
الكويت إلى «البندقية»، تعطلت اإلشارات 
الضوئية في عــدة تقاطعات وحدثت 
حوادث في السيارات وغرقها، واألمطار 
شــكلت بحيرات عطلت حركة السير 
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١٠ مليارات دينار ودائع أجنبية لدى البنوك احمللية
أحمد مغربي

تزامنــا مع قــرارات بنك 
الكويت املركزي برفع معدالت 
الفائدة لتصل إلى ٤٪ حتى 
اآلن، جنحت البنوك احمللية 
فــي اجتذاب ودائــع جديدة 
من األجانب غير املقيمني في 
الكويت لتصل إلى أكثر من 
١٠ مليارات دينار، ويأتي ذلك 
االرتفاع في الودائع ملا تتمتع 
به عمليات اإليداع من جاذبية 
وتنافسية في أسعار الفائدة 
مقارنة بالبنوك الكبرى حول 
العالم، والثقــة الكبيرة في 
الكويتي والقطاع  االقتصاد 

املصرفي ككل.
وأظهــرت بيانــات بنــك 
الكويت املركزي زيادة كبيرة 
فــي ودائع األجانب من غير 
املقيمني في الكويت وقروضهم 
من البنــوك الكويتية خالل 
الفتــرة املاضيــة، إذ قفزت 
ودائع األجانب من الشركات 
واألفــراد ـ غيــر املقيمــني ـ 
بنســبة ١٢٫٥٪ على أســاس 
إجمالــي  ليصــل  ســنوي 
الكويتية  ودائعهم بالبنوك 
إلى أكثر من ١٠ مليارات دينار 
بنهاية شــهر فبراير املاضي 
مقارنة بقيمتهــا في فبراير 
٢٠٢٢ البالغــة ٨٫٩ مليارات 
دينــار، أي بزيادة بلغت ١٫١

اإليــداع، إذ ارتفعت أســعار 
الفائــدة علــى الودائــع في 
الكويت بصفة عامة بوتيرة 
أسرع من رفع معدل اخلصم، 
االحتياطــي  وســيواصل 
الفيدرالي رفع أسعار الفائدة 
في الفترة املتبقية من العام، 
ووفقا لذلك سواء رفع البنك 

٢٠٢٣ سجلت ارتفاعا لتبلغ 
١٫١ مليار دينار، وإجماال فإن 
إجمالي موجودات املوجودات 
األجنبيــة علــى مســتوى 
النشــاط احمللــي (نشــاط 
البنــوك احملليــة وفروعها 
داخل الكويت) بلغ ٢٣ مليار 
دينار مقابل مطلوبات أجنبية 

املاضي لتبلــغ ١٨٫٤٧٩ مليار 
دينــار، ما يعد أول انخفاض 
تشهده هذه القروض منذ نحو 
عامــني، وحتديدا منــذ يناير 
٢٠٢١ حيــث تراجعت حينها 
إلى ١٧٫٢٤٨ مليار دينار مقارنة 
بـ ١٧٫٢٥ مليار في ديسمبر من 

العام ٢٠٢٠.

املركــزي الســعر أو اتخــذ 
مســارا مختلفا فمن املرجح 
الودائع  أن تواصل أســعار 
اتخــاذ اجتاه تصاعدي على 

املدى القصير.
آخــر،  صعيــد  وعلــى 
فــإن القروض مــن البنوك 
األجنبيــة بنهايــة فبرايــر 

بلغت ١٠ مليارات دينار.
االئتمان احمللي

من جهــة ثانيــة، تراجع 
إجمالي القروض الشخصية 
املمنوحة من البنوك في فبراير 
املاضي بنحو ١٨ مليون دينار 
مقارنة مبســتواها في يناير 

وجلهــة قــروض القطاع 
اخلاص فإن إجمالي الودائع 
ارتفع مبــا قيمته ١١٨ مليون 
دينــار فــي فبرايــر املاضي 
مقارنــة بينايــر، لتصل إلى 
٤٧٫٣٢٤ مليارا، فيما سجلت 
ارتفاعــا بنحــو ٤١٤ مليونــا 
فــي أول شــهرين مــن العام 
احلالي، وبلــغ ارتفاعها ١٫٨٦

مليار مقارنة بفبراير من العام 
املاضي.

أما ودائع املؤسسات العامة 
فارتفعت بنحــو ١٩٨ مليون 
دينــار فــي فبرايــر املاضي 
مقارنة مبســتواها في يناير 
لتبلغ ٦٫٥٧٤ مليارات دينار، 
وسجل إجمالي ودائع القطاع 
اخلــاص ارتفاعــا بنحــو ٧٤

مليون دينار في فبراير املاضي 
لتصل إلى ٣٧٫٤٥ مليارا مقارنة 
بـ ٣٧٫٣٧٦ مليــارا في يناير، 
فيما زادت بنحو ٦٩١ مليونا 
منذ بداية العــام احلالي، أما 
على أســاس سنوي فشهدت 
منوا بنحو ٢٫١٥٧ مليار دينار.
ووصلــت ودائــع القطاع 
اخلاص بالدينار إلى ٣٥٫٦٥٩

مليار دينار، وشهدت ودائع 
القطــاع اخلــاص بالعمــالت 
األجنبيــة هبوطــا بنحو ٤٦
مليون دينار، وذلك من ١٫٨٣٦
مليار في يناير ٢٠٢٣ إلى ١٫٧٩

مليار في فبراير املاضي.

سجلت ارتفاعاً بنحو ١٢٫٥٪ على أساس سنوي.. تزامناً مع ارتفاع معدالت الفائدة الكويتية وبلوغها ٤٪

مليار دينار خالل عام.
وتأتي الزيادة في إيداعات 
األجانب لدى البنوك الكويتية 
رغم ارتفاع معدالت الفائدة 
األميركيــة والتــي وصلــت 
إلــى ٥٪ بعد قرار الفيدرالي 
األميركــي فــي ٢٢ مــارس 
اجلاري لرفعهــا بواقع ربع 
نقطــة مئويــة، إال أن بنــك 
الكويت املركــزي أبقى على 
الفائــدة دون تغييــر عنــد 
مســتوى ٤٪ منذ ٢٥ يناير 
املاضي، ووفقا ألرقام الودائع 
األجنبية فان هناك جاذبية 
كبيرة لإليــداع لدى البنوك 

الكويتية.
وتنقسم ودائع األجانب 
لدى البالد إلى ٥٫٢ مليارات 
دينار لــدى البنوك احمللية 
و٤٫٨٢ مليــارات دينار لدى 

جهات أخرى.
ورغم أن فائدة االقتراض 
تعتبر مرتفعة نسبيا، إال أن 
وجود هوامش تنافسية لدى 
البنــوك الكويتيــة لتمويل 
واملؤسســات،  الشــركات 
فإنــه يالحــظ أيضــا زيادة 
في االقتــراض األجنبي من 
البنوك، خصوصا بعد أن ثبت 
«املركزي» أسعار الفائدة في 

الشهرين األخيرين.
ويشير تقرير بنك الكويت 
الوطني الى ارتفاع معدالت 

٢٣ مليار دينار املوجودات األجنبية مقابل ١٠ مليارات مطلوبات

٦٫٥ مليارات 
دينار ودائع لدى 

بنوك أجنبية
بيانــات  كشــفت 
أن  عــن  «املركــزي» 
الودائع لــدى البنوك 
األجنبيــة العاملة في 
الكويــت بلغــت ٦٫٥
مليــارات دينار، فيما 
بلغت القروض للبنوك 
األجنبيــة ٢٫٢ مليــار 
دينــار، فيمــا بلغــت 
التسهيالت االئتمانية 
لغير املقيمني نحو ٣٫٣
مليارات دينار ومنها 
بالدينــار مبــا قيمته 

١٥٤٫٢ مليون دينار.

تشغيل احلقول اجلوراسية مطلع 
٢٠٢٤.. بتكلفة ٨٢٤ مليون دوالر

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد ان العمل في مشــروعي 
احلقول اجلوراســية ٤ و٥ املعروفني باســم 
«٤ JPF» و«٥ JPF» يجري على قدم وساق، قد 
بلغت نسبة االجناز فيهما ٧٠٪، ومن املقرر ان 
يبدأ تشغيلهما في وقت مبكر من عام ٢٠٢٤، 
بتكلفة ٨٢٤ مليــون دوالر وذلك وفقا لبيان 
نشــرته شــركة نفط الكويت على صفحتها 

الرسمية مبوقع إنستغرام.
وأضافت املجلة ان شركة نفط الكويت عقدت 
اجتماعا في عام ٢٠٢٣ ملراجعة التقدم الذي مت 
حتقيقه في اعمال تنفيذ كال املشروعني، الفته 
إلى أنها متت مناقشة مراحل تنفيذ املشروع 
وســير العمل وخطط اإلجنــاز. وفي فبراير 
املاضي، ذكرت مجلة ميد أن األعمال امليكانيكية 
قد بدأت في مشروع ٤ JPF بقيمة ٣٩٨ مليون 
دوالر، وكانت شــركة نفط الكويت قد منحت 
٤ إلى شركة سبيتكو  JPF العقد الرئيســي لـ
احمللية في ديسمبر ٢٠٢١، بينما فازت شركة 
جيره الصينية بالعقد الثاني البالغة قيمته ٤٢٦

مليون دوالر ويشمل حزمة العمل اجلوراسي 
٥ فــي الشــهر ذاته. ومن املقــرر ان يقام  JPF
مرفق ٤ JPF بالقــرب من حقل الصابرية في 
JPF شــمال الكويت، فيما ســيكون مرفــق ٥

علــى بعد أقل من ١٠ كيلومترات الى الشــرق 

مــن املرفق االول ٤ JPF ســيقوم كال املرفقني 
باختبار ومعاجلة والتعامل مع ســوائل آبار 
الهيدروكربونات الرطبة واحلامضة من العديد 
من حقول النفط والغاز. وتشمل هذه احلقول: 
الروضتني، الصابرية، شمال غرب الروضتني، أم 
نقا، ظبي، بحرة وحقول مرات وجنمة سارجيلو، 
باإلضافة إلى تشــكيالت أخــرى في احلقول 
اجلوراسية، ويعتبر كال املشروعني عبارة عن 
منشــآت إنتاج سطحي على الشاطئ وسيتم 
تنفيذهما على أساس البناء والتملك والتشغيل 
من قبل املقاول، مع وجود خيار لنفط الكويت 
لتمديد عقدها في تاريخ مستقبلي. ومن املقرر 
بناء املنشأتني بطاقة إنتاج ٥٠ ألف برميل يوميا 
من اخلام احللو املعالج باإلضافة ١٥٠ مليون 
قدم مكعبة يوميا من الغازات الغنية احللوة 
واملجففة، وسيشــمالن وحدة ملعاجلة املياه 
املنتجة، ووحدة الستعادة الكبريت وما يرتبط 
بها من مرافق وأنظمة مساندة. ومن املقرر أن 
تبلــغ مرحلة تنفيذ اخلدمات لكل منشــأة ما 
مجموعه ٧٨٠ يوما منها ٧٢٠ يوما للتصميم 
والهندسة وإدارة املشروع والتوريد واملشتريات 
والبناء واالختبــار واالنتهاء امليكانيكي لكل 
منشأة، ومبوجب شروط العقود، يجب االنتهاء 
من التشغيل والتثبيت واختبار األداء الناجح 
للمنشأة في غضون ٦٠ يوما من تاريخ اإلكمال 

امليكانيكي للمنشأة.

ٍ نسبة اإلجناز مبشروعي «٤ JPF» و«٥ JPF» بلغت حالياً ٧٠٪ «املركز» صانع سوق ثان
لسهم «دلقان العقارية»

أعلنت شركة دلقان العقارية عن 
توقيعها اتفاقية صانع سوق مع شركة 
املركز املالي الكويتي إحدى املؤسسات 
املالية الرائدة على مســتوى منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا في 
مجالــي إدارة األصــول واخلدمات 
التي تدير  املصرفية االســتثمارية 
أصوال مجموعها ٩٨٨ مليون دينار 
كويتي (٣٫٢٧ مليارات دوالر أميركي). 
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة 
العقارية م.محمد املطيري أن  دلقان 
التعــاون اجلديد مع شــركة املركز 
املالي كصانع سوق ثان لسهم دلقان 

العقارية، يأتي بعد التعاقد في شــهر ينايــر املاضي من العام احلالي مع 
شركة االستثمارات الوطنية كصانع سوق أول لسهم الشركة، مشيرا إلى 
أن التعاقد مع املركز يستهدف دعم النمو الثابت واملستقر لسهم الشركة 
بالتوازي مع النهوض بعملياتها التشغيلية محليا وتعزيز ثقة املساهمني 

بأدائها ومنحهم صورة واضحة الستثماراتهم.
وأردف: إن دلقــان العقارية ركزت جهودها بصــورة متواصلة في 
الفتــرة األخيرة على تنمية أصولها الثابتة، واتخذت العديد من اخلطوات 
في العام املاضي لتطوير أدائها وحتقيق رؤيتها املســتقبلية املتمثلة في 
تقدمي خدمات متكاملة في القطاع العقاري، واملساهمة بفعالية في االرتقاء 
بجودة احلياة وتطوير بيئة األعمال في مجتمعاتنا، موضحا أهمية صانع 
الســوق للتداول لعدة أسباب، أبرزها تخفيض املخاطر املتعلقة بالسيولة 
واملساهمة في إيجاد سعر عادل ألسهم الشركة، فضال عن إيجاد توازن 
مستمر بني العرض والطلب وتقريب الفجوة بني سعري البيع والشراء. 

واختتم املطيري بالتأكيد على التزام دلقان العقارية بتحقيق أرباح مستدامة 
ملساهميها وشركائها، عبر اعتماد خطط وأساليب تعزز الثقة والشفافية 

البناءة مع املستثمرين، متمنيا التقدم واالزدهار للتعاون بني الطرفني.

محمد املطيري

«ميد»: بدء األعمال امليكانيكية 
لبرنامج تنظيف التربة أبريل املقبل

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد ان شركة خالد علي 
اخلرافي واخوانه بدأت بنشــر املعدات 
كجــزء مــن برنامــج اإلصــالح البيئي 
الكويتي، وتتوقع أن يبدأ تنفيذ األعمال 
امليكانيكيــة في أبريل كجزء من عقدين 
رئيسيني لتنظيف التربة امللوثة بالنفط 
مع شركة نفط الكويت وفقا ملا ذكره نائب 
الرئيس التنفيذي للشركة خالد طبيلة. 
واضافت املجلــة ان العقدين ميثالن 
جزءا من مشروع اإلصالح البيئي الكويتي 
الــذي يعتبر االكبر من نوعه في العالم 

وبلغت تكلفته مليارات الدوالرات.
 وفي ســياق مساعيها لتنفيذ العقد، 
تقوم شركة خالد علي اخلرافي وإخوانه 
بتنظيــف التربــة باســتخدام تقنيتني 
أساسيتني، األولى هي عملية ميكانيكية 
تسمى غسل التربة والثانية هي املعاجلة 
احليوية، وهي عملية تستخدم امليكروبات 
لتفكيــك وحتليل النفط في التربة التي 

تتم معاجلتها.
وفي تعقيبه على هذا املوضوع، قال 
طبيلــة فــي مقابلة مع مجلــة ميد «لقد 
وصلــت بالفعل معظــم املعدات الالزمة 
لغســل التربة، وســيصار الى تشغيل 

اآلالت قبل نهاية أبريل املقبل». واشارت 
املجلة الى ان شركة خالد علي اخلرافي 
وإخوانه تقوم بتنفيذ مشاريع استصالح 
التربة بالشراكة مع شركة المور، وهي 
شــركة فنلندبة متخصصة في التعامل 
مع التسرب والتلوث النفطيني فضال عن 

إدارة النفايات ومعاجلة املياه.
وكانت الشــركتان قــد حصلتا على 
العقديــن الرئيســيني ملعاجلــة التلوث 
النفطي من قبل شركة نفط الكويت في 
يونيو ٢٠٢١ وتتضمن كل حزمة معاجلة 
مــا يصل الى ٢٫٦ مليون متر مكعب من 

التربة.
وتبلغ قيمــة إحدى احلزمتني انفتي 
الذكر ١٩٤ مليون دوالر وتعرف باســم 
مشروع شمال الكويت للتنقيب والنقل 
واملعاجلة ٢A (NKETR-٢A)، فيما تبلغ 
قيمــة العقــد الثاني ١٩٧ مليــون دوالر 
ويعرف باســم مشروع جنوب الكويت 
-٢A (SKETR للتنقيب والنقل واملعاجلة
٢A). ويذكر ان برنامج االصالح البيئي 
يعتبر أكبر مشــروع معاجلة بيئية في 
العالم وقد أسســته جلنة التعويضات 
التابعــة لألمم املتحــدة لتمكني الكويت 
من معاجلة األضرار البيئية الناجتة عن 

حرب اخلليج ١٩٩٠-١٩٩١.

كجزء من عقدين رئيسيني لشركة خالد علي اخلرافي مع «نفط الكويت»

١١٫٩٥ مليار دوالر قيمة مشاريع ينفذها أكبر ١٠ مقاولني بالكويت
محمود عيسى

كشفت مجلة ميد عن قائمة أكبر ١٠ شركات مقاوالت 
في الســوق الكويتي، حيث تبلغ قيمة املشــاريع التي 
تنفذهــا هذه الشــركات نحو ١١٫٩٥ مليــار دوالر، حيث 
ذكرت املجلة ان شركة ليماك القابضة التركية ما زالت 
تصدر ترتيب شركات املقاوالت التي تنفذ مشاريع في 
الكويــت، من خــالل قيامها بتنفيذ املشــروع املعروف 
مببنى مطار الكويــت الدولي، حيث بلغت قيمة العمل 

٤٫٩٧ مليارات دوالر في مرحلة التنفيذ.
وأضافت املجلة ان الشــركة التركية ما زالت نشطة 
في توسيع مطار الكويت الدولي، ورمبا يكون هذا العام 
هــو األخير الذي تتصدر فيه ليماك تصنيف شــركات 
املقاوالت واملشاريع في الكويت، حيث من املقرر االنتهاء 

من أعمال املطار هذا العام.
وعانت بقية شركات املقاوالت التي جاءت في الترتيب 
بعــد ليماك من انخفاض كبير في قيمة املشــاريع التي 
تتولى تنفيذها، ويبلغ متوسط القيمة اإلجمالية للمشاريع 
التي يجري العمل عليها ألكبر ١٠ مشاريع في عام ٢٠٢٣
حوالــي ١٫١ مليار دوالر، بانخفاض عن ١٫٧ مليار دوالر 
في عام ٢٠٢٢، وفيما يلي قائمة الشــركات العشر التي 

تقوم بتنفيذ اكبر قيمة من املشاريع في الكويت: 
٭ ليماك القابضة: تنفذ مشــاريع بقيمة ٤٫٩٧ مليارات 

دوالر.
٭ شركة األحمدية للمقاوالت والتجارة: تنفذ مشاريع 

بقيمة ١٫١١ مليار دوالر.
٭ محمد عبداحملســن اخلرافي وأوالده: تنفذ مشــاريع 

بقيمة ٩٠٩ ماليني دوالر.

٭ ســيد حامد بهبهاني وأوالده: تنفذ مشــاريع بقيمة 
٨٩٢ مليون دوالر.

٭ شركة اخلليج املتحدة لإلنشاءات: تنفذ مشاريع بقيمة 
٨٠٥ مليون دوالر.

٭ بيزاروتي: تنفذ مشاريع بقيمة ٧٣٠ مليون دوالر.
٭ شابورجي بالوجني: تنفذ مشاريع بقيمة ٦٨٧ مليون 

دوالر.
٭ الصقر للتجارة واملقاوالت: تنفذ مشاريع بقيمة ٦٨٧

مليون دوالر.
٭ فيرســت جروب للتجــارة العامة واملقــاوالت: تنفذ 

مشاريع بقيمة ٦١٦ مليون دوالر.
٭ شركة الغامن الدولية للتجارة العامة واملقاوالت: تنفذ 

مشاريع بقيمة ٥٤٢ مليون دوالر.
وقالــت املجلة ان اثنتني من أكبر شــركات املقاوالت 
فــي الكويت احتلتا املرتبــة الثانية والثالثة في ترتيب 
هذا العام. وجاءت شركة األحمدية للمقاوالت والتجارة 
فــي املرتبة الثانية بقيمة أعمال تبلــغ ١٫١ مليار دوالر، 
تلتها شــركة محمد عبداحملسن اخلرافي وأوالده مببلغ 

٩٠٠ مليون دوالر.
ومع اقتراب عمل شركة ليماك في املطار من نهايته، 
من املرجح أن تعود هاتان الشــركتان إلى قمة تصنيف 

الكويت في عام ٢٠٢٤.
أما الشركات العاملية األخرى الوحيدة في الكويت فهي 
شــركة إمبريسا بيزاروتي اإليطالية التي احتلت املركز 
الســادس بفضل ما تصل قيمتــه ٧٣٠ مليون دوالر من 
األعمال، إلى جانب شــركة شابورجي بالوجني الهندية 
في املركز السابع، حيث تنفذ مشاريع بقيمة ٦٨٧ مليون 

دوالر أصبحت في مرحلة التنفيذ.

مشروع مبنى مطار الكويت يتصدر قائمة املشروعات الكويتية بقيمة ٤٫٩٧ مليارات دوالر

ليماك

األحمدية للمقاوالت والتجارة

محمد عبداحملسن اخلرافي وأوالده

سيد حامد بهبهاني وأوالده

اخلليج املتحدة لإلشاءات

بيزاروتي اإليطالية

شابورجي بالوجني

الصقر للتجارة العامة واملقاوالت

املجموعة األولى للتجارة واملقاوالت

شركة الغامن للتجارة واملقاوالت انترناشيونال

أكبر ١٠ مقاولني في الكويت

(القيمة باملليون دوالر)

١٫١ مليار دينار قروضًا من البنوك األجنبية بنهايـة شهر فبراير ٢٠٢٣
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«الوطني - سويسرا» ينتقل إلى مقره اجلديد في «جنيڤ»
أعلن بنك الكويت الوطني- 
سويسرا عن االنتقال إلى مقره 
اجلديــد فــي مدينــة جنيــڤ 
السويســرية، وذلك في إطار 
استراتيجيته للتوسع والنمو 
في خدمات االســتثمار وإدارة 
الثــروات إلــى جانــب زيادة 
بصمتــه اجلغرافية فــي أهم 
مدن املال واألعمال حول العالم.
حضــر حفل افتتــاح املقر 
اجلديد نائــب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيــس التنفيــذي 
للمجموعــة عصــام الصقــر، 
التنفيــذي إلدارة  والرئيــس 
الثروات ملجموعة بنك الكويت 
الوطني فيصل احلمد، ونائب 
الرئيــس التنفيــذي ـ رئيس 
اخلدمــات املصرفية اخلاصة 
للمجموعــة ومدير عــام بنك 

قاعدة عمالئه املتنامية بشكل 
أفضل عبر مجموعة واســعة 
من املنتجات واخلدمات املالية 

الكويــت  بنــك  ويقــدم 
الوطني- سويســرا اخلدمات 
املصرفية واالستثمارية لألفراد 

األفــراد  لعمالئــه  دوليــة 
والشركات وفقا لالحتياجات 
االســتثمارية  واملتطلبــات 
لكل عميــل، كما يقدم خدمات 
مصرفية شخصية باإلضافة إلى 
توفير االستشارات املصرفية 
واالســتثمارية، فيما تشــمل 
احملافظ االستثمارية محافظ 
خاصة باألســهم والســندات 
الدوليــة وأدوات اســتثمارية 

أخرى.
وجنح بنك الكويت الوطني 
فــي تبوؤ مكانــة مرموقة في 
سويســرا كمزود مــن الطراز 
الرفيع خلدمات إدارة األصول 
لألفراد ذوي املــالءة العالية، 
وذلك عبر تاريخ طويل ميتد 
لقرابة ٤٠ عامــا بدأ من خالل 
التــي   NBK Finance شــركة

املبتكرة التي تلبي احتياجاتهم 
املتغيــرة ومســاعدتهم علــى 

حتقيق أهدافهم املالية.

واملؤسســات من دول مجلس 
التعاون اخلليجــي كما يقوم 
بــإدارة محافــظ اســتثمارية 

تأسســت فــي عــام ١٩٨٤ ثــم 
حصولهــا في عــام ١٩٩٩ على 
ترخيــص اخلدمات املصرفية 
السويســرية لتصبــح بنــكا 
سويسريا بالكامل يعمل حتت 
اســم بنك الكويــت الوطني- 
سويسرا والذي يتمتع بكيان 
للنظــم  ويخضــع  مســتقل 
والقوانني السويسرية، ما يتيح 
للبنك كافة االمتيازات املصرفية 
السويسرية مثل السرية التامة 

واألمان.
وفي عــام ٢٠٠٦ قــام بنك 
الوطني- سويســرا  الكويت 
بتغييــر عالمته التجارية إلى 
NBK Banque Privée Suisse

لتعكس هويته السويســرية 
وخدماتــه املصرفية اخلاصة 

احلصرية.

لدعم التوسع والنمو في خدمات االستثمار وإدارة الثروات

عصام الصقر وفيصل احلمد ومالك خليفة وأعضاء مجلس اإلدارة ومسؤولو البنك في سويسرا خالل افتتاح املقر اجلديد

الوطني- سويســرا  الكويت 
مالك خليفة، إلى جانب أعضاء 
مجلس اإلدارة ومسؤولي البنك 

في سويسرا.
ويقــع املقر اجلديــد لبنك 
الكويت الوطني في قلب مدينة 
جنيڤ التي تعد واحدة من أكثر 
املــدن حيوية وديناميكية في 
قارة أوروبا، حيث يلبي املبنى 
اجلديد أعلى معايير االستدامة 
واالبتكار، ما يوفر بيئة مثالية 

ملوظفي البنك وعمالئه.
ويشكل املقر اجلديد خطوة 
تعكس التزام البنك بالتوسع 
واالستثمار في املستقبل، حيث 
ســيمكن البنك من استيعاب 
خطط زيــادة عــدد املوظفني 
املتخصصــني في االســتثمار 
وإدارة الثــروات وذلك خلدمة 

لقطة جماعية خالل افتتاح املقر اجلديد لبنك الكويت الوطني- سويسرا في مدينة جنيڤ

Ooredoo وHuawei توّقعان مذكرة تفاهم
الكويت،   Ooredoo وّقعــت
مؤخــرا اتفاقية مع شــريكتها 
«Huawei» خالل املؤمتر العاملي 
للجــوال ٢٠٢٣ في برشــلونة، 
لتوسيع نطاق تعاونهما احلالي 
وللتطــور املشــترك بتجربــة 
اإلنترنت عالي السرعة بتقنية 
فايبــر بلس وتطوير حل ذكي 
لأللياف الضوئية املستشعرة. 
وتتعاون Ooredoo الكويت 
علــى   Huawei شــركة  مــع 
تفعيــل مجموعة واســعة من 
حلــول تكنولوجيا املعلومات 
املبتكــرة لتوفير  واالتصاالت 
أحــدث التقنيــات التــي تعزز 
جتربة املســتخدم، وتســهيل 
عمليــة الرقمنــة فــي مختلف 
الصناعات، وقد ساهمت اجلهود 
احلثيثة واملتواصلة لتحسني 
شــبكة االنترنــت فــي توفير 
جتربة ٥G ممتازة للمستخدمني 
مما أتاح لـ Ooredoo قيادة عجلة 
التطور مبا يتعلق بسعة انترنت 
٥G، سهولة وسرعة التحويل 
للمستخدمني من شبكة ٤G إلى 
شبكة اجلوال ٥G املبتكرة رقميا 
٥G جتربة Ooredoo يتيح عمالء

مطورة بشكل مجمل مما يساهم 
في انتشار خدمة ٥G، باالضافة 
الى حتقيق منــو إيجابي على 
جميــع املؤشــرات الرئيســية 

لألعمال.
وتواصل الشركتان إحراز 
تقــدم فــي تطويــر احللــول 
التوجــه  الذكيــة مــن خــالل 
الســتراتيجيات الســوق التي 
املبتكــرة  اخلدمــات  حتــدد 
واجلديدة، وحاالت االستخدام، 
Huawei CloudCampus، والقطب 
الذكي، ومركز البيانات، وامليزات 

مستشــعرات درجة احلرارة 
والرطوبة، الواقع االفتراضي، 
أجهــزة الكمبيوتــر/ أجهــزة 
الكمبيوتر احملمولة، روبوت 
كنس األرضية، املراقبة/ البث 

بالڤيديو، والهواتف الذكية.
ولم تكتف Ooredoo الكويت 
بتطوير جتربة عمالئها خارج 
منازلهم فحسب، بل قامت أيضا 
بتزويدهم بخدمات ومنتجات 
لضمــان بقائهم علــى اتصال 
حتــى فــي منازلهــم بســبب 
الطلب املتزايد واملستمر على 
سعة االنترنت ونقاط التغطية 

الداخلية لالنترنت.
هــذه اخلدمة قــادرة على 
توفير جتربة اتصال متطورة 
تضاعــف ســرعة اإلنترنــت 
احلاليــة لتصل إلى مــا أبعد 
مــن ١ جيجابت فــي الثانية، 
وبالتالي، ميكن أن توفر سعة 
انترنت أعلى لتوصيل األجهزة 
وخصوصا األجهزة املستهلكة 
لسعة انترنت عالية، وحتمل 
تطبيقــات ڤيديــو ٤K فائقــة 

تركيب األلياف دون احلاجة إلى 
وجود مستشعرات ومصادر 
طاقة أخرى. ميكن اســتخدام 
األلياف الضوئية املستشعرة 
الذكية فــي صناعات مختلفة 
فــي القطاعني العام واخلاص 
لدعــم مجموعــة متنوعة من 
التطبيقات في مجاالت النفط 
والغــاز، وخطــوط األنابيب، 
والنقــل، والصحــة، واملرافق 
الكهربائيــة، واألمن، ومراكز 
البيانات، وكابالت االتصاالت.

وقــال آن جيــان، رئيــس 
Huawei ملجموعة أعمال قسم 
خدمــات شــبكات االتصاالت 
في الشــرق األوســط وآسيا 
الوســطى: تعد هذه االتفاقية 
إجنازا رئيسا لتعزيز شراكتنا 
االســتراتيجية طويلــة األمد 
Huawei وتلتزم .Ooredoo مع

باستخدام معرفتها وخبراتها 
العامليــة لدعــم Ooredoo في 
جنــاح رؤيتهــا فــي التحول 
الرقمــي. ونأمــل أن يســاهم 
Ooredoo توسيع شراكتنا مع

بشكل فعال في تقدم الكويت 
بتعزيز البنية التحتية الرقمية 
للبالد، آمال في أن تصبح رائدة 

عامليا في مجال الرقمنة.
Huaweiو Ooredoo وتعمل
معا باســتمرار إلثراء حياة 
الناس الرقمية وإبقائهم على 
اتصال من خالل اطالق أحدث 
احللول املتقدمــة واملبتكرة 
لبناء مــدن ذكية وآمنة، مبا 
يتماشــى مع رؤية الكويت 
٢٠٣٥ «كويت جديدة» التي 
تهــدف إلــى تعزيــز البنية 
الرقميــة للبــالد  التحتيــة 

وحتقيق التحول الرقمي.

الوضــوح، وتتيــح الوصول 
الفعال إلى اخلدمات السحابية، 
ومتنح جتربة سريعة أللعاب 
وتطبيقات األونالين، وتعمل 
على بث مؤمترات الڤيديو من 
غير انقطــاع، وأكثر من ذلك 

بكثير.
وعالوة على ذلــك، تعمل 
رؤيــة Ooredoo املســتقبلية 
حــول املدينــة الذكية مبنزلة 
دافع للشــركة إلــى تخطيط 
واختبار تطبيقات استشعار 
املتقدمة  األليــاف الضوئيــة 
عبــر البنية التحتية لأللياف 
التابعــة لشــركة  الضوئيــة 
شــركة  وهــي   ،FASTtelco
تابعــة لـــ Ooredoo الكويت. 
سيطور احلل اجلديد «األلياف 
الضوئية املستشعرة» شبكة 
األلياف العطائها القدرة على 
فحص األحــداث والتغييرات 
واكتشــافها وحتديد موقعها 
وقياسها، مثل درجة احلرارة 
ودرجــة الضغط فــي الوقت 
الفعلي وفي أي نقطة على طول 

لتطوير تقنية فايبر بلس وتطوير األلياف الضوئية املستشعرة

الرقمي  املخصصــة للتحــول 
للمؤسسات، كجزء من اجلهود 
املبذولــة لتوجيه املؤسســات 

.٥G واألفراد الى تطبيقات
وشهدت Ooredoo الكويت 
عاما استثنائيا عندما طرحت 
الشــركة أول منتــج من نوع 
FIBER+ العــام املاضي، وهو 
اجليل اجلديد من FTTR (فايبر 
األلياف الضوئية إلى الغرفة) 
لتعزيــز وحتســني تغطيــة 
اإلنترنــت من خــالل األلياف 
الضوئيــة فــي املنــازل وفي 

املناطق الكبيرة.
علــى   +FIBER وتعمــل 
توســيع نطاق األليــاف عبر 
املنزل وتهدف إلى بناء قاعدة 
ضوئيــة بالكامــل للمنــازل 
الذكية واملؤسســات الرقمية، 
Gigabit ممــا يتيــح تغطيــة
غرفــة  كل  فــي   ٦ Wi-Fi
وخلق جتربــة رقمية حديثة 
تعمــل على توفيــر اتصاالت 
متوازيــة ملجموعــة واســعة 
مــن التطبيقات الرقمية مثل: 

«التجاري» يستعرض خدماته في «نفط الكويت»
في إطــار تعزيز وتطوير التواصل مع 
العمالء ضمن خطة تسويقية شاملة تهدف 
إلــى تعريف جمهــور العمــالء باملنتجات 
واخلدمات املصرفية املتكاملة التي يقدمها 
البنك التجاري الكويتي، قام فريق املبيعات 
املباشرة التابع لقطاع اخلدمات املصرفية 
لألفراد في البنك التجاري الكويتي بالتواجد 
في شركة النفط الكويت في معرض أحمد 
اجلابــر للنفط والغاز ليــوم واحد، حيث 
قــام الفريق بعرض اخلدمــات واملنتجات 
وآخر العــروض التي يقدمهــا البنك على 

موظفي الشركة.
وقام فريق املبيعات املباشــرة بالبنك 
بتعريف موظفي شركة نفط الكويت على 
عرض حتويل الراتب الذي يوفر للموظفني 
مزايا متعددة وبطاقات ائتمانية وغيرها من 
خدمات الدفع غير التالمسية، باإلضافة إلى 
العديد من احلسابات والبطاقات االئتمانية 
ومســبقة الدفع التي يوفرها البنك والتي 

تلبي احتياجات شرائح العمالء كافة.
وتأتــي هــذه الزيارة من ضمــن ندوة 
تعريفية لتطبيق «امتاز» اخلاص ملوظفي 
القطاع النفطي. باالضافة، لتعريف موظفي 
تلك اجلهات باخلدمات التي يوفرها البنك 
التجاري وحرصه الدائم على التواجد مع 

العمالء من خالل هذه الزيارات.

جناح البنك في شركة «نفط الكويت»

«املتحد» يعلن رابحي «احلصاد» 
أعلن البنــك األهلي املتحد 
عن نتيجة السحب األسبوعي 
على جوائز احلصاد، والذي أقيم 
أمس األربعاء في املقر الرئيسي 
للبنك بحضور ممثل عن وزارة 

التجارة والصناعة.
وقــد أســفر الســحب عن 
حصــول ١٠ من العمــالء على 
١٠٠٠ دينار لكل منهم، وهم: نرجس هاني صادق ســبتي، سعاد 
عبداحملسن عبداهللا الصالح، يوسف عبداللطيف عدنان احلملي، 
حصة دليل شمروخ الهضيبان العتيبي، أحمد السيد سعد ابراهيم، 
عامر كامل صديق احلاج محمد، أفنان حسن محمد حسني، سعد 
سيف عمر البذالي، خالد إسماعيل محمد اخلالدي، شهناز أكبر حيدر 
محمد.يقدم حساب احلصاد اإلسالمي في باقته احلالية مجموعة 
أوسع من املزايا، حيث يحظى الرابحون من عمالء املتحد بجائزة 
شــهرية بقيمة ١٠٠ الف دينار، باإلضافة إلى ١٠ جوائز أسبوعية 
بقيمــة ١٠٠٠ دينار لكل جائزة. وتبقى اجلوائز الربع الســنوية 
الكبرى بقيمة ٢٥٠ الف دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه 

العمالء، حيث متثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر.
وينفرد حساب احلصاد بالعديد من املميزات، منها أنه أبسط 
وأسهل برنامج ادخار، فضال عن ميزة فتح احلساب عبر اإلنترنت 

بكل سهولة ويسر مع ميزة اإليداع الفوري في احلساب.

ف عمالءه طرق حماية  «بوبيان» ُيعرِّ
بطاقاتهم املصرفية من االحتيال

يواصل بنك بوبيان دعمه 
حلملة «لنكن على دراية» التي 
اطلقها بنك الكويت املركزي 
بالتعاون مع احتاد مصارف 
الكويــت والبنــوك احمللية 
لنشر الثقافة التوعوية املالية 

لدى أوسع شريحة من املجتمع وزيادة الوعي 
لدى اجلمهور بدور القطاع املصرفي.

ومن منطلق املسؤولية االجتماعية والتزاما 
بتعليمــات بنك الكويت املركزي، نصح بنك 
بوبيــان عمالءه وغيرهم مــن عمالء البنوك 
األخرى إلى ضرورة االنتباه إلى ما ميكن أن 
يتعرضوا له من عمليات احتيال لبطاقاتهم 
املصرفية وطرق حمايتها واستخدامها بشكل 

آمن ومضمون.
وقــال البنــك: مــع التطــورات املتالحقة 
التي تشــهدها املنتجــات املالية واملصرفية، 

السيما اخلدمات الرقمية في 
الفتــرة األخيــرة واالعتماد 
بشكل كبير على االستخدام 
اليومي للبطاقات االئتمانية 
املصرفيــة زادت بصــورة 
أساســية ضرورة التصدي 
من قبــل اجلهات املعنيــة حلماية واحلفاظ 
على ســرية معلومات البطاقــات املصرفية 

مبختلف أشكالها.
وتعتبر بيانات البطاقات املصرفية مبنزلة 
بيانات سرية غير مسموح ألي مستخدم آخر 
التعرف أو حتى مشاركتها مثل OTP وكلمة 
السر التي يتوجب تغييرها بصورة مستمرة، 
باإلضافة إلى عدم مشاركة أي معلومات تخص 
أمور العميل املالية وبياناته الشخصية عبر 
موقع إنترنت غير معروف وال الرد على أي 

بريد إلكتروني يطلب هذه املعلومات.

توفير تقنيات مبتكرة ومتطورة من نوعها
قال عبدالعزيز البابطني، الرئيس التنفيذي 
لـ Ooredoo الكويت: يأتي هذا التعاون متاشيا 
مع رؤية Ooredoo لتمكني املجتمع الكويتي 
من خالل دفع عجلة التحول الرقمي وإثراء 
احلياة الرقمية لألفراد. بصفتنا شركة رائدة 
في تطوير البنية التحتية لنطاق اإلنترنت 
العريض في الكويت، فإننا نسعى باستمرار 
إلى تطوير شبكتنا املبتكرة ٥G، وبناء أسس 

االتصال الذكية، وتقدمي اخلدمات الرقمية لدعم 
رحلة التحول الرقمــي لعمالئنا. وحترص 
Ooredoo على مواصلة توفير تقنيات مبتكرة 
ومتطــورة وفريــدة من نوعهــا تعمل على 
تطوير جتربة عمالئها، ومتنح االتصال الكامل 
باألجهزة واألغراض املنزلية واملكتبية، وتزود 
مختلف الصناعات بحلول ذات ثقة وكفاءة 

لتسريع عملية التحول الرقمي.
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«بيتك» يختتم «التميز في قيادة األعمال» بالتعاون مع «هيدسبرجن»
التمويــل  بيــت  أعلــن 
الكويتي (بيتك) عن اختتام 
برنامــج «التميز فــي قيادة 
األعمــال» لعام ٢٠٢٢ /٢٠٢٣
املصمــم خصيصــا للقــادة 
املتميزيــن علــى مســتوى 
مجموعــة «بيتــك» كجــزء 
من رحلــة تطوير مهاراتهم 
القياديــة لتحقيــق أقصــى 

إمكاناتهم وقدراتهم.
البرنامج  وجرى تصميم 
بالتعــاون مع «هيدســبرجن، 
IE ذراع التطويــر اإلداري لـ
Financialو Business School

Times وهما من أكثر املؤسسات 
متيزا على مستوى العالم.

البرنامــج في  وانطلــق 
نوفمبــر ٢٠٢٢ في الكويت، 
وانتهى في إسبانيا ـ مدريد 
في فبراير ٢٠٢٣ مبشــاركة 
٢١ مــن موظفــي مجموعــة 
«بيتك»، حيث متت استضافة 
املشاركني في احلرم اجلامعي 

.IE جلامعة
وشمل البرنامج مجموعة 

تأثيــر إيجابــي وتزويدهــم 
باملهارات الالزمة لدعم فريق 
عملهم بهدف حتسني إنتاجيته 
وتطوير أدائه وتعزيز تناغمه 
وانسجامه. باإلضافة إلى ذلك، 
تضمن البرنامج تنفيذ مشروع 
يرتكز على التعاون فيما بني 
القادة حيث مت تقسيمهم خالل 
البرنامــج لعدة فــرق بهدف 
رسم االستراتيجيات املطلوبة 

طموحا للتعلم، وتركيزا على 
السعي لتحقيق األفضل نابعا 
من رغبتهم في االلتزام برؤية 
وأهداف «بيتــك»، مؤكدا أن 
متكني املواهب في «بيتك» من 
حتقيق تطلعاتهم، ينعكس ال 
محالة على أدائهم وتفانيهم 
فــي العمــل، وبالتالي على 
مكانة «بيتك» املؤسسة املالية 

اإلسالمية الرائدة عامليا.

«بيتك» من الكفاءات واملواهب 
القادرة على مواصلة التجديد 
واإلبــداع، واحملافظــة على 
الريادة والتميز على مختلف 

األصعدة واملستويات.
الــى أن  ولفــت املســلم 
البيئة التي يوفرها «بيتك» 
للموظفني من ناحية التدريب 
والتطوير تعزز مكانة البنك 
باعتباره أفضل مكان للعمل 

لتحقيق الهدف احملدد ضمن 
املشروع.

وبهذه املناسبة، هنأ املدير 
التنفيذي إلدارة املواهب في 
«بيتك» محمد املسلم القياديني 
املتميزين على هذا اإلجناز، 
معربا عن فخره بكونهم جزءا 
من قادة املستقبل في «بيتك».
أن  املســلم  وأضــاف 
املشاركني في البرنامج أظهروا 

كما حث املشــاركني على 
ضرورة العمل على تطبيق 
جميع املفاهيم املشمولة في 
البرنامج والعمل على تطوير 
سلوك املشاركني القيادي بناء 
على املمارسات املذكورة في 
البرنامج والذي ســينعكس 
ايجابا على فعاليتهم القيادية. 
وأكد أهمية مواصلة التعلم 
والتدريــب لتعزيز صفوف 

وللتطويــر املهنــي، مؤكــدا 
مواصلة جهود االستثمار في 
املواهب وتطويــر مهاراتهم 
ورفع كفاءاتهم وفق معايير 
عاملية، وخلق جتربة تعليمية 
أكثــر تفــردا ومواكبة آلخر 
املســتجدات بالشــراكة مع 
جامعات ومؤسسات عاملية 
IE Businessو ،Harvard مثل

.INSEADو ،School

خلق جتربة تعليمية مميزة تواكب آخر املستجدات بالشراكة مع جامعات عاملية

صورة جماعية للمشاركني في البرنامج عرض تقدميي من قبل أحد املشاركني في البرنامج محمد املسلم

التدريبيــة  الــدورات  مــن 
االفتراضيــة  واجللســات 
ركزت على مواضيع القيادة 
واســتراتيجية  الرئيســية 
األهــداف واالبتكار والتغيير 
وذلــك  الذاتيــة،  والقيــادة 
لالرتقــاء مبهــارات وقدرات 
القــادة، وتعزيــز املعرفــة 
بالقيادة والســلوك  املتعلقة 
املهني ملساعدتهم على إحداث 

هاني العوضيمازن حوا فيصل صرخوه

«العقارات املتحدة» تستكمل إصدار سندات بـ ٨٠ مليون دينار ألجل ٥ سنوات
أعلنت شــركة العقارات 
املتحدة عن استكمالها بنجاح 
إصدار سندات غير مضمونة 
بقيمة ٨٠ مليون دينار ألجل 
٥ سنوات، حيث قام كل من 
كامكو إنفست وبنك اخلليج 
بدور مديري اإلصدار، ويعد 
هذا أكبــر إصدار لســندات 
مقومة بالدينار الكويتي في 
القطاع العقاري مما يعكس 
ثقــة املســتثمرين باملتانة 
االئتمانية التــي تتمتع بها 

الشركة.
ومت إصدار السندات التي 
تستحق في عام ٢٠٢٨ على 
أســاس شــريحتني األولــى 
بســعر فائدة سنوية ثابتة 
مبقدار ٧٫٠٠٪، والثانية بسعر 
فائدة سنوية متغيرة مبقدار 
٣٫٠٠٪ فوق ســعر اخلصم 

املعلــن مــن بنــك الكويــت 
املركــزي علــى أال يتجــاوز 
احلد األقصى ملعدل الفائدة 
املتغيرة ١٫٠٠٪ سنويا فوق 

معدل الفائدة الثابتة.
وحظــي هــذا اإلصــدار 
مــن  واســــــع  باهتمــــام 
قبــل املســتثمرين، وهــو 
األمــر الــذي يعكــس ثقــة 
الكبيرة بقوة  املســتثمرين 
ومتانة املركز املالي لشركة 
العقــارات املتحدة وإميانهم 
باستراتيجية الشركة خالل 
الســنوات القادمة. كما عزز 
هذا اإلصدار مكانة الشــركة 
في السوق الكويتي كالعب 
رئيســي في قطــاع تطوير 

العقارات.
وفــي معــرض تعليقه، 
قال نائــب رئيــس مجلس 

التنفيذي  اإلدارة والرئيس 
شــركة  فــي  للمجموعــة 
العقارات املتحدة مازن حوا 
«يعد هذا اإلصدار من حيث 

حجمه نقلة نوعية للشركة، 
حيــث يأتي في الوقت الذي 
تكثف فيه العقارات املتحدة 
أعمالها بالكويت واملنطقة، 

ونســير بخطــى مدروســة 
تتســق مع اســتراتيجيتنا 
ورؤيتنا للنمو املســتقبلي 
القيمــة  وضمــان حتقيــق 

املستدامة لكل املساهمني».
وأضــاف حوا «نــود أن 
نشــكر هيئة أســواق املال، 
ومديرينــا  ومســتثمرينا 
الرئيسيني املشتركنيـ  كامكو 
إنفســت وبنك اخلليج على 

جهودهم».
من جانبه، قال الرئيس 
التنفيــذي لشــركة كامكــو 
إنفســت فيصــل صرخــوه 
«على الرغم مــن التحديات 
التــي تشــهدها األســواق 
املالية وكونــه أكبر إصدار 
مقوم بالدينار الكويتي في 
القطاع العقاري، إال أننا متكنا 
من امتامه بسالســة ويسر 
وخالل فترة زمنية قصيرة. 
فقد كان لقــوة املركز املالي 
لشــركة العقــارات املتحدة 
واســتراتيجيتها وســجلها 

احلافل في أسواق الدين دور 
رئيسي في جذب املستثمرين. 
نقــدر الدور احليــوي الذي 
قام به فريق االســتثمارات 
املصرفية ودعمهم املستمر 
للصفقات الكبرى وتسخير 
خبراتهــم واالســتفادة من 
جتاربهــم لتقــدمي أفضــل 

النتائج املمكنة.
بــدوره، قال مديــر عام 
بنــك  فــي  االســتثمارات 
العوضــي  اخلليــج هانــي 
«يسعدنا املشــاركة كمدير 
رئيسي مشــترك مع شركة 
كامكو انفســت في اإلصدار 
الناجح ألكبر سندات مقومة 
بالدينار الكويتي في القطاع 
العقاري، وذلك بعد أشــهر 
قليلــة من جناحنــا معا في 
إصدار أكبر ســندات مقومة 

بالدينــار الكويتــي لصالح 
مجموعة كيبكو بقيمة ١٦٥

مليون دينار».
مــن جهتــه، قــال املديــر 
املاليــة  لــإلدارة  التنفيــذي 
للمجموعة في شركة العقارات 
املتحدة، سانتوش كومار «متت 
تغطيــة االكتتــاب اخلــاص 
بالسندات املطروحة حيث مت 
حتقيق املبلغ املستهدف والبالغ 
٨٠ مليون دينار، ما يعكس ثقة 
املستثمرين في شركة العقارات 
املتحدة. وتعد هذه الســندات 
عنصرا رئيســا مــن مقومات 
املــال اخلــاص  هيــكل رأس 
بالشــركة، ما يعكس الكفاءة 
التشــغيلية للشركة وسعيها 
الدائــم لتحقيق الرؤية املالية 
واإلداريــة للشــركة من خالل 

االستراتيجية املتبعة فيها».

بالتعاون مع مديري اإلصدار «كامكو إنفست» و«اخلليج»

أسامة بوخمسني: «KIB Takaful» تواصل النمو.. رغم التحديات

طارق عرابي 

عقــدت، أول أمس، شــركة 
KIB» الدولي للتأمني التكافلي
Takaful» عموميتها لعام ٢٠٢٢
بنســبة حضــور ١٠٠٪، حيث 
أقرت العمومية توصية مجلس 
االدارة بتوزيــع أربــاح نقدية 
للمساهمني بواقع ٧٪ من القيمة 
االسمية للسهم (أي مبا ميثل ٧

فلوس للسهم الواحد). 
وبهــذه املناســبة، صــرح 
رئيس مجلس االدارة أســامة 
جــواد بوخمســني قائــال ان 
«KIB Takaful» فــي عام ٢٠٢٢

متكنــت من حتقيــق األهداف 
واالســتراتيجيات املرســومة 
في مزاولة نشــاطها التأميني 
حيــث متكنــت الشــركة مــن 
حتقيق نتائج جيدة ومستدامة، 
وحتسني مؤشرات أدائها املالي.

وأوضح أن الشركة واصلت 
توزيــع أربــاح نقديــة علــى 
مســاهميها في الـ ٤ السنوات 
املمتــدة مــن ٢٠١٩ حتى نهاية 
٢٠٢٢، كما متكنت من حتقيق 
منو في أدائها التشغيلي، رغم 
التحديات االقتصادية االقليمية 
والعاملية. وتقدم بوخمســني 
بالشكر الى وحدة تنظيم التأمني 
ورقابتها على الســوق والتي 
أثمرت سن قوانني وضعت قطاع 
التأمني في الكويت على طريق 

التنظيم والتطوير.
وأضاف بوخمسني: استطاعت 
«KIB Takaful» تنويــع مصادر 
الدخل وادارة املخاطر بصورة 
منهجية ســليمة ضمــن أعلى 
عليهــا،  املتعــارف  املعاييــر 
باإلضافة الى تنوع أنشــطتها 
التأمينية املختلفة التي تغطي 
احتياجــات شــريحة واســعة 
من العمــالء في الكويت، حيث 
تعمل الشــركة على استحداث 
منتجات تأمينية جديدة تلبي 
حاجة الفرد والعائلة واملجتمع 
والتوســع في األسواق احمللية 
واالقليميــة واســتخدام أفضل 
وسائل التكنولوجيا في تسويق 
وتطوير خدماتنــا ومنتجاتنا 
التأمينيــة ممــا يحقــق أهداف 

الشركة االستراتيجية.
تخفيض املخاطر

من جهته، أشار نائب رئيس 
KIB» مجلس االدارة لشــركة
Takaful» صالح الطراد الى أن 
املكتتبة وصلت  االشــتراكات 
في الســنة املالية ٢٠٢٢ ملبلغ 
٦٫٠٦٧٫٣٤١ دينــارا مقارنة مبا 
حققته الشركة في السنة املالية 
٢٠٢١ والبالغة ٥٫٤٥٤٫٧٧٦ دينارا 

أي بنسبة منو ١١٪.

وأضاف أن انتقاء األخطار 
كان على أسس تأمينية حكيمة 
والتي عكست نتائج ايجابية 
علــى احملفظة فــي نتائج عام 
٢٠٢٢ مــا أدى الــى تخفيــض 
املخاطر التي كانت تؤثر سلبا 
علــى اتفاقيات اعــادة التأمني 
في السابق وخاصة في مجال 
تأمينات احلريــق، بالتالي مت 
حتقيــق فائــض تأميني جيد 
بعــد احتســابات اكتواريــة 
دقيقة ومحافظة للمخصصات 

واالحتياطيات الفنية.
استدامة واستمرارية

مــن جهته، أضاف الرئيس 
 «KIB Takaful» التنفيذي لشركة
فــادي اخلطيب بــأن اجلهود 
احلثيثــة التــي بذلتهــا ادارة 
الشــركة، والدعــم والتوجيه 
املتواصل الــذي وفره مجلس 
االدارة ساهمت في احلفاظ على 
استدامة واســتمرارية أعمال 
«KIB Takaful»، هذا وسنعمل 

خالل عام ٢٠٢٣ واألعوام التي 
ســتلي على حتســني وضعنا 
التنافسي لرغبتنا في املزيد من 
النمو الستقطاب أعمال جديدة 
وســنقوم باجراء املواءمة بني 
الظروف املختلفة لتحقيق هذه 

األهداف.
وشــركة الدولــي للتأمــني 
التكافلي «KIB Takaful» شركة 
مرخصة من قبل السادة وحدة 
تنظيم التأمني في الكويت، بدأت 
الشركة في تقدمي برامج التأمني 

الطبــي للمواطنــني واملقيمني 
فــي فبراير مــن العــام ٢٠٠٤
لتكون أول شركة متخصصة 
في الكويت في هذا املجال، مت 
تطوير األنشطة تدريجيا، ومت 
اطالق التأمني على احلياة في 
نوفمبــر ٢٠٠٦، ومتت اضافة 
خلدمــات  أخــرى  مجــاالت 
التأمــني بعــد فتــرة وجيــزة 
من ذلك، على ســبيل املثال ال 
احلصر، املمتلكات واحلوادث 

والسيارات، السفر.. الخ.
وفي يونيو ٢٠٠٧، أضافت 
الشركة جميع أنواع منتجات 
التكافل حتت املســمى اجلديد 
للشركة، شركة وربة للتأمني 

التكافلي.
وقد تزامن هذا التوسع مع 
حصول الشــركة على شهادة 
٩٠٠١: ٢٠٠٠ ISO ادارة اجلودة

كأول شركة تأمني تكافلي حتصل 
علــى الشــهادة املذكــورة في 
الكويت. كانت اجلائزة مبنزلة 
اعتراف مهني مبستوى األداء 
االستثنائي للشــركة وخدمة 
الســريعة والدقيقة  العمــالء 
التــي نتج عنها رضى العمالء 
وثقتهم. في عام ٢٠٠٨ مت اتخاذ 
قرار بــأن الوقت قد حان لكي 
حتمل الشركة هويتها املستقلة 

في السوق، حتت مسمى شركة 
رتاج للتأمني التكافلي.

وفــي العــام ٢٠١٩ قــررت 
الشركة تغيير املسمى مجددا 
الــى شــركة الدولــي للتأمني 
التكافلي «KIB Takaful» لتكون 
متماشية مع الهوية املؤسسية 
ألكبر مســاهم لدينا وهو بنك 

.«KIB» الكويت الدولي
ذات  شــركة  وبصفتهــا 
مســؤولية مغلقــة، تتعامــل 
«KIB Takaful» بجميــع أنواع 
أعمــال التأمــني التكافلي التي 
توفر احلماية لألفراد والشركات 
الصغيرة واملشاريع الصناعية 
الكبــرى باعتبارها واحدة من 
التكافلــي  التأمــني  شــركات 
الرائــدة فــي الكويت. على مر 
السنني، مكنت جودة اخلدمات 
اخلاصة بشركة الدولي للتأمني 
التكافلــي «KIB Takaful» مــن 
اقامــة عالقــات مهنيــة قوية 
ومتينة مع املشتركني األفراد الى 
جانب مجموعة من املؤسسات 
املتوسطة والكبرى في الكويت. 
تكمن قوة شركة الدولي للتأمني 
التكافلــي فــي االلتــزام جتاه 
عمالئهــا مصحوبــا باالعتقاد 
الراســخ بضــرورة احلفــاظ 
علــى أقصى مســاهمة ممكنة 
فــي ازدهار االقتصــاد احمللي 
واالقليمي حيث يقوم نشاطها 

احلالي واملستقبلي املنشود.

عموميتها أقّرت توزيع ٧٪ نقداً على مساهميها للسنة الرابعة على التوالي

أسامة جواد بوخمسني (ريليش كومار) فادي اخلطيبأسامة جواد بوخمسني مترئسا عمومية الشركة 

تنوع أنشطة الشركة التأمينية املختلفة التي تغطي احتياجات شريحة واسعة من العمالءلوحدة تنظيم التأمني دور فاعل في تطوير وتنظيم قطاع التأمني من خالل الرقابة احلصيفة

اخلطيب: حتسني وضع الشركة التنافسي في ٢٠٢٣ ملزيد من النموالطراد: ٦ ماليني دينار إجمالي االشتراكات املكتتبة بنهاية ٢٠٢٢

أهداف وإجنازات
حقق مجلس ادارة الشركة بالتنسيق مع االدارة 
التنفيذية جملة من األهداف واالجنازات خالل العام 

٢٠٢٢ نورد أبرزها فيما يلي:
ـ تطوير خدمات تأمني شاملة ومبتكرة ومتنوعة 
خاضعة ألحكام الشريعة االسالمية من خالل دراسة 
احتياجات العمالء والســوق احمللي، والعمل على 
تقدمي اخلدمــات عبر قنوات توزيع متعددة تخدم 

العمالء على نطاق واسع.
ـ بلغت الودائع واالستثمارات قصيرة ومتوسطة 
األجل في األسهم والصكوك ما يصل الى خمسة 
عشر مليون دينار، األمر الذي يحقق نسبة سيولة 
معتبرة ميكن للشركة استخدامها ملواجهة أي ظروف 

استثنائية.
ـ القيام بعدد من تسويات القضايا القانونية والتوصل 
الى تفاهمات بخصوص ملفات منظورة أمام القضاء.
ـ رسم واعتماد استراتيجية االستثمار مبا يشمل 
خطة العمل التفصيلية وامليزانية التقديرية، ومنح 
التفويضات الالزمة التخاذ القرارات االستثمارية 
التكتيكية، مبا يتماشى مع ظروف السوق احمللية 

واألسواق العاملية.
ـ دراسة واعتماد جميع توصيات اللجان املنبثقة 
عن املجلس، واملصادقة على العمليات املنفذة مع 
أطراف ذوي صلة، مما حقق رقابة فعالة على كل 

أنشطة وعمليات الشركة.

صالح الطراد قبيل دخوله اجلمعية العمومية
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النائب السابق مصطفى علوش لـ «األنباء»:
اللبنانيون يعيشون حربًا أهلية غير مسلحة

بيروت ـ زينة طبارة

الســابق  النائــب  رأى 
د.مصطفى علوش ان نفوس 
اللبنانيني قد تكون أسوأ من 
نفوس القيادات السياسية، 
وما عاد باإلمكان معرفة ما 
اذا كانت القيادات تســتغل 
الشعب ام ان الشعب يستغل 
غباء القيادات، وذلك العتباره 
ان ما سمعناه عبر الوسائل 
اإلعالميــة من كالم رخيص 
حول اشكالية تقدمي الساعة 

من عدمه، وما شهدناه في االطار نفسه على 
مواقع التواصل االجتماعي من مقت وحماقات، 
يعبر عن وجود حالة هيستيرية كبيرة في 
عقلية وتصرفــات اللبنانيني، الناجتة دون 
ادنى شــك عــن خلل صارخ فــي التوازنات 
الوطنيــة فــي البــالد، وذلك بالتــوازي مع 

انهيــار اقتصــادي عمودي 
افقــد اجلميع صوابهم على 
قاعدة «القلة بتولد النقار».

ولفت علوش، في تصريح 
لـ «األنباء»، إلى انه ما تبني 
خــالل اشــكالية تطبيــق 
التوقيــت الصيفــي هو ان 
العيش املشترك  شــعارات 
والســلم األهلــي والوحدة 
الوطنية، تافهة وال قيمة لها 
في مستنقعات «غيرة الدين»، 
فيما املطلوب من اللبنانيني 
مسلمني ومسيحيني، التوجه 

نحو بناء الدولة املدنية واحلديثة.
وردا على سؤال، لفت إلى ان مشهدية األيام 
املاضية أكدت ان اللبنانيني يخوضون حربا 
أهلية غير مســلحة، بحيث ان كل الطوائف 
واملذاهب دون استثناء، تسارع عند كل لغط 

إلى التقوقع داخل بيئتها.

مصطفى علوش

أنباء سورية

أنباء مصريةأنباء لبنانية

ت من ارتدادات «االشتباك الكالمي» في «اللجان» «احلكمة» حدَّ
وبخاري يحض القادة على انتخاب رئيس واملضي باإلصالح

بيروت - عمر حبنجر

عقارب الســاعة اللبنانية، 
حتولت مــن أزمــة «التوقيت 
الصيفــي»، الذي بدأ العمل به 
من منتصف الليل الفائت، الى 
ارتــدادات اخلــالف حوله، في 
جلسة اللجان النيابية، فيما بقي 
امللف الرئاسي، في ضمير الغيب 
أو في عهدة الدول، الشقيقة او 
الصديقــة املتابعة للموضوع 
واملرشح عددها للتزايد، وفق 

املعلومات الديبلوماسية.
التكاتف الذي أظهرته الكتل 
النيابية املسيحية ضد تأخير 
التوقيت الصيفــي، إلى أوائل 
ابريــل، وكادت ان تفجــر معه 
صاعق العبوات الطائفية، كم 
كان مجديــا لو وظف من اجل 
انتخاب رئيــس للجمهورية، 
مــا يعني ان كل ما يحصل من 
توتــرات، نتيجــة مواقف هذا 
الطــرف او ذاك، مــازال لعبــا 
فــي الوقت الضائــع. االعتقاد 
الراســخ ان االنفجــار النيابي 
الــذي حصــل خــالل جلســة 
اللجان، جزء من ارتدادات حرب 
التوقيت الشــتوي، الناشــبة 
بني الرئيس نبيه بري والكتل 
النيابية املسيحية، وفي مقدمتها 
كتلــة «التيار احلر» برئاســة 
جبران باســيل، اجلــزء اآلخر 
متصــل بانتخابــات البلديات 
واملختارين، حيث انقسم القوم 
بني مؤيد إلجرائها وبني راغب 
في التأجيل، مع عدم املجاهرة 

في ذلك، طبعا.
رئيــس حكومــة تصريف 
ميقاتــي،  جنيــب  األعمــال 
ليــس فــي وارد االعتكاف عن 

كلمتــه، بعــد جلســة مجلس 
الــوزراء، لكن ذلــك لن يدفعه 
الى خطوات انفعالية، وان ما 
يقال عن اعتكاف ليس باألمر 
الوارد. واحلقيقــة، كما يقول 
املوقع، ان ميقاتي قرر التعاطي 
بنمط جديد من تصريف االعمال 
احلكوميــة وعلــى قاعــدة ان 
اجلميع شركاء في املسؤولية.
الرئاســي،  علــى الصعيد 
املراوحة مستمرة، فرئيس تيار 
املردة سليمان فرجنية يجس 
النبض ووليد جنبالط يطرح 
اخليار الثالــث، فيما املطالبة 
بتسريع انتخاب الرئيس على 
كل شــفة ولســان، واجلميــع 
بانتظار التطورات السياسية 
في اإلقليم. وباملناسبة، استقبل 
النائبــة  الســفير الســعودي 
الفرنســية إميليا الكراني في 
بيــروت، أمــس األول، «حيث 
جــرى عــرض العالقــات بني 

السياســي علي حسن خليل، 
فاتصل برئيس «الكتائب» مؤكدا 
حرصه على معاجلة األمر، كما 
أوفد نائبــه إلياس بو صعب، 
الى مقر سامي اجلميل في بيت 
الكتائــب، وانتهى يوم التوتر 
النيابي البالغ باتصال النائب 
حســن خليل بالنائب اجلميل 
معتــذرا عن الكالم الذي صدر 
منــه، ومبديا كامــل احترامه 
للجميل وحلــزب «الكتائب». 
وتبني ان هناك التباسا حصل 
بالنسبة للنائب خليل، حيث 
ســمع مــن يصفــه باملطلوب 
للعدالة على خلفية ملف املرفأ، 
وظــن ان اجلميل هو املتحدث 
فرد عليه مبا رد. بداية املشكلة 
كانت مع طلــب النائب ملحم 
خلف التحدث بالنظام، مذكرا 
بأن مجلس النواب اآلن هيئة 
ناخبة وال يحق له عقد جلسات 
تشريع، فرد عليه النائب غازي 
زعيتر، معتبــرا ان هذا الكالم 
ليس بالنظام، فرد خلف طالبا 
منه عدم املقاطعة، وكان جواب 
زعيتر بعبارة نابية، ما أفضى 
الى االعتقاد بأن فريق الرئيس 
بري احملبط من عودة مجلس 
الوزراء عن قرار تأجيل االلتزام 
بالتوقيــت الصيفــي، يريــد 
رد الصــاع فــي هذه اجللســة 
املخصصة للبحث باملتطلبات 
لالنتخابــات البلديــة.. ودبت 
الفوضــى. وبــات واضحا أنه 
ال أحد يريد إجراء االنتخابات 
البلديــة واالختياريــة قبــل 
االنتخابات الرئاسية، ولتجنب 
فقدان ســيطرة النــواب على 
محازبيهــم، لكنهم يتظاهرون 

بالعكس.

البلدين الصديقني، في مختلف 
املجــاالت وســبل تعزيزهــا، 
إضافــة إلى عدد مــن القضايا 
ذات االهتمام املشترك، ومنها 
تطورات األوضــاع في لبنان 

واملنطقة».
العاصفة  إلــى  وبالعــودة 
النيابية التي هبت يوم الثالثاء، 
يقــول رئيس حــزب الكتائب 
سامي اجلميل ان اجللسة بدأت 
متوتــرة، وامتنع عن الدخول 
في التفاصيل، واضعا ما حصل 
في عهــدة الرئيس بري، وقال 
انه سيتشــاور «مع االصدقاء 
واحللفاء لنرى ما علينا فعله».

واتســمت خطــوة اجلميل 
بوضع مــا حصل من تعديات 
كالمية في عهدة الرئيس بري، 
باحلكمة والتعقــل، وقد القاه 
رئيس املجلس النيابي مبوقف 
ال يقل حكمة، ومتثل باحتواء 
ما كاد يتسبب به كالم معاونه 

ميقاتي يتعاطى مع تصريف األعمال بنمط جديد.. وال اعتكاف

(محمود الطويل) رئيس حكومة تصريف األعمال جنيب ميقاتي مستقبالً السفير السعودي وليد بخاري  

تصريــف األعمال، كما أشــيع 
وكمــا أكــدت أوســاطه. ولعل 
مــا عزز التكهنات بأنه باشــر 
االعتــكاف غيــاب ميقاتي عن 
مكتبه في الســراي احلكومي 
يوم الثالثاء، وتبني انه أمضى 
نهاره في مكتبه اخلاص. وقد 
استقبل ميقاتي سفير اململكة 
العربية الســعودية في لبنان 
وليد بخاري في السراي، ومت 
خالل اللقاء البحث في األوضاع 
العامة والعالقات الثنائية بني 
البلديــن. وأكــد البخاري بعد 
اللقاء مواصلة اجلهود املشتركة 
حلض قادة لبنان على انتخاب 
رئيس للجمهورية واملضي قدما 

في اإلصالحات اجلذرية.
ويقول موقع «لبنان ٢٤»، 
القريب من رئيس احلكومة إنه 
انزعج مــن احلمالت الطائفية 
التــي اســتهدفته فــي األيــام 
االخيرة، والذي عبر عنها في 

تعديل حكومي يطول خمسة وزراء 
منهم وزيرا النفط والتجارة الداخلية

وكاالت: قالت وســائل اعالم ســورية ان 
الرئيس بشار األسد أجرى تعديال وزاريا شمل 
اقالة خمسة وزراء وتعيني خمسة جدد خلفا 
لهم، منهــم وزيرا التجارة الداخلية وحماية 

املستهلك، ووزير النفط.
ووفق املرســوم الصادر أمس عني األسد 
فراس حســن قــدور وزيرا للنفــط والثروة 
املعدنية بدال من بسام طعمة، ومحسن عبد 
الكرمي علي وزيرا للتجارة الداخلية وحماية 
املستهلك، بدال من عمرو سالم، بحسب ما نقل 

موقع «رئاسة اجلمهورية».
كما عني عبد القادر جوخدار وزيرا للصناعة 
بدال من زياد صباغ، ولؤي عماد الدين املنجد 
وزيرا للشؤون االجتماعية والعمل بدال من 

محمد سيف الدين.
وأنهى املرسوم تسمية محمد فايز البرشة 
وزيرا للدولة، وعني بدال عنه أحمد بوسته جي.

واكتفت وسائل اإلعالم املقربة من النظام، 
بنقل نص املرسوم حرفيا، دون اإلشارة إلى 

أسباب التعديل اجلديد.
ويأتي التعديل الوزاري اجلديد، في وقت 
تصاعــدت  األزمات املعيشــية التي يعانيها 
السوريون، من ارتفاع أسعار املواد الغذائية 
واألساسية، وضعف القوة الشرائية، وغياب 

توافر احملروقات، دون حلول تلوح في األفق.
وقد تعرضت قرارات وزير التجارة الداخلية 
النتقادات واسعة السيما جلهة البطاقة الذكية 
والتخبــط في آليات توزيع اخلبر فضال عن 

االرتفاعات الصاروخية لالسعار.
وكان فــراس قــدور مديرا عاما للشــركة 
الســورية للنفط في العامني املاضيني، قبل 

تعيينه وزيرا. 
والتعديل هو أكبر تعديل وزاري يجريه 
األســد منذ اعــادة انتخابه فــي ٢٠٢١ لتولي 
الرئاســة سبعة أعوام أخرى، وأجرى األسد 
فــي ٢٠٢١ تعديال في مناصب قليلة فقط في 

احلكومة.
وبدل األسد وزير دفاعه في أبريل ٢٠٢٢.

وكلف الصراع املشتعل منذ ٢٠١١ سورية 
كثيرا من إنتاجها احمللي من النفط، الســيما 
إنتاج حقول شمال شرق البالد التي ال تخضع 

لسيطرة احلكومة.
ويقــول خبراء بقطــاع النفط إنه نتيجة 
لذلك، زاد اعتماد حكومة دمشق على شحنات 
النفــط اإليراني، لكن تغليظ العقوبات على 
إيران وسورية وحلفائهما والنقص احلاد في 
العملة الصعبــة زادا من صعوبة احلصول 

على اإلمدادات الكافية في العام املنصرم.

مجلس استشاري لشباب الباحثني املصريني 
باخلارج لدعم خطط التنمية الوطنية

القاهرة ـ ناهد إمام

عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة 
للهجرة وشؤون املصريني باخلارج، اجتماعا 
مع مجموعة من أعضاء مركز وزارة الهجرة 
للحوار لشباب املصريني باخلارج «ميدسي» 
ملناقشة استراتيجية عمل املرحلة اجلديدة 
للمركــز، والتــي تتضمن عــددا من احملاور 
املهمة التي تخدم أهداف مركز احلوار، وكذلك 
تســتهدف تعظيم دور أعضائه واالستفادة 
منهــم ودمجهم فــي خطط التنميــة للدولة 
في ضوء اســتراتيجية متكني الشباب التي 
يتبناهــا الرئيس ويحرص علــى تطبيقها، 
وذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد 
وزيرة الهجرة للجاليات، واألستاذة مها سالم 
مستشــارة الوزيرة لإلعالم واملشرفة على 

مركز حوار شباب املصريني باخلارج.
من جانبها، ذكرت الســفيرة سها جندي 
وزيرة الهجرة أنها تولي اهتماما كبيرا مبركز 
وزارة الهجــرة للحــوار لشــباب املصريني 
باخلارج، وتعتبره واحدا من أهم أذرع الوزارة 

والدولــة املصرية باخلــارج، وهو ما يظهر 
من حرصها  الشــخصي على رئاسة أعماله 
بنفســها، مبا يعكس األولوية التي متنحها 
الدولة لشبابها وطموحها في قيادتهم لعملية 
التطوير والتحديث وحتقيق أقصى استفادة 

من أبنائها خالل املرحلة القادمة.
وأدارت السفيرة سها جندي نقاشا حول 
آليات العمل مع فريق العمل املشكل من شباب 
املركز، حيث مت استعراض محاور استراتيجية 
املرحلة اجلديدة لـ«ميدســي»، والتي تتميز 
بعــدد من امللفــات املهمة، أبرزهــا البدء في 
تشكيل مجلس استشاري لشباب الباحثني 
املصريني باخلارج، يضم جميع التخصصات 
العلمية، وتصبح مهمته الرئيســية  تقدمي 
أفكار وتوصيات وحلول علمية لكل املجاالت 
ذات األولوية بالنسبة للدولة بالتعاون مع 
الوزارات واجلهات املعنية بشــكل تطوعي، 
يأتي ذلك بعد إشادة عدد من الوزراء مبشاركة 
٢٧، وما  cop وزارة الهجرة في مؤمتر قمة املناخ
قدمه شباب الباحثني املصريني باخلارج من 
أطروحات وأفكار خاصة باالستدامة والبيئة.

وزيرة الهجرة سها جندي خالل اجتماعها مع مجموعة «ميدسي»

أملانيا تستقبل ملك بريطانيا وقرينته كاميال بحفاوة 
عواصــم ـ وكاالت: وصل 
ملك بريطانيا تشــالز الثالث 
وقرينته كاميال إلى أملانيا أمس 
في أول زيارة دولة يقوم بها 
إلى اخلارج منذ اعتالئه عرش 
بريطانيا خلفا لوالدته امللكة 

إليزابيث.
وأصبحت أملانيا وجهة امللك 
اخلارجية األولــى بعد إلغاء 
زيارتــه التــي كان يفتــرض 
ان يجريها لفرنســا بســبب 
االحتجاجات واالضرابات التي 
تشهدها رفضا إلصالح قانون 

التقاعد.
وقــال قصــر باكنغهام إن 
الزيارة امللكية ألملانيا ستستمر 
ثالثة أيام وتشــمل العاصمة 
برلــني وواليــة براندنبورغ 
بشرق البالد ومدينة هامبورغ 
الســاحلية الشــمالية وإنــه 
ســيتطرق إلى قضايا تواجه 
البلدين مثل االستدامة واألزمة 
األوكرانية كما سيحيي ذكرى 

أحداث تاريخية.
وتأتــي الزيارة فــي إطار 
جهود لطي صفحة ســنوات 
من العالقــات املضطربة بني 
بريطانيا واالحتاد األوروبي 
بعد خــروج لندن من التكتل 

(البريكست).
وقال الرئيس األملاني فرانك 
فالتر شــتاينماير إن اختيار 
تشالز لفرنســا وأملانيا ألول 

إليزابيث الثانية في سبتمبر 
«أريد أن أقول له وبالتأكيد لكل 
البريطانيني: نحن في أملانيا 
وفي أوروبا نريد عالقات وثيقة 
وودية مع اململكة املتحدة حتى 

بعد بريكست».

ونشــر ١١٠٠ شــرطي مع 
تعزيــزات من مناطق أخرى، 
فضال عن عشرين كلبا مدربا 
على كشف املتفجرات. وأغلقت 
الرئيســية  الطرقات  بعــض 
أمام حركة الســير في وسط 

العاصمة.
وقال قائد الشرطة توماس 
دريشلر لوسائل إعالم أملانية 
«متنى الزوجــان امللكيان أن 
يتمكنا من التواصل مباشرة 

مع سكان برلني».
اليــوم  امللــك  ويجــري 
محادثات مع املستشار األملاني 
أوالف شــولتس خصوصــا 
وســيتنزه مع رئيــس بلدية 
العاصمة في إحدى األسواق 
ويلقــي خطابــا فــي مجلس 
الجئــني  ويلتقــي  النــواب 

أوكرانيني.
إليزابيث  امللكــة  وكانــت 
قامت بزيارة أخيرة ألملانيا في 
العام ٢٠١٥ في عهد املستشارة 
أجنيــال ميــركل وقــد أثارت 
الزيارة حماسة كبير في البالد.

ويقول مايكل هارمتان عالم 
االجتماع في جامعة دامشتات 
لوكالــة «فرانس بــرس» إن 
األملان من كبار مؤيدي العائلة 
املالكة البريطانية و«اهتمامهم 
الكبير» بها لن يتالشى حتى 
بعد وفاة امللكة إليزابيث التي 
كانت تتمتع بشعبية واسعة.

ومبناسبة الزيارة، فرضت 
إجــراءات أمنية مشــددة مع 
انتشار كثيف للقوى األمنية 
في برلني، حيث سيبقى امللك 
تشالز وكاميال يومني قبل أن 
ينتقال إلى هامبورغ اجلمعة.

في أول زيارة خارجية لهما لطي صفحة العالقات املضطربة مع االحتاد األوروبي بعد «البريكست»

(رويترز) ملك بريطانيا تشالز الثالث وقرينته كاميال لدى وصولهما برلني  

زيــارة دولة يقــوم بها حتى 
قبــل تتويجه املقرر في مايو 
ميثل «إمياءة أوروبية» مهمة. 
وشــدد الرئيس األملاني الذي 
وجه الدعوة إلى تشالز الثالث 
خالل مراســم جنــازة امللكة 

السعودية تنضم كـ «شريك للحوار» 
ملنظمة شنغهاي للتعاون بقيادة الصني

حلفاء نتنياهو يهاجمون بايدن: 
لسنا جنمة أخرى في العلم األميركي

الرياض - وكاالت: وافقت السعودية على 
االنضمام ملنظمة شــنغهاي للتعــاون التي 
تقودها الصني بصفة «شريك للحوار»، على ما 
أفادت وسائل إعالم سعودية رسمية، في إشارة 
جديدة إلى تزايد روابط اململكة اخلليجية مع 

البلد اآلسيوي العمالق.
وقالت وكالة األنباء الســعودية (واس) 
إن اململكــة وافقــت علــى مذكرة حــول منح 
الســعودية صفة شــريك احلوار في منظمة 

شنغهاي للتعاون.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر قولها 
إن انضمام الســعودية إلــى املنظمة نوقش 
خالل زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ 
إلى اململكة، مضيفة أن صفة شــريك احلوار 
ستكون خطوة أولى قبل منح اململكة العضوية 

الكاملة في املدى املتوسط.

واملنظمة هي احتاد سياسي وأمني لدول 
تشغل مساحة كبيرة من أوراسيا من بينها 
الصني والهند وروســيا. وتأسست املنظمة 
عام ٢٠٠١ بني روسيا والصني ودول االحتاد 
السوڤييتي السابقة في وسط آسيا، وتوسعت 
لتضم الهند وباكســتان متطلعة للعب دور 
أكبر في مواجهة النفوذ الغربي في املنطقة.

ويأتــي انضمام الســعودية بعد أقل من 
ثالثة أسابيع من الكشف عن اتفاق مهم رعته 
بكني الستئناف العالقات الديبلوماسية بني 
السعودية وإيران بعد قطيعة استمرت سبع 
سنوات. وتستعد السعودية وإيران إلعادة 
فتح سفارتيهما في طهران والرياض مع توقع 
اجتماع بــني وزيري خارجيــة البلدين قبل 
نهاية شــهر رمضان، على ما ذكرت وســائل 

إعالم سعودية االثنني املاضي.

عواصــم ـ وكاالت: هاجــم حلفاء رئيس 
الــوزراء االســرائيلي بنيامــني نتنياهو في 
احلكومة، الرئيس األميركي جو بايدن الذي 
دعا إللغاء االصالحات القضائية التي أججت 
موجة احتجاجات غير مسبوقة في اسرائيل.  
وقال وزير األمن القومي االسرائيلي اليميني 
املتطــرف إيتمــار بن غفير إنــه يتعني على 
الواليات املتحدة أن تتفهم أن إسرائيل «ليست 
جنمة أخرى علــى العلم األميركي». بدوره، 
اتهم وزير الثقافة والرياضة اإلسرائيلي، ميكي 

زوهار، واشنطن بـ «االنسياق وراء األخبار 
الكاذبة» بشــأن قانون اإلصــالح القضائي، 
بحسب ما أوردته صحيفة «جيروزاليم بوست» 
االسرائيلية أمس. وكان الرئيس األميركي، قال 
مساء أمس األول، إن نتنياهو لن تتم دعوته 
إلى البيت األبيض في املستقبل القريب، وحثه 

على التخلي عن خطة اإلصالح القضائي.
ورد نتنياهو على «تويتر» بأنه يقدر دعم 
بايدن، لكن «إسرائيل دولة ذات سيادة تتخذ 

قراراتها بإرادة شعبها».
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عبدالعزيز جاسم

أكد رئيس احتــاد الكرة عبداهللا 
الشــاهني أن منتخبنا الوطني األول 
لكرة لقدم حقق املهم في فترة التوقف 
الدولي «فيفا داي» من خالل انتصارين 
مهمني على الفليبني وطاجيكستان، ما 
سيسهم في رفع تصنيف «األزرق».
وكان منتخبنا قد حقق أمس األول 
الفوز على طاجيكستان ٢-١ سجلهما بدر 
طارق في الدقيقة (٨) وشبيب اخلالدي 
في الدقيقة (٦٠)، فيما سجل للمنتخب 
الطاجيكــي خليلوف في الدقيقة (٨٩) 
والذي طرده احلكم العماني أحمد الكاف 
العتراضه على القرارات. وبذلك استطاع 
منتخبنا التفوق على منتخب لم يتذوق 

اخلسارة منذ ٩ أشهر.

وأشار الشاهني إلى أنه غير راض 
عن األداء الفنــي نوعا ما في مباراة 
طاجيكســتان، لكن الالعبني حققوا 
األهــم وهو الفوز ما سيســهم برفع 
التصنيف اآلســيوي إلــى املركز الـ 
٢٦ وهــو جــزء مــن املخطــط الذي 
ســنواصل العمــل عليــه في شــهر 
يونيو املقبل باالستمرار في جهودنا 
لرفع التصنيف الدولي واآلسيوي، 
وأضاف: «أشكر الالعبني واجلهازين 
الفني واإلداري على ما قدموه طوال 
الـ ١١ يوما، خصوصا بعد حتقيقهم 

النتصارين مستحقني».
وأوضح: «ندخل في األيام املقبلة 
علــى دوري احلســم «دوري زيــن 
املمتاز» والذي ستكون فيه مباريات 
قوية ومن سيثبت نفسه من الالعبني 

سيكون ضمن املنتخب في املباريات 
الودية احلاسمة في يونيو املقبل قبل 
قرعــة تصفيــات كأس العالم ٢٠٢٦

وآسيا ٢٠٢٧».
من جهته، بارك املهاجم شــبيب 
اخلالدي للجماهير والالعبني واألجهزة 
الفنيــة واإلدارية على هذا االنتصار 
املعنــوي، قائــال «كنا نحتــاج لهذا 
االنتصار بسبب املنافسة على رفع 
التصنيف والذي تراجع مثلما يعلم 
اجلميع بسبب اإليقاف»، مشيرا إلى ان 
مستوى «األزرق» في تطور من كأس 
اخلليج حتى اآلن، لذلك فإن الفوز مهم 
جدا، فاالنتصار يأتي بعده انتصار 
ونحن نسعى إلى عودة األزرق لسابق 

عهده وان يكون القادم افضل.
مــن ناحيتــه، قــال املدافــع فهد 

الهاجــري إن الالعبني لــم يقصروا 
في املبــاراة وقدموا مبــاراة كبيرة 
استحققنا من خالله الفوز، موضحا 
أن املنافس الطاجيكي استحوذ على 
الكرة أكثــر من «األزرق» في بعض 
فتــرات املباراة، لكن املهم لدينا كان 
حتقيــق االنتصار وهــو ما حتقق، 
الفتــا إلى أن الالعبني في املعســكر 
الداخلي كان لديهم إصرار كبير على 
حتقيق الفوز في املباراتني من أجل 

رفع التصنيف.
وقال الهاجري إن املنتخب يعتبر 
جديدا من ناحية الالعبني واألجهزة 
الفنية واإلدارية باإلضافة إلى إدارة 
احتاد الكرة على مستوى عال تفكر 
لسنوات مقبلة، لذلك فاألزرق سيعود 

من جديد.

هادي العنزي

رحلة طويلة.. على «األزرق» اجتيازها للدخول إلى 
النادي املئوي بحســب تصنيف االحتاد الدولي لكرة 
القدم، فهناك منتخبات كثيرة ضمن ذلك النادي، ال متلك 
نصف اإلمكانات املتاحة الحتاد الكرة (على ضعفها)، 
لكنها بالتخطيط املدروس، وباالستفادة القصوى من 
املتــاح، متكنت من حتييد نقاط ضعفها، والعمل على 

حتقيق أقصى استفادة ممكنة من املتوافر لديها.
محيطنا العربي يقول ان منتخب الكويت ليس في 
مكانه املناسب، وعندما تنظر إلى أعلى قليال في التصنيف 
الدولي جتد لبنان باملركز ١٠٠، وقبله فلسطني ٩٣، وهناك 
املنتخب الســوري في املركز الـ ٩٠ عامليا، والبحرين 
واألردن في املركزين ٨٤ و٨٥ تواليا، ومنتخب سلطنة 
عمان الـ ٧٥ عامليا، وبنظــرة عابرة جتد أن املتوافر 

لتلك املنتخبات ال يفوق إمكاناتنا، سواء البنيوية على 
مستوى املنشــآت، أو اإلدارية، لكن هناك آلية ثابتة 
ومنهجية عمل مستقرة ومستمرة، قد ال تكون مثالية 
في الفكر والتنفيذ، لكن االستمرار بحد ذاته من شأنه 
أن يسهم في تالفي السلبيات، واستبدال النهج بأفضل 
منه، والطريقة بأخرى أحدث وأكثر نفعا، دميومة العمل 
وحدها تصنع الفارق دائما، ومن يظن حلظة أن العراقيل 
«الطبيعية أو املصطنعة» ال توجد إال في طريقه فذلك 

يعيش في عالم ال يرى فيه غيره!
أما الدخول في تصنيف أفضل ٥٠ منتخبا عامليا، 
فذلك يحتاج إلى بيئة وعقلية مغايرة عما هو متوافر 
لدينا، والتجارب من حولنا كثيرة، واألشقاء متواجدون 
بكثرة ضمن منتخبات النخبة اخلمســون في العالم، 
فهناك تونس ٣٠ على العالم، ومصر ٣٩، واجلزائر ٤٠، 
والسعودية ٤٩، وما علينا إال أخذ نظرة فاحصة لكل 

حالة على حدة «إذا» ما أردنا االقتداء بطريقهم، و«إذا» 
تلك الكلمة االســم ليســت معضلة، فهي تأتي بثالثة 
مواقع بحســب النحاة العرب، «شرطية»، و«ظرفية 
مبعنى حني»، و«فجائية» أحيانا.. ولكم حرية االختيار!

مالقاة تايلند (١٣٤) وطاجيكستان (١٠٨) خطوتان في 
طريق طويل، ظاهرهما التحضير ملنافسات التصفيات 
املؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ في املكسيك وأميركا 
وكندا، والكأس اآلسيوية ٢٠٢٧ في السعودية، وباطنهما 
العودة بـ «األزرق» إلى النادي املئوي، وتلك ليست مهمة 
املدرب البرتغالي روي بينتو وحده، ولم تكن حتى تكون، 
فهي مهمة جماعية، ومن شأن عدم استكمال الطريق، 
ومتابعة التطوير املصحوب بالتقييم الفني واإلداري 
وفقا للمراحل الزمنية، فإن هاتني املباراتني وما يليهما، 
لن يكون سوى «خطوات على املاء» سرعان ما يتالشى 

أثرها مبجرد إعالن سيد امللعب عن انتهاء املباراة.

«األزرق».. خطوات على املاء!

الشاهني: «أزرقنا» حقق املهم.. ومكاسب عديدة
منتخبنا أذاق طاجيكستان أول خسارة منذ ٩ أشهر.. وشبيب والهاجري: اجلميع يعمل على عودة املنتخب لسابق عهده

الدوحة ـ فريد عبدالباقي

أنهى منتخبنا األوملبي مشواره 
الوديــة  الدوليــة  البطولــة  فــي 
للمنتخبــات اآلســيوية حتت ٢٣

ســنة، والتي اختتمت منافساتها 
أمــس االول بحصوله على املركز 
الثالث عقب فوزه على تايلند ١-٠
ســجله إبراهيم كميــل في الوقت 
بدل الضائع من الشوط األول في 
املواجهة التــي جرت بينهما على 
ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة 
في اجلولــة الثالثة واألخيرة من 

البطولة.
وقد حقق «األوملبــي»، العديد 
من املكاســب خالل مشاركته في 
البطولة التي تعد إعدادا له خلوض 

غمار تصفيات كأس آســيا حتت 
٢٣ سنة والتي ستقام في الدوحة 
خالل الفترة من ٤ إلى ١٢ سبتمبر 
املقبل، وذلك من أجل حجز مقعد 
له في النهائيات التي تستضيفها 
الدوحة أيضا مطلع العام املقبل.
وكان «األوملبــي» قــد جمع ٤

نقاط فــي البطولة بفــوزه على 
قيرغيزستان بهدف نظيف سجله 
طالل القيســي في الدقيقة (٥٠) 
باجلولــة األولى وتعادل ســلبيا 
أمام السعودية في اجلولة الثانية، 
ليواجه منتخــب تايلند لتحديد 

املركزين الثالث والرابع.
اجلولــة  نتائــج  وأســفرت 
اخلتامية للبطولــة، عن تتويج 
منتخــب كوريــا اجلنوبية بطال 

لدوليــة قطــر بعــد فــوزه على 
اإلمــارات ٣-٠ فيما حــل العراق 
خامســا بفوزه على عمان بهدف 
حســني عبداهللا، وخسر منتخب 
قطر «املستضيف» أمام منتخب 
السعودية بركالت الترجيح (١٠-

٩) وفــي ختــام املواجهــات جاء 
منتخب قيرغيزستان تاسعا عقب 
فوزه على ڤيتنام بركالت الترجيح 
(٥-٤) بعــد التعادل ســلبيا في 

الوقت األصلي.
وفــي هــذا الصدد، قــال مدير 
منتخبنا الوطني جراح العتيقي 
إن بطولة قطر الدولية تعد مبنزلة 
فرصة للفرق املشاركة بها، والتي 
أقيمت ضمن أيام «فيفا داي» قبل 
خوض التصفيات اآلسيوية التي 

ستقام بالدوحة في سبتمبر املقبل، 
مضيفا أن البطولة منحت اجلهاز 
الفني بقيادة البرتغالي إمييليو 
بيكسي االحتكاك مبدارس كروية 
مختلفة، وتهيئة عدد من الالعبني 
لالنضمــام إلــى املنتخــب األول 
مستقبال، وفق رؤية احتاد الكرة.

وأشاد العتيقي بأداء ومستوى 
الالعبني خالل منافسات البطولة، 
مشيرا إلى أن املنتخب حقق العديد 
من املكاســب خالل مشاركته في 
دوليــة قطر، أبرزهــا عدم اهتزاز 
شباكنا على مدار ٣ مباريات، كما 
وجه الشكر ملنظمي البطولة على 
حفاوة االستقبال وكرم الضيافة 
الذي حظيت به البعثة الكويتية 

على مدار البطولة.

ستقام بالدوحة في سبتمبر املقبل، 
مضيفا أن البطولة منحت اجلهاز 

بيكسي االحتكاك مبدارس كروية 
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«األبيض» يستعيد دولييه اليوم
يحيى حميدان 

تكتمــل تدريبــات فريق الكــرة بنادي 
الكويت مســاء اليــوم اخلميس بعد عودة 
الالعبــني املســتدعني لصفــوف املنتخبني 
الوطنيــني األول واألوملبــي، وكذلك عودة 
محمد مرهون عقب مشــاركته مع منتخب 
بــالده البحرين في فتــرة التوقف الدولية 

خالل األسبوع اجلاري. 
ويســتعد «األبيض» بجديــة عالية في 
الوقت احلالي ملواجهة الساملية املقررة السبت 
املقبل في افتتاح منافسات دور الستة احلاسم 
لتحديد هوية بطل دوري «زين» املمتاز، إال 
أن أكثر ما كان يؤرق اجلهاز الفني بقيادة 
املــدرب البحريني علي عاشــور هو العدد 
الكبيــر مــن الغيابات في الفتــرة األخيرة 
بسبب استدعاء الكثير من الالعبني لصفوف 
«األزرق» واألوملبي، باإلضافة إلى مرهون. 

وحرص عاشور على متابعة كل العبيه 
في مبارياتهم الدولية خالل األسبوع اجلاري 
للوقوف على مستوياتهم. وال يعاني الكويت 
من أي غيابات أمام الساملية، حيث سيدخل 

اللقاء بصفوف مكتملة.

انتهاء موسم كنكوني مع «البرتقالي»
عبدالعزيز جاسم

تعرض قائد الكاظمة حارس املرمى حسني 
كنكوني خالل تدريبات الفريق إلى اإلصابة 
بالرباط الصليبي والغضروف، وهو ما أنهت 

معه موسمه احلالي مع الفريق.
وغرد كنكوني عبر حســابه الشخصي 
قائــال «قــدر اهللا ومــا شــاء فعــل.. متت 
إصابتي خالل التمرين بالرباط الصليبي 
والغضروف.. اللهم لك احلمد حتى ترضى 
ولــك احلمــد إذ رضيــت ولــك احلمد بعد 
الرضى». يذكــر أن كنكوني  حصد جائزة 
الراحل الشيخ ناصر صباح األحمد ألفضل 

حارس مرمى ملوسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.

بعد إصابته بالرباط الصليبي والغضروف

مصيرية بني القادسية مع الكويت في «اليد» اليوم
يعقوب العوضي 

تشهد صالة مجمع الشيخ سعد 
العبداهللا في ضاحية صباح السالم 
مبــاراة مــن العيــار الثقيــل جتمع 
القادسية املتصدر برصيد ٣١ نقطة 
مع الكويــت الوصيــف برصيد ٣٠
نقطة في الـ ٩٫٣٠ مساء ضمن إطار 
اجلولة الـ ١٧ وقبل األخيرة من الدوري 
املمتاز لكــرة اليد، اذ تعتبر املباراة 
مهمــة للغاية حيث ســتحدد مالمح 
حامل اللقب بصورة كبيرة، اذ يتبقى 
للمتنافسني مباراة أخيرة، فالكويت 
سيلتقي برقان في اجلولة ١٨ بينما 
يواجــه القادســية القرين في نفس 

اجلولة.
وللمــرة األولــى منذ ١٠ مواســم 
أصبح حامل اللقــب الكويت مهددا، 
حيث تألق القادســية بقيادة املدرب 
الصربي بوزو بصورة مميزة طوال 
مراحــل الدوري املمتــاز، وجنح في 
الفوز على «األبيض» في القسم األول 
ويســعى لتكرار النتيجــة اليوم أو 

اخلروج بالتعادل علــى أقل تقدير، 
إذ يلعب بفرصتي الفوز أو التعادل 
لضمان الصدارة، وفي املقابل لن يقبل 

«العميد» إال بتحقيق الفوز للمنافسة 
على اللقب خاصة أنه يسير بخطى 
ثابتة بقيادة مدربه البرازيلي أوليفيرا. 

إلى ذلك، حافــظ العربي على املركز 
الثالث بصعوبة بعد تعادله الصعب 
مع الصليبخــات ٢٩-٢٩ عبر العبه 
احملترف أســامة اجلزيــري في آخر 
ثانيتني من عمر املباراة التي جمعتهما 
أمس األول على صالة مجمع الشيخ 
سعد العبداهللا، وبذلك رفع «األخضر» 
رصيده إلــى ١٩ نقطــة بينما ارتفع 
رصيد الصليبخات إلى ١٧ نقطة ليحتل 

املركز اخلامس.
وفي مباراة أخرى، فاز الساملية 
علــى الفحيحيــل بنتيجة ٣١- ٢٩
ليرفع رصيده إلى ١٧ نقطة محتال 
فيها املركز الرابع بفارق األهداف عن 
الصليبخات، بينما بقي الفحيحيل 

على رصيده السابق ١٠ نقاط.
اليرموك يضم ماركو 

ومن زاوية أخرى، ضم الفريق 
األول لكرة اليد في اليرموك احملترف 
ماركو من البوسنة لصفوف فريقه 
تدعيما ملبارياته املتبقية من الدوري 

املمتاز وبطولة كأس االحتاد.

العربي حافظ على ثالث الترتيب العام.. والساملية تخطى الفحيحيل

مباراة قوية منتظرة بني الكويت والقادسية على صراع الصدارة

املطوع يغيب أسبوعني عن «األصفر»
عبدالعزيز جاسم

أثبتت الفحوصات التي 
أجراها جنم القادسية بدر 
املطوع اصابته بتمزق في 
عضلة السمانة، حيث من 
املقرر ان يستغرق برنامجه 
العالجي ما يقارب أسبوعني 
مبدئيــا، حيــث تعــرض 
لإلصابــة فــي نهائي كأس 
زين الذي توج بلقبه األصفر 
للمرة السادسة في تاريخه 

«رقم قياســي»، وبهذا تأكد غياب املطوع عن 
مواجهة الديربي أمام العربي في دوري زين الـ 
٦ الكبار، وكذلك الساملية وكاظمة في اجلوالت 
الثالث األولى من القسم الثالث للدوري الذي 
ســينطلق الســبت املقبل وقد يغيب بصورة 
كبيرة عن مباراة الكويت في اجلولة الرابعة.

كما غادر العب الوســط عبدالعزيز وادي 
إلى مدينة برشلونة إلجراء عملية بالغضروف 
اخلارجــي للركبــة على يد د.كوجــات، ومن 

املســتبعد جــدا أن يكمل وادي مــا تبقى من 
منافسات املوسم بسبب فترة التأهيل الطويلة 

التي يحتاج اليها.
في غضون ذلك، تعرض العب الوسط أيضا 
عبداهللا العنزي إلصابة قوية خالل مشاركته 
مع املنتخب األوملبي في مباراة تايلند بالبطولة 
الودية الدولية بقطر، بينما سيغيب احملترف 
الفرنسي عبدالواحد سيسوكو أمام «األخضر» 

بسبب اإليقاف. 

وادي يغادر إلى برشلونة.. وإصابة العنزي مع «األوملبي»
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«Ooredoo» الدحيل بطال لكأس

٢٠٠٩-٢٠١٠ ويعد األكثر تتويجا بحصوله على 
اللقب في ثالث مناسبات من قبل، فيما توج 
كل من السيلية والسد باللقب مرتني، وكل من 

الوكرة وقطر واجليش مرة واحدة.

الدوحة - فريد عبدالباقي

حصل الدحيل متصدر 
الدوري القطري حاليا على 
أول ألقابه هذا املوسم، وهو 
أيضا اللقب األول للمدرب 
هيرنــان  األرجنتينــي 
كريسبو الذي تولى املهمة 
في مــارس املاضي خلفا 
للبرتغالي لويس كاسترو.

وكان الدحيل تأهل إلى 
الدور النهائي بعد اإلطاحة 
بفريق الســد فــي الدور 

نصف النهائي ٣-١، فيما تأهل أم صالل بعد 
فوزه على العربي ٢- في الدور ذاته.

يشــار إلى أن البطولة انطلقت في العام 
٢٠٠٩ وتوج الغرافة بنسختها األولى في موسم 

Ooredoo تتويج الدحيل بكأس

سجل االسكتلندي سكوت ماكتوميناي 
ثنائية جديدة وقــاد منتخب بالده للفوز 
على ضيفه اإلسباني ٢-٠ الثالثاء ملحقا 
به خسارته األولى بإشراف مدربه اجلديد 
لويــس دي ال فوينتــي، وذلك في اجلولة 
الثانية من منافسات املجموعة األولى من 

تصفيات كأس أوروبا ٢٠٢٤ لكرة القدم.
وتصدرت اسكتلندا املجموعة بالعالمة 
الكاملة مع ٦ نقاط، متقدمة بفارق ٣ نقاط 
عن إســبانيا، فيما يحتــل النرويج املركز 

الرابع بعد تعادله جورجيا ١-١.
ويتأهل مباشرة إلى النهائيات املقررة 
صيف ٢٠٢٤ في أملانيا بطل ووصيف كل من 

املجموعات العشر إضافة الى ثالثة منتخبات 
عبر دوري األمم األوروبية والبلد املضيف.
فعلى ملعب «هامبدن بارك»، افتتحت 
اســكتلندا التســجيل بعد مرور ٧ دقائق 
بواسطة ماكتوميناي، وأضاف ماكتوميناي 
الهــدف الثاني الشــخصي له ولفريقه مع 

بداية الشوط الثاني (٥١).
وفي املجموعة الرابعة، عوضت كرواتيا 
تعادلهــا مع ويلز ١-١ فــي اجلولة األولى 
بفوزها على مضيفتها تركيا ٢-٠، سجلهما 
العب وســط تشلســي االجنليزي ماتيو 

كوڤاتشيتش (٢٠ و٤٥+٤).
وتصدرت كرواتيــا، وصيفة مونديال 

روسيا ٢٠١٨ وثالثة قطر ٢٠٢٢، املجموعة 
برصيد ٤ نقاط متساوية مع ويلز الفائزة 
على ضيفتها التڤيا ١-٠ بهدف كيفر مور 

.(٤١)
وجتمد رصيد تركيا، التي عادت بفوز 
ثمني من أرمينيا ٢-١ في مستهل التصفيات، 
عنــد ٣ نقاط في املركز الثالث، فيما غابت 

األخيرة عن منافسات هذه اجلولة.
وفــي املجموعــة التاســعة، ســقطت 
كوسوڤو الثالثة في فخ التعادل للمباراة 
الثانية تواليا أمام أندورا ١-١، بعد تعادلها 
مع إســرائيل بالنتيجة ذاتها في اجلولة 

األولى.

مصر تسحق ماالوي برباعية
واملواجهات املباشرة عن غينيا، فيما احتلت ماالوي 
املركز الثالث برصيد ٣ نقاط بالتساوي مع إثيوبيا 
متذيل الترتيب. وجــدد «الفراعنة» فوزهم ذهابا 
٢-٠ بالقاهرة قبل ٤ أيام، حيث ســجل له طارق 
حامد في الدقيقة (٤) وأحرز عمر مرموش الهدف 
الثاني في الدقيقة (١٦) وأضاف محمد صالح الثالث 
في الدقيقة (٢٠) ثم سجل أحمد مصطفى «زيزو» 

الهدف الرابع في الدقيقة (٥٠). 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

اقتنص منتخب مصر بقيادة مدربه البرتغالي 
روي فيتوريا صدارة املجموعة الرابعة في تصفيات 
أمم أفريقيا التي ســتقام في كوت ديڤوار خالل 
يناير املقبل، بالفوز علــى مضيفه ماالوي ٤-٠، 
وذلك على ملعب بينجو بالعاصمة ليلوجنوي ليقفز 
إلــى الصدارة برصيد ٩ نقــاط وبفارق األهداف 

١٧ هدفًا في منافسات ثالث أيام دورة «الشحومي» الرمضانية

هادي العنزي

زادت غلة األهداف في اليوم الثالث 
لدورة نائب رئيس مجلس األمة أحمد 
خليفة الشحومي الرمضانية اخلامسة 
لكرة القدم، عن اليومني السابقني، بعدما 
شهدت تسجيل ١٧ هدفا في ٥ مباريات 
فقط، فيما أدى انسحاب فريق «هاتريك 
أكادميي» لعدم إقامة املباراة السادسة، 
وقد حضر عدد من املباريات نائب رئيس 
مجلس األمة أحمد خليفة الشحومي، 
وعدد من القيادات الرياضية وجمهور 

غفير تابع املباريات بحماس كبير.
ومتكن «اجلزيرة» من حسم مباراته 

مــع «فواز» في شــوطها األول متقدما 
بهدفني دون رد، وأكمل املهمة مبثلهما في 
الشوط الثاني، ليخرج فائزا ٤-٠، وفي 
املباراة الثانية تفوق «أبناء الصليبخات» 
على فريق املانع بخماسية نظيفة، وفي 
اللقاء الثالث متكن «هيروز» من جتاوز 
نظيره «سبيرز» ٢-٠، وبركالت اجلزاء 
الترجيحية متكن فريق «شباب STD» من 
التأهل إلى الدور الثاني للبطولة بعدما 
جتاوز نظيره «الهالل» ٣-٢، وقد انتهى 
الوقت األصلي للمباراة بالتعادل ١-١، 
في مباراة متكافئة في أغلب مراحلها، 
كما تأهل فريق «Eagles» بعد انسحاب 
نظيره «هاتريــك أكادميي»، وفي آخر 

مباريــات اليوم تغلــب فريق «الرقة» 
على نظيره التضامن ٣-١.
الرقبة: أجواء أخوية

من جهته، أكد طالل الرقبة أن دورة 
الشحومي جادت بالكثير منذ بدايتها، 
وقــال: «تكاملت عناصــر النجاح، من 
مباريــات مثيــرة وممتعــة، وتنظيم 
رفيع، وأجواء رمضانية عامرة بروح 
املودة واألخوة والروح الرياضية، وهذا 
ما اعتدنــا على مشــاهدته في دورات 
الشحومي». وذكر أن األدوار النهائية 
ستشهد مستويات عالية، وذلك عطفا 
على املســتويات الفنيــة التي قدمتها 

العديد من الفرق الفائزة، آمال التوفيق 
جلميع الفرق املشاركة.

الفضلي: تنظيم رائع

مــن جانبــه، أكــد احلكــم الدولي 
ســعد الفضلي أن دورة الشحومي في 
نسختها اخلامس لم تشهد أي احتجاج 
أو اعتراض من قبل الفرق املشاركة في 
مباريات الدور األول، وقال لـ «األنباء»: 
«نسعد باملشاركة في دورة الشحومي، 
التي حتظــى باهتمام كبير لدى قطاع 
واسع من الشباب ومحبي كرة القدم، 
وشهدنا مســتويات متميزة من أغلب 

الفرق املشاركة».

وأشاد الفضلي بالتنظيم االحترافي 
للجنة املنظمة، مضيفا: الدورة جاءت 
ناجحة بكافة املقاييس، ولعلها أصبحت 
أفضل الدورات الرمضانية في الكويت 
من حيث املنافسة، أو الالعبني املشاركني، 
أو املفاجآت الكبيرة التي سوف يعلن 
عنها في حينه، ونتمنى مزيدا من التقدم 
والنجاح لدورة الشحومي في السنوات 

املقبلة.
ختام الدور األول 

هــذا، وتتواصل منافســات دورة 
الشــحومي في يومهــا اخلامس التي 
تشهد ختام الدور األول بإقامة ٦ لقاءات 

ضمن مواجهــات دور الـــ ٦٤، حيث 
choose stars يلتقــي «الصعب» مــع
في الـ ٨:٤٠ مساء، يعقبها في الـ ٩:١٠

مساء لقاء «قلب األسد» مع «ناجي»، 
فيما يواجه «كويت ســيتي» نظيره 
«إشــبيلية» في الـ ٩:٤٠ مســاء، وفي 
رابــع املباريات يلتقي فريق املرحوم 
عبداهللا احلسيني مع «lakers» في الـ 
١٠:١٠ مساء، وفي الـ ١٠:٤٠ مساء يلعب 
«الزعيم» مع فريق عمر بن اخلطاب، 
وفي آخر لقاءات اليوم اخلامس يلتقي 
فريق هويدي املاجدي مع نظيره فريق 
املرحوم مرزوق مبارك العيســى في 

الـ ١١:١٠ مساء.

أحمد الشحومي وثامر الصواغ في حديث باسم (محمد هاشم) جانب من منافسات اليوم الثالث لدورة الشحومي الرمضانية اخلامسةعبداهللا األسود حرص على متابعة الدورة رفقة أبنائه 

أسكتلندا ُتباغت «املاتادور».. 
وكرواتيا تتجاوز تركيا في  «يورو ٢٠٢٤»

رينارد و«األخضر» السعودي.. نهاية املشوار
قدم الفرنســي هيرفي رينــارد مدرب 
منتخب السعودية استقالته من منصبه، 
بحسب االحتاد السعودي الذي أعلن قبول 
تلك االســتقالة، وسط تقارير عن موافقة 
«الثعلب» على عرض لتولي تدريب منتخب 

بالده للسيدات.
ونشــر املنتخب السعودي لكرة القدم 
بيانا عبر حسابه الرسمي على تويتر قال 
فيه «وافق مجلس إدارة االحتاد السعودي 
لكرة القدم على طلب املدير الفني للمنتخب 
الوطنــي هيرفي رينــارد برغبته في عدم 

إكمال املدة املتبقية من عقده».
وأضاف أنه «على ضوء ذلك، مت تسوية 
اإلجراءات القانونية الرسمية بني الطرفني 
إلنهاء العقد، ومتنى رئيس وأعضاء املجلس 

التوفيق له في مسيرته القادمة».

بلجيكا تهزم أملانيا بعد ٦٨ عامًا
فاز املنتخب البلجيكي بإشراف مدربه اجلديد اإليطالي 
- األملانــي دومينيكو تيديســكو، على نظيره مضيفه 
األملاني ٣-٢ وديا الثالثاء في مدينة كولن، ليضع حدا 

لسنوات عجاف أمام «املانشافت» امتدت لـ ٦٨ عاما.
ويعود الفوز األخير «للشياطني احلمر» على أملانيا، 
إلى ٢٦ ســبتمبر ١٩٥٤ في مباراة وديــة أيضا، ومذاك 
تواجه املنتخبان ١٦ مرة، حيث فاز املنتخب األملاني ١٥

مرة مقابل تعادل وحيد.
وفرض املنتخب البلجيكي تفوقه بفضل أهداف يانيك 
كاراسكو (٧) وروميلو لوكاكو (٩) وكيفن دي بروين 
(٧٨)، علما أن األخير مرر كرتي الهدفني األول والثاني.
وســجل هدفي أملانيا نيكالس فيولكــروغ (٤٤ من 

ركلة جزاء) وسيرج غنابري (٨٧).
وكانت بلجيكا استهلت حملتها في التصفيات املؤهلة 
إلــى كأس أوروبا ٢٠٢٤ بفوز كبير على الســويد ٣-٠

السبت.

ختام رمضانية «املكاتب الهندسية» اليوم

احتاد املكاتب الهندسية د.عادل املشري وعدد 
كبير من أعضاء االحتاد.

وشهدت البطولة أمس إقامة ٤ مباريات في 
ربع النهائي، حيث التقى «دار نزار العنجري ٢» 
مع «مكتب اإلبداع الهندسي» و«مكتب انفرا» 
مع «دار املكتب العربي ٣» وأيضا التقى «دار 
اس اس اتش» مع «دار طاهر» و«دار السور 

١» مع «دار املكتب العربي ٢».

تختتــم مســاء اليوم 
اخلميــس بطولــة احتاد 
الهندسية والدور  املكاتب 
الكويتيــة  االستشــارية 
الثانية لكرة  الرمضانيــة 
القدم علــى مالعب الهيئة 
العامة للرياضة في السرة.

وكانــت البطولــة قد 
شهدت منافســة شديدة 
لربع  املتأهلة  الفــرق  بني 
أقيمت ٦ النهائي، حيــث 

مباريات مساء الثالثاء انتهت 
٤ منها باللجوء إلى ركالت 

الترجيح، إذ فاز «دار نزار العنجري ٢» على 
«دار املشاريع ١»، كما فاز «مكتب انفرا» على 
«مرمي بشارة»، و«مكتب اإلبداع الهندسي» على 
«دار السور ٢»، كما فاز «دار املكتب العربي ٣» 
على «دار املشاريع ٢»، بينما فاز «دار اس اس 
اتش» على «دار املكتب العربي ٢» ٢-٠، و«دار 

السور ١» على «دار طاهر» ٢-١.
وقد تابع مباريات أمس األول أمني صندوق 

د.عادل املشري متوسطا فريق دار السور

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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اخلميس
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

شّح العمالة املنزلية سيزداد 
خالل الشهرين املقبلني.

موقع متخصص: سماعات الرأس 
أثناء النوم خطيرة.

واحنا هاذا حالنا!وماذا عن باقي األوقات؟!

«أغنى املمثلني»
املمثل  جيــري ســاينفيلد، 
أغنى  األميركي، يتصــدر قائمة 
مشــاهير املمثلــني، بثروة ٩٥٠
مليون دوالر أميركي، يليه املمثل 
واملصارع دوين جونسون، مببلغ 
٨٠٠ مليون، ثم شاروخان مببلغ 
٧٠٠ مليون، ثم توم كروز بـ ٦٠٠

مليون.

«يستغل شهرتي»
غوينيــث بالتــرو، املمثلــة 
األميركية، في دفاعها باحملكمة في 
مقاضــاة رفعها ضدها األميركي 
أنها  تيري ساندرســون، زاعما 
اصطدمت به خــالل التزلج على 
اجلليــد عــام ٢٠١٦، وخلفت به 
ارجتاجا باملخ وكســرا باألضلع، 
ويطالبها بتعويض ٣٠٠ ألف دوالر.

«ال ترتدي بنطاال في حفل األوسكار»
املاليزية،  املمثلة  ميشيل يوه، 
تفصح عن النصيحة التي أسدتها 
لها والدتها قبيل حفل األوسكار. 
البنطال يظهرك  وتضيف: قالت 

قصيرة.

أبعد من الكلمات

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

البقاء هللا

٨٣عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت:  حمد عبداهللا احلمد اخلالد:
٦٦٠٠٦٦٥٢ - شيع.

٥٩عاما - الرجال: الواحة - ق٣ - مقابل  فريج سعد عواد املاجدي:
قســامي العيون - ت: ٦٧٧٠٢٠٨٨ - ٩٩٩٤٤٠٨٨ - ٩٠٩٢٢٣١١ - 

٩٩٥٥٨٨٨٨ - شيع.
٧٣عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  راشــد محمد جاسر احلضينه:
فقط - ت: ٩٩٢٢٧١٢١ - النســاء: صباح السالم - ق٤ - ش٦ - 

م٣٥ - ت: ٥١٥٥٨٤٨٨ - شيع.
٧١ عاما - الرجال: العزاء في  عبدالرحمن عبدالعزيز ســالم العمران:
املقبرة فقط - ت: ٦٦٦٥١٥١٢ - النســاء: مبارك الكبير - ق٣ - 

ش١ - م٥٠ - ت: ٩٩٩٠٤٤١١ - شيع.

أمن

العظمى:  ٢٨- الصغرى: ١٥

٤:٢١الفجر
٥:٤١الشروق

١١:٥٣الظهر
٣:٢٣العصر

٦:٠٥املغرب
٧:٢٣العشاء

أعلى مد: ٧:٤٩ ص ـ ٤:٣٨ م
أدنى جزر: ٠٠:٠٦ ص ـ ١١:٢٩ ظ

احتجاز مواطن 
دهس شرطيًا عمدًا 

في أمطار األحد
عبداهللا قنيص

أمر محقق مخفر شرطة 
سلوى، باحتجاز مواطن في 
العقد الثالث من عمره داخل 
النظارة حلــني عرضه على 
النيابــة العامــة، وذلك على 
خلفية دهس شرطي وإهانة 

رجال األمن.
وقال مصدر أمني: مساء 
يــوم األحد ونظــرا لألمطار 
الغزيرة وغرق شارع املخفر 
كلف الشــرطي مبنع دخول 
املركبات إال أن املدعى عليه 
حاول دخول الشــارع عنوة 
علــى مــنت مركبــة رباعيــة 
وعندما مت منعه قام بدهس 
العسكري، وعليه قامت إحدى 
الدوريــات بإجبــار املواطن 
على التوقف، إال أنه تطاول 
على رجال األمن فتم حجزه 
باملخفر، وجار الوقوف على 
حجم إصابة العسكري وهو 
مواطن واالستماع إلى إفادته.

ضبط ٤٠٠ دوالر 
و٢٠ دينارًا مزورة 

بحوزة «حدث» عربي
سعود عبدالعزيز ـ مبارك التنيب

ألقى رجال ادارة مباحث 
محافظــة الفروانية القبض 
على حــدث عربي وبحوزته 
مبالــغ ماليــة (٤٠٠ دوالر 
وعشــرين دينــارا) مزورة 
في منطقة جليب الشــيوخ، 
وكانــت بالغــات وردت عن 
قيام احلدث مبحاولة ترويج 
عمالت مزورة بنصف قيمتها، 
وبعد إجراء التحريات والتأكد 
منها جرى استدراج احلدث 
لبيــع ١٠٠ دوالر مقابــل ٣٠
دينارا ليتــم ضبطه، وعند 
االنتقال الى مسكنه مت العثور 
علــى بقيــة العمــالت التي 
وجدت معــه. ومتت إحالته 
واملضبوطــات الــى جهــات 
االختصاص التخاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة بحقه.

١٥٠٠ دينار حصاد أسبوع تسول آلسيوي بنقاب

محمد اجلالهمة

نفذ رجال اإلدارة العامة ملباحث شؤون 
اإلقامة حملة امس األول أسفرت عن ضبط 
وافد آسيوي ضبط متنكرا في زي نسائي 
(نقاب) للتســول وعثر بحوزته على أكثر 
من ١٥٠٠ دينار قال انه حصاد تسوله منذ 

بداية شهر رمضان املبارك. 

هذا، ومتت مصادرة املبلغ الذي حتصل 
عليــه الوافــد وجــار احالته الــى اجلهات 
املختصة الســتكمال االجراءات القانونية 
املتعلقة مبصادرة االموال ومن ثم ابعاده عن 
البالد.  من جهة اخرى، ألقى رجال مباحث 
االقامة القبض علــى ٥ متغيبني و٣ عمالة 
سائبة و٢ بدون إثبات، ومتت إحالتهم جلهات 

االختصاص، وذلك التخاذ الالزم بحقهم.

املبلغ الذي ضبط بحوزة املتسول املتنكر الوافد مرتدياً النقاب ونظارة طبية

مواطن وفلبينيان ولبناني للنيابة مبخدرات

املخدرة وميزان حساس، أما املواطن فضبط 
في شقته ربع كيلو من احلشيش، وعثر داخل 
مسكنه على ٥٠٠ حبة نوع «الريكا» وأدوات 
تعاط، وقد اعتــرف املوقوفون باالجتار في 

املخدرات وتعاطيها.

منصور السلطان

أحــال قطــاع األمن 
الــى نيابــة  اجلنائــي 
املخـــــدرات مواطنــــا 
وفلبينيــني ولبنانيــا 
املــواد  لالجتــار فــي 
املخدرة، وأرفق في محل 
اإلحالــة املضبوطــات 
وهي شــبو وحشيش 
وحبــوب الريــكا. وقد 
ضبط املتهمون األربعة 

فــي ٣ قضايــا فــي الفروانيــة واملهبولة 
وحولــي. وقــال مصــدر أمنــي إن جتار 
املخــدرات األربعــة مت توقيفهــم من قبل 
إدارة املكافحة احمللية، حيث عثر بحوزة 
اآلسيويني على (١٠٠) غرام من مادة الشبو 

املتهمون األربعة قبل اإلحالة إلى النيابة

مياه الصرف تتسب في انهيار 
دعامات مبنى قيد االنشاء

أخلى رجال من مركزي إطفاء العارضية واالسناد 
املباني املجاورة بســبب انهيار دعامات مبنى قيد 
االنشاء إثر تسرب مياه الصرف الصحي فيه مبنطقة 
العارضية الصناعية. وقام رجال اإلطفاء بسحب 
املياه عبر مضخات هيدروليكية تابعة لقوة االطفاء 
لضمان سالمة املبنيني املجاورين. هذا، ولم يسفر 

االنهيار عن أي اصابات.
رجال اإلطفاء استخدموا مضخات سحب 

هيدروليكية 

اكتشاف باندا عمالقة آكلة للحوم
شــينخوا: اكتشف فريق من علماء احلفريات الصينيني 
مع نظرائهم األميركيني فصيلة مفترسة منقرضة من الباندا 
العمالقة التي تتميــز بأطراف طويلة وقدرات ممتازة على 

الركض.
وعلى الرغم من أن الباندا العمالقة اآلكلة للنباتات تعتبر 
الوحيدة من جنســها ونوعها املوجودة حاليا، فإنها تنتمي 

إلى فصيلة كانت مزدهرة قبل ماليني السنني.
وحدد الباحثون من معهد علم احلفريات الفقارية وعلم 
اإلنسان القدمي التابع لألكادميية الصينية للعلوم واملتحف 
األمريكــي للتاريــخ الطبيعي جنســا جديدا ألحــد األقارب 
املنقرضة للباندا العمالقة. ومت وصف هذا اجلنس اجلديد، 
املسمى «هوراكان»، بناء على كمية كبيرة من املواد األحفورية 
التي عثر عليها في كل من أميركا الشمالية وشرقي آسيا.

ويعتقــد أن جنــس «هوراكان» ظهر خــالل فترة أواخر 
العصر امليوسيني، التي يرجع تاريخها إلى ما يتراوح بني 
١١٫٦ و ٥٫٣ ماليني سنة، واكتشفت أقدم حفريات ألنواع هذا 
اجلنس في حوض لينشيا مبقاطعة قانسو الصينية، وفقا 
لدراسة نشرت مؤخرا في مجلة «املتحف األميركي للمبتدئني».

مركز العجيري: تغير املواسم وتداخلها يؤثران 
على الظروف املناخية في الكويت

قال مركز العجيري العلمي إن حالة 
عدم استقرار املناخ التي تشهدها البالد 
تأتي نظرا حلالة التحول من فصل آلخر 
والتداخــل بني املواســم، والتي عادة ما 
ينتــج عنها عدم اســتقرار فــي الرياح 
وحركة نشطة لها، وهطول أمطار رعدية 

وسقوط البرد.
وأضاف املركز، في بيان له، أن فترتي 
سبق السرايات والسرايات التي نعيشها 
اآلن هي تداخل بني موسم احلميم الذي 
ينتهي في ٢ أبريل املقبل ويعقبه دخول 

موسم الذرعان، بالتالي نشهد مجموعة 
من التغيرات املناخية وحالة عدم استقرار 
الطقس. وأشــار املركز إلى أن املوســم 
املقبل، معروف باسم «الذرعان» ويتميز 
بالسرايات التي تعتبر احدى العالمات 
املتميزة فيه، وهي ظاهرة تكون عابرة 

خالله.
وذكر أنه وخــالل «الذرعان» تكون 
زاوية الشــمس بارتفاع، ما يســمح لها 
بتسخني التربة بشكل مباشر دون تسخني 
الهواء، ما يزيد سرعة التيارات الهوائية، 

قبل أن يحل الهواء الساخن محل الهواء 
البارد مســببة الغبار. وبــني املركز أن 
«الذرعان» يعتبر من أخطر املواسم نظرا 
ألن الرياح تتغير سرعتها واجتاهاتها من 

دون أن يسمح التنبؤ بها بدقة.
وأشــار إلى أن هذا املوســم تتخلله 
تقلبات جوية وتفاوت حاد في درجات 
احلرارة، وميتد لـ ٢٦ يوما مقسمة على 
جنمني، حيث سيكون لشهر رمضان هذا 
العــام نصيب منه الســيما في النصف 

الثاني منه.

استمرار التغيرات املناخية مع دخول موسم «الذرعان» في أبريل املقبل

جنيڤر أنيستون: العالم بحاجة إلى الفكاهة
باريس - أ.ف.پ: ترى املمثلة األميركية 
جنيڤر أنيســتون، أن «العالــم بحاجة إلى 
الفكاهة»، قبل إتاحــة نتفليكس غدا لفيلم 
«موردر ميستري ٢» الكوميدي الذي تؤدي 
فيــه دور البطولــة إلى جانب آدم ســاندلر 

ويجمع ممثلني من جنسيات مختلفة.
وتالحظ أنيســتون خالل حلقة نقاشية 
في باريس عن الفيلم، ان «الكوميديا تطورت 
واألفــالم تغيرت، وبالتالي بات األمر دقيقا 
إلى حــد ما إذ بــات من الضــروري توخي 
احلذر بصورة كبيــرة، مما يصعب األمور 
على املمثلني، فحالوة الكوميديا تكمن في أن 
يضحك الشخص على نفسه وعلى احلياة».

وتضيف أن «العالم بحاجة إلى الفكاهة! 
ينبغي أال نأخذ األمور على محمل اجلد إلى 
حــد كبيــر، وحتديدا في الواليــات املتحدة 

حيث اجلميع منقسمون».
وتؤكــد أن ســيناريو عمــل كمسلســل 
«فريندز» الشــهير الذي حقق جناحا كبيرا 
فــي تســعينات القــرن الفائــت، وحظيت 
أنيستون بشهرة واسعة بفضله، لن يكون 
ممكنا بالتفاصيل نفســها حاليا. وتضيف 
«هناك جيل جديد بالكامل، فاألطفال الذين 
يشاهدون حلقات «فريندز» حاليا يجدونها 
مســيئة»، في إشارة إلى موجة «ووك»، أي 
اليقظة حيال اإلساءات العنصرية والتمييز.
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